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Svar på revisionsrapport gällande granskning 
av kommunens hantering av covid-19 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner socialkontorets svar på revisionsrapport 

gällande granskning av kommunens hantering av covid-19. 

2. Socialnämnden skickar sitt svar till kommunens förtroendevalda 

revisorer senast den 31 augusti 2021. 

Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra en granskning av 

Upplands-Bro kommuns hantering utav covid-19.  Syftet med granskningen är 

att bedöma om Kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig planering, 

styrning, och intern kontroll under hanteringen av covid-19. Utöver detta har 

granskningen även berört verksamheter som Socialnämnden, Äldre- och 

omsorgsnämnden samt Bygg- och miljönämnden ansvarar för.  

EY samlade bedömning i sin revisionsrapport är bland annat att 

Kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun, i all väsentlighet, har säkerställt 

en tillräcklig planering och styrning av krisberedskapen under hanteringen av 

covid-19. 

Den anmärkning som EY riktar till Socialnämnden handlar om socialchefens 

delegerande beslutsrätt avseende ett beslut om ett tillfälligt besöksförbud i 

kommunens LSS gruppbostäder ifrån den 27 mars år 2020.  

Socialkontoret delar inte den anmärkning som EY ger nämnden. Det beslut 

som EY anmärker på togs som ett ordförandebeslut i enlighet med 6 kap. 39 § 

kommunallagen samt punkt 1.1 i Socialnämndens delegationsförteckning. Inte 

utav socialchefen på delegation som det står i revisionsrapporten. Beslutet 

fattades i syfte att skydda de boende på gruppbostäder, som ofta tillhör 

riskgrupp, från att smittas av coronaviruset.  

 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 23 april år 2021 

 Bilaga 1 - revisionsskrivelse den 13 mars 2021 
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 Bilaga 2 – revisionsrapport gällande granskning av kommunens 

hantering av covid-19 

Ärendet 

De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra en granskning av 

Upplands-Bro kommuns hantering utav Covid-19. Då verksamhetsåret 2020 i 

hög grad präglades utav pandemin har kommunen behövt göra en stor och 

snabb omställning av både verksamheter samt arbetssätt inom samtliga 

nämnder.  

Syftet med granskningen är att bedöma om Kommunstyrelsen säkerställt en 

ändamålsenlig planering, styrning, och intern kontroll under hanteringen av 

Covid-19. Utöver detta har granskningen berört verksamheter som 

Socialnämnden, Äldre- och omsorgsnämnden samt Bygg- och miljönämnden 

ansvarar för. Syfte med granskningen har även varit att motivera revisorernas 

beslut om att tillstyrka eller avstryka ansvarsfrihet för Kommunstyrelse och 

nämnder gällande verksamhetsår 2020.  

EY har genom intervjuer och dokumentstudier genomfört sin granskning av 

kommunen. Kommunstyrelsens presidium samt berörda tjänstepersoner inom 

respektive nämnd har intervjuats, se källförteckning i bilaga 2.  

Revisionsrapportens bedömning 

EY gör bedömningen att Kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun, i all 

väsentlighet, har säkerställt en tillräcklig planering och styrning av 

krisberedskapen under sin hantering av Covid-19. EY för bland annat fram att 

kommunen valt att hantera krisen inom ramen för ordinarie politiska styrning 

samt genom att aktivera krisledningsgruppen och områdesspecifika staber. 

Detta har skett i enlighet med de tre grundprinciperna för krishantering vilket 

EY ser positivt på. Vidare så anser EY att kommunens krisorganisations 

arbetssätt har svarat mot den modell för krishantering som kommunen har valt. 

EY för dock fram att kommunen borde ha vidtagit snabbare åtgärder för att 

tillförsäkra personalförsörjningen främst inom äldreomsorgen än vad som 

skett.  

Den anmärkning som EY riktar mot Socialnämnden i sin rapport handlar om 

socialchefens delegerande beslutsrätt. I revisionsrapporten på sidan 10 går det 

att läsa: ”Vidare infördes ett ”totalt besöksförbud” på äldre- och LSS-boenden 

från och med den 27 mars 2020. Vilket även kommunicerades ut på hemsidan. 

Detta efter ett delegationsbeslut av socialchef som anmäldes till 

socialnämnden den 19 maj 2020 samt äldre- och omsorgsnämnden den 25 maj 

2020. Vid krisledningsgruppens möte den 1 mars 2021 noterades däremot att 

”kommunen inte har haft något förbud under pandemin, utan har avrått 

personer från att besöka verksamheten”.” 
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EY ställer sig frågande till om socialchef har delegerad beslutsrätt för att 

besluta om avrådan från besök i kommunens boenden och anser att påverkan 

för individerna blir påtaglig.  

EY ger rekommendationen till Socialnämnden att: 

 Säkerställa att beslut av principiell och unik karaktär, så som avrådan 

om besök i vårdboenden, fattas direkt av nämnden och inte genom 

delegation.  

Socialkontorets synpunkter 

EY har i sin revisionsrapport ställt sig frågande till om socialchefen i 

Upplands-Bro kommun har delegerad beslutsrätt att fatta beslut om avrådan 

från besök på kommunens vårdboenden. EY för fram att ett sådant beslut är 

påtagligt för individen och inte kan likställas med ett verkställighetsbeslut.  

Socialnämnden beslutade att den 27 mars 2020 att tillfälligt införa 

besöksförbud på kommunens LSS gruppbostäder i egen regi. Det framgår i 

beslutet att Socialnämnden löpande ska följa upp beslutet. Vidare framgår att 

bedömningen utifrån rådande läge var att beslutet var nödvändigt för att skydda 

de boende, som i hög grad utgör riskgrupper, och därmed riskerar att drabbas 

av allvarlig sjukdom. 

Vidare så fattades beslutet om tillfälligt besöksförbud som ett ordförandebeslut 

och inte utav socialchef på delegation som EY för fram i sin rapport. Det 

framgår tydligt på beslutet att det är ett ordförandebeslut och det är 

undertecknat utav Socialnämndens ordförande.   

Ordförandebeslutet motiveras enligt punkt 1.1 i Socialnämndens 

delegationsförteckning: 

”I de fall ett ärende är så brådskande att Socialnämndens sammanträde inte 

kan avvaktas har Socialnämndens ordförande rätt att besluta på 

Socialnämndens vägnar, i enlighet med 6 kap. 39 § KL. Denna beslutanderätt 

ska användas restriktivt. Ordförandebeslut ska anmälas till Socialnämnden 

nästkommande sammanträde och innehålla uppgift om att ärendet var 

brådskande.” 

Socialkontoret har i detta fall skrivit fram ett beslutsärende som 

Socialnämndens ordförande, enligt nämndens delegationsordning, undertecknat 

på nämndens vägnar enligt 6 kap 39 § kommunallagen. Beslutsärendet var av 

brådskande karaktär och anmäldes till Socialnämndens nästkommande 

sammanträde.  

Socialkontoret delar således inte EYs bedömning. Dock är Socialkontoret 

medvetna om den juridiska problematiken kopplat till införandet av 

besöksförbudet, vilket också framgår i ordförandebeslutet. Kontoret kommer 

ändå att se över och säkerställa sin rutin för beslut utav principiell och unik 

karaktär som ett led i sitt förbättrings- och utvecklingsarbete. 
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Barnperspektiv 

Revisionsgranskningar bidrar till att socialtjänsten i Upplands-Bro kommun är 

rättssäker. Detta gynnar de barn och ungdomar som har insatser inom 

nämndens verksamhetsområde.  

 

 

  

  

  

 

 

 

Bilagor 

1. Revisionsskrivelse den 13 mars 2021 

2. Revisionsrapport gällande granskning av kommunens hantering av covid-

19 

Beslut sänds till 

 Upplands-Bro kommuns förtroendevalda revisorer senast den 31 

augusti 2021 

 Avdelningschef, social- och arbetsmarknadsavdelningen 
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Upplands-Bro kommun   Revisionsskrivelse 2021-03-16 

Revisorerna 

Till: Kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, socialnämnden, äldre- och 

omsorgsnämnden  

För kännedom: Kommunfullmäktige 

1 
 

 

 

Granskning av kommunens hantering av covid-19 

 
De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra en granskning med syftet att bedöma om 

kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig planering, styrning, och intern kontroll under 

hanteringen av covid-19. Granskningen har även berört verksamheter som socialnämnden, äldre- och 

omsorgsnämnden samt bygg- och miljönämnden ansvarar för. Dessa nämnder har tillskrivits 

rekommendationer utifrån noterade brister i nämndernas planering och uppsikt; inga bedömningar har 

gjorts avseende om deras operativa verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 

tillfredsställande sätt. Revisionen har för avsikt att återkomma till sådana frågor i kommande 

revisionsprojekt. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen, i allt väsentligt, har säkerställt en tillräcklig planering och 

styrning av krisberedskapen under hanteringen av covid-19. Upplands-Bro kommun valde att hantera 

krisen inom ramen för ordinarie politiska styrning och genom att aktivera krisledningsgruppen samt 

områdesspecifika staber, i enlighet med de tre grundprinciperna för krishantering. Vi ser positivt på 

detta.  

Kommunens krishantering fokuserar på att beslutsfattare förstår det generella skeendet vid en kris. 

Beredskapsplanerna redogör däremot inte i detalj för hur händelseutvecklingen kom att se ut vid en 

pandemi motsvarande scenariot med covid-19. Vi noterar även att smitta inte bedömts som en av de 

mer väsentliga riskerna (utifrån konsekvens och sannolikhet). Vi bedömer trots detta att 

krisorganisationens arbetssätt svarade mot den modell för krishantering som kommunen har valt. 

Däremot framgår det att kommunen hade ett behov av att vidta snabbare åtgärder för att tillförsäkra 

personalförsörjningen inom äldreomsorgen.  

Vi ställer oss däremot frågande till om socialchef har delegerad beslutsrätt för att besluta om avrådan 

från besök i kommunens vårdboenden. Påverkan för individer är påtaglig och vi anser inte att det kan 

likställas med ett verkställighetsbeslut.   

Enligt vår bedömning har kommunens åtgärder för att säkra effektivitet och laglighet i 

ärendeberedningsprocessen på det stora hela varit ändamålsenliga. Sedan pandemins utbrott har ett 

antal åtgärder vidtagits för att säkerställa en välfungerande politisk beslutsgång. Det har dels vidtagits 

regelmässiga åtgärder för att möjliggöra distansmöten, dels har det vidtagits praktiska åtgärder för att 

säkerställa effektiva och lagenliga möten. I rådande läge finns ett antal juridiska frågor kopplade till 

möteshanteringen som inte är rättsligt klarlagda. Vi lämnar avseende dessa frågor inga starka 

rekommendationer på grund av det osäkra rättsläget.   

Under pandemin gavs kommunerna i uppdrag att ansvara för tillsyn av smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen. Vår bedömning är att det finns ett antal brister i denna tillsyn utifrån ett 

internkontrollperspektiv. Planeringen och genomförandet av tillsynen bedrivs på ett osystematiskt sätt, 

utan kännedom av vilka verksamheter som omfattas av tillsynen och utan analys till grund för 

tillsynens omfattning och prioritering. Dessutom har vissa serveringsställen granskats upp emot sju 

gånger (utan att brister noterats), samtidigt som andra serveringsställen inte granskats 

överhuvudtaget. En ytterligare brist är att nämnden under 2020 inte uppdaterat delegationsordningen 

utifrån den nya lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  

Avslutningsvis kan konstateras att personalresurser flyttades från andra tillsynsområden för att möta 

kravet på att genomföra tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Personal flyttades från 

livsmedelskontrollen vilket innebar att enbart 50 procent av den planerade kontrollen genomfördes. 

Enligt vår bedömning är det väsentligt att nämnden säkerställer att det under 2021 finns en plan samt 

tillräckliga förutsättningar för att genomföra den planerade livsmedelskontrollen. 
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Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Fortsätta följa den rättsliga utvecklingen avseende distansdeltagande vid 

nämndsammanträden.  

 Överväga att kategorisera pandemi som en mer väsentlig risk i kommunens övergripande 
risk- och sårbarhetsanalys sett till konsekvenserna som denna pandemi fick.    

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi bygg- och miljönämnden att:  

 Delegera beslutanderätt i ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen i syfte att säkerställa en effektiv ärendehandläggningsprocess.  

 Säkerställa att tillsynen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

bygger på en ändamålsenlig planering. 

 Säkerställa att samtlig lagstyrd tillsyn inom nämndens ansvarsområde genomförs i tillräcklig 

omfattning.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi äldre- och omsorgsnämnden samt 

socialnämnden att: 

 Säkerställa att beslut av principiell och unik karaktär, så som avrådan om besök i 

vårdboenden, fattas direkt av nämnden och inte genom delegation.   

 

Vi önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast 2021-08-31. 

För Revisorerna i Upplands-Bro kommun  

 

 

   

 

Bilaga: Revisionsrapport nr 4/2021 – Granskning av kommunens hantering av covid-19.  
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1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av 
kommunens hantering av covid-19. Syftet var att bedöma om kommunstyrelsen har 
säkerställt en ändamålsenlig planering, styrning och intern kontroll under hanteringen av 
covid-19. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen, i allt väsentligt, har säkerställt en tillräcklig planering 
och styrning av krisberedskapen under hanteringen av covid-19. Upplands-Bro kommun 
valde att hantera krisen inom ramen för ordinarie politiska styrning och genom att aktivera 
krisledningsgruppen samt områdesspecifika staber, i enlighet med de tre grundprinciperna 
för krishantering. Vi ser positivt på detta.  

Kommunens krishantering fokuserar på att beslutsfattare förstår det generella skeendet vid 
en kris. Beredskapsplanerna redogör däremot inte i detalj för hur händelseutvecklingen kom 
att se ut vid en pandemi motsvarande scenariot med covid-19. Vi noterar även att smitta inte 
bedömts som en av de mer väsentliga riskerna (utifrån konsekvens och sannolikhet). Vi 
bedömer trots detta att krisorganisationens arbetssätt svarade mot den modell för 
krishantering som kommunen har valt. Däremot framgår det att kommunen hade ett behov 
av att vidta snabbare åtgärder för att tillförsäkra personalförsörjningen inom äldreomsorgen.  

Vi ställer oss däremot frågande till om socialchef har delegerad beslutsrätt för att besluta om 
avrådan från besök i kommunens vårdboenden. Påverkan för individer är påtaglig och vi 
anser inte att det kan likställas med ett verkställighetsbeslut.   

Enligt vår bedömning har kommunens åtgärder för att säkra effektivitet och laglighet i 
ärendeberedningsprocessen på det stora hela varit ändamålsenliga. Sedan pandemins 
utbrott har ett antal åtgärder vidtagits för att säkerställa en välfungerande politisk 
beslutsgång. Det har dels vidtagits regelmässiga åtgärder för att möjliggöra distansmöten, 
dels har det vidtagits praktiska åtgärder för att säkerställa effektiva och lagenliga möten. I 
rådande läge finns ett antal juridiska frågor kopplade till möteshanteringen som inte är 
rättsligt klarlagda. Vi lämnar avseende dessa frågor inga starka rekommendationer på grund 
av det osäkra rättsläget.   

Under pandemin gavs kommunerna i uppdrag att ansvara för tillsyn av smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen. Vår bedömning är att det finns ett antal brister i denna tillsyn utifrån ett 
internkontrollperspektiv. Planeringen och genomförandet av tillsynen bedrivs på ett 
osystematiskt sätt, utan kännedom av vilka verksamheter som omfattas av tillsynen och utan 
analys till grund för tillsynens omfattning och prioritering. Dessutom har vissa 
serveringsställen granskats upp emot sju gånger (utan att brister noterats), samtidigt som 
andra serveringsställen inte granskats överhuvudtaget. En ytterligare brist är att nämnden 
under 2020 inte uppdaterat delegationsordningen utifrån den nya lagen om 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  

Avslutningsvis kan konstateras att personalresurser flyttades från andra tillsynsområden för 
att möta kravet på att genomföra tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 
Personal flyttades från livsmedelskontrollen vilket innebar att enbart 50 procent av den 
planerade kontrollen genomfördes. Enligt vår bedömning är det väsentligt att nämnden 
säkerställer att det under 2021 finns en plan samt tillräckliga förutsättningar för att genomföra 
den planerade livsmedelskontrollen. 
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Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Fortsätta följa den rättsliga utvecklingen avseende distansdeltagande vid 

nämndsammanträden.  

 Överväga att kategorisera pandemi som en mer väsentlig risk i kommunens 
övergripande risk- och sårbarhetsanalys sett till konsekvenserna som denna 
pandemi fick.    
 

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi bygg- och miljönämnden att:  

 Delegera beslutanderätt i ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen i syfte att säkerställa en effektiv ärendehandläggningsprocess.  

 Säkerställa att tillsynen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen bygger på en ändamålsenlig planering. 

 Säkerställa att samtlig lagstyrd tillsyn inom nämndens ansvarsområde genomförs i 

tillräcklig omfattning.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi äldre- och omsorgsnämnden samt 
socialnämnden att: 

 Säkerställa att beslut av principiell och unik karaktär, så som avrådan om besök i 

vårdboenden, fattas direkt av nämnden och inte genom delegation.   
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2. Inledning 

 Bakgrund 

2020 har i hög grad präglats av pandemin covid-19 som haft stor påverkan på kommunen 
och alla dess verksamheter. Det har skett en stor och snabb omställning av både 
verksamheter och arbetssätt inom samtliga nämnder.  

Med anledning av denna extraordinära händelse har de förtroendevalda revisorerna beslutat 
att på övergripande nivå granska kommunens hantering av pandemin. Syftet är att 
underbygga revisorernas beslut om att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för 
kommunstyrelse och nämnder gällande verksamhetsår 2020. Pandemin fortgår och 
revisorerna kommer fortsatt följa ytterligare händelseutveckling. 

 Syfte och revisionsfrågor  

Det övergripande syftet är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en 

ändamålsenlig planering, styrning och intern kontroll under hanteringen av covid-19. I 

granskningen belyses följande revisionsfrågor: 

Del 1: Krisberedskap och krishantering 

 Hade kommunen vid pandemins utbrott fastställda beredskapsplaner och en 

krisledningsorganisation på plats som var anpassad för att möta händelseutvecklingen? 

Fanns scenariot pandemi i kommunens risk- och sårbarhetsanalys/beredskapsplan? Om ja, 

har konsekvenser och åtgärder utvecklats som förväntat? 

 Vilka organisatoriska eller ledningsmässiga åtgärder har vidtagits på verksamhetsnivå och på 

politisk nivå? När beslutades och vidtogs åtgärderna? 

 Tillvaratas och dokumenteras diskussioner och beslut på ett sätt som ger grund för framtida 

analyser av händelseförlopp och effekter av åtgärderna? 

 Har det funnits en i kommunens mening tydlig rollfördelning mellan kommunen, regionen och 

statliga myndigheter? Finns en i kommunens mening välfungerande samverkan? 

 Hur hanteras identifierade fall av misstänkt smitta inom verksamheter som inte rutinmässigt 

nyttjar skyddsutrustning, men där kommunen har ett tillsynsansvar? T.ex. förskolor, 

lågstadieskolor och LSS-boenden? Har de haft riktlinjer för sitt arbete? 

Del 2: Demokratiska processer 

 Vilka åtgärder har vidtagits för att säkerställa en välfungerande politisk beslutsgång under 

pågående pandemi?  

 Hur har det fungerat politiskt och internt i kommunhuset med digitala möten och andra nya 

arbetsformer? 

 Har den anpassade beslutsgången varit förenlig med kommunallagen? 

Del 3: Tillsynsverksamhet 

 Hur har tillsynsverksamheten anpassats avseende resurser, organisation och rutiner för att 

kunna verkställa tillsyn enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen? 
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 Revisionskriterier 

Granskningen utgår i huvudsak från följande revisionskriterier: 

 Kommunallagen (2017:725) 
 Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap  
 Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap  
 MSB:s vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser 
 Folkhälsomyndighetens skrift ”Pandemiberedskap, hur vi förbereder oss – ett 

kunskapsunderlag” (2019) 
 Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder 
 Förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar 
 Föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra 

smitta av covid-19 

 Ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen samt bygg- och miljönämnden.  

 Genomförande  

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Inom ramen för 
granskningen har vi intervjuat kommunstyrelsens presidium samt berörda tjänstepersoner, 
se källförteckning. Samtliga intervjuade har givits möjlighet att komma med synpunkter på 
rapportutkastet. Granskningen har även kvalitetssäkrats internt på EY av Jan Darrell.   

3. Krisberedskap och krishantering  

 Utgångspunkter för granskningen  

Denna granskning berörs främst av lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samt förordning 
2006:637 med särskilda bestämmelser i anslutning till lagen. En extraordinär händelse 
definieras som en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller 
en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser av kommunen. En extraordinär händelse ska ha stor omfattning, ett 
snabbt händelseförlopp och vara svår att överblicka. 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap (LEH) syftar till att kommuner och landsting skall minska 
sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. 
Kommunen ska bland annat: 

 analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och 
hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet 
skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. 

Tillämpningen av lagen aktualiseras vid en större händelse som hotar liv, hälsa, miljö eller 
egendom. Det kan exempelvis röra sig om hot mot sjukvården, energiförsörjningen, vatten- 
och avloppsnätet eller vägnätet. De flesta händelser, även om de är störande och kommer 
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plötsligt, bör inte betraktas som extraordinära. Definitionen av vad som är en extraordinär 
händelse måste göras genom en helhetsbedömning i det enskilda fallet.  

Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap innehåller bestämmelser som ansluter till lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. Detta gäller exempelvis att varje kommun ska: 

 Hålla länsstyrelsen underrättad om vilka förberedelser som vidtagits inför 
extraordinära händelser samt lämna lägesrapporter och information om 
händelseutvecklingen vid extraordinära händelser.  

 Ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Dessa ska 
innehålla uppgifter om den verksamhet som är avsedd att bedrivas under höjd 
beredskap. Av planerna ska också krigsorganisation, den personal som skall 
tjänstgöra i denna och vad som i övrigt behövs för att kommunen skall kunna höja 
sin beredskap och bedriva verksamheten under höjd beredskap, framgå. 

Kommunerna ska även vid en kris tillämpa de vanliga förvaltningsregler som gäller för 
verksamheten. Det innebär bland annat att kommunerna fortsatt ska förhålla sig till 
förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen och kommunallagen i hanteringen av 
krisen. 

Lagen ger kommunen en möjlighet att avvika från kommunallagens procedurregler men 
innehåller i övrigt få verktyg för att hantera samhällsstörningar eller någon viss verksamhet. 
Den operativa hanteringen av den extraordinära händelsen sker i enlighet med gällande 
sektorsregler, som till exempel lagen om skydd mot olyckor, socialtjänstlagen eller hälso- och 
sjukvårdslagen, allt beroende på samhällsstörningens karaktär och vad den kräver från 
kommunens sida. 

 Kommunens beredskap vid pandemins utbrott  

3.2.1. Beredskapsplaner 

En krisplan för krisledningen uppdaterades av kommundirektören i mars/april 2020 samt den 
11 november 2020. Krisplanen syftar till att ge en översiktlig struktur om en kris skulle inträffa 
samt beskriva de resurser som skulle kunna behövas vid en kris. Krisplanen hanterar kriser 
av olika slag och storlek som har stora konsekvenser för kommunens verksamheter.  

Krisplanen är konstruerad att användas aktivt vid kris och är indelad i avsnitten: 

 om krisberedskapsplanen (larmkedja, instruktion vid krislarm och arbetsuppgifter) 
 säkerhet (kontaktlistor, larmlistor, checklistor för avveckling) 

Avsnitten i planen följer processen från när ett larm initierats fram till avslut och uppföljning 
av krissituationen. Varje avsnitt inleds med en checklista med punkter att bocka av innan 
användaren går vidare till nästa avsnitt. Gentemot föregående krisplan, beslutad av 
säkerhetschef den 25 september 2017, innehåller den nuvarande planen även en tydlig 
vägledning för olika aspekter som bör vara uppfyllda för att krisledningen ska larmas. 
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Framgent kommer krisplanen att beslutas av kommunstyrelsens trygghetsutskott i enlighet 
med gällande delegationsordning1.  

Planen benämner inte uttryckligen begreppet pandemi och är inte konstruerad utifrån att 
krishanteringen skiljer sig utifrån olika scenarios. Kommunens beredskap strävar inte efter att 
i detalj förutse och anta hur förloppet kommer att se ut. Intervjuad kommundirektör uppger 
exempelvis att det inte är framgångsrikt att ha planer för varje detaljscenario. Istället arbetar 
kommunen med en konceptuell modell med fokus på att beslutsfattare förstår det generella 
skeendet vid en kris. Krisledningsplan är en vägledning i detta arbete. 

Kommunens Risk- och sårbarhetsanalys, för mandatperioden 2019-2022, uppdaterad den 22 
oktober 2019, omfattar händelser, sårbarheter och beroenden som kan påverka kommunens 
förmåga att bedriva samhällsviktiga insatser. Syftet med analysen är att minska sårbarheten 
och säkerställa kontinuitet och robusthet i kritisk verksamhet.  

Inom ramen för framtagandet av risk- och sårbarhetsanalysen har kritisk och samhällsviktig 
verksamhet identifierats inom kommunen. Såväl har interna kritiska beroenden, exempelvis 
personalförsörjning av vårdpersonal, som externa identifierats. Därtill finns en 
sammanställning över samtliga 24 risker som har identifierats under processen, varav en är 
epidemi/smitta och en är större personalbortfall. De båda riskerna har bedömts ha en låg 
sannolikhet (andra graden på en femgradig skala, motsvarande en gång per 50-100 år) och 
begränsad konsekvens (andra graden på en femgradig skala).  

Åtgärder har upprättats inom ramen för analysen och innefattar bland annat att 
socialkontoret ökar personalens kunskap kring hygien och isolering av smitta. 
Kommunövergripande åtgärder innefattade även att utvärdera och analysera 
personaltillgången i kommunen samt skapa en prioriteringsordning. Kommunen hade per 
den 20 mars 2020 upprättat en ”Personalplan vid omfattande personalfrånvaro”. Inom ramen 
för planen kartlades kritiska verksamheter inom alla kontor, samt de eventuella resursbehov 
som skulle behövas vid ett personalbortfall motsvarande 50 procent.   

3.2.2. Krisledningsorganisation 

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att alla som vistas i en kommun får det stöd 
och den hjälp de behöver vid en allvarlig händelse. Av kommunstyrelsens reglemente 
framgår att styrelsen även fungerar som krisledningsnämnd och ansvarar därmed för 
samordning av krisberedskapen2. 

Enligt uppgift fanns det inledningsvis under pandemins initiala skede en stark uppfattning om 
att krisledningsnämnden behövde aktiveras. Enligt intervjuad kommundirektör betonade hen 
i detta skede vikten av att säkra samhällets funktionalitet över längre tid och skapa en 
långsiktig modell för samverkan. Efter diskussioner i kommunstyrelsen kom styrelsen i mars 
2020 att inrätta KS presidium som politisk styrgrupp för Corona-hanteringen. Detta efter, vad 
som uppges var, en bred politisk överenskommelse som undertecknats av samtliga partier 
som finns representerade i Upplands-Bro kommun. Därutöver uppges det ske en löpande 
utvärdering kring behovet av att aktivera krisledningsnämnden. Styrgruppen är fortfarande 
aktiv och fortsätter att mötas en gång i veckan med kommundirektör för avrapportering kring 

 

1 beslutad av kommunstyrelsen den 29 januari 2020 

2 Reglemente för Kommunstyrelsen, antaget av Kommunfullmäktige 2018-10-17, senast reviderat av 
Kommunfullmäktige den 29 april 2020 
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alternativa stabsgrupper (operativa grupper) sättas i funktion. Av krisplanen framgår att 
ansvarig för respektive stabsgrupp beslutar om:  

 gruppen ska kallas in till krisledningscentralen 
 i vilken omfattning den ska kallas in (hela eller delar av gruppen) 
 hur kommunikationen mellan medlemmarna i en stabsgrupp ska ske (telefon, mobil, 

e-post, fax etc.) 
 tillsätta en analysgrupp3  

Under pandemin har krisledningsgruppen varit aktiverad samt sektorsvisa staber. 
Krisledningsgruppen är, vid tiden för granskningen, fortfarande aktiv. Gruppen består av alla 
förvaltningschefer samt personalchef, kanslichef, ekonomichef, kommunikations- och 
digitaliseringschef, trygghets- och preventionschef, säkerhetschef och VD Upplands-Brohus. 
Krisledningsgruppen träffas veckovis, dagen innan kommundirektör träffar den politiska 
styrgruppen (kommunstyrelsens presidium).  

Mötesprotokoll förs vid varje möte. Under mötet ges statusuppdateringar från respektive 
verksamhet kopplat till pandemin. Även information från regional och nationell nivå delges. 
För varje möte tydliggörs kommunens fyra mål med pandemiarbetet. Dessa är:  

 Förebygga spridning i samhället och skydda riskutsatta grupper 

 Säkerställa samhällsfunktionaliteten långsiktigt 

 Säkerställa god samverkan med regionens övriga resurser samt samarbetspartners  

 Kommunicera på ett sätt så att varumärket stärks 

Därtill finns sektorsvisa staber som är eller var aktiverade under pandemin. Stab Helix är den 
stab som har en direkt koppling till pandemi, och den stab som varit aktiv under hela 
pandemin. De staber som varit aktiva är: 

 Stab Dana (Hot mot kommunhuset, ej relaterat till pandemin) 

 Stab Fons (VA, ej relaterat till pandemin) 

 Stab Helix (Omsorgssektorn) 

Socialkontorets ledningsgrupp tog i mars 2020 fram en ”pandemiplan” med syfte att skapa 

planering och tydliggöra prioritering framåt. Planen utgick ifrån ett veckovis perspektiv. 

Ledningsgruppen träffades tre gånger i veckan under mars, därefter aktiverades staben Helix 

den 1 april 2020 och har varit aktiv i stort sett hela pandemin. Socialchef är sammankallande 

och deltagarna består av bland annat Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS), 

säkerhetssamordnare och kommunikatör. Även kommundirektör och säkerhetschef har 

deltagit vid behov. Gruppen har träffades veckovis, med uppehåll under sommaren. 

Medarbetare inom socialkontoret har fått lägesbild varje vecka. Fokus för gruppen är per 

januari 2021 vaccinationsarbete. Staben har kontinuerligt informerat socialnämnden och 

äldre- och omsorgsnämnden, samt haft särskild info till ordförande och första vice 

ordföranden. 

Stab Helix bestod vidare av tre undergrupper (sedan hösten 2020 enbart undergrupp ett och 
två):  

 
3 Av kommundirektör framgår dock att det är krisledningsgruppen som bedömer när en analysgrupp 
ska tillsättas.  
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näringslivet är beslutade av ansvariga tjänstemän vid kommunledningskontorets 

näringslivsavdelning, ekonomiavdelning samt samhällsbyggnadskontoret. Näringslivschef uppger 

att beslut om uppskov handlar om intäkter som inkommer under innevarande budgetår (2020) 

och därför inte påverkar budgeten nämnvärt4. Gällande taxorna regleras inte under vilken tid på 

året avgifterna ska tas ut, vilket gör att beslutet inte står i strid med gällande regleringar. Vidare 

medger gällande riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats att uteserveringar kan ges möjlighet att 

öppna tidigare. På så vis är även detta beslut inom ramen för gällande riktlinjer.  

Vidare infördes ett ”totalt besöksförbud” på äldre- och LSS-boenden från och med den 27 mars 

20205. Vilket även kommunicerades ut på hemsidan. Detta efter ett delegationsbeslut av 

socialchef som anmäldes till socialnämnden den 19 maj 2020 samt äldre- och omsorgsnämnden 

den 25 maj 2020. Vid krisledningsgruppens möte den 1 mars 2021 noterades däremot att 

”kommunen inte har haft något förbud under pandemin, utan har avrått personer från att besöka 

verksamheten”.   

Av minnesanteckningarna från staben Helix den 6 april 2020 framgår att kommunen hade 

påbörjat åtgärder för att tillförsäkra en god personalförsörjning. Bland annat:  

 Intern inlåning av personal från andra kontor (de utan utbildning gavs utbildning genom 
vuxenutbildningen) 

 Externa rekryteringar 
 Inhyrning av personal från privata hemtjänstutförare 

Socialkontoret tog även in enhetschefer från andra kontor för att avlasta omsorgsverksamheten. I 

april förstärkte kontoret även chefsstödet på avdelningschefsnivå då avdelningschef fick hjälp att 

hantera 50 procent av verksamhetsområdet till och med augusti. Enligt uppgift fanns det ett 

behov av att vidta åtgärder för personalförsörjningen tidigare än vad som gjordes. 

Omsorgsverksamheten hade ett påtagligt personalbortfall i mars och åtgärder för att rekrytera 

och utbilda personal tog tid.  

3.3.1. Smittskydd inom kommunens drabbade verksamheter 

Inom socialkontoret bestämdes det tidigt att verksamheterna inte fick lagerhålla 
skyddsutrustning. Prioritering gjordes inledningsvis under pandemin till de enheter som hade 
misstänkt eller bekräftad smitta, oavsett om detta var vid särskilda boenden, hemtjänst eller 
dagverksamhet6. Socialchef fattade beslut den 14 april 2020 om att nyttja egenproducerat 
skyddsmaterial för att säkerställa tillfredställande tillgång. Detta för att alltid kunna erbjuda 
skydd till personalen. I första hand skulle CE-godkänd levererat material användas.7   

 
4 Vilket då sannolikt skulle kräva ett beslut i nämnden. 

5 Den 10 respektive 13 mars lämnade Folkhälsomyndigheten och regeringen allmänna 
rekommendationer om att inte besöka landets äldreboenden. Från och med den 1 april till och med 
den 30 september var regeringens nationella besöksförbud i kraft. Den 21 november återuppstod 
besöksförbudet, som lokala förbud. De formella besluten fattas av Folkhälsomyndigheten i samråd 
med lokala och regionala aktörer. Upplands-Bro kommun var inte med på den lista av kommuner 
som tilläts införa besöksförbud på särskilda boenden från den 3 december till och med den 12 
december 2020. 

6 Dagverksamhet stängdes dock ned från 6 april 2020.  

7 Kommunen hade svårt att få tag på skyddsutrustning inledningsvis under pandemin. 
Leverantörerna prioriterade regionerna. Kommunen gjorde därför egen skyddsutrustning, så som 
rockar, visir och munskydd. Dessa var dock inte CE-märkta och godkända av Arbetsmiljöverket.  
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Av socialkontorets kvalitetsuppföljning 2020, genomförda av avdelningen för kvalitets- och 
verksamhetsstöd, framgår att all personal genomgått den webbaserade utbildningen ”Basal 
hygien”. Alla medarbetare ska ha redovisat intyg för chef. Områdeschefen har följt upp detta 
med enhetschefer. Denna utbildning kommunicerades även ut till annan verksamhet inom 
socialkontoret under pandemin, bland annat funktionshindersverksamheten och 
dagverksamhet.   

Socialchef uppger att socialkontoret kommunicerade hur skyddsutrustning skulle användas 
till all verksamhet, inklusive funktionshindersverksamheten och dagverksamhet. Samma 
riktlinjer gällde för all verksamhet, det vill säga att visir skulle användas i alla kontakter inom 
2 meter. I ett senare skede beslutades om komplettering med munskydd och visir i enlighet 
med nationella riktlinjer. Även handläggare har fått information inför hembesök. 

Vad gäller kommunens förskolor och skolor fastställdes riktlinjer för att göra lokala 
riskbedömningar kopplat till smittspridning och minskad trängsel. Huvudsakligen har det 
handlat om att omsätta nationella och regionala riktlinjer till de lokala förutsättningarna. 
Personalavdelningen har haft ett centralt stöd för rektorer i detta arbete.  

Enligt uppgift har rutinerna vid konstaterad smitta varit:  

 Vid misstänkt smitta eller symptom (även lindriga) så ska barn och elever stanna 

hemma.  

 Vid uppkomna symptom på förskolan eller skolan så tas barnet åt sidan och föräldrar 

kontaktas så att barnet kan bli hämtat.  

 Vid konstaterad smitta inleds smittspårning. Dialog har även förts med Smittskydd 

Stockholm om andelen sjuka tilltagit i någon verksamhet. 

3.3.2. Dokumentation av händelseförloppet  

Väsentlig information, så som beslut och delgiven information dokumenteras och 

protokollförs för alla möten i krisledningsgrupp och stab. Det inte har gjorts någon samlad 

utvärdering av krisledningsorganisationens verksamhet efter att denna aktiverades. Det har 

inte heller gjorts någon aggregerad utvärdering av kommunens hantering av pandemin. 

Detta med anledning av att pandemin fortfarande är aktivt. Den 3 februari 2021 beslutade 

kommunstyrelsen att ge i uppdrag till kommundirektör att kartlägga och analysera 

kommunens hantering av pandemin. Detta tillsammans med en extern granskare. Uppdraget 

ska redovisas den 26 maj 2021. 

Personalgruppen gjorde en utvärdering: Vägledning för personalbemanning vid corona under 

sommaren 2020. Resultatet visade på behov av att kommunikationen behövde förbättras. 

Som en konsekvens av detta initierade kommundirektören ett digitalt informationsmöte 

tillgängligt för alla medarbetare varannan onsdag.  

 Samverkan med regionen och statliga myndigheter har inte fungerat optimalt 

Länsstyrelsen är den myndighet som ska informeras om händelseutvecklingen, läget och 

den förväntade utvecklingen. För att samverka med andra aktörer i länet är Länsstyrelsen i 

Stockholm sedan flera år tillbaka en del av organisationen ”Samverkan 

Stockholmsregionen”. Där ingår länets alla 26 kommuner, Region Stockholm, polis, 

räddningstjänsterna och andra myndigheter och organisationer i länet, som har uppdrag 

inom säkerhet och beredskap. Normalt möts alla aktörer i avstämningskonferens en gång 



   rt gällande granskning av kommunens hantering av covid-19 - SN 21/0124-4 Svar på revisionsrapport gällande granskning av kommunens hantering av covid-19 : Bilaga 2 – revisionsrapport gällande granskning av kommunens hantering av covid-19

   

 

12 

per vecka. Sedan 28 februari 2020 har samverkan varit i ”aktiverat läge” med tätare möten. 

Genom de löpande avstämningar som sker inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen 

kan länsstyrelsen också skapa aktuella lägesbilder över situationen i Stockholms län. 

Kommundirektören uppger att kommunen kunnat bistå länsstyrelsen med ytterligare kunskap 

och kompetens kring stabsarbete och krishantering.  

Under pandemin har kommunen varit delaktiga i tre regionala forum: 

 Regionalt råd LSTY (landshövdingen sammankallande, forum för 

kommunstyrelseordföranden) 

 Inriktande forum LSTY (för kommundirektörer) 

 Samordnande forum (för säkerhetschefer) 

Kommunstyrelsens ordförande (KSO) har varit inkallad från länsstyrelsen och 

landshövdingen till ett regionalt råd för muntliga överlämningar/rapportering. Intervjuad KSO 

uppger att forumet har varit värdefullt men att det funnits meningsskiljaktigheter kring hur 

krisen skulle hanteras, vilket uppges tagit en del tid inledningsvis. Under hösten har mycket 

information för beslut kommit strax innan mötesstart vilket har försvårat möjligheten att skapa 

ett gott kunskapsläge för diskussion.  

Vidare uppges det, under pandemin, ha funnits behov av tydliggöranden kring ansvar mellan 

kommun, region och stat. Även kommunikation har varit en utmaning. Strukturerna för 

samverkan uppges fungera under normala omständigheter men har inte varit idealiska under 

en kris som pandemin. Stort ansvar för krishantering och åtgärder uppges ha landat på 

kommunerna.  

 Vår bedömning 

Upplands-Bro kommun valde att hantera krisen inom ramen för ordinarie politiska styrning 
och genom att aktivera krisledningsgruppen samt områdesspecifika staber, i enlighet med de 
tre grundprinciperna för krishantering. Vi ser positivt på detta. Kommunens krishantering 
fokuserar på att beslutsfattare förstår det generella skeendet vid en kris. Planen benämner 
inte uttryckligen begreppet pandemi. Krisledningsplanen utgör istället en vägledning där 
krishanteringen är densamma oberoende scenario. 

Folkhälsomyndigheten redogör i rapporten ”Pandemiberedskap – hur vi förbereder oss” 
(2019) för att kommuner i sina risk- och sårbarhetsanalyser bör bedöma förmågan att motstå 
allvarliga störningar kopplat till pandemi och personalbortfall/arbetskraftsbrist inom bland 
annat omsorgsverksamhet. Vi ser därför positivt på att risk- och sårbarhetsanalysen 
inkluderat epidemi/smitta och personalbortfall som en risk i riksinventeringen. 
Beredskapsplanerna redogör däremot inte i detalj för hur händelseutvecklingen kom att se ut 
vid en pandemi motsvarande scenariot med covid-19. Vi noterar även att smitta inte bedömts 
som en av de mer väsentliga riskerna (utifrån konsekvens och sannolikhet). Vi bedömer trots 
detta att krisorganisationens arbetssätt svarade mot den modell för krishantering som 
kommunen har valt. Risk- och sårbarhetsanalysen syftar till att tydliggöra generella 
sårbarheter och förmågebrister snarare än att hantera enskilda risker. Däremot framgår det 
att kommunen hade ett behov av att vidta snabbare åtgärder för att tillförsäkra 
personalförsörjningen inom äldreomsorgen. 

Ansvarsfrågan mellan kommun, region och stat har blivit alltmer belyst under pandemin. I 
Folkhälsomyndighetens rapport (2019) framgår att ”de flesta åtgärder under en 
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influensapandemi kommer att genomföras av kommuner och regioner.”. I kommunens 
mening har stort ansvar landat på kommunen. Strukturerna för samverkan har inte upplevts 
idealiska under en kris som pandemin. Vi noterar att det uppges ha funnits ett behov av 
tydliggöranden kring ansvarsfördelning vilket delvis ligger utanför kommunens rådighet.  

Socialchef beslutade den 27 mars om att tillfälligt införa ”besöksförbud” innan regeringens 
nationella beslut. Kommunen redogör för att det inte är frågan om förbud utan avrådan. Att 
det handlade om ”förbud” kommunicerades däremot ut på hemsidan vilket gör att allmänhet 
och anhöriga rimligen kunnat tolka det som att besöksförbud rådde. Ett liknande ärende, 
beträffande förbud (alternativt stark avrådan) till besök vid äldreboenden under pandemin har 
däremot varit uppe i förvaltningsrätten8 och där bedömts sakna lagstöd. Vi förstår att det 
sannolikt fanns rimliga skäl, utifrån smittskydd, till beslutet. Frågan behöver däremot utredas 
av domstol. Vi ställer oss däremot frågande till om socialchef har delegerad beslutsrätt för att 
besluta om den här typen av åtgärder. Påverkan för individer är påtaglig och vi anser inte att 
det kan likställas med ett verkställighetsbeslut.   

Det inte har gjorts någon samlad utvärdering av krisorganisationens verksamhet efter att 
denna aktiverades. Vi ser därför positivt på att kommunstyrelsen har gett i uppdrag till 
kommundirektör att kartlägga och analysera kommunens hantering av pandemin md hjälp av 
externt stöd. 

4. Kommunens demokratiska processer  

 Ärendeberedningsprocessen påverkas av pandemin  

Ärendeberedningsprocessen är central för den kommunala demokratin. Den inbegriper 
samtliga steg från att ett ärende initieras till att ärendet behandlats av ett beslutsfattande 
organ och därefter ska verkställas. Nedanstående figur illustrerar 
ärendeberedningsprocessen i kommunen. 

 

Flera av dessa steg involverar interaktion mellan individer, varför pandemin påverkar 
rutinerna inom ärendeberedningsprocessen. När det kommer till de inledande stegen i 
ärendeberedningsprocessen finns i kommunallagen i princip inga formkrav. Det finns 
däremot för nämndernas och fullmäktiges sammanträden.  

 
8 Mål: 24825-20 
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 Kommunallagen ställer krav på nämndernas mötesformer  

Inskränkningen i allmänna sammankomster i förordningen 2020:114 påverkar inte 
möjligheterna eller förutsättningarna för att hålla kommunala sammanträden. Däremot ska 
alla verksamheter, inklusive kommuner och regioner, förhålla sig till Folkhälsomyndighens 
föreskrifter och allmänna råd.  

I kommunala och regionala verksamheter är utgångspunkten att sammanträden med 
fullmäktige, nämnder, styrelser sker i fysisk form. Enligt kommunallagen får ledamöter delta i 
fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Om deltagande på 
distans tillåts, ska en sådan bestämmelse inkluderas i arbetsordningen. Fullmäktige kan 
också besluta att införa motsvarande möjlighet för nämnder.  

Förutsatt att fullmäktige fattat beslut om att distansdeltagande ska vara tillåtet måste 
därutöver ett antal tekniska förutsättningar vara uppfyllda för att den distansdeltagande 
ledamoten ska anses vara närvarande vid sammanträdet i rent juridisk mening. Det innebär 
att deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid:9  

 Det krävs både ljud- och bildöverföring i realtid och åt båda hållen – samtliga 

deltagare ska kunna se och höra varandra.  

 Det är inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den 

distansdeltagande ledamoten.  

 En distansdeltagande måste kunna se samtliga andra deltagare.  

 Om flera ledamöter deltar på distans måste de kunna se varandra. 

Förutom att deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid ska även samtliga 
deltagare kunna se och höra varandra och delta på lika villkor:  

 Ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet.  

 Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som 

delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall 

avgörandet sker genom omröstning. 

Kommunallagen omfattar inte informella möten i ärendeberedningsprocessen, såsom 
ordförandeberedningar och avstämningar. Det innebär att dessa typer av möten inte 
omfattas av samma krav. Däremot behöver reglerna om sekretess och informationssäkerhet 
beaktas. 

 Fullmäktige har fastställt att digitala möten är tillåtna  

Som tidigare nämnts måste fullmäktige godkänna att nämnds- och fullmäktigemöten 
genomförs på distans för att det ska vara tillåtet. Innan pandemin bröt ut fanns i kommunen 
inget sådant beslut, varför de politiska organen var hänvisade till fysiska möten.   

Under pågående pandemi identifierades behovet av att kunna genomföra möten på distans. 
Därför fastställde fullmäktige den 29 april 2020 ett reglemente med gemensamma 

 
9 Beskrivningen bygger på SKR:s promemoria Sammanträden med fullmäktige, nämnder och 
styrelser m.m. i kommun, region och kommunalförbund under spridningen av det virus som orsakar 
sjukdomen covid-19.  
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bestämmelser för kommunstyrelsen och övriga nämnder.10 Reglementet gör gällande att 
nämnder får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller 
ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans och nämnder får på egen hand 
beslutade om nämndspecifika regler.  

Som ett komplement till fullmäktiges reglemente har partierna som finns representerade i 
fullmäktige kommit överens om regler för mötesformer. Överenskommelsen tillkom i ett läge 
då fullmäktige ännu inte fattat beslut om att tillåta deltagande på distans och syftade till att på 
frivillig grund minska antalet personer i möteslokalerna och stärka säkerheten under mötena 
utifrån ett smittskyddsperspektiv. I den senaste versionen av uppgörelsen, från den 16 juni 
2020, återfinns 13 punkter för ledamöter och tjänstepersoner att förhålla sig till. Exempelvis 
fastställs att deltagande på distans kan ske vid beredningar och sammanträden och att 
Teams är den digitala plattform som kommunen använder. Vidare specificeras hur många 
ledamöter som får närvara fysiskt vid nämnd-, utskott-, styrelse- och 
fullmäktigesammanträden.  

Kommunledningskontoret upprättade den 7 maj en vägledning och checklista för deltagande 
på distans vid sammanträden. I vägledningen regleras roller och ansvar för deltagare och 
tjänstepersoner, bland annat avseende teknik- och ordningsfrågor.  

 Det finns i nuläget inga optimala tekniska lösningar  

Inför partiernas överenskommelse tog gruppledarna emot information och underlag från 
kommunledningskontoret gällande olika tekniska alternativ. Av överenskommelsen framgår 
att gruppledarna var medvetna om att det för stunden inte fanns någon optimal teknisk 
lösning eller rekommendation från SKR att luta sig emot. Beslutet föll på att använda Teams 
som digital mötesplattform.  

Kommunen använde sedan tidigare Office365, i vilken plattformen Teams ingår. 
Kommunledningskontorets utredning vilar i hög grad på Danderyd kommuns utredning av om 
Office365 kan användas för sekretessreglerad och sekretessbelagd information samt 
personuppgifter. Utredningens slutsats var att Teams kan nyttjas för informationshantering 
men inte om det rör sig om frågor om rikets säkerhet. Utredningen berörde dock inte 
plattformen utifrån frågan om distansmöten.  

Kommunledningskontoret konstaterade i sin egen utredning att det inte finns en optimal 
plattform på marknaden, men att det fanns ett omgående behov av att kunna genomföra 
sammanträden med vissa deltagare på distans. Kommunledningskontoret bedömde att 
Teams utgör en fullgod lösning som kan möjliggöra deltagande på distans med kort 
tidsvarsel och på ett kostnadseffektivt sätt. För att bemöta risker och begräsningar i 
plattformen tog kommunen fram den vägledning som tidigare beskrivits. Samtliga ledamöter 
har erbjudits utbildning i användningen av Teams.  

För att möjliggöra en välfungerande hantering av distansmöten har tre mötesrum i 
kommunhuset försetts med ny teknisk utrustning. Dessa mötesrum har använts särskilt vid 

 
10 I samband med detta beslutade fullmäktige även om en ny arbetsordning, som möjliggör för 
fullmäktige att sammanträda med ledamöter som deltar på distans.  
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sammanträden som genomförs på distans. Vidare finns digitala lösningar för justering av 
protokoll, så att justerare inte ska behöva ta sig till kommunhuset fysiskt.  

En situation som är problematisk vid distansmöten är slutna omröstningar. Den tekniska 
lösningen måste kunna tillgodose att valhemligenheten bevaras, att alla de beslutandes 
röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i förfarandet så att 
omröstningen inte kan manipuleras. Omröstningar ska i regel vara öppna, förutom utom i 
ärenden som avser val eller anställning av personal. Enligt uppgift har inga ärenden av 
denna art varit aktuella under pandemin, varför frågan om mötesformerna inte har behövts 
hanteras.   

 Kommunen har vidtagit flera åtgärder för att hantera distansmöten  

Stora ansträngningar har tillägnats uppgiften att säkerställa välfungerande distansmöten för 
nämnder, kommunstyrelsen och fullmäktige. Kommunkansliet har haft en central roll i att dels 
ta fram beslutsunderlag för vilka regler som ska gälla inom kommunen, dels sköta det 
praktiska arbetet inför och under mötena. Även kommunens IT-avdelning har i hög 
utsträckning varit involverade i arbetet med att säkerställa fungerande former för användning 
av plattformen Teams samt en tillräcklig säkerhet. 

Kommunens kanslichef uppger att övergången till distansmöten till en början var 
omvälvande, då kommunen på mycket kort tid behövde lära sig tillämpa nya arbetssätt. 
Arbetet med övergången beskrivs dock som välfungerande och att de nya rutinerna är 
förankrade bland personal och ledamöter. I takt med att de nya rutinerna etablerats ägnas 
mindre tid åt tekniskt stöd. Chefen för kansliavdelningen uppger att nämnderna anpassat 
mötesformerna för att förenkla nämndadministrationen vid distansmöten. Bland annat är det 
numera snarare regel än undantag att reservationer skickas in i förväg.  

Priset för hanteringen av digitala möten har varit att mindre tid ägnats åt planerade 
utvecklingsprojekt. Kansliavdelningen hade inför 2020 i uppdrag av fullmäktige att utveckla 
den digitala distributionen av handlingar till nämndsammanträden (i nuläget skickas 
handlingar per epost).  

Sedan fullmäktige fastställde kommunens gemensamma reglemente som möjliggjorde 
digitala möten, har merparten av kommunstyrelsens, nämndernas och utskottens möten 
genomförts på distans. Ett undantag är socialnämndens arbetsutskott, som behandlar 
känsliga personärenden. Av sekretesskäl har det bedömts som lämpligt att genomföra dessa 
möten fysiskt. Det är ytterst upp till ordföranden att avgöra om deltagande får ske på distans. 
Distansdeltagande kan dock inte krävas utan är alltid frivilligt. Ledamöter som önskar att 
delta på distans ska, om möjligt, i förväg anmäla detta till nämndens kansli. I praktiken, i och 
med att distansmöten snarare varit regel än undantag, har ordningen varit den omvända: 
ledamöter som önskat delta fysiskt har meddelat detta i förväg.  

Efter att Folkhälsomyndigheten under hösten skärpte sina rekommendationer har i vissa fall 
samtliga mötesdeltagare deltagit på distans. Innan dess deltog åtminstone nämndordförande 
och sekreterare på plats i kommunhusets fysiska möteslokal. Vid fullmäktiges möten 
närvarar presidiet alltid på plats. Kommunen gör tolkningen att sammanträdets formella 
möteslokal i denna situation är den fysiska plats som ordföranden befinner sig i.  

Om en ledamot får anslutningsproblem under ett möte och inte kan ses eller höras ska 
ordföranden, enligt kommunens vägledning, begära ajournering eller överväga om en 
ersättare ska träda in om uppkopplingsförsöken misslyckas. Vidare ska ordföranden bland 
annat säkerställa att alla beslutsfattande ledamöter hört och uppfattat allt som sagts innan de 
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går till beslut, bevaka närvaron och bevaka chatt-funktionen och fördela ordet enligt 
talarlistan.  

Förvaltningen följer kontinuerligt rättsläget avseende vilka tekniska verktyg som krävs vid 
distansdeltagande. Hittills har det meddelats ett väsentligt avgörande i frågan (mål nr. 2620-
20). Kommunen har vidtagit åtgärder för att uppfylla de krav som framgick av domen. Det 
innebär att det under fullmäktige finns en riktad kamera i sammanträdeslokalen så att även 
de fåtal ledamöter som är på plats kan ses av deltagare på distans. Kommunen har även 
uppdaterad sin vägledning för distansmöten. 

Inom ramen för granskningen har frågor om den praktiska hanteringen av distansmöten 
skickats till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden, 
tekniska nämnden och socialnämnden. Sammanlagt inkom sex svar. Svaren visar att 
tillfrågade respondenter är nöjda med det praktiska stödet de erhållit för att genomföra 
distansmöten. Samtliga respondenter förutom en uppger att kommunledningskontorets 
skriftliga vägledning har använts och att den innehåller ändamålsenlig information. Samtliga 
uppger att det överlag har fungerat väl att genomföra nämndsmöten på distans.    

 Vår bedömning  

Sedan pandemins utbrott har ett antal åtgärder vidtagits för att säkerställa en välfungerande 
politisk beslutsgång. Det har dels vidtagits regelmässiga åtgärder för att möjliggöra 
distansmöten, dels har det vidtagits praktiska åtgärder för att säkerställa effektiva möten som 
är förenlig med tillämplig lagstiftning.  

Enligt vår bedömning har kommunens åtgärder för att säkra effektivitet och laglighet i 
ärendeberedningsprocessen på det stora hela varit ändamålsenliga. När det kommer till 
kommunens användning av distansmöten finns enligt vår mening i huvudsak två frågor som 
behöver lyftas särskilt. 

För det första är det i nuläget inte helt tydligt i vilken omfattning distansmöten får tillämpas. I 
proposition 2013/14:5 uttrycks att deltagande på distans i första hand bör betraktas som ett 
komplement till fysiskt deltagande. Under året har dock fysiskt mötesdeltagande snarare varit 
ett komplement till distansdeltagande och inte tvärtom. Kommunen är väl medvetna om 
denna problematik och bevakar hur SKR och andra kommuner tolkar lagstiftningen. Eftersom 
det inte finns någon tydlig normering kring i vilken utsträckning distansdeltagande får 
användas är det svårt att bedöma huruvida kommunens tillämpning är korrekt. 

Den andra frågan rör användningen av mötesplattformen Teams. Enligt kommunallagen ska 
deltagande på distans ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Av proposition 
2013/14:5 framgår att alla deltagare ska kunna se och höra varandra tydligt för att den som 
deltar på distans ska kunna anses vara fullt delaktig. Vid möten i Teams med ett stort antal 
deltagare kan det ifrågasättas om detta krav tillgodoses. Kommunen känner till denna 
osäkerhet i hur lagstiftningen ska tolkas och följer den rättsliga utvecklingen.11 Under 2020 
har Teams utvecklat mötesfunktionen så att fler mötesdeltagare kan se varandra samtidigt.  

 
11 Hittills har det enbart kommit ett avgörande i Förvaltningsrätten som har bäring på frågan (Mål nr. 
2620-20)  
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5. Tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringsställen  

 Ny lag reglerar smittskyddsåtgärder på serveringsställen  

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli 
2020. I lagen finns bestämmelser om tillfälliga smittskyddsåtgärder för att förhindra spridning 
på serveringsställen av det virus som orsakar covid-19. Den kommunala nämnd som 
ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet har tillsyn över att denna lag och anslutande 
föreskrifter efterlevs. Det är även denna nämnd som har i uppgift att besluta om 
förelägganden och förbud. Av propositionen (2019/20:172) framgår att tillsynen inte bör vara 
avgiftsfinansierad. Det finns inga specificerade krav på omfattningen av tillsynen eller på 
tillsynsorganisationens tillgänglighet.  

 Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsynen  

Enligt bygg- och miljönämndens reglemente ska nämnden fullgöra kommunens 
myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken, 
strålskyddslagen, livsmedelslagen samt övrig speciallagstiftning. Det åligger därmed 
nämnden att ansvara för tillsynen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen.  

Den personal som utför livsmedelskontroll samt tillsyn av tobak, serveringstillstånd och 
receptfria läkemedel ansvarar också för nämndens tillsyn av smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. Sammanlagt är två medarbetare involverade i arbetet. Ingen 
beslutanderätt i ärenden inom detta område har dock delegerats, varken till inspektörer eller 
deras överordnade i förvaltningsorganisationen. Enligt intervjuad noterades inga avvikelser 
vid de inledande tillsynskontrollerna, varför det inte ansågs nödvändigt att revidera 
nämndens delegationsordning med tillägg om delegation av beslutanderätt i ärenden 
kopplad till den nya lagen.  

 Merparten av tillsynsbesöken genomfördes under juli och augusti  

Arbetet med tillsynen enligt den nya lagen inleddes med ett informationsutskick till de 
aktörerna med serveringsställen inom kommunen. Därefter genomfördes tillsynskontroller, 
vars frekvens var som högst under juli och augusti. Enligt kommunens diarium genomfördes 
ungefär 30 tillsynsbesök under 2020.  

Det fanns ingen plan för prioritering av tillsynsobjekt. Enligt uppgift fanns inte heller någon 
systematik i vilka verksamheter som valdes ut för tillsyn och inte heller någon uppföljning av 
vilka verksamheter som inte kontrollerats. Urvalet av tillsynsobjekt beskrivs som planlöst. 
Däremot har samtliga kontroller dokumenterats i kommunens diariesystem. Bedömningen av 
tillsynens omfattning gjordes av tillsynspersonalen på egen hand.   

Vår uppföljning av registrerade tillsynsbesök i kommunens diarium visar att 32 tillsynsbesök 
genomfördes under året. Noterbart är att tillsyn utförts betydligt oftare på vissa 
serveringsställen än andra. Exempelvis har en restaurang granskats sju gånger – trots att 
avvikelser inte noterats – medan andra serveringsställen enbart erhållit ett tillsynsbesök eller 
inget alls. Det finns ingen sammanställning över vilka verksamheter som granskats 
respektive inte granskats eftersom det i kommunen inte gjorts en kartläggning av vilka 
verksamheter som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 
En intervjuperson uppskattar att det sammanlagt finns ungefär 50 serveringsställen vars 
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verksamhet lyder under denna lagstiftning. Utifrån den uppskattning har ett tjugotal 
serveringsställen inte granskats under 2020.    

Tillsynskontrollerna bygger på Länsstyrelsen i Stockholms, Folkhälsomyndighetens och 
SKR:s vägledning. Inspektionerna utgår från en framtagen checklista som används vid 
samtliga tillsynsbesök. Enligt uppgift har tillgången på vägledning kring tillsynsbesökens 
genomförande varit relativt riklig, medan det har saknats information om hur arbetet bör 
planeras och dokumenteras.  

 Tillsynen har tagit resurser från andra verksamheter  

Relativt stora resurser har disponerats till tillsynen av smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. Berörd personal uppskattar att knappt 500 timmar har ägnats åt dessa 
arbetsuppgifter. Det motsvarar ungefär 15 procent av dessa medarbetares sammanlagda 
arbetstid på ett år. Merarbetet har resulterat i att andra tillsynsverksamheter inte prioriterats i 
enlighet med plan. Ett sådant område är livsmedelskontrollen. Under 2020 har ungefär 50 
procent av planerade kontrollbesök genomförts. Vid ingången av 2021 var den samlade 
kontrollskulden 657 timmar.12  

Avdelningschef för livsmedel uppskattar att kommunen givet rådande förutsättningar kommer 
att ägna ungefär lika mycket tid åt tillsynen av smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
under 2021 som under 2020. Det finns i nuläget inga planer med att förstärka 
livsmedelskontrollen resursmässigt.  

Enligt förarbetena till lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen bör inte 
tillsynen vara avgiftsfinansierad. Upplands-Bro kommun tar inte ut någon avgift från 
verksamheterna för denna tillsyn. Kommuner kompenseras däremot av regeringen för 
genomförandet av tillsyn smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Ersättningen baseras på 
kommunens invånarantal. Upplands-Bro har begärt ersättning och kommer få tillbaka cirka 
100 tkr för 2020.  

 Vår bedömning  

Den nya lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen innebar ett antal utmaningar för 
bygg- och miljönämnden. Resurser flyttades från ordinarie tillsynsverksamhet och 
inledningsvis rådde osäkerhet kring hur tillsynen av serveringsställen skulle bedrivas. 
Lagstiftningen och tillämpliga föreskrifter lämnar utrymme för tolkning när det kommer till den 
interna organisationen för att genomföra tillsynen. Enligt kommunallagen ska dock 
nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. Enligt vår bedömning finns utifrån detta perspektiv skäl att se 
över rutinerna för tillsynen.  

Enligt vår bedömning saknades för tillsynens genomförande en resursplaneringsanalys och 
genomtänkt strategi. Planeringen av tillsynen av smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
var planlös i bemärkelsen att prioriteringar inte byggde på en riskanalys och att uppföljningen 
var osystematisk. För att säkerställa en effektiv tillsyn bör rimligtvis prioriteringen bygga på 
tydliga antaganden om var tillsynen får störst effekt utifrån ett smittskyddsperspektiv. En 
sådan analys skulle också kunna ligga till grund för bedömningen av tillsynens omfattning.  

 
12 Delar av kontrollskulden är oundviklig eftersom vissa mindre verksamheter får tillsynsbesök 
vartannat eller var tredje år, samtidigt som de betalar en årlig avgift. 
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Kungsängen 16 mars 2021 

 

     
EY   EY   

  



   rt gällande granskning av kommunens hantering av covid-19 - SN 21/0124-4 Svar på revisionsrapport gällande granskning av kommunens hantering av covid-19 : Bilaga 2 – revisionsrapport gällande granskning av kommunens hantering av covid-19

   

 

25 

7. Källförteckning 

Intervjupersoner  

 Kommunstyrelsens presidium 

 Kommundirektör 

 Säkerhetschef 

 Socialchef 

 Avdelningschef, Äldre- och omsorgsavdelningen, socialkontoret 

 Chef för livsmedelsavdelningen  

 Chef för miljöavdelningen  

 Livsmedelsinspektör  

 Miljöinspektör  

Dokument  

 Behovsutredning 2011 

 Delegationsordning Bygg- och miljönämnden  

 Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 

solarier och sprängämnesprekursorer.  

 Livsmedelsverkets föreläggande att avhjälpa brister i den offentliga kontrollen av 

livsmedel (2019) 

 Livsmedelsverkets revision av livsmedelskontrollen i Upplands-Bro kommun inom 

restaurangområdet (2015) 

 Länsstyrelsens slutrapport avseende revisionen av livsmedelskontrollen i Upplands-

Bro kommun med fokus på området storhushåll (2019) 

 Objektslista livsmedelstillsyn  

 Reglemente för bygg- och miljönämnden  

 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen  

 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område  

 Tillsyns- och kontrollplan 2018–2020 för bygg- och miljönämnden  

 Tillsynsplan 2019 för miljötillsyn  

 Uppföljning av tillsynsplan 2019 (miljötillsyn) 

 Uträkning av handläggningskostnader per timme (miljötillsyn) 

 Uträkning av timavgift för livsmedelskontroll  

 Verksamhetsplan 2020 för bygg- och miljönämnden  

 Krisplan för krisledningen, uppdaterad 2020-11-11 i Upplands-Bro kommun 

 Risk- och sårbarhetsanalys, för mandatperioden 2019-2022, beslutad av 

kommunstyrelsen 2019-10-22 

 Reglemente för Kommunstyrelsen, antaget av Kommunfullmäktige 2018-10-17, 

senast reviderat av Kommunfullmäktige den 29 april 2020 

 Delegationsordning för Äldre- och omsorgsnämnden, beslutad av Äldre- och 

omsorgsnämnden 24 januari 2019 och reviderad den 23 september 2019. 

 Personalplan vid omfattande frånvaro, 20 mars 2020 

 Minnesanteckningar Covid-19 stab/ledningsarena 2020-05-07 

 Minnesanteckningar Covid-19 stab/ledningsarena 2020-11-23 

 Minnesanteckningar Covid-19 stab/ledningsarena 2020-12-21 
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 Minnesanteckningar Covid-19 stab/ledningsarena 2021-03-01 

 Minnesanteckningar Helix 2020-04-06 

 Minnesanteckningar Helix 2021-01-07 

 Minnesanteckningar Helix 2021-01-13 
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Kvalitetsberättelse år 2020 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning av kvalitets- och verksamhetsberättelser 

från utförare i intern och extern regi med de rekommendationer till 

förbättringar som socialkontoret ger.  

Sammanfattning 

Socialnämndens verksamheter styrs i huvudsak av lagstiftning i SoL, LSS, 

LVU och LVM. Verksamhet som utgår från nämnd lagstiftning har en 

skyldighet att upprätta en kvalitetsberättelse. Den nämndövergripande 

kvalitetsberättelsen är en sammanfattning av nämndens alla verksamheter, 

såväl myndighetsdelar som utförardelar. Den ska ge en överskådlig bild av 

nämndens alla områden.  

Några områden som beskrivs i kvalitetsberättelsen är särskilt 

uppmärksammade. 

Utöver de verksamheter som drivs i egen regi har nämnden överlåtit vissa 

verksamheter till privata aktörer. Dessa verksamheter ska enligt avtal skriva en 

kvalitets- eller verksamhetsberättelse.  

Samtliga berättelser är bilagda ärendet vars innehåll sammanfattas under egen 

rubrik i tjänsteskrivelsen. 

 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 maj år 2021 

• Bilaga 1 Socialnämndens kvalitetsberättelse, verksamhet i egen regi 

• Bilaga 2 Kvalitet- och verksamhetsberättelse 2020 A&L psykoterapi, 

familjerådgivning 

• Bilaga 3 Verksamhetsberättelse 2020 Stiftelsen Parasoll 

• Bilaga 4 Kvalitetsberättelse 2020 Destinys Care AB  

• Bilaga 5 Kvalitets- och verksamhetsrapport Carelli Assistans AB 
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Ärendet 

 

Verksamhet i egen regi 

Socialnämndens verksamheter styrs i huvudsak av lagstiftning i SoL, LSS, 

LVU och LVM. Verksamhet som utgår från nämnd lagstiftning har en 

skyldighet att ha ett upprättat kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9. 

Systemet ska användas för att säkra kvaliteten i de tjänster som kommunen 

tillhandahåller. Genom att sammanställa resultat av mätningar i det som 

benämns egenkontroller har verksamheterna möjlighet att på ett systematiskt 

sätt uppmärksamma förbättringsbehov. 

För att få en överskådlig bild av hur kvalitetsarbetet har bedrivits under 

föregående kalenderår upprättas på enhetsnivå en kvalitetsberättelse. 

Berättelsen ska i första hand tjäna som underlag för verksamheten själv varför 

den på enhetsnivå ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur 

arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har 

bedrivits under året. Den ska även ge tydlig information om vilka prioriterade 

delar som verksamheten avser att arbeta vidare med för kommande år. 

Den nämndövergripande kvalitetsberättelsen är en sammanfattning av 

nämndens alla verksamheter, såväl myndighetsdelar som utförardelar. Den ska 

ge en överskådlig bild av nämndens alla områden.  

Några områden som beskrivs i kvalitetsberättelsen är särskilt 

uppmärksammade, antingen med anledning av goda resultat/arbetsmetoder 

eller som uppmärksammade förbättringsområden. De redovisas under 

nedanstående rubriker. 

 

Egenkontroller 

De egenkontroller som är genomförda inom nämndens ansvarsområden är i 

huvudsak mått på de dokumentationskrav som verksamheterna har. Mätningar 

är gjorda av bland annat skyndsamhet i inledande av utredning, om och när 

beslut är kommunicerat och om genomförande- och handlingsplaner är 

upprättade. De myndighetsutövande verksamheterna visar på goda resultat 

avseende krav på rättssäkra handläggningsrutiner med få avvikelser. 

De förbättringsbehov som är uppmärksammade avser både vilka 

kontrollmoment som är relevanta för de olika verksamheterna och också hur en 

bättre systematik kan åstadkommas för att åtgärda de kvalitetsbrister som en 

mätning kan visa. 

Flera utförare av biståndsbeslutade insatser behöver hitta en struktur och plan 

för att dokumentera och efterleva genomförandeplaner och att tillsammans med 

beställande myndighetsenhet samarbeta kring uppföljning och resultat av 

insats. 
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Samtliga verksamheter behöver identifiera fler kontrollmoment, dokumentera 

vad som mäts, när och av vem. 

 

Samverkan 

Verksamheterna ser behov av nya former för samverkan och särskilt om 

klienter är aktuella inom flera enheter. De samordningsvinster som finns att 

göra bidrar till bättre service, träffsäkerhet i utformandet av bistånd och en 

effektivare handläggning. För god efterlevnad behöver rutiner och processer 

som beskriver uppdrag och ansvar dokumenteras. 

Under året har flera enheter påbörjat och verkställt former för ökat samarbete 

mellan myndighet och utförare i syfte att klargöra uppdrag och förväntningar 

på varandras insats. 

Det externa samarbetet med främst Arbetsförmedlingen behöver tydliggöras. 

Den tidigare upprättade samverkan för nyanlända som reglerar och tydliggör 

Arbetsförmedlingens ansvar behöver återupptas för att klargöra ansvar och 

samordning. 

 

Uppmärksammade och prioriterade områden för år 2021 

Kategorisering av identifierade förbättringsområden är gjorda utifrån 

socialtjänstlagens respektive LSS kvalitetsparagrafer, som tydliggör 

Socialnämndens ansvar. 

Helhetssyn och samordning 

 Öka andelen anmälningsmöten med anmälningsskyldiga 

samverkanspartners 

 Involvera professionellt och privat nätverk för hållbar förändring 

 Följa upp alla placerade barns skolgång, samverka med skola, föräldrar 

och familjehem 

Självbestämmande och integritet 

 Aktiviteter och metoder för att öka klienters och brukares delaktighet  

 Öka antalet klientmöten 

 Skapa handlingsplaner kopplade till resultat av brukarundersökningar 

Trygghet och rättssäkerhet 

 Korta utredningstider inom myndighet barn och unga 

 Säkerställa lagkrav vid inledande av utredning och dess uppföljning 

Kunskapsbaserad och effektiv verksamhet 

  Utveckla metod IBIC (Individens Behov i Centrum) 

 Använda Öppna Jämförelser som underlag för förbättringar 

Tillgänglighet och jämlikhet 

 Informationsinsatser riktade barn, unga och familjer med särskilt fokus 



27 Kvalitetsberättelse år 2020 - SN 21/0144-1 Kvalitetsberättelse år 2020 : Kvalitetsberättelse år 2020

 

 
   

Datum Vår beteckning 4 (6)  
2021-04-09 SN 21/0144 

 

 

på interaktiva tjänster för att öka socialtjänstens tillgänglighet samt för 

att sprida information till kommuninvånare. 

 Upprättande av jämförande statistik för att möta målet om en jämlik 

socialtjänst utifrån valda parametrar som till exempel kön, ålder och 

beviljade insatser. 

 

Externa utförare 

Familjerådgivningen, A&L psykoterapi 

Kommunen har sedan den 1 januari år 2019 ett avtal enligt LOU med A&L 

psykoterapi som med förlängningsoption nu gäller till den 31 december år 

2022.  

Under år 2020 har antal ärenden och samtal ökat. 414 samtal utgör en ökning 

med 25% från föregående år. Digitala möten har hållits i 30% av samtalen.  

Verksamheten beskriver såväl för- som nackdelar med denna mötesform. 

Verksamheten möter ställt krav på tillgänglighet inom två veckor. 

Brukarundersökning är utförd under november år 2020 och ges en kortare 

redovisning. 

Verksamheten har redan från 2019 års redovisning fått återkoppling och 

förbättringsförslag för att kunna redovisa sitt arbete. Utöver det har 

verksamheten under hösten år 2020 kommunicerats ett förslag på mall för hur 

en berättelse kan skrivas för att möta krav enligt Socialstyrelsens föreskrift 

SOSFS 2011:9. Såväl upplägg som innehåll i årets berättelse har brister. Bland 

annat saknas följande:  

 

 Analys av resultat av enkätundersökning och vad den vill mäta samt 

eventuella förbättringsåtgärder 

 Analys av skäl för ökat inflöde  

 Beskrivning av hur samverkan sker med berörda samverkanspartners 

såsom skola, socialtjänst och familjerätt 

 Jämförelser med liknande verksamheter i landet i 

målgruppsrepresentation för att bevaka trender, se specifika behov i 

kommunen 

 Tillgänglighetskrav efterlevs men redovisning av hur egenkontroll 

genomförs saknas 

 Den utvärdering av behandlingsarbetet som beskrivs göras vid varje 

besökstillfälle samt i samband med avslut av kontakten saknar 

beskrivning   
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Personligt ombud, Stiftelsen Parasoll 

Kommunen har sedan den 1 oktober år 2019 ett avtal med Stiftelsen Parasoll 

som löper till den 30 september år 2021 med förlängningsoption 1 + 1 år.  

Verksamhetsberättelse för år 2020 beskriver samtliga delar väl. Statistik 

kommunvis visar att Upplands-Bros personliga ombud har haft kontakt med 7 

(sju) personer under året. Skäl för kontakt liknar det som generellt beskrivs 

som målgruppens svårigheter och handlar främst om svårigheter kring 

försörjning. Generellt urholkade strukturer kring sjukersättningssystemet ger 

påtagliga konsekvenser för den målgrupp som personligt ombud har uppdrag 

att arbete för. 

En årliga klientenkäten mäter tillgänglighet, inflytande/delaktighet, information 

och upplevelse av kontakten. Klienterna ges möjlighet att beskriva och ge 

synpunkter. Svaren visar på goda resultat, dock finns missnöje med kötid till 

personligt ombud. Detta gäller dock inte för Upplands-Bro. 

 

Ledsagar- och avlösarservice, Destinys Care AB 

Kommunen har sedan mars år 2013 ett avtal med leverantören om ledsagar- 

och avlösarservice enligt LSS. Avtalet löper tills vidare. Insatsen är 

tillståndspliktig. Företaget levererar i huvudsak insatser i form av hemtjänst, 

ledsagar- och avlösarservice står för en mycket liten del. 

Verksamhetsår 2020 beskriver i huvudsak arbetet med åtgärder för 

smittsäkerhet genom till exempel användning av skyddsutrustning och 

säkerställande av följsamhet till basala hygienrutiner. 

Egenkontroller har genomförts inom områden som till exempel följsamhet till 

hygienrutiner, matlådor och larm. Samverkan beskrivs och bedöms fungera väl. 

Det framkommer att ett par klagomål och en del avvikelser har inkommit under 

året, dock beskrivs inte dess innehåll.  

Destinys Care beskriver arbetssätt för att säkerställa kvalitet på ett tydligt sätt. 

Dock saknas i hög grad resultat och analys av olika mätningar och därmed 

även plan för åtgärder.  

 

Personlig assistans, Carelli Assistans AB 

Kommunen har sedan 1oktober år 2020 avtal med Carelli Assistans AB som 

löper till och med den 30 september år 2022 med förlängningsoption 1 + 1 år. 

Insatsen är tillståndspliktig. 

Verksamhetens kvalitets- och verksamhetsrapport för år 2020 beskriver 

kvalitetsarbetet på ett heltäckande sätt med relevanta områden. Dock är resultat 

av bland annat brukarundersökningar, samverkan och dokumentation beskrivet 
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som en sammanfattning av hela företagets verksamhet vilket gör att det inte är 

möjligt att utläsa resultat för just Upplands-Bro.  

 

Barnperspektiv 

En kvalitetsberättelse berättar hur arbetet bedrivs för att på ett så systematiskt 

och fortlöpande sätt som möjligt säkra och utveckla kvaliteten i en verksamhet. 

Detta gynnar de barn och ungdomar som har insatser inom kommunens socialt 
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1 Presentation, syfte och mål 
Verksamheter inom socialnämndens verksamhetsområden ska systematiskt och 

fortlöpande säkerställa att de efterlever krav på kvalitet. Den föreskrift som reglerar 

nämndens skyldigheter är Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 

2011:9. Av föreskriften framgår att en årlig kvalitetsberättelse bör upprättas. I 

berättelsen från föregående kalenderår ska det framgå: 

 Hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 

verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår 

 Vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet 

 Vilka resultat som har uppnåtts 

Kvalitetsberättelsen ska vara så detaljerad att: 

 Det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla 

och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar 

 Informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses 

Varje enhet upprättar sin egen kvalitetsberättelse för att tjäna som underlag för 

förbättringar i den egna verksamheten. Berättelsen görs känd för medarbetare dels för 

att få lättillgänglig information om hur föregående års kvalitetsarbete har utvecklats och 

vidare som underlag för kommande års arbete med de prioriterade aktiviteter som har 

uppmärksammats som förbättringsområden. Kvalitetsberättelsen med resultat utgör ett 

gott underlag vid planeringsdagar och de återkommande kvalitetsråd som 

verksamheterna har etablerade. 

En nämndövergripande kvalitetsberättelse är en sammanfattning av enheternas arbete 

och ska ge socialnämnden en övergripande bild av kvalitetsarbetet och vilka 

uppmärksammade områden som har identifierats. En mer detaljerad beskrivning finns 

att ta del av i de enhetsvisa berättelserna. 



27 Kvalitetsberättelse år 2020 - SN 21/0144-1 Kvalitetsberättelse år 2020 : Bilaga 1 Kvalitetsberattelse 2020 (Socialnamnden) (3)

 

Socialnämnden, Kvalitetsberättelse 2020 4(19) 

 

 

2 Inledning 
En kvalitetsberättelse ska beskriva hur verksamhetens kvalitetsarbete för föregående år 

har bedrivits. Den ska ge svar på vilka resultat som har uppnåtts inom verksamhetens 

kvalitetsarbete samt vilka åtgärder som är vidtagna för att säkra kvaliteten. 

Kvalitetsberättelsen ska vara till nytta för verksamheten själv. Där ska såväl 

medarbetare som verksamhetsansvariga kunna identifiera förbättringsområden och med 

detta lägga en plan för kommande arbete, med de prioriteringar som är mest angelägna 

att göra. 

Den kvalitetsberättelse som skrivs på nämndnivå är en sammanfattning av de viktigaste 

identifierade delarna inom nämndens alla verksamheter och syftar till att ge politiken en 

uppfattning om helheten. 
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3 Verksamhetsinriktning och ansvar 

3.1 Målgrupp 

Vuxenenheten vänder sig till kommuninvånare från 18 år som har behov av ekonomiskt 

bistånd, stöd och behandling för missbruk, stöd på grund av relationsvåld, nyanlända i 

behov av introduktion samt till personer i behov av boende. 

Barn- och ungdomsenheten vänder sig till barn och unga från 0 - 18 år med ett särskilt 

ansvar för placerade barn upp till 21 år. Uppdraget inkluderar även ensamkommande 

flyktingbarn/ungdomar. Enheten ansvarar även för rekrytering och utbildning av 

familjehem. 

Biståndsenheten vänder sig till både barn och vuxna med olika funktionsvariationer vars 

behov prövas genom lagstiftningen i både LSS och SoL. 

Utföraravdelningen, stöd och behandling har i uppdrag att verkställa myndighetsbeslut. 

Avdelningen har även öppen, icke biståndsprövad verksamhet. Inom enheten ryms: 

Solängen som erbjuder stöd och behandling för barn och familjer, dels med 

biståndsbeslut men också i öppen verksamhet. 

Bryggan, ett samarbete med Capio vårdcentral. 

För ungdomar och unga vuxna finns ungdomsmottagningen, ungdomsstödjare och SIG, 

kommunens sociala insatsgrupp som vänder sig till ungdomar från 1 3- 29 år med 

kriminell identitet. För unga lagöverträdare ryms även kommunens ansvar för 

ungdomstjänst. 

Härnevimottagningen erbjuder missbruksbehandling, enskilda stödsamtal samt 

anhörigprogram. 

Socialpsykiatrin erbjuder biståndsprövat boendestöd. För målgruppen finns även 

verksamhet i en träfflokal. 

Introduktionsstöd ges till nyanlända av introduktionsstödjare. 

Grupp- och servicebostäder, personlig assistans, ledsagning, avlösarservice och 

kontaktperson är insatser som föregås av myndighetsbeslut och vänder sig till personer 

med beslut om grupp-eller servicebostad enligt LSS.  Vidare verkställs beslut för de 

som har rätt till personlig assistans, kontaktperson, avlösar- eller ledsagarservice. 

3.2 Lagstiftning 

Socialnämndens uppdrag och arbete utgår huvudsakligen från 

socialtjänstlagen(2001:453), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 

(1990:52), Föräldrabalken (1949:381), lagen om unga lagöverträdare (1964:167), lagen 

om vård av missbrukare i vissa fall, LVM ( (1988:870) och lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387). Utöver dessa styrs arbetet av 

Socialstyrelsens föreskrifter och författningssamlingar samt socialtjänstförordningen 

(2001:937). 

Nedan anges ett urval av andra viktiga lagar/författningar 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

Socialförsäkringsbalken (2010:110) 
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Dataskyddsförordningen (EU General Data Protection Regulation (GDPR) trädde i kraft 

i maj år 2018 vilken ersatte den tidigare personuppgiftlagen) 

Förvaltningslagen (2017:900) 

Kommunallagen (2017:725) 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om Dokumentation i 

verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS 

3.3 Uppdrag och ansvar 

Barn, unga och familjer 

Barn- och ungdomsenheten ansvarar för stödinsatser genom myndighetsutövning för 

barn och unga i åldern 0 till 18 år. Enheten genomför förhandsbedömningar, utreder 

behov av bistånd och följer upp beslutade insatser. Enheten ska säkerställa bästa möjliga 

vård för placerade barn tills de gått ut gymnasiet, dock längst tills den unge har fyllt 21 

år. Enheten ansvarar även för handläggning kring ensamkommande flyktingbarn. 

Enheten rekryterar, utreder, utbildar och handleder familjehem, kontaktfamiljer och 

kontaktpersoner. 

Solängen  

Enheten verkställer biståndsbeslutade insatser i syfte att stärka de egna resurserna hos 

barn, unga och familjer. Enheten erbjuder även insatser utan föregående biståndsbeslut, 

så kallad serviceinsats, i form av enskilt samtalsstöd till föräldrar, familjebehandling 

samt program- och gruppverksamheter för barn och föräldrar. 

Bryggan 

Bryggan är en psykiatrisk mottagning för barn och ungdomar i Upplands-Bro. 

Mottagningen är ett samarbete mellan Upplands-Bro kommun och vårdcentralerna i Bro 

och Kungsängen. Verksamheten är öppen och kräver ingen remiss. Bryggan erbjuder 

stödsamtal, psykologbedömningar, KBT-baserade gruppbehandlingar, föräldragrupper 

och rådgivning. 

Ungdomsmottagningen 

Ungdomsmottagning erbjuder rådgivning kring sex, samlevnad, relationer och identitet 

för kommunens unga mellan 12 och 22 år.  Arbetet bedrivs tvärprofessionellt mellan 

barnmorska, läkare och kurator. 

Ungdomsarbete i öppenvård 

Ungdomsstödjarna arbetar förebyggande och uppsökande genom samverkan med 

föräldrar, skola, polis, fritidsgårdar och föreningar. Ungdomsstödjarna verkställer även 

biståndsbeslut samt har ansvar för ungdomstjänst. 

Vuxna 

Vuxenenheten ansvarar för utredning och biståndsbeslut och vänder sig till vuxna från 

18 år i behov av ekonomiskt bistånd, stöd och behandling för missbruk eller för stöd på 

grund av relationsvåld. Enheten utreder frågor om boende samt tar emot nyanlända 

flyktingar. 

Enheten ansvar också för utredning av bistånd för vuxna med psykisk 
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funktionsnedsättning, både enligt Socialtjänstlagen och LSS, Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade. 

Härnevimottagningen 

Mottagningen verkställer biståndsbeslutade insatser och erbjuder motiverande och 

stödjande behandlingssamtal baserade på KBT, kognitiv beteendeterapi. Enheten 

erbjuder också preventivt stöd för återfall i missbruk samt öppet stöd utan 

biståndsbeslut. 

För unga som har tilldömts ungdomstjänst genomförs utredning för att bedöma behov 

av missbruksbehandling samt grad av risk- eller missbruk. Vid körkortsyttranden utförs 

urinprov. Provtagning kan även utföras på beställning av gymnasieskolors 

yrkesutbildning. 

Enheten erbjuder även stödsamtal för anhöriga till missbrukare. 

Integrationsstöd 

Integrationsstödjaren verkställer biståndsbeslut och ger praktiskt stöd till nyanlända 

flyktingar, som del i samhällsintroduktion. 

Socialpsykiatri 

Boendestödjarna verkställer biståndsbeslut. Insatsen innebär att motivera och ge 

praktiskt stöd till ett självständigt liv både i och utanför hemmet. Enheten har även en 

träfflokal för att kunna erbjuda målgruppen aktiviteter och social samvaro. Besök i 

träfflokalen är öppen för alla. 

Daglig verksamhet och sysselsättning 

Enheten daglig verksamhet verkställer biståndsbeslut för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med 

hjärnskada. Daglig verksamhet innehåller aktiviteter med habiliterande inriktning och 

produktionsinriktade uppgifter. Aktiviteten ska bidra till personlig utveckling och 

främja delaktighet i samhället. 

LSS bostad, kontaktperson, ledsagar- och avlösarservice 

Enheten utgörs av kommunens samtliga service- och gruppbostäder i egen regi. Enheten 

har ansvar för att verkställa biståndsbeslut om boende för målgruppen. 

Hälso- och sjukvårdsenheten LSS 

Enheten utför hälso-och sjukvård för boende inom kommunens LSS-boenden. 
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4 Föregående års identifierade 
förbättringsområden 

Flera enheter uppmärksammade under år 2019 förbättringsbehov avseende 

journalföring, uppföljning av bistånd, systematisk uppföljning av egenkontroller och 

samverkan. 

Under år 2020 har enheternas kvalitet på journalföring ökat och delar i 

verksamhetssystemet har förfinats. Flera enheter har inrättat strukturerade mötesformer 

mellan beställare och utförare i syfte att öka den interna samverkan, tydliggöra ansvar 

och för att följa upp resultat av beviljat bistånd. 

Inom utförarverksamheterna för LSS har bland annat behov av ökad brukardelaktighet 

uppmärksammats. Under år 2020 har en delaktighetsmodell med syfte att stödja brukare 

att öka sin förmåga att uttrycka och formulera sina behov och önskemål införts. 

Modellen bygger på dialogsamtal och delaktighetsslingor som förs i mindre grupper. 

Det är främst inom utförardelarna som förbättringsområden finns. Inom Härnevi och 

Solängen finns behov av ökad systematik inom flera delar. Verksamheterna behöver 

utarbeta metoder för att utvärdera sitt eget arbete samt den upplevda förändringen för 

den enskilde. Kvalitetsråd behöver inrättas som forum för att uppmärksamma 

förbättringsområden och brukarenkäter införas som underlag för information om hur 

verksamheterna kan anpassas efter de behov och önskemål som brukare har. 
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5 Egenkontroll 

Sammanfattning av årets egenkontroller 

Under året har systemstöd upprättats för att egenkontroller ska kunna dokumenteras och 

följas upp digitalt. Utbildningsinsatser har genomförts för att öka kunskaperna om 

egenkontroll till exempel kring när och hur dessa kan genomföras och användas inom 

enheternas förbättringsarbete. Vid tidpunkten för utbildningsinsatserna slog pandemin 

till med full kraft vilket medförde att arbetet delvis blev lidande. 

De egenkontroller som är genomförda inom nämndens ansvarsområden är i huvudsak 

mått på de dokumentationskrav som verksamheterna har. Mätningar är gjorda av bland 

annat skyndsamhet i inledande av utredning, om och när beslut är kommunicerat och 

om genomförande- och handlingsplaner är upprättade. De myndighetsutövande 

verksamheterna visar på goda resultat avseende krav på rättssäkra handläggningsrutiner 

med ytterst få avvikelser. 

5.1 Identifierade förbättringsområden 

Några av de förbättringsområden som har identifierats i utredningsarbetet är 

kommunicering av beslut samt i vilken grad barnperspektivet har beaktats. 

Ytterligare förbättringsområden är uppföljning av beslutade insatser, både att det görs 

med regelbundenhet och att det framgår vad som har uppnåtts i förhållande till uppsatta 

mål. 

Inom utförarenheterna är det främst Solängen och Härnevimottagningen som behöver 

hitta en struktur och plan för att dokumentera och efterleva genomförandeplaner och att 

tillsammans med beställande myndighetsenhet samarbeta kring uppföljning och resultat 

av insats. 

Samtliga verksamheter behöver identifiera fler kontrollmoment, dokumentera vad som 

mäts, när och av vem. Det systematiska kvalitetsarbetet är ännu inte fullt utvecklat men 

har förbättrats då enheterna har inrättat mallar för de mätningar som man avser att 

genomföra. 
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6 Brukarundersökning 

6.1 Genomförda brukarundersökningar 

Med anledning av pandemins påverkan på samtliga verksamheter inom Socialnämnden 

har planerade brukarundersökningar inte genomförts. Det gäller delar av Vuxenenheten, 

Daglig verksamhet samt nämndens LSS-boenden. Den enhet som ändå lyckats 

genomföra en undersökning är utredningsenheten barn och unga, enligt en modell som 

tagits fram av Jönköping kommun. Modellen består av enkäter som besvaras av både 

barn/ungdomar och vårdnadshavare efter avslutad kontakt. I enkäterna mäts bland annat 

brukarnas upplevelse av engagemang, delaktighet och nöjdhet samt i vilken 

utsträckning Signs of safety har genomsyrat kontakten.  Brukarundersökningen har 

genomförts löpande under hela året. Enheten har haft som mål att öka antalet svar, för 

ett mer tillförlitligt resultat. Under år 2020 svarade 11 (elva) barn och unga på enkäten 

och 71 vårdnadshavare. Motsvarande siffror för år 2019 var ett (1) barn/ungdom och 38 

vårdnadshavare. 

6.2 Resultat av brukarundersökning 

Resultatet av brukarundersökningen inom barn och unga är positivt. 76 procent av 

vårdnadshavare/föräldrar känner sig nöjda med samarbetet med socialsekreteraren och 

ungefär lika många uppger att de kommer att vända sig till socialtjänsten igen, om de 

behöver stöd. 72 procent av barnen/de unga tycker att det har varit bra att få träffa 

socialsekreteraren. 

6.3 Planerade och genomförda åtgärder 

Resultatet i brukarundersökning på barn- och ungdomsenheten har använts för att kunna 

sätta delmål och mål för 2021 års arbete men även för kommande år. Enheten kommer 

att öka kunskapen och fördjupa förståelsen kring de delar av Signs of safety där 

resultatet var lägre. Bland annat har nätverksarbete identifierats som ett 

förbättringsområde, som en viktig del för att öka delaktighet och inflytande hos brukare. 

Kring det görs under år 2021 och framåt stora satsningar på att utveckla arbetssätt 

tillsammans med öppenvården. 

  

6.4 Identifierade förbättringsområden 

I de enheter där brukarundersökningar tidigare år har använts som underlag för analys 

och förbättringar finns en plan om att återinföra dessa.  En struktur för att mäta bland 

annat inflytande, trygghet och tillgänglighet är en viktig målsättning för år 2021. 

Dock finns stora förbättringar att göra inom verksamheter där brukarenkäter inte har 

använts alls. Inom utförarenheterna Solängen, Ungdomsmottagningen, 

Härnevimottagningen och Boendestöd finns nu plan för att under år 2021 utarbeta 

struktur och innehåll i enkäter för att mäta såväl inflytande som upplevelse av innehåll i 

de olika stöd- och behandlingspaket som dessa verksamheter erbjuder. 
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7 Synpunkter och klagomål 
För att synpunkter och klagomål ska kunna tjäna som underlag för förbättringar behöver 

verksamhetens rutiner för hanteringen vara väl kända, användas på ett enhetligt sätt och 

tas tillvara med analys och resultera i förslag på eventuella förbättringar som analysen 

visar. 

Samtliga enheter har inrättade kvalitetsråd där rutiner för synpunkter utgör en stående 

punkt. Blanketter, dokumentationsrutiner och återkoppling till den klagande tas omhand 

enligt en tydlig arbetsgång. 

7.1 Sammanställning synpunkter 

Myndighet barn och unga 

Under år 2020 har enheten tagit emot drygt 20 klagomål. Dessa har gällt brister i 

bemötandet från socialsekreteraren, svårigheter för den enskilde att få kontakt med sin 

socialsekreterare samt bristande handläggning och samverkan. Samtliga klagomål har 

hanterats enligt rutin och återkopplats till klagomålslämnaren. 

Myndighet vuxen, LSS och socialpsykiatri 

Tre (3) synpunkter har inkommit till enheten under år 2020. Dessa har bland annat 

handlat om att enskild saknat återkoppling eller att återkoppling skett sent. 

Myndighet vuxen, missbruk, ViNR 

Under år 2020 har 14 klagomål/synpunkter inkommit. Innehållet varierar stort från 

synpunkter på bemötande, bristande information och missnöje med handläggning. 

Daglig verksamhet 

De inkomna synpunkter som har inkommit har till största delen handlat om frågor och 

kritik kring på vilket sätt verksamheten har säkerställt hanteringen av coronavirus. 

LSS-enheten, bostad, kontaktperson, ledsagar- och avlösarservice 

Totalt 45 skriftliga klagomål och synpunkter har hanterats under år 2020. Åtgärden har 

ofta bestått i att verksamheten har sett över och justerat rutiner. 

Samlad analys 

Antalet redovisade synpunkter och klagomål inom myndighet barn och unga samt 

myndighet vuxen, missbruk och ViNR har stadigt ökat under de senaste åren. Detta 

beror troligen på flera saker. Enheterna systematiska arbete har ökat och inställningen 

till värdet av inkomna synpunkter som underlag till förbättringar har förbättrats. Att 

inkomna synpunkter hanteras regelbundet och med kontinuitet i enheternas kvalitetsråd 

gör också att frågan tas omhand som en självklar del i arbetet. 

7.2 Genomförda och planerade åtgärder 

Utredning barn och unga 

De klagomål som har avsett brister i bemötandet har diskuterats med berörd 

socialsekreterare. Avseende handläggningstider har en processrutin upprättats med 

målsättning att kraftigt korta ner utredningstiderna. Gällande tillgänglighet, men även 

kortare utredningstider, är rimlig arbetsbelastning för socialsekreterarna av största vikt. 

Arbetstyngdsmätning görs 6 (sex) gånger per år, ett nära ledarskap i form av 
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samordnarstöd är av högsta prioritet. 

Myndighet vuxen, LSS och socialpsykiatri 

De synpunkter som har avsett brister i återkoppling har diskuterats med den 

biståndshandläggare som synpunkten berör. Gällande tillgänglighet och snabb 

återkoppling i enskilda ärenden är en rimlig arbetsbelastning för biståndshandläggarna 

av största vikt. Avstämningsmöten sker månatligen mellan biståndshandläggare och 

enhetens ledning där bland annat arbetstyngd diskuteras. 

Missbruk, ViNR  

Synpunkter och klagomål diskuteras i förekommande fall både enskilt med berörd 

handläggare samt att en fråga kan utgöra underlag för förbättringsarbete. Inkomna 

synpunkter och klagomål har inte föranlett någon påverka på verksamhetens arbetssätt 

eller struktur. 

LSS bostad, kontaktpersoner, ledsagar- och avlösarservice 

Enhetsledarna har under året arbetat aktivt tillsammans med 

kvalitetsrådsrepresentanterna för att implementera process och rutin för hanteringen av 

synpunkter för att också tydliggöra på vilket sätt hanteringen ingår i det systematiska 

förbättringsarbetet. 

7.3 Identifierade förbättringsområden 

Utredningsenheten barn och unga har genom analys och granskning av inkomna 

synpunkter identifierat behov av ökad samverkan med skola och Regionen. Genom 

aktiv och ökad användning av Samordnad individuell plan (SIP) skapas förutsättningar 

för samarbetsallians och delaktighet hos föräldrar/vårdnadshavare och barn/unga. Ökad 

tillgänglighet och att korta ner utredningstider är ytterligare förbättringar som har 

uppmärksammats. 

Inom LSS bostad, kontaktperson, ledsagar- och avlösarservice behöver verksamheten 

arbeta med systematiken kring synpunkter som inkommer. För att analysera resultat 

behövs ett enhetligt sätt att dokumentera. Ofta inkommer synpunkter och klagomål 

muntligt och tas omhand omgående, något som gör att dokumentation och det 

systematiska tillvaratagande inte alltid ges utrymme. 
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8 Avvikelsehantering 
Flertalet av nämndens verksamheter har etablerade kvalitetsråd som hålls med 

regelbundenhet. Dessa utgör forum för att analysera avvikelser, klagomål och 

synpunkter. Enheterna använder gruppens kompetens för att förbättra kvalitetskritiska 

rutiner och processer. De beslut och förslag som kvalitetsråden kommer fram till 

presenteras och diskuteras med övriga medarbetare. 

På arbetsplatsträffar (APT) samlas information om inkomna avvikelser som underlag 

för kollegialt lärande och som tillfälle att diskutera vilka förändringar och förbättringar 

som behöver göras. 

  

  

8.1 Avvikelser och förbättringsförslag 

Verksamheterna redovisar olika antal dokumenterade avvikelser. Inom barn och unga 

redovisas drygt 200 upprättade avvikelserapporter. Innehållet i dessa varierar men gäller 

främst revideringar av rutiner, samverkans- och verksamhetssystemsfrågor och frågor 

rörande rättssäker handläggning. 

Myndighet vuxenenheten redovisar 47 inkomna och upprättade avvikelser. Mycket av 

det som har uppmärksammats är utvecklingsmöjligheter kopplat till rutiner och 

manualer. Bland annat har bristande säkerhetsrutiner gällande hotfulla situationer 

uppmärksammats, plan för åtgärd är vidtagen vilket inkluderar utbildning i kommunens 

personlarm. Olika förslag har inkommit i syfte att hitta effektivare metoder och 

arbetssätt för handläggning av ärenden vilka har tagits omhand och lett till en del 

förändringar i syfte att öka tillgänglighet och service. 

Inom myndighetsenheten LSS och socialpsykiatri har enbart en (1) rubricerad och 

dokumenterad avvikelse hanterats. 

Inom grupp- och servicebostäder inkom under året 35 avvikelser och 

förbättringsförslag. De flesta av de inkomna avvikelserna och förbättringsförslagen 

gäller mindre brister i rutiner som har kunnat åtgärdas genom uppdatering och 

förtydligande av genomförandeplan och/eller verksamhetens rutiner. 

Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) redovisar 57 avvikelser avseende 

läkemedelsavvikelser och sex (6) stycken avseende fall. Det är en minskning från 

föregående år då motsvarande siffra var 90. Skäl för förbättrad siffra kan vara att HSE 

delvis har utökat sitt läkemedelsansvar. 

  

8.2 Lex Sarah 

Myndighet barn och unga 

Inom barn och unga har två (2) lex Sarahrapporter upprättats under året. En gällde brist 

på skyndsam handläggning. Utredningen visade inte på någon brist gällande kunskap, 

brister i verksamhetssystem eller rutiner utan var ett resultat av hög arbetsbelastning. 

Rapporten hade inte den allvarlighetsnivå att det anmäldes till IVO, Inspektionen för 

vård och omsorg. 
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Den andra rörde verkställande av biståndsbeslut där genomförandet inte överensstämde 

med uppdraget vilket påverkade såväl innehåll som skyndsamhet i beställd insats. Inte 

heller denna bedömdes vid utredning motsvara en allvarlighetsnivå som föranledde 

någon anmälan till IVO. 

Myndighet vuxen, LSS och socialpsykiatri 

Inom myndighet vuxen, LSS och socialpsykiatri har en (1) lex Sarahrapport upprättats. 

Utredningen visade bristande samverkan och samsyn mellan utförarverksamheten och 

biståndsenheten. Rapporten bedömdes inte en sådan allvarlighetsnivå att den anmäldes 

till IVO. I alla steg i händelseförloppet är åtgärder vidtagna och någon systematisk brist 

i verksamheterna är inte uppmärksammad. 

LSS bostad, kontaktperson, ledsagar- och avlösarservice 

Enheten har hanterat två (2) rapporter enligt lex Sarah. Den ena berörde bristande 

möjligheter till stöd för en brukare och den andra avsåg begränsningsåtgärder. 

  

 

 

8.3 Genomförda och planerade åtgärder 

De avvikelser som har uppmärksammats under år 2020 berör till stor del rutiner, 

systematik och uppföljning. 

Ytterligare ett område som har resulterat i bristande kvalitet är samverkan och samsyn. 

Under året har flera enheter påbörjat och verkställt former för ökat samarbete mellan 

myndighet och utförare i syfte att klargöra uppdrag och förväntningar på varandras 

insats. 

Flera verksamheter beskriver även de konsekvenser som hög arbetsbelastning ger. 

Kvalitetsaspekter avseende tillgänglighet, delaktighet och inflytande påverkas i hög 

grad av hur mycket tid den enskilde ges i mötet med socialtjänsten. 
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9 Samverkan 

9.1 Identifierade förbättringsområden 

Barn, unga och familjer 

Verksamheterna behöver hitta nya former för samverkan och särskilt om klienter är 

aktuella inom flera enheter. De samordningsvinster som finns att göra bidrar till bättre 

service, träffsäkerhet i utformandet av bistånd och en effektivare handläggning. 

Kontorets egen öppenvård och utredningsenheten har påbörjat ett arbete för att 

tillsammans utveckla metoder och arbetssätt för Signs of Safety. Ett annat viktigt arbete 

är att utforma och efterleva rutiner och processer som ska beskriva hur samarbete och 

ansvar fördelas. 

Gott samarbete med skolan ger stora vinster. Tillsammans med utbildningskontoret 

finns nu ett socialt skolteam som har i uppdrag att öka förutsättningarna för en 

fungerande skolgång för barn och unga med problematisk skolgång och hög frånvaro. 

Samarbetet med polisen behöver förbättras. För år 2021 är plan för detta lagd. 

Vuxna 

För vuxna med behov av insatser från andra huvudmän utgör såväl Försäkringskassan 

som Arbetsförmedlingen viktiga samverkanspartners. Den tidigare upprättade 

samverkan för nyanlända som reglerar och tydliggör Arbetsförmedlingens ansvar 

behöver återupptas för att klargöra ansvar och samordning. 

Samarbetet med Capio psykiatri i Jakobsberg behöver ge klarhet i ansvar och 

gränsdragning med den länsövergripande ambitionen som grund. För målgrupper med 

missbruks- och beroendeproblematik är frågan av särskild vikt. 

Samverkan med anledning av den kommande lagstiftningen LUS, Lagen om samverkan 

vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som träder i kraft från hösten år 2021, 

har betydelse för dess efterlevnad. 

Vuxna, LSS boende 

God och långsiktig planering för boende skapar trygghet för den enskilde. Samverkan 

mellan myndighet och utförare är ett prioriterat område. En fungerande vardag i en 

sysselsättning påverkar den enskildes livskvalitet varför även daglig verksamhet är en 

samarbetspartner vars kunskap och del i planeringen har betydelse. Fungerande 

samverkan med socialkontorets hälso- och sjukvårdsenhet (HSE) ger förutsättningar för 

god vård och behandling då information kan förmedlas och individuella behov kan 

tillgodoses. 
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10 Riskanalys 
Under coronapandemin har verksamheterna inrättat funktioner för att ha god beredskap 

och för att undvika risker för den enskilde. Olika handlingsalternativ har värderats och 

bedömts.  Ett exempel är den bedömning som gjordes i samband med stängning av 

daglig verksamhet där riskbedömningar och handlingsplaner på både brukarnivå och på 

en övergripande organisatorisk nivå genomfördes, kontinuerligt. 

Liknande riskbedömningar är gjorda för samtliga verksamheter och berör såväl 

brukarnivå som verksamhets- och organisationsnivå. 

I det ordinarie arbetet inom samtliga myndighetsutövande verksamheter bedöms risker 

och konsekvenser som beslut kan få för den enskilde. De olika handlingsalternativ som 

finns inför ett beslut värderas där hänsyn tas till risker och negativa konsekvenser 

ställda i förhållande till lagstiftningens krav. Enklare uttryckt kan man säga att det 

ligger i arbetets natur att i myndighetsutövning ständigt arbete med riskanalyser. 

I de dokumenterade processer och rutiner som verksamheterna har, reviderar och 

upprättar görs en bedömning av vilka moment i processen som är riskfyllda. Utöver 

detta ska processkartläggning säkra efterlevnad av lagkrav. Enklare uttryckt är de 

beskrivna processer som verksamheterna, i olika utsträckning har fastställt, ett resultat 

av riskbedömningar. 

Riskanalyser kan även behöva genomföras i samband med en omorganisation eller inför 

ett tänkt förändrat arbetssätt eller implementering av en metod. 

  

10.1 Genomförda riskanalyser 

Genomförda riskanalyser med brukarfokus 

 Tio (10) riskbedömningar inför brukarbesök  

 Daglig riskbedömning inför fysiska klientbesök med säkerställande av tillgång 

till skyddsutrustning 

 Vid avvikelser eller misstanke om avvikelse genomför grupp- och 

servicebostäder löpande riskbedömningar som rutin. Riskbedömningar 

genomförs även vid nya beslut som ska verkställas samt vid omflyttningar 

Genomförda riskanalyser med organisationsfokus 

 Inför ny organisation från år 2021 med fokus på konsekvenser och risker 

avseende samverkan, kontinuitet i bemanning, förändrade arbetsuppgifter och 

hantering av ärendehanteringssystem och registervård. 

 Inventering av kompetens har upprättats i syfte att skapa beredskap för 

bemanning inom samhällskritiska verksamheter och yrkeskategorier. 

 En organisatorisk övergripande förändring som föranledde både en övergripande 

riskbedömning samt riskbedömningar på brukarnivå, är stängningen av daglig 

verksamhet under pandemin. 

  Under hösten gjordes en riskbedömning i den utredning och det kommande 

beslut som fattades om att Arbetsmarknadsenheten flyttades till Socialnämnden. 
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11 Extern granskning 

11.1 Genomförda externa granskningar 

Under år 2020 har någon extern granskning inte skett inom någon av Socialnämndens 

verksamheter. 

Den lagstyrda skyldigheten att rapportera icke verkställda beslut till IVO, Inspektionen 

för vård och omsorg, har dock fortgått enligt upparbetad rutin med information till 

Socialnämnden. 
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12 Plan för nästkommande år utifrån identifierade 
förbättringsområden 

Av de kvalitetsberättelser som har granskats framkommer att det finns behov av ökad 

kunskap om föreskriftens krav. Systematiken för att öka kvaliteten behöver innehålla 

information om vad verksamheten identifierar vara god kvalitet för just den 

verksamheten och också utifrån de kvalitetskrav som lagen föreskriver. Nästa steg är att 

identifiera vilken metod som ska användas för att mäta hur väl verksamheten lever upp 

till ställda kvalitetskrav. Detta ska göras i egenkontrollplaner som ska mäta olika 

kvalitetsindikatorer. Inför verksamhetsår 2020 färdigställdes mallar för egenkontroll i 

Stratsys för att underlätta för enheterna att lägga in relevanta kontrollmoment och också 

svara på vem som gör mätningen, hur den tas omhand och vilka åtgärder som ska vidtas 

om avvikelser upptäcks. För år 2020 har verksamheterna inte fullt ut haft möjlighet att 

använda mallar enligt den systematik som är tänkt. Ett fortsatt arbete med 

implementering av tänkt systematik fortgår. 

Ett förbättringsområde som är identifierat och där aktiviteter redan är påbörjade är det 

interna samarbetet mellan myndighetsenhet och utförare. Dokumenterade rutiner och 

processer som beskriver förfarande vid mottagande av uppdrag, genomförande, 

uppföljning och utvärdering av resultat är delar som behöver bli bättre. 

Vidare behöver utförare identifiera relevanta kontrollmoment för att möta de krav på 

kvalitet som lagen föreskriver. Som nästa steg behöver dessa kontrollmoment 

dokumenteras för att tydliggöra vad mätningen avser att mäta, vem som gör den, när 

och hur resultat ska tas omhand för analys och underlag för planerade aktiviteter. 

  

Prioriterade områden för år 2021 

Kategorisering av identifierade förbättringsområden är gjorda utifrån socialtjänstlagens 

respektive LSS kvalitetsparagrafer, som tydliggör Socialnämndens ansvar. 

Helhetssyn och samordning 

 Öka andelen anmälningsmöten med anmälningsskyldiga samverkanspartners 

 Involvera professionellt och privat nätverk för hållbar förändring 

 Följa upp alla placerade barns skolgång, samverka med skola, föräldrar och 

familjehem 

Självbestämmande och integritet 

 Aktiviteter och metoder för att öka klienters och brukares delaktighet  

 Öka antalet klientmöten 

 Skapa handlingsplaner kopplade till resultat av brukarundersökningar 

Trygghet och rättssäkerhet 

 Korta utredningstider inom myndighet barn och unga 

 Säkerställa lagkrav vid inledande av utredning och dess uppföljning 

Kunskapsbaserad och effektiv verksamhet 

  Utveckla metod IBIC (Individens Behov i Centrum) 

 Använda Öppna Jämförelser som underlag för förbättringar 
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Tillgänglighet och jämlikhet 

 Informationsinsatser riktade barn, unga och familjer med särskilt fokus på 

interaktiva tjänster för att öka socialtjänstens tillgänglighet samt för att sprida 

information till kommuninvånare. 

 Upprättande av jämförande statistik för att möta målet om en jämlik socialtjänst 

utifrån valda parametrar som till exempel kön, ålder och beviljade insatser. 
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vilken ålder det är på dem som besöker familjerådgivningen samt vilket fokus på samtalen 

varit. 

Metod: 

Vi arbetar utifrån en systemisk grund där vi ser medlemmarna i en familj eller i ett par som 

delar av ett system där alla behöver vara delaktiga för att åstadkomma en förändring och där 

tillstånd som är i familjer kan förstärkas eller motverkas av delar i systemet. Vi som 

familjerådgivare hjälper paren genom att ställa frågor och prova olika tolkningar och idéer, vi 

arbetar med kommunikationsmönster och problemlösningar utifrån parets behov. Hur vi ser 

på, behandlar och kommunicerar med varandra påverkar vilka vi är och hur vi mår. En bra 

parrelation är en otroligt viktig del av vårt liv och har en stor påverkan på vår hälsa både 

fysiskt och psykiskt. För barn är föräldrarnas parrelation en stor och viktig del av deras 

uppväxtmiljö och hälsa.  

När det bedöms som adekvat arbetar vi med Emotionellt fokuserad parterapi, EFT en 

evidensbaserad metod för att arbeta med par vilken har ett starkt vetenskapligt stöd. EFT 

baseras på metoder och teorier från främst anknytningsteorin, de humanistiska terapierna 

och de systemiska psykoterapierna.  

Vi har även utbildning i KBT och sexologi vilket är viktig och bra kunskap i arbetet med par 

och familjer.  

Bemanning: 

Vi som arbetar här är socionomer, auktoriserade familjerådgivare och legitimerade 

psykoterapeuter med lång erfarenhet av att arbeta med människor och relationer. Vi arbetar 

även som handledare och driver en psykoterapimottagning A&L psykoterapi med 

mottagning centralt i Västerås. På företaget arbetar idag fyra personer. Tre kvinnor och en 

man. Vi har därmed möjlighet att erbjuda olika behandlare utifrån behov och önskemål. Vi 

har även möjlighet att erbjuda samtal på engelska. Önskas annat språk bokas tolk via 

kommunen.  

Personalen har dels internhandledning inom arbetsgruppen samt extern handledning 

regelbundet. Personalen har möjlighet och uppmuntras till vidareutbildningar inom par och 

familjeterapi. All personal har lång erfarenhet av arbetet som familjerådgivare även i andra 

kommuner. Vidareutbildning i EFT (emotionell fokuserad parterapi) samt sexologi för 

familjerådgivare finns.  

Öppettider:  

Vi har öppet dagtid kl 8.15 – 17.00 samt två kvällar per vecka till 20.00. I huvudsak är 

mottagningen öppen tisdagar, onsdagar och torsdagar. Vid behov kan andra dagar bokas.  

Lokaler/Kontakt: 

Man kan kontakta oss via vår egen hemsida eller via Upplands-Bros kommuns hemsida, mejl 

eller telefon. Via hemsidan kan personer skriva en bokningsförfrågan som besvaras samma 

dag.  
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Vår besöksadress är Tibble Torg 7 och 9, 196 34 Kungsängen. Porttelefon finns. Lokalen 

tillhandahålles av kommunen. 

Lokalen har delvis renoverats under 2019. Sedan sommaren finns nu två samtalsrum i 

lokalen.   

Pris: 

Första besöket på familjerådgivningen är kostnadsfritt. Därefter kostar ett besök 250 kr. 

Betalning sker via Swish eller inbetalningskort direkt till A&L. Resterande kostnad fakturerar 

A&L kommunen en gång per månad.  

Det finns möjlighet att gå till familjerådgivningen upp till 7 tillfällen. 

Allt övrigt arbete i form av bokning av samtal, avbokningar, övriga administrativa uppgifter, 

möten, vidareutbildningar och liknande ingår i den summa kommunen betalar.  

Kö: 

Vi har inte haft någon kö under året. De som ringt har fått en bokad tid inom två veckor. De 

personer som endast önskat besöka oss kvällstid kan ha fått vänta ytterligare någon vecka.  

Samverkan/ Information: 

Vi strävar efter att familjerådgivningen ska vara en naturlig, välrenommerad och lättillgänglig 

verksamhet för kommunen invånare.  

Under 2020 har familjerådgivningens möjlighet till samverkan med andra aktörer inom 

kommunen varit begränsade på grund av pandemin.  

Vi samarbetar vid behov och önskemål från par/familjer med andra professionella runt en 

familj.  

Informationsblad om verksamheten finns utlagda i kommunens olika verksamheter.  

 

Brukarutvärdering: 

Under november månad gör vi årligen brukarundersökningar i våra verksamheter. Detta år 

har pandemin gjort undersökningen begränsad då vi inte lämnat ut enkäter till digitala besök 

då vi gjort bedömningen att det skulle bli svårigheter att bevara anonymiteten. Vi planerar 

därför att göra en ny brukarundersökning så snart pandemin lättat och merparten av samtal 

görs på plats.  Utifrån det begränsade materialet som kom in utifrån fysiska besök väljer vi 

därför att inte göra någon direkt jämförelse med året innan. Vi bedömer att materialet är för 

knappt för att kunna dra några egentliga slutsatser.  

Enkäten är densamma som tidigare och besår av 15 st flervalsfrågor samt därefter tre öppna 

frågor vilka ger en möjlighet till egna kommentarer. Nedan följer de kommentarer på de 

öppna frågorna som inkom på de totalt 20 enkäterna som lämnades in.  
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Öppna frågor: 

1: Vad kunde ha gjort annorlunda? 

- Inget – allt är bra upplagt 

- Inget – Oerhört viktig insats att ha professionell hjälp så nära sitt hem!! 

- Inget 

- Erbjuda kvällstider bättre. 

- Hade varit bra med fler eftermiddags/kvällstider. 

- Inget 

- Inget 

 

2: Är det något specifikt du tar med dig från samtalen och i så fall vad? 

- Tips för bättre kommunikation. 

- Mina ryggsäckar och cirkeln 

- Konkreta tips för en enklare vardag. 

- Det jag förväntade mig. 

- Vår familjerådgivare är jättebra och respektfull. Jag har känt mig sedd och hörd. 

- Vi har nu bättre höjd i diskussionerna. Bra med en utomstående part som har 

möjlighet att reflektera över perspektiv och synsätt på ett generellt plan. 

- Bra tips och råd. 

- Att försöka tänka mig in i min partners situation mer.  

- Att lära känna varandras ”snögubbar” 

3: Om du skulle ge ett råd till familjerådgivaren, vad skulle det vara? 

- Fortsätt bara med det du gör – du är mycket professionell. 

- Inget, fungerade bra i rollen. 

- Bli bättre inläst på vad som hände förra gången. 

- Inget, allt bra.  

 

I övrigt har inga klagomål eller andra synpunkter inkommit under året. Utvärdering av 

kontakten görs också som en del i behandlingsarbetet med paren och familjerna vid varje 

besökstillfälle samt i samband med avslut av kontakten. Personalen följer regelbundet upp 

verksamheten vid konferens varannan vecka samt vid planeringsdagar.  

Besöksstatistik: 

Under 2020 har vi haft 120 nya ärenden samt 20 stycken ärenden som fortsatte från år 2019. 

Totalt har vi genomfört 414 samtal.   Det är en drygt 20% ökning av antal ärenden och 25% 

ökning av antal samtal sedan 2019. Då vi tog över verksamheten 2019 03 18 har vi inte 

möjlighet att jämföra över helåret men kan utifrån den information vi har se att inflödet 

varit något högre men i stort sätt på samma nivå sedan vi blev utförare av 

Familjerådgivningen. Antal sena avbokningar har under året varit 77 stycken. Det är en 

ökning på 15% jämfört med tidigare år. Denna siffra upplever vi borde varit större, dels 
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utifrån ökat antal kontakter men främst för den rådande situationen med pandemin. En 

förklaring kan vara att övervägande avbokningar har gjort tidigare än 24h innan planerat 

beslut och därmed inte kommer med i statistiken. Under höstterminen har vi utifrån 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer arbetat aktivt med att minska antalet fysiska 

besök och erbjuda digitala möten som ett alternativ till att komma till lokalen på Tibble Torg. 

Under månaderna oktober, november och december var ca 30% av besöken digitala. Även 

detta tror vi påverkat den relativt låga andelen sena avbokningar.  

Utifrån den nya större erfarenheten att arbeta digitalt och att vissa par gärna ses digitalt 

kommer detta vara en möjlig väg till kontakt med familjerådgivningen även framöver. Vi 

uppfattar att majoriteten av våra besökare önskar fysiska möten när det är möjligt men 

också att digitala möten kan fungera som ett bra alternativ när det kan vara svårt för par att 

hitta gemensamma tider. Digitala möten skapar möjligheter att ses även om paret/familjen 

befinner sig på olika platser och möjligheten att hitta tider med familjerådgivaren som 

fungerar ökar.  

Totalt har 269 vuxna personer besök oss på familjerådgivningen under året. Av de totalt 120 

ärendena som påbörjades under 2020 var 115 stycken parrelationsärenden. 119 av de totalt 

140 aktuella ärenden har avslutats under året, resterande har fortsatt kontakten över 

årsskiftet.  

Besökarna som kommit till familjerådgivningen är mellan 18 och +70 år Den övervägande 

delen, 70% av besökarna är mellan 30 år och 50 år. 85% av de familjer som kontaktat 

familjerådgivningen har barn under 18 år i relationen.  I de familjer som påbörjat kontakten 

med familjerådgivningen under 2020 har det funnits 187 hemmavarande barn och 47 

stycken barn med umgänge i familjen. 

I de ärenden som avslutats har tyngdpunkten i samtalen fördelats enligt följande: 

Klargörande samtal 9 stycken, reparationsarbete 69 stycken, separationsarbete 28 stycken, 

vårdnads- och umgängesfrågor 1 stycken, övriga problem i parrelationen 6 stycken samt 

problem i övriga relationer 6 stycken.  

50% av de avslutade ärendena har gått mellan 2 och 4 tillfällen på familjerådgivningen. 24% 

gick enbart 1 samtal och 26% gick mellan 5 och 8 samtal.  

Önskar ni någon ytterligare information är ni välkomna att höra av er per mail, telefon eller 

boka in ett besök hos oss i våra lokaler på Tibble torg.  
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STIFTELSEN PARASOLL 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2020 

 

Verksamhet 
 
Stiftelsen Parasoll har i drygt två decennier bedrivit verksamhet med personligt ombud i 
stiftelseform. Stiftelsen Parasoll startade som en fristående försöksverksamhet då Parasoll bildades 
1995 av de två intresseföreningarna RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, och 
Schizofreniförbundet. Verksamheten drivs utan vinstintresse och är politiskt och religiöst obundet. 
Parasoll bedriver personligt ombudsverksamhet på uppdrag av kommunerna Danderyd, Sigtuna, 
Sollentuna, Upplands Väsby, Upplands Bro samt Solna Stad och Sundbybergs stad i Stockholms län. 

 
Parasoll arbetar för och med människor med psykisk funktionsnedsättning.  Detta innebär att 
verksamheten är riktad mot vuxna över 18 år med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten 
regleras av lag sedan 2013 av en förordning om statsbidrag för personligt ombud (SFS 2013:522). 
Förordningen reglerar kommunernas och Parasolls ansvar för verksamheten och dess innehåll. Sedan 
tidigare har de meddelandeblad som regelbundet utkommit definierat målgruppen. Under året gavs 
det senaste ut (Socialstyrelsens meddelandeblad 5/2020). Detta styrdokument definierar målgruppen 
enligt nedanstående: 

Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer som är 18 år eller äldre, som har 
psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på 
olika livsområden. 

De enskilda som kan få stöd av personligt ombud ska ha sammansatta och omfattande behov av vård, 
stöd och service, rehabilitering och sysselsättning samt ha behov av långvariga kontakter med 
socialtjänsten, primärvården och den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter. Ett 
personligt ombud arbetar på den enskildes uppdrag. 
 
Det är behovet som avgör om man tillhör målgruppen. Det innebär att den enskilde inte rent faktiskt 
måste ha haft allt stöd och alla kontakter som uppräknas under en längre tid utan det är behoven 
som på olika sätt ska vara sammansatta, omfattande och långvariga. 
 
Det har under några år funnits en tydlig förskjutning mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
bland klienterna generellt även om det lokalt kan skilja sig åt mellan ombudens klientgrupper. Man 
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kan se att behovet av Parasolls verksamhet ökar genom att fler och fler personer i denna grupp 
behöver ett personligt ombud. För många klientgrupper, inte minst bland de unga vuxna, har de 
ekonomiska förutsättningarna försämrats år från år. Det har inneburit ökad oro och stress för 
individen och sämre förutsättningar till återhämtning. För gruppen unga vuxna sätter detta förmågan 
till anpassning till ett meningsfullt vuxenliv på prov. Vi ser dock en avstannad trend under året då 
andelen i den yngre årsklassen minskat ett par procent bland klienterna. Detta kan vara ett undantag 
för detta speciella år, eller så kan förklaringen ligga i att denna grupp unga vuxna kanske får hjälp 
och stöd redan under skoltiden som ger dem ingångar i samhället utan stöd av personligt ombud. 
 
Ekonomin är ett stort problem för klientgruppen generellt. Vid sidan av ekonomin är tillgången till 
vård ett omfattande och vanligt område där klienterna söker stöd av personligt ombud men även 
tillgång till och problem kring bostäder är områden där många av våra klienter har en svår situation. 
Stöd i kontakt med myndigheter och med vårdgivare, oftast kopplat till ekonomi och försörjning, är 
de vanligaste uppdragen för ombuden. 
 
Givet dessa förutsättningar är målsättningen att bidra till att uppnå bästa tänkbara livssituation som är 
möjlig för den enskilde personen, utifrån dennes behov och önskemål. Parasoll verkar för att 
klienterna får den vård, service och de stödinsatser som behövs och som de har rätt till. Det finns 
också en tydlig ambition i Parasolls insatser att verka för en meningsfull sysselsättning för våra 
klienter då de ofta möter stora hinder när det gäller att etablera sig på arbetsmarknaden och bibehålla 
en plats där. Verksamheten bygger på frivillighet och förtroende från klienternas sida. Ombuden 
arbetar långsiktigt och helt och hållet på klienternas uppdrag. Parasoll har en fristående ställning 
gentemot myndigheter och vårdgivare och insatserna är helt kostnadsfria för klienterna.  
 
Behovet av stöd hos målgruppen ökar och vår funktion blir allt viktigare. Sedan flera år finns en 
ständig kösituation i flera kommuner där klienter får vänta på att få hjälp av ett ombud i Parasoll. De 
insatser vi bidrar med från de personliga ombuden blir ofta avgörande för individen och den 
samhällsekonomiska nyttan är avsevärd. Därför är det tråkigt att konstatera att ombudsverksamheten 
inte utökas, trots att finansieringen till stor del sker med statliga medel och kommunernas nytta av 
ombudsverksamheten för målgruppen är så stor. 
En glädjande förändring är att den sista kommunen i regionen som inte tidigare haft personligt 
ombud, Upplands Bro kommun, tilldelat Parasoll uppdraget verksamheten omfattande en deltid, 
under 2020. Danderyds kommun har däremot reducerat uppdraget på grund av ekonomiska skäl till 
motsvarande en halvtidstjänst. 
  
Det pågår en språkdiskussion kring begreppet funktionsnedsättning som tidigare också benämndes 
funktionshinder. Många har börjat använda begreppet funktionsvariation för att neutralisera ordet och 
ge begreppet en mer positiv klang. Parasolls ställningstagande att behålla begreppet 
funktionsnedsättning baseras dels på den lagtext samt senaste meddelandeblad som vår verksamhet 
grundas på, fortsatt använder begreppet funktionsnedsättning. Det andra skälet är att de klienter som 
söker hjälp och stöd av ombuden i Parasoll har stora behov då diagnoserna för dem, inte innebär 
extraordinära krafter eller förmågor, utan ett hinder för ett likvärdigt liv som andra i samhället. 
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Organisation  
 
Parasoll är en fristående och brukardriven organisation som är politiskt och religiöst obunden. 
Intresseföreningarna RSMH och Schizofreniförbundet driver med lokal anknytning verksamheten 
med personligt ombud utifrån ett uttalat brukarperspektiv. 
 
Styrelse 
Styrelsen är Parasolls strategiska ledningsfunktion. Den tillsätts på den årliga stämman i maj och 
består av representanter från de lokala föreningarna för RSMH och Schizofreniförbundet. Styrelsen 
består av fyra ordinarie ledamöter och två ersättare samt en styrelseordförande. Styrelsen är 
sammansatt av hälften medlemmar från RSMH, hälften från Schizofreniförbundet förutom 
styrelseordförande som är från RSMH.  Det finns också en adjungerad personalrepresentant med 
suppleant i styrelsen. Styrelsen har sammanlagt under året haft nio sammanträden jämte stämman 
varav de flesta digitala. Genom sina erfarenheter som brukare och anhöriga tar ledamöterna i 
styrelsen aktiv del i verksamheten och har gedigen kunskap om verksamhetsområdet.  
 
Styrelsen har utsett ett arbetsutskott (AU) som arbetar mellan styrelsemöten. Där tas akuta frågor upp 
och utskottet utgör ett komplement till styrelsen och ett stöd till verksamhetsledningen. Under året 
har ledamöterna i AU bland annat arbetat med frågor rörande avtal, ekonomi, bemanning, rekrytering 
och andra personalfrågor.  
 
Verksamhetsledning 
Verksamhetschefen innehar den operativa ledningsfunktionen och styrelsen de övergripande och 
strategiska ledningsfunktionerna för verksamheten. Ansvarsfördelningen regleras i den 
delegationsordning som fastställs årligen. Redovisning och lönehantering har sedan flera år 
administrerats av Steg för Steg som drivs av IFS/Centrala Stockholm. Steg för Steg ger brukare bland 
annat sysselsättning och anställningar inom administration.  
 
Verksamhetsledningen har under året arbetat med personalfrågor, avtalsfrågor, löpande ekonomi, 
styrnings- och lokala driftsfrågor. Coronapandemin har varit en övergripande problematik och 
förutsättning för allt arbete och digitaliserade möten har varit formen för detta med några få 
undantag. 
 
I slutet av året har verksamheten engagerats i en ny samordnad upphandling av alla kommuner utom 
Upplands Bro (som har separatavtal) och innan jul presenterades resultatet vilket innebär att Parasoll 
vunnit upphandling och får fortsätta uppdraget upp till sju år till from 2021 och framåt. 
 
Under innevarande avtalsperiod har Parasoll granskats utifrån en avtalsuppföljning som genomförts 
av Sundbybergs stad i samarbete med de övriga kommunerna i avtalet. Resultatet för Parasolls del 
innebar att den kunde slutföras utan större invändningar eller åtgärder som behöver vidtas. Den nya 
verksamheten i Upplands Bro har engagerat verksamhetsledningen under stor del av året men 
framförallt initialt.  
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Planeringen kring konferensverksamhet och då framförallt den årliga nationella yrkekonferensen 
tillsammans med YPOS (Yrkesföreningen för personligt ombud i Sverige) har varit en engagerande 
fråga under årets första del. Den ställdes i ett sent skede in på grund av pandemin, men det arbete 
som lagts ned i planeringen kan förhoppningsvis användas då situationen stabiliseras. 
 
Personal 
De personliga ombuden har ansvar för klientuppdragen i sina respektive kommuner. I Solna samt i 
Sollentuna arbetar motsvarande två heltidstjänster per kommun. I Sundbyberg bemannas Parasoll 
med en heltidstjänst. I Sigtuna och Upplands Väsby finns PO med 75 procents tjänst per kommun. I 
Danderyd och Upplands Bro finns ett halvtidsombud i respektive kommun som innehas av en 
medarbetare på sammantaget en heltid. Ombuden träder i vissa fall in för varandra och samordnar 
arbetssättet. Det kan handla om att ombuden bemannar dubbelt i vissa situationer och arbetar i flera 
kommuner som vikarier för varandra, men även arbetar kommunöverskridande generellt.  
 
Parasoll har under året haft åtta anställda personliga ombud i sin verksamhet varav två män. Ingen 
personalomsättning har skett under 2020 utan Parasoll har haft en stabil personalgrupp. 
I mitten av mars förlades allt arbete hemifrån och all utbildning ställdes in med undantag för digitala 
möten och konferenser. Då det rått strikta restriktioner kring möten med klienter och andra men det 
har efter omständigheterna kommit att fungera förvånansvärt bra.   
 
Eftersom verksamheten och medarbetarnas dagliga arbete även innan pandemin är geografiskt 
mycket spridd är det kollegiala samarbetet och kontakterna mellan ombuden och den interna 
kommunikationen ett ytterst viktigt moment i arbetet. Det påverkar klimatet i gruppen och bidrar 
positivt till verksamhetens psykosociala arbetsmiljö som satts under särskild press ett år som detta. 
 
Ledningsgrupp 
 
Ombudsverksamheten regleras genom förordningen SFS 2013:522. Kraven på ledningsgrupp är 
specifik vad gäller vilka organisationer som ska ingå. Försäkringskassa och Arbetsförmedling jämte 
kommuner och landstingsdriven psykiatri skall delta. Även landstingsdriven primärvård har ett 
tvingande krav om närvaro. Däremot är intresse- och brukarorganisationernas engagemang frivilligt, 
de kan bjudas in i ledningsgruppen. Eftersom Parasoll bedriver verksamhet i sex olika kommuner 
med olika avtal har ledningsgruppsarbetet bedrivits olika i de olika delarna av upptagningsområdet 
under åren.  
 
Under alla år har det funnits problem med hur ledningsgruppen skall organiseras. Tillkomsten av 
förordningen har inte förenklat även om det blivit tydligare. Under åren har detta inte fungerat 
särskilt väl och man har tillsammans med avtalande kommuner kommit fram till att driva lokala 
ledningsgrupper som följer den geografiska strukturen för de övriga representanternas organisationer 
bättre. I Ledningsgrupperna har under året haft representanter från landstingets psykiatri, 
Försäkringskassan, representanter för kommunerna, personliga ombud och verksamhetschef från 
Parasoll. Arbetsförmedlingen har bjudits in men inte deltagit. Primärvårdens representanter saknas i 
den ena gruppen men finns med i den andra. Arbetet har i stort sett fått göra halt då den digitala 
formen som uteslutande mötesform efter mars försvårat arbetet med ledningsgrupperna. 
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En ny struktur där Danderyd ingår utgörs av Samordningsförbundet i Nordöst med bland annat 
kommunerna Österåker, Täby och Vaxholm. En ny gemensam ledningsgrupp har formats under året 
men pandemin har försenat arbetet med den. Parasoll följer med stort intresse denna grupp och 
hoppas kunna delta i någon form. Det kan komma att innebära att andra kommuners 
ombudsverksamhet där ombuden är anställda i kommunerna, kommer att kunna samverka med 
Parasolls ombudsverksamhet för ömsesidigt kunskapsutbyte. 
 
Eftersom Parasoll är en upphandlad fristående verksamhet vars uppdrag regleras i avtal ser vi inte 
syftet med gruppen att i första hand leda verksamheten som en ledningsgrupp i traditionell 
bemärkelse, utan att vara det forum där övergripande samordningsfrågor samt systemfel avhandlas. 
Ett viktigt (men inte alltid så tacksamt) uppdrag för personligt ombudsverksamheten är att rapportera 
systemfel och systembrister. Detta regleras i förordningen och Länsstyrelsen följer upp systemfelen 
och bristerna i den rapport som Parasoll och kommunerna sammanställer årligen. 
 
Ledningsgrupperna är också forum för ömsesidig information om varandras organisationer. 
Ledningsgruppen består av ledande tjänstemän och representanter med möjligheter att påverka både 
sin egen organisation och Parasoll utifrån de frågor som tas upp. Genom Parasolls fristående ställning 
har vi teoretiskt sett stora möjligheter att ta upp fel och brister som drabbar den enskilde direkt med 
berörda myndigheter utan att stå i beroendeställning organisationsmässigt.  
 
En komplikation för Ledningsgruppen har varit att de kommuner och myndigheter som deltar endast 
representerat sin egen kommun eller sin delorganisation. Det har även varit svårt att hålla gruppen 
levande och uppfylla förordningens krav. Ombudsverksamheten är en mycket liten verksamhet och 
det är svårt att motivera ledande tjänstemän att avsätta tid för detta trots lagkrav. 
 
På några håll finns det dessutom lokala samverkansgrupper organiserade av kommunerna. I dessa 
finns Parasoll representerade genom sina ombud i flera fall. Vid sidan av ledningsgruppernas arbete 
träffar Parasolls ledning kommunernas företrädare för att följa upp verksamheten och säkerställa 
kvaliteten.  
 
Månatligen rapporteras bemanning, kösituation och verksamhetstal kring klientarbetet och man 
avhandlar strukturfrågor och samarbetsfrågor med kommunerna. Styrelse och ledning bedriver ett 
strukturerat kvalitetsarbete och konkreta kvalitetsfrågor och policyfrågor revideras kontinuerligt och 
kommunerna som uppdragsgivare är en viktig dialogpart. 
  
Aktuella systemfel och uppmärksammade brister under året 
 
Parasolls verksamhet bedrivs i en miljö där flertalet, kanske alla, klienters situation kännetecknas av 
att de drabbas av brister i den omsorg och det stöd som de har rätt till från olika myndigheter och 
verksamheter. Enbart det faktum att vi är efterfrågade, signalerar att brister finns kring målgruppen. 
Det är därför värt att notera att den mest förekommande insatsen utgörs av det stöd som ombuden ger 
i kontakt med myndigheter rent statistiskt i vår uppföljning under året. Att redovisa brister är därför 
vanskligt eftersom vi i varje klientfall skulle kunna identifiera brist eller systemfel i vid bemärkelse. 
De många ärenden och uppdrag som vi arbetat med under 2020 signalerar omfattningen av de brister 
som drabbar de klienter vi arbetat med under året. 
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I det uppföljningssystem för systemfel som vi arbetar med redovisas dock färre systemfel och brister 
utifrån en mer snäv definition som utarbetats i dialog med Socialstyrelsen och Länsstyrelsen.  
 
Flera av bristerna kan förekomma fortlöpande sedan tidigare år, eftersom vi inte kunnat konstatera att 
några åtgärder på lokal eller central nivå inneburit att systemfelen eliminerats under året.  
 
Ombuden har på bred front uppmärksammat svårigheter för klienter att få adekvat stöd i kontakter 
med framför allt olika myndigheter. Det ställs ibland alltför höga krav på klienternas förmåga eller 
saknas tydliga riktlinjer i samband med utredningar eller i annan kontakt med myndigheten. Det 
brister i hänsyn till funktionsnedsättningen och dess konsekvenser vilket i sin tur får konsekvenser 
för klienten i form av bland annat försenade utredningar, hjälpinsatser och ekonomisk ersättning. 
Detta är ett problem som framförallt uppmärksammats på handläggar-/ lokal nivå men förekommer 
även centralt i form av samhällssystem som inte anpassas efter personer med psykiska 
funktionsnedsättningar.  
 
Av de systembrister som konstaterats och behandlats även under detta år är de som berör klienternas 
försörjning tydligast och mest förekommande. De sammanfaller även med den mängd uppdrag som 
ombuden haft under året där ekonomi är det i särklass mest engagerande. Den vanligaste orsaken till 
kontakt med personligt ombud är att få hjälp i myndighetskontakter. Skälen till kontaktbehov är 
oftast av ekonomisk karaktär.  

 
Urholkade strukturer i sjukersättningssystemet är ett stort systemfel. Försäkringskassans allt hårdare 
bedömningar innebär att läkarintyg i allt högre utsträckning underkänns som underlag vid bedömning 
av arbetsförmåga. Det finns flera fall där Försäkringskassan inte godkänt en sjukskrivning trots 
samstämmiga utlåtanden från flera läkare. 
 
De olika myndigheternas regelverk och rutiner innebär ibland uppehåll i ersättningar som raserar 
individens mycket spröda ekonomi. Olika definitioner för olika myndigheter främst mellan 
Försäkringskassans och Arbetsförmedlingen sjuk- och friskbegrepp får till följd att klienter 
diskvalificeras för ersättning från båda myndigheterna och hänvisas till försörjningsstöd och till en 
mycket försämrad ekonomi. Det råder många gånger en bristande överensstämmelse mellan 
Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens syn på arbetsförmåga vilket kan leda till att personer 
hamnar utanför möjligheten att få stöd från någon av myndigheterna. En samordning i regelverk och 
en mer anpassad rutinhantering mellan myndigheter skulle göra situationen för individen något lite 
tryggare. Under året har Parasoll gjort en särskild satsning i denna fråga och fokuserat kring de fall 
då försörjningsstöd inte heller är aktuellt. Det gäller särskilt de fall då ingen som helst samhällelig 
ersättning utgår och klienterna med allvarliga funktionsnedsättningar är helt hänvisade till anhörigas 
ekonomiska stöd eller egna resurser.  
 
Svag och försämrad privatekonomi och låga ersättningar medför sämre resurser till återhämtning och 
meningsfull tillvaro för klienterna. Långvarig ohälsa innebär i många fall ren fattigdom som ger ännu 
sämre hälsa. Kortlivade beslut inom de olika ersättningssystemen innebär en ångestfylld och osäker 
tillvaro för många klienter som innebär ett starkt påslag i ohälsan utöver grunddiagnosen eller 
funktionsnedsättningen.  
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Bristande kontinuitet i läkarkontakter innebär kvalitetsbrister och risk för att t ex klienterna inte får 
korrekta läkarintyg för ansökan om sjukersättningar eller tillgång till andra resurser av olika slag. 
Långa handläggningstider är vanligt förekommande. Den påtagliga resursbristen inom 
öppenvårdspsykiatrin som yttrar sig som svårigheter att inom rimlig tid få läkartider eller olika 
behandlingsformer än läkemedel för våra klienter är andra påtagliga problem som i många fall kan 
kvalificeras som rena systemfel. Vissa lokala förbättringar har skett och variation under året kan 
konstateras. 
 
Bemötandebrister hos handläggare och andra representanter för myndigheter är ett påtagligt problem 
för många av våra klienter som upplever att de får ett sämre bemötande på grund av sin 
funktionsnedsättning än de annars skulle ha. Vi ser att det i vissa fall samvarierar med minskade 
resurser och mer stressade handläggare. Men vi ser även bemötandebrister av andra skäl som vi 
hoppas kan lösas genom upplysning och utbildning om psykiska (och dolda) funktionsnedsättningar. 
Detta tillika med att det blir mer och förknippat med höjda krav på klienterna för att få olika 
ersättningar, t.ex. försörjningsstöd, gör tillvaron mer och mer komplicerad för många i målgruppen.  
Många kommuner digitaliserat sökanderutinerna vilket gör att många av Parasolls klienter som av 
olika skäl inte kan hantera dator ställs inför ytterligare svårigheter. 
 
Länsstyrelsen efterfrågar i den årliga uppföljningen av verksamheten om man kan konstatera att 
systemfel och brister har blivit åtgärdade. I princip ser vi inte någon sådan effekt men i några 
kommuner rapporterar ombudet att brister har åtgärdats då bättre förståelse för klientens 
funktionsnedsättning och ett bättre samarbete har uppnåtts genom idogt arbete och ett flertal möten 
initierade av ombuden.  

 

Uppsökande verksamhet och informationsinsatser 
 
Parasoll har god kontakt med huvudmännens organisationer och medverkar på möten som de 
arrangerar. Vi har dessutom många enskilda kontakter med representanter för brukarföreningarna.  
I det ordinarie ombudsarbetet ingår uppsökande verksamhet och ombuden besöker de verksamheter 
och lokaler där klienterna vistas och lämnar informationsbroschyrer om ombudsverksamheten. 
Beroende på kösituation och andra faktorer kan graden av uppsökande insatser variera mellan 
ombuden och över tid. 
 
I övrigt ges både skriftlig och muntlig information om verksamheten till psykiatrin, primärvården, 
socialtjänsten, Försäkringskassan, arbetsmarknadsmyndigheter och en del övriga service- och 
vårdgivare. Parasoll deltar i de lokala samverkansorgan som finns. När tillfälle ges föreläser vi och 
informerar olika grupper och på olika seminarier. Vi föreläser även på olika utbildningar och skolor. 
Parasolls hemsida ger information om vår verksamhet och kontaktuppgifter till våra ombud. Länkar 
till oss finns på kommunernas hemsidor och i flera fall upplysningar om vår verksamhet. 
 
Allt fler kommer i kontakt med Parasoll via vår hemsida, men de flesta klienter tar kontakt med oss 
efter att ha blivit informerade om ombudsverksamheten av till exempel öppenvården inom psykiatrin 
eller kommunens handläggare. Många anhöriga hör av sig och flera kommer i kontakt med oss via 
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intresseföreningarna. Parasoll är känd och verksamheten är väl upparbetad men fortfarande är 
verksamheten med personligt ombud okänd för många så informationsinsatserna behöver genomföras 
med kontinuitet. Klienter berättar ofta att de hade velat känna till vår verksamhet tidigare. I många 
fall skulle detta ha inneburit att problem varit lättare att lösa och att situationen för klienterna inte 
hunnit bli så allvarlig. 
  
Intresset för ombudsverksamhetens form har varit mycket stort och man tar stort intryck av hur 
brukarinflytandet utformats både i Parasoll och gentemot våra samarbetsparter. 
 

Kompetensutveckling och handledning 
 
Det finns ett stort och kontinuerligt uttalat behov av vidareutbildningar och kompetensutveckling. 
Många av medarbetarna har arbetat länge i Parasoll och behöver utveckling och inspiration. Viljan att 
vidareutvecklas inom yrket och förkovra sig är stark hos medarbetarna. Ombuden har deltagit i olika 
utbildningar och konferenser efter individuella ställningstaganden och kompetensbehov. 
Kompetensutveckling är viktigt för att ombuden på bästa sätt ska kunna möta sina klienters behov 
och företräda dem. 
 
Den årliga nationella konferensen för personligt ombud innebär en stor kostnad och Parasoll deltar 
med två representanter i vanliga fall. Detta år var Parasoll utsedd att arrangera konferensen 
tillsammans med YPOS (yrkesföreningen för personligt ombud i Sverige) och planerades att 
förläggas i maj i Bålsta. Efter februari kom planeringen att uteslutande präglas av osäkerhet kring 
pandemin och efter många turer kunde den redan bokade konferensen ställas in utan höga kostnader. 
Tiden för planering under hösten 2019 och fram till februari var dock avsevärd och frågetecknen 
många för alla inblandade. 
 
Vi hoppas kunna hitta lösningar framöver vad gäller finansiering så att de få yrkesnätverk som finns 
för ombuden, kan utnyttjas på bästa sätt. YPOS är den enda rikstäckande yrkesföreningen för 
ombuden. Det kommer att dröja till 2022 innan nästa nationella konferens genomförs. 
 
Parasolls ombud har haft förmånen att i stor utsträckning kunna delta i kommunernas olika aktiviteter 
och samverkansprojekt även om de uteslutande genomförts digitalt. Under året har ombuden deltagit 
i den årliga konferensen där alla ombud i Stockholms och Uppsalas län bjuds in. Heldagskonferens 
med personligt ombud och deras chefer har arrangerats av Länsstyrelsen där också representanter 
från Socialstyrelsen informerat om aktuella frågor kring ombudsverksamheten i stort. 
Under året planerades särskilda chefsmöten av Länsstyrelsen vilket är mycket positivt, då kopplingen 
till de ansvariga cheferna inom olika kommuner inte tidigare haft något gemensamt forum. Det är 
tydligt att ombudsverksamheten i länets olika kommuner bedrivs mycket olika. Detta ställdes dock in 
under året av orsakat av pandemin. 
 
Under flera endags- och flerdagskonferenser under vår och höst samlas personalen till intern 
planering och utveckling. Detta år har detta måst begränsas till ett utomhusmöte samt ett tidigt under 
hösten, delvis digitalt, då smitt-nivåerna bedömdes som lägre. Kompetensutveckling genom intern 
kompetensspridning har använts. De olika externa kurser som ombuden deltar i förmedlas till övriga 
delar av verksamheten kontinuerligt. 
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Styrelse och personal har under vår och höst normala år gemensamma utvecklingsdagar i form av 
halvdagsseminarier, där vi diskuterar på vilket sätt verksamheten och framtiden i Parasoll kan 
utvecklas. Detta har ställts in men gemensamma videomöten under upphandlingsprocessen har 
genomförts. 
 
Ombuden erhåller handledning i grupp varannan vecka av en välutbildad och erfaren psykoterapeut. 
Denne har mångårig erfarenhet av att handleda personliga ombud. Vid behov kan denne anlitas även 
för enskild handledning. Under året har vi bibehållit samma handledare som förra året eftersom det 
fungerat utomordentligt men genomförts digitalt under större delen av året. 
 
De två senaste medarbetarna har genomgått Socialstyrelsens grundutbildning för ombud. De olika 
kortare utbildningar och konferenser som respektive ombud deltagit i redovisas i avsnitten per 
kommun. 
 

Arbetsmetodik i verksamheten 
 
Vi följer Socialstyrelsens övergripande riktlinjer för målgruppen vilket innebär att arbetet är helt 
klientfokuserat där klienten är den reelle uppdragsgivaren och bestämmer uppdragets innehåll i 
samråd med ombudet. Uppdraget formas i en personlig plan där uppdraget tydliggörs och klientens 
behov inventeras. Ombudet och klienten styr tillsammans både uppdragets innehåll och de 
arbetsmetoder som ska användas. Ombudet tydliggör vid behov olika handlingslinjer och tänkbara 
resultat av dem för klienten. Det har varit ett extraordinärt år där normala rutiner har fått frångås i 
hög utsträckning då pandemin satt gränser och vi följt myndigheters rekommendationer och råd i den 
grad det varit möjligt. Detta har inneburit att personliga möten ersatts av digitala möten eller 
telefonsamtal då både medarbetare och klienter i många fall utgjort s k riskgrupp. Beskrivningen i det 
följande görs utifrån hur ombuden under normala omständigheter arbetar. 
 
Arbetet utförs i huvudsak under kontorstid men kan i vissa fall förläggas på annan tid om det passar 
klienten bättre, t ex om klienten är upptagen med sysselsättning/arbete under dagtid. 
Ombudsarbetet innebär ofta möten enbart med klienten men många möten sker också tillsammans 
med anhöriga, offentliga aktörer, vårdgivare då tid och plats inte bestäms av klient eller ombud. 
 
Ombudet träffar ofta sin klient i dennes hem men platsen för mötet kan variera. Det är vanligt att 
klienten föredrar att träffas på ombudets kontor vilket ibland kan vara att föredra. Där finns tillgång 
till kopiator och annan utrustning. Ombuden har hög tillgänglighet per telefon och håller också 
kontakt med klienter via mail i hög grad. Med hjälp av sina mobiler är ombudet flexibelt och kan 
arbeta effektivt och erbjuda en snabbare problemlösning för klienterna. 
 
Alla ombuden har vid behov möjlighet att arbeta tillsammans med någon kollega när det anses 
lämpligt. Att vara två i mötet med en klient kan skapa trygghet hos klienten. I vissa fall kan det vara 
en trygghet också för ombudet. Teamkänslan i Parasoll är ett viktigt arbetsredskap för ombuden, de 
känner varandra väl genom kontinuerlig handledning, personalmöten och andra sammankomster 
vilket gör det lätt att be kollegor om råd och stöd när det behövs.  
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Det finns riktlinjer utarbetade för bland annat etik och arbetsmiljö. Personalhandboken som 
regelbundet uppdateras innehåller stöd och regler i det dagliga arbetet när det gäller administrativa 
frågor och förhållningssätt. De interna rutinerna för säkerhetsfrågor och kvalitetsfrågor bearbetas 
kontinuerligt. Rutiner för klagomål och synpunkter möjliggör för klienter och intressenter att bidra 
till att verksamheten förbättras. Det är viktigt att hålla kvalitetsarbetet aktivt och att det upplevs 
levande internt och det sker tillsammans med styrelsen och personal. 
 
Vid kö har vi framförallt två övergripande prioriterade grupper. Klienter med minderåriga barn är den 
ena gruppen, då vi särskilt tar hänsyn till barnperspektivet. Klienter som hotas av vräkning den andra, 
men varje presumtiv klient bedöms individuellt. Vi försöker ta hänsyn till behov men även i vilken 
grad etablerade kontakter finns som till exempel boendestöd eller god man. I de flesta av 
kommunerna har vi under året haft kö och vi ser en utveckling där situationen med konstant kö och 
väntetider inte kommer att förbättras. I Sigtuna och Upplands Väsby kommuner finns en lång kö och 
speglar det faktum att ombudsverksamheten endast bedrivs på deltid trots befolkningsunderlaget och 
höga ohälsoindikationer. 
 

Hållbarhetsarbete 
 
Parasoll arbetar för en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle. Det innebär att vi arbetar för 
miljölösningar som ligger i linje med de miljöprogram som finns i de kommuner vi verkar i.  
Vi arbetar även aktivt med att samordna vårt brukarperspektiv med miljöperspektivet. Sparsamma 
lösningar med liten resursåtgång gynnar både miljö och ekonomi i de flesta fall.Parasolls miljöpolicy 
innebär att vi strävar efter att minska utsläppen genom att då det är möjligt söka kollektiva lösningar 
när det gäller transporter. Vi har all verksamhet i kommuner där kollektivtrafiken är väl utbyggd och 
utgör ett fungerande alternativ. I stort sett alla tjänsteresor sker med kollektiva färdmedel. 
Miljöarbetet innebär också att vi i möjligaste mån försöker använda produkter och tjänster som är 
miljömärkta och allra helst rättvisemärkta. Vi har framförallt inriktat oss på att fortsätta vara 
sparsamma och verka för att avfallet skall minska. Återvinning och återbruk är andra fokusområden 
och vi försöker välja bra och hållbara miljölösningar. På flera av våra kontor källsorteras matavfallet.  
 
Utvecklingen inom det tekniska området försvårar hållbarhetsarbetet när det gäller inköp av teknisk 
utrustning, då livslängden på både mobiler, skrivare och datorer är anmärkningsvärt kort och 
möjligheten till återbruk är i realiteten mycket begränsad. När inventarier behöver införskaffas sker 
de så gott som uteslutande genom second hand. 
Vi verkar för att energiförbrukningen minskar i de lokaler vi disponerar. Det innebär även att 
lokalerna bör underhållas så att energiåtgången reduceras. En hel del energibesparande åtgärder har 
vidtagits. Vi arbetar med att implementera ett förhållningssätt i Parasoll som innebär att Parasoll 
arbetar miljöklokt och hållbart. 
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Lokaler och informationsstöd 
 
Ombuden har tillgång till lokaler i de flesta kommuner vi arbetar i men utformningen är mycket 
differentierad.  
 
Våra lokaler är mycket olika men gemensamt för dessa är att de inte till sin karaktär uppfattas som 
myndighetslokaler. I något fall sitter vi dock i närheten av andra kommunala verksamheter. I detta 
fall bedömer vi att fördelarna överväger nackdelarna. Verksamhetsledningen delar lokal med 
ombudsverksamheten i Sollentuna. Flera av ombuden arbetar utifrån enmanskontor vilket är en 
nackdel organisationsmässigt också med tanke på den psykosociala arbetsmiljön. Det får mer 
ensamarbete till följd men underlättar för klienter att besöka oss i våra lokaler. Det ställer särskilda 
krav på säkerhetsrutiner och aktsamhet kring ombudens arbetsmiljö. En gemensam lokal har prövats 
på andra håll när det gäller ombudsverksamhet och ur klientperspektiv har det visat sig vara sämre. 
 
Ombuden för Solna och Sundbyberg är samlokaliserade i Solna, lokalerna i Sollentuna rymmer flera 
ombud. I Danderyd flyttade ombudet in i lokaler i direkt anslutning till och i viss mån med 
gemensamma utrymmen med socialkontoret. Det äldre hus som varit ombudslokal uppfyllde inte de 
arbetsmiljökrav vi liksom alla arbetsplatser måste ställa. I slutet av året har nuvarande lokaler måst 
utrymmas och det är oklart vilken ny lokal som kommer att tillhandahållas. 
Lokalerna för ombudet i Sigtuna har innan pandemin utbröt visat sig vara olämpliga med anledning 
av den övriga dagverksamheten som bedrivs där. Under detta år då arbetet i huvudsak bedrivits 
hemifrån inte utgjort något akut problem, men under kommande år behöver detta få en lösning.  
 
I Sigtuna och i Upplands Väsby är ombudens lokaler samlokaliserade med andra verksamheter men 
ligger relativt centralt i respektive kommun. Lokalerna är inte tillgängliga för rullstolsburna med 
undantag av de i Sigtuna, vilket gör att ombuden behöver träffa klienterna med sådana 
funktionsnedsättningar i andra lokaler eller göra hembesök. Ombuden träffar klienter på andra platser 
i hög utsträckning utifrån klientens önskemål och behov men det är ett bekymmer att lokalerna sätter 
begränsningar vad gäller fysisk tillgänglighet.  
 
För att det dagliga arbetet skall kunna bedrivas krävs ett bra och tryggt IT-stöd. En stor del av 
arbetstiden är ombuden rörliga. Alla har mobiltelefoner och bärbara datorer med uppkoppling till 
nätet. Det ger möjlighet att via telefonerna följa upp mail och söka information men vi har inte 
utskriftsmöjligheter annat än på respektive kontor. Ombuden har stor tillgänglighet och ett mycket 
flexibelt arbetssätt. Servicen till klienterna kan naturligtvis bli snabbare och förbättras ännu mer. 
Ombuden upplever dock fortsatta problem när det gäller stabilitet och driftsäkerhet i det mobila nätet. 
Inte minst förseningar i SMS-trafiken ger störningar. Många klienter behöver påminnas inför möten 
och följden av att förseningar av påminnelse-SMS inträffar, gör att detta inte alltid fungerar. 
 
Utvecklingen av kommunikation och teknikstöd hoppas vi ska ge lösningar som ska kunna användas 
i verksamheten. Det är positivt med en utveckling vad beträffar medarbetarnas arbetssätt när det 
gäller att på ett klokt sätt utnyttja det stöd som finns att tillgå inte minst när det gäller säkerhetsfrågor, 
men även i att underlätta ombudens arbete och därmed ge positiva effekter för de klienter vi arbetar 
med.  
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Ekonomi 
 
Under 2016 upphandlades all verksamhet i Parasoll genom att Danderyds kommun efter att ha varit 
fristående, deltog i den upphandling som genomfördes gemensamt med de andra kommunerna. 
Samordnande och upphandlande kommun var Sundbybergs Stad och under avtalstiden är Upplands 
Väsby kommun ansvarig för ekonomisk fördelning och rapportering till Länsstyrelsen. Genom det 
avtal som Parasoll tecknat med dessa sex kommuner i Stockholms län har nu verksamheten reglerats 
till april 2021. Beställd volym i Sigtuna kommun och Upplands Väsby kommun har dock inneburit 
att Parasoll tyvärr fortsätter att bemanna inte mer än motsvarande 75 procent tjänster i respektive 
kommun.   
 
Under hösten 2020 har ytterligare en gemensam upphandling genomförts för dessa kommuner 
avseende avtalsperioden maj 2021och framåt. Parasoll har fått besked om vunnen upphandling (utan 
konkurrens) innan årsskiftet vilket innebär att Parasoll kan fortsätta verksamheten upp till sju år 
framåt. 
Under hösten 2019 upphandlades även en deltid i Upplands Bro kommun där Parasoll nu bedrivit 
verksamheten under 2020 med ett personligt ombud på halvtid, med ett grundavtal som sträcker sig 
fram till hösten 2021. 
 
De sammanlagda intäkterna uppgår till 4 814 Tkr (föreg. år 5 029 Tkr). Under året har inga större 
sidointäkter motsvarande åren innan kunnat tillgodogöras. Kompensation för sjuklönekostnader och 
nedsatta arbetsgivaravgifter under en period har påverkat både intäktssidan och kostnaderna positivt. 
 
Kostnaderna avser löpande verksamheter och den avgörande posten 94 % avser personalkostnader 
om totalt 4 511 Tkr (föreg. år 4 784 Tkr och med kostnadsandel 95 %).  Årets resultat utgörs av ett 
underskott om -34 Tkr (föreg. år -119 Tkr). Underskottet beror på en retroaktiv skattejustering 
avseende taxering 2019 eftersom verksamheten bedömts som skattepliktig. 
 
Stiftelsen Parasoll är också sedan några år frivilligt momsregistrerad vilket reducerar 
omkostnadssidan till de delar rätten till momsavdrag föreligger och påverkar likviditeten positivt. 
Då andelen personalkostnader stiger kontinuerligt tappar momsen allt mer betydelse. Verksamheten 
har hittills varit skattebefriad bortsett från den särskilda löneskatt baserad på pensionsavsättningar 
som 2020 uppgår till 55 tkr. 
 
Utvärdering  
 
Varje år ges våra klienter möjlighet att genom en enkät svara anonymt på hur om hur man uppfattat 
verksamheten och det stöd man fått. Utformningen av enkäten har samma utformning som tidigare 
år. Klientenkäten ställer frågor som på en femgradig skala behandlar exempelvis tillgänglighet, 
inflytande/delaktighet, information och upplevelse av kontakten. Klienterna ges möjlighet att 
beskriva och utvärdera samt ge synpunkter. Denna enkät delas ut per post eller personligen men 
samlas in och bearbetas så att det säkerställs att svaren blir anonyma. Resultat och kommentarer 
sammanställs i avidentifierad form och presenteras i ett särskilt dokument. Årets enkät har besvarats 
av färre klienter än tidigare år, 36 procent (föreg. år 49 procent) av de tillfrågade.  
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Resultatet av enkäten ger en fortsatt övervägande positiv bild av ombudsverksamheten. Det finns ett 
fåtal som är missnöjda och dessa svar kommer att bearbetas på ett adekvat sätt. Ett av de svagaste 
resultaten gäller väntetider. Man upplever att man får stå länge i kö innan man får hjälp av ombuden. 
En annan svag punkt gäller den övergripande informationen och kunskapen om Parasolls verksamhet 
generellt. Eftersom det stöd ombuden ger är individuellt är kunskapen hos klienterna om Parasolls 
verksamhet i stort inte lika viktig. Enkäten ger ett tydligt kvitto på klienternas uppskattning av 
ombudens arbete och alla får genomgående positiva omdömen. Enkäten visar också hur uppskattad 
ombudsverksamheten är och visar på hur avgörande det kan vara för de enskilda klienter som 
ombuden kan bistå. 
 
I den undersökning av ombudsverksamheten nationellt som genomfördes under 2018 ingick Parasoll 
i den grupp som utvärderades. Den genomfördes av Schizofreniförbundet och RSMH där den förra 
tjänstemannen från Socialstyrelsen som varit ansvarig för ombudsverksamheten ingick. En 
slutrapport presenterades under hösten 2018 och under möten och konferenser internt och under 
rikskonferens under 2019 diskuterades rapporten. Parasoll bedömdes ha en klientverksamhet väl 
överensstämmande med regelverk och Socialstyrelsens intentioner. 
 
Sundbybergs stad har tillsammans med Sigtuna och Upplands Väsby genomfört en avtalsuppföljning 
av verksamheten under innevarande avtalsperiod. Parasoll har bedömts ha de rutiner och policys som 
krävs för att några ytterligare åtgärder i samband med denna avtalsuppföljning inte behöver vidtas. 
Parasoll har dock fått ett antal rekommendationer och synpunkter som verksamheten arbetat vidare 
med. Denna process har varit synnerligen intressant och nyttig för det fortsatta kvalitetsarbetet men 
framförallt ett betyg som visar på att Parasoll håller måttet och är på rätt väg. 
 

Verksamhetstal 
 
Enligt avtal med kommunerna och krav på uppföljning från Länsstyrelsernas sida redovisar Parasoll 
olika verksamhetstal och under året även statistik över antal systemfel. Länsstyrelsen sammanställer 
och rapporterar sedan till Socialstyrelsen. Parasoll redovisar även månatligen statistik till de olika 
kommuner verksamheten bedrivs i. Klientstatistiken avseende 2020 årsuppgifter redovisas i bilaga 
till denna verksamhetsberättelse och motsvarar de uppgifter våra kommuner med avtal och 
länsstyrelserna efterfrågar. Länsstyrelsen begär årligen uppgifter om verksamheten men först i slutet 
av verksamhetsåret gör länsstyrelsen känt vad som skall redovisas. Det gör rapporteringsuppgiften 
komplicerad. I korthet kan man konstatera att efterfrågad statistik är uppdelad på kvinnor och män i 
flera av tabellerna. Summeras Parasolls klientantal har 257 klienter varit aktuella totalt i 
verksamheten jämfört med 278 klienter föregående år. Av dessa 257 klienter utgörs 62 procent 
(föreg. år 60 procent) av kvinnor.  Andelen klienter med minderåriga barn är 21 procent (föreg. år 19 
procent) och 11 procent (föreg. år 13 procent) av alla aktuella klienter under året har varit under 30 
år. Då Parasoll liksom alla verksamheter haft ett extraordinärt år på grund av Corona-pandemin har 
ombudsverksamheten anpassats med hänsyn till detta och det avspeglas även i verksamhetstalen med 
lägre volymer i vissa fall. För detaljer kring verksamhetstal se tabeller i bilaga. 
 
I det följande ges en kort rapport från ombuden från respektive kommun 
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Danderyd   
 
Allmänt  
Arbetsåret har präglats av Coronapandemin då arbetet utförts hemifrån och alla möten har skett 
digitalt. Eftersom Danderyds kommun i år valt att skära ner personligt ombudsverksamheten från  
100 procent till 50 procent har ombudet behövt prioritera uppdrag mer strikt och inte bedrivit någon 
uppsökande verksamhet. Under andra halvåret har verksamheten haft kö. Klientmöten och 
flerpartsmöten per telefon eller video har fungerat relativt bra även om det inte kan jämföras med 
personliga möten. 
 
Klientarbete 
Under 2020 har ombudet totalt haft kontakt med 25 klienter, varav 18 kvinnor och 7 män.  
Av dessa har 4 kvinnor minderåriga barn, vad ombudet känner till.  Den vanligaste 
kontaktorsaken har, liksom tidigare, varit att få stöd i kontakter med myndigheter, främst 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen men också kommunen. Den näst vanligaste 
kontaktorsaken är hjälp i ekonomiska frågor vilket ofta är kopplat till avslag på ansökan om 
sjukpenning/sjukersättning/aktivitetsersättning, att man inte kunnat få a-kassa eller ersättning 
från Arbetsförmedlingen. En skillnad mot tidigare år är en jämnare fördelning mellan manliga och 
kvinnliga klienter, tidigare har antalet kvinnliga klienter övervägt stort. Vad gäller väntetid i kö till 
verksamheten har ombudet endast kunnat ta in ett par klienter från kön, i december. De två hade stått 
i kö ca tre månader och övriga får tyvärr vänta, varför det är svårt att bedöma genomsnittlig väntetid. 
 
Ombudet har varit behjälpligt i kontakter med myndigheter och vårdgivare, med att ansöka om olika 
typer av insatser, kartlägga och reda ut klienters livssituation och att initiera samordning av de 
insatser som klienten haft. Ombudet har också arbetat mycket med klientstöd i kontakter med fr.a. 
olika myndigheter och att få till stånd fungerande stödinsatser hos myndigheter, vårdgivare och andra 
samhällsinstanser samt att överklaga avslagsbeslut från Försäkringskassan. De flesta 
klientkontakterna har varit långvariga, över ett år och ett fåtal har varat några månader.  
 
En fråga som blivit allt svårare och som drabbar klienterna avsevärt är avslagsbeslut från 
Försäkringskassan avseende sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Väldigt få klienter 
beviljas ersättning trots omfattande intyg och utlåtanden från läkare och annan vårdpersonal, inte 
heller efter omprövning eller överklagande. 
 
Samverkan 
Samverkan med olika myndigheter och vårdgivare i specifika klientärenden har skett genom digitala 
möten. Övriga samverkansmöten har ställts in på grund av coronapandemin. 
 
Övrigt 
Ombudet har under året medverkat vid två digitala föreläsningar och två personalträffar/-konferenser, 
en utomhus och en där ombudet medverkade digitalt. I övrigt har handledning pågått som tidigare år 
men i digital form.  
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Sigtuna  
 
Allmänt 
I början av året har det varit en utmaning att hitta och komma in i nytt arbetssätt när man inte får 
träffas fysiskt: Skype/trepart/telefon fungerar inte för alla. Vissa hade svårt att acceptera att inte få 
komma till personligt ombud för fysiska möten och förtroende för ombudet har minskat i dessa fall. 
Arbetet har tagit längre tid i och med inställda möten och mindre flexibilitet. 
Nybesök är en stor utmaning, då det finns många fördelar med att ses fysiskt initialt. Ombudet har 
jobbat ännu mer med att få till kontakten med och hänvisa till andra direkt. Det gör att klienter 
snabbare har kommit i kontakt med rätt myndighet. Under året har kön till personligt ombud 
minskat då det inte har varit samma inflöde av nya klienter. 
 
Klientarbete 
Ombuden har haft totalt 24 aktuella klienter under året; 19 kvinnor och 5 män i åldrarna 22–84. 
De vanligaste anledningarna till kontakt har varit stöd i frågor gällande ekonomi, vårdkontakter 
och boende. Klientarbetet har vanligen genomförts digitalt med undantag för några få besök 
hos myndigheter i samband med SIP. De ekonomiska svårigheterna hos en stor del av 
klienterna är genomgående och påverkar flera livsområden.  
 
Majoriteten av klienterna har önskat stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare, arbetsgivare och 
andra aktörer och personligt ombuden har även varit behjälplig i frågor om skulder, ansökningar om 
sjukersättningar, överklaganden. Samarbetet med klienten styrs främst av deras behov och uppdrag 
kan därför variera från några månader till flera år. Bemötandebrister på handläggarnivå är ett 
påtagligt problem inom försörjningsstöd. Klienter upplever att de inte är välkomna med ansökningar 
och frågor till handläggare. Digitaliserade ansökningar till försörjningsstöd har försämrat i vissa 
avseenden klienters självständighet.  
 
Samverkan 
Den klientbaserade samverkan styrs i hög grad av klienternas situation och önskemål, därmed har 
kontakt med Socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och psykiatrin dominerat. Andra 
viktiga kontakter har varit hyresvärdar och Sigtuna kommun.  
 
Övrigt 
Under hösten har en klientenkät skickats ut. Ombudet har deltagit i olika webinarier:  

 - Bästa tipset för att få gott om tid i livet,  - Att bygga relationer 
under en kris, Samordningsförbundet - Arbetsintegrerade sociala företag (ASF)- bryter utanförskap o 
skapar goda affärer, Samordningsförbundet - Förhållandet mellan våld och långvarigt utanförskap, 
Samordningsförbundet - Goda erfarenheter från Metoden IPS och slutligen Nationell samling - 
Internationella funktionshindersdagen 2020 - Fem spår för delaktighet och jämlikhet. 
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Sollentuna  
 
Allmänt 
Verksamheten med personligt ombud i Sollentuna har under 2020 bedrivits med samma 
målsättning som tidigare år, men till stor del på ett annorlunda sätt från mitten av mars månad på 
grund av Corona-pandemin. Det har inneburit arbete hemifrån med få undantag. Att arbeta hemifrån 
har fungerat relativt bra med telefonsamtal, mail, digitala möten och trepartssamtal med handläggare 
och läkare. Vi har uppfattat att klienterna varit nöjda med hur arbetet har bedrivits efter 
omständigheterna med pandemin och restriktioner. Många klienter har saknat det personliga mötet, 
men förstår att det inte är möjligt för närvarande. 
 
Klientarbete 
Under 2020 har ombudsverksamheten i Sollentuna haft kontakt med totalt 79 klienter, 45 kvinnor och 
34 män, det är 5 färre än föregående år. Av dessa har 17 klienter minderåriga barn, vilket är samma 
som föregående år. Klienternas behov av stöd och hjälp har inte ändrats i någon större omfattning än 
tidigare år. Vi har haft kontakt med socialtjänsten, psykiatrin, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, 
budget och skuldrådgivning, kronofogdemyndigheten, hyresvärdar, inkassobolag, arbetsgivare m.fl. 
En del klienter har haft behov av hjälp i flera olika ärenden och många har också en samsjuklighet 
som gör livet svårhanterligt. De flesta av klienter har en pressad och knaper ekonomi som bidrar till 
stress, ångest och brist på återhämtning.  
 
Den oförutsägbara Corona pandemin har också ökat på stressen och ångesten hos våra klienter. Vi 
har som de senaste åren haft mycket kontakt med Försäkringskassan i fråga om klienternas 
sjukpenning och sjukersättning, då de ofta gör bedömningen att läkarintygen inte styrker att 
arbetsförmågan är nedsatt. Det har inneburit att intyg måste kompletteras och beslut överklagas.  
Trots detta har vi kunnat hjälpa klienter att få ersättning från Försäkringskassan. En del klienter har 
trots överklaganden blivit av med sin SGI, då återstår inget annat än att hjälpa klienten att ansöka om 
försörjningsstöd. 
 
Samverkan 
Vi har som tidigare år träffat operativa samverkansgruppen, men i år har det bara blivit två gånger 
(det brukar vara två gånger per termin) och den senaste gången digitalt. Där medverkar 
socialpsykiatrin, psykos och allmänpsykiatriska mottagningarna, vård och omsorgskontoret, 
beroendemottagningarna (kommun och region) och inflytanderådet. Där ges en lägesrapport, 
möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Samverkan sker även på individnivå med 
handläggare, boendestödjare och annan personal. Vi medverkar ofta då våra klienter har SIP-möten. 
Träfflokalen Ture besöker vi regelbundet men den verksamheten har haft begränsad verksamhet detta 
år. 
 
Övrigt 
Det har inte varit några större externa utbildningsinsatser detta år, men vi har haft möjlighet att delta i 
digitala föreläsningar. Ett par interna konferenser har genomförts vilket ombuden deltagit i. Ett av 
ombuden har även varit engagerad i planeringen av den nationella yrkeskonferensen vilken inte 
kunde genomföras. 

 
 
 
 



27 Kvalitetsberättelse år 2020 - SN 21/0144-1 Kvalitetsberättelse år 2020 : Bilaga 3 Verksamhetsberättelse 2020 Stiftelsen Parasoll

 17 

Solna   
 
Allmänt 
Ombudsverksamheten är etablerad och uppskattad av klienter och de flesta samarbetspartners. 
Ombuden arbetar med att hjälpa och stötta klienter i en stor variation av frågor och för de klienter 
som har vårdnaden/gemensam vårdnad om barn ställs höga krav på ombudens kompetens och 
arbetsmetoder. Ofta handlar det om att finns råd i såväl sociala som ekonomiska frågor med särskild 
hänsyn till barnets situation.  
 
Det gånga året, i och med Covid-19, innebar en förändring av arbetsmetoder för de personliga 
ombuden. För ombudens och klienternas säkerhet övergick de personliga ombuden till övervägande 
hemarbete och fysiska möten fick istället genomföras via andra medier såsom telefon och mejl. 
 
Klientarbete 
Under 2020 var 65 klienter aktuella, varav 40 kvinnor och 25 män, de flesta kvinnor i åldern 50–59 
och män i åldern 30–49 år. Av dessa hade 12 minderåriga barn. Kontaktorsak med de personliga 
ombuden var övervägande på grund av ekonomi och stöd i kontakt med myndigheter. Viss skillnad 
mellan kvinnor och män fanns kring struktur i vardagen som var vanligare kontaktorsak hos kvinnor 
och stöd i kontakt med vården, som var vanligare hos män. De förefaller vara de återkommande 
kontaktorsakerna över åren. Antalet klienter i kö har under året varit få, de personliga ombuden har 
haft möjlighet att starta samarbetet med klienterna relativt snabbt.  
 
Vad de personliga ombuden har för uppdrag tillsammans med klienterna varierar stort, i både 
omfattning och tid. I vissa fall handlar det om kortare uppdrag medan det i andra fall kan innebära ett 
samarbete som sträcker sig över längre tid. Inte minst då handläggningstider hos vissa myndigheter 
samt behandlingen av överklaganden kan vara en långdragen process, särskilt tydligt har detta varit i 
år. Cirka en tredjedel av klienterna har under året varit nya klienter, så viss omsättning har 
förekommit. 
 
Samverkan 
Det uppsökande arbetet, möten med samverkansgrupp och samverkan med myndigheter har sett 
annorlunda ut under året och möten av den här sorten har i hög utsträckning skett digitalt.    
 
Övrigt 
Årets planerade YPOS-konferens fick ställas in, men trots pandemin har de personliga ombuden 
deltagit på flertalet utbildningar, om än digitalt. I början av året kunde de personliga ombuden på 
plats delta på tre föreläsningar via Stadsmissionen och Hjärnkoll om rädsla, utanförskap och 
dysmorfofobi (BDD). De personliga ombuden deltog också på Karolinska Institutets Schizofrenidag. 
Från och med sommaren och framåt skedde utbildningarna istället uteslutande digitalt och ombuden 
deltog på föreläsningsdagen om personligt ombud och barnrättsperspektivet hos Länsstyrelserna i 
södra Sverige och diverse föreläsningar via Athenas talarbyrå. Ombuden deltog också på webinarie 
med om våld i nära relationer.  
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Sundbyberg  
 
Allmänt 
Ett övergripande problem för många av klienterna har under året varit otrygghet och ovisshet 
avseende grundläggande delar i vardagen samt avsaknad av stödinsatser. Ett annat problem är brist på 
samverkan mellan instanser, klienter som hänvisas vidare utan mottagare och därför faller utanför 
systemet.  
 
Klientarbete 
Under 2020 har 39 klienter varit aktuella. Av dessa var 22 kvinnor och 17 män, mellan åldrarna 
18–65. Den övervägande delen av de ärenden som ombudet bistått i handlar om ekonomi och 
boende. Det har exempelvis handlat om klienter med sjukskrivning som inte beviljas 
sjukpenning, klienter där läkare gör bedömning att det saknas arbetsförmåga för all framtid 
men Försäkringskassan ger avslag på både sjukpenning och sjukersättning. Flera klienter har 
svårt att hitta en fast bostad och flera klienter med ekonomiskt bistånd har fått delvis avslag på 
sin hyra och har svårt att klara sin ekonomi.  
 
Flera av de ärenden som har tagit mycket tid har också rört frågor kring barns behov då flera 
föräldrar upplever att de ifrågasätts istället för att få stöd från kommunen. Även klienter med ökad 
oro för sina barn som lever i andra länder har förekommit. Även i år har ombudet stöttat klienter med 
problem kring deras bostadssituation för att undvika vräkning samt att få egna bostadskontrakt.  
Mycket av ombudets arbete har bestått av att hjälpa klienter med myndighetskontakter, söka och 
upprätthålla kontakt med vård samt hjälpa till att ansöka och överklaga beslut. Handläggningstiden 
varierar från en månad till klienter som varit i kontakt med Parasoll under flera år.         
 
Samverkan 
Ombudet kontaktas fortlöpande av myndighetspersoner gällande klienter i behov av stöd. Det gör 
både att vår kö till personligt ombud växer och att tid går till att stödja dem som står i kö men riskerar 
även att flytta fokus från de som mest behöver ombudets stöd till personer som redan finns i 
kommunal omsorg eller i vården. Det är inget vi strävar efter men kan bli ett resultat i vår strävan 
efter ett gott samarbetsklimat med kommunens och landstingets representanter.  
 
Övrigt 
Ombudet har under året deltagit i Schizofrenidagen på KI, Stadsmissionen och Hjärnkolls 
föreläsningar, Länsstyrelsens föreläsningsdag för personliga ombud kring våld i nära relationer, 
samordningsförbundets föreläsningar och en föreläsning kring egen utsatthet i människovårdandande 
yrken av   
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Upplands-Bro 
 
Allmänt 
Arbetsåret, det första i Upplands-Bro kommun, har präglats av coronapandemin. Då personligt 
ombud är nytt i kommunen har det varit viktigt att sprida omfattande information om verksamheten 
såväl inom kommunen som till den lokala psykiatrin. Detta gjordes till en början genom fysiska 
möten men sedan i mars har alla kontakter skett digitalt, antingen per telefon eller via video. Man kan 
anta att bristen på fysiska möten har gjort att det tagit längre tid att göra verksamheten känd. 
Dessutom, eftersom det är en ny tjänst i kommunen, kan det ta tid att arbeta in sig även under 
mer normala omständigheter.  
 
Klientarbete 
Under året har ombudet haft kontakt med totalt 7 klienter, varav 5 kvinnor och 2 män. Såvitt 
ombudet känner till har ingen klient minderåriga barn. De vanligaste kontaktorsakerna har varit 
stöd i kontakt med myndigheter och i ekonomiska frågor. Hitintills har det mest handlat om 
enstaka eller ett fåtal uppdrag från klienterna men i några fall ser ombudet att kontakten kan bli 
långvarig. Då verksamheten fortfarande är så ny i Upplands-Bro och antalet klienter varit så få 
är det svårt att se några tendenser vare sig det gäller ålder, könsfördelning eller typ av uppdrag.   
 
Samverkan 
I början av året höll ombudet och Parasolls verksamhetschef en presentation om personligt ombud för 
Socialkontoret vid ett stormöte. Utöver det har ombudet presenterat verksamheten i olika större och 
mindre grupper inom Socialförvaltningen, till en början i fysiska möten men sedan i mars, digitalt. 
Ombudet har också haft en presentation för psykosmottagningen i Kungsängen och väntar på att få 
informera psykiatrins öppenvårdsmottagning som ombudet varit i kontakt med vid ett par tillfällen. 
Ombudet har också deltagit i en del av ett lokalt samverkansmöte under hösten. Presentationsfoldrar 
har delats/ skickats ut till olika verksamheter inom kommunen samt till de lokala 
psykiatrimottagningarna. 
 
Övrigt 
Ombudet har under året medverkat vid två digitala föreläsningar och två interna personalträffar/-
konferenser, en utomhus och en där ombudet medverkade digitalt. I övrigt har handledning pågått 
som tidigare år men i digital form.  
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Upplands Väsby  
 
Allmänt 
Ombudsverksamheten i Upplands Väsby är väletablerad hos både samverkansaktörer och klienter. 
Under 2020 har det personliga ombudet fortsatt sitt arbete under pandemin genom att ha kontakt med 
klienter samt samverkanspartners via telefon, mail och videosamtal. På så sätt har personliga 
ombudet fortsatt deltagit vid klienters besök hos t ex läkare, kommun, och Försäkringskassan. Några 
klientmöten har kunnat hållas utomhus med personliga ombudet. 
 
Klientarbete 
Under 2020 har 18 klienter varit aktuella i verksamheten, varav 11 kvinnor och 7 män. 6 
klienter har minderåriga barn helt eller delvis boende hemma. I några fall har ombudets arbete 
rört klientens stöd i myndighetskontakter gällande barnen. Det har varit av vikt att ha ett 
barnperspektiv för att stötta och stärka klienten. Majoriteten av klienterna behöver hjälp med 
kontakter med myndigheter som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunen. 
Flertalet har behövt hjälp med sin ekonomiska situation. Under året har ombudet haft kö av 
personer som är behov av personligt ombud och vid 2020 års slut stod 5 personer i kö till att få 
stöd av personligt ombud.  
 
De nya klienter som tagit kontakt har gjort det antingen själva eller med hjälp av till exempel en 
anhörig, en läkare eller en socialsekreterare. Den målgrupp som utgör en stor del av de som 
personliga ombudet arbetar med, är de klienter som är sjukskrivna med läkarintyg och blir 
utförsäkrade från Försäkringskassan, dvs får avslag på sjukpenning. De behöver då söka 
försörjningsstöd. Ombudet har hjälpt till att söka försörjningsstöd samt begära omprövning hos 
Försäkringskassan och överklaga till Förvaltningsrätten. Ombudet har uppmärksammat att de 
personer som eller mellan stolarna i systemet far illa av det. Flera av de aktuella klienterna har 
skulder hos Kronofogden, ombudet stöttar i samtal samt med KF samt kontakt med kommunens 
budget- och skuldrådgivare. Ombudet har under året jobbat med att förhindra vräkning.  
 
Samverkan 
Ombudet deltar kontinuerligt i samverkansmöten med socialpsykiatrin och Samverkansförbundet, 
som under 2020 skett digitalt.  Samverkan med andra aktörer styrs utifrån klientens önskemål.  
 
Övrigt 
Ombudet har deltagit i utbildningar i form av digitala föreläsningar under året. Exempelvis 
Länsstyrelsens utbildning för personliga ombud i fem län, ett digitalt samverkans- och 
kunskapsforum med ämnen som våld i nära relationer samt psykisk ohälsa under coronapandemin. 
Även flera digitala föreläsningar med olika innehåll av bl.a. , och 

 har ombudet tagit del av. Ett tema var ”att bygga relationer under kris”. Ombudet 
har även deltagit i ett forum anordnat av Samordningsförbundet.  
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Årsredovisning 2020 
 
Förvaltningsberättelse 
 
Allmänt om verksamheten 
Stiftelsen Parasoll bedriver verksamhet med personligt ombud i enlighet med Socialstyrelsens 
meddelandeblad och föreskrifter i Danderyd, Sigtuna, Sollentuna, Upplands Bro, Upplands Väsby 
kommuner samt i Solna och Sundbybergs Stad. Stiftelsen Parasoll har sitt säte i Sollentuna. 
 
Främjande av ändamålet 
Parasolls ändamål är att driva verksamhet med personligt ombud och annan verksamhet som är 
förenligt med målgruppens behov. Ändamålet har uppfyllts genom att Parasoll uppfyller tecknat avtal 
med ovan nämnda kommuner. 
 
Väsentliga händelser under året 
Verksamheten bedrivs utifrån avtal med sju kommuner i Stockholms län genom upphandling.  
Avtalen med de flesta kommunerna utom Upplands Bro sträcker sig till och med april 2021. Ett 
separat nytt avtal om ombudsverksamhet har tecknats med Upplands Bro kommun inför 
verksamhetsåret. Parasoll har i slutet av året vunnit den gemensamma upphandlingen av övriga 
kommuners ombudsverksamhet inför nästa avtalsperiod som börjar 2021-05-02. Bemanningen har 
varit oförändrad under året men stora anpassningar i verksamheten har behövt vidtagits med 
anledning av Corona-pandemin.  

Flerårsöversikt (Tkr)  2020 2019 2018 2017 2016 
Huvudintäkter  4 814 5 029 4 983 4 612 4 478 
Årets resultat       -34  -119    168    300      22 
Soliditet (%)        52      52      51      48      50 
Totalt eget kapital     811    845    964    796    497 
Balansomslutning   1557 1 635 1 872 1 658    988
       
Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter.   

Resultatdisponering 
Styrelsen föreslår att årets underskott om -33 949 kronor och övrigt eget kapital disponeras 

enligt följande: 2020-12-31 Avsättning Eget kapital efter disposition 

Grundkapital 20 000  20 000 

Eget kapital 123 691  123 691 

Balanserat resultat 701 083        -33 949 667 134 
Årets resultat - 33 949         33 949 0 

 810 825  810 825 
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Stiftelsen Parasoll       
814801–2985       
        
Resultaträkning 2020        
Belopp i kr     Not        2020        2019  
        
Verksamhetens intäkter     
Verksamhetsbidrag 1 4 744 472 4 720 184  
Övriga intäkter         69 721    308 892 
     4 814 193 5 029 076  
        
Verksamhetens kostnader      
Externa kostnader   2    299 668    364 469 
Personalkostnader    3 4 510 852 4 783 956  
        
Verksamhetens resultat          3 673    -119 348  
        
Resultat före finansiella poster     
Finansnetto                 98            193   
Skatt         - 37 720   
     
Årets resultat      - 33 949    -119 155  
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Stiftelsen Parasoll      
814801–2985      
       
Balansräkning 2020     
Belopp i kr           Not 2020-12-31 2019-12-31 
       
TILLGÅNGAR     
       
Omsättningstillgångar     
       
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar      505 344  493 314 
Övriga kortfristiga fordringar       44774  117 972 
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   413 044   610 506 
       958 065           1 177 832 
      
Kassa och bank       593 923   412 844 
       
Summa omsättningstillgångar  1 557 086 1 634 636 
       
SUMMA TILLGÅNGAR  1 557 086 1 634 636 
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
       
Eget kapital              4   
Eget kapital vid räkenskapsårets början   844 774 963 929 
Årets resultat      -33 949            -119 155 
Eget kapital vid räkenskapsårets slut   810 825 844 774 
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder       13 068    12 669 
Skatteskulder                0             0 
Övriga skulder     452 065  437 370 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter           5  280 321  339 823 
      746 261  789 862 
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 557 086          1 634 636 
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  Stiftelsen Parasoll 814801–2985     Räkenskaperna 2020 
     
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer    
         
Allmänna redovisningsprinciper      
Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen.     
         
Personal         
Pensionsåtagandena är tryggade i Folksam samt Collectum kooperativa tjänstepensioner.   
         
Värderingsprinciper m m       
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan.  
         
Fordringar        
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 
  
Upplysningar till enskilda poster      
         
Not 1 Bidrag               2020        2019   
         
 Ersättning enligt avtal med 6 kommuner   
 gemensamt avtal from 2017-05-02  4 435 762 4 720 184 
 Separat avtal Upplands Bro 2019-10-01     387 000                0 
      4 822 762 4 720 184   
         
Not 2 Övriga externa kostnader         
         
 I beloppet för övriga externa kostnader ingår revisionsarvode med 12 000 kronor. 
    
Not 3 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare            2020         2019   
  
 Styrelseledamöter  Män                1              1   
   Kvinnor                6              6   
 Verksamhetschef Kvinnor                                              1              1   
  
 Styrelsearvoden har utgått med 24 180 kr    
    
Not 4 Eget kapital         2020     2019   
 Grundkapital     20 000   20 000   
 Övrigt eget kapital   123 691 123 691   
 Balanserat resultat   701 083  820 238   
 Årets resultat   - 33 949        -119 155   
 Fritt eget kapital    810 825 844 774  
  
Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      2020     2019  

  
 Upplupna löner/ semesterlöner   128 025  200 000   
 Upplupna sociala avgifter     40 226    62 840   
 Upplupna särskild löneskatt pensionskostnad    55 003    41 464    
 Övriga upplupna kostnader och förutbet intäkter    57 067    35 519   
 Summa     280 321  339 823   
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Verksamhetsbeskrivning 

Destinys Care AB startade sin verksamhet 2012-04 03.  Destinys Care AB fick tillstånd att 

bedriva personlig assistans för 3 personkretsen enligt LSS från Socialstyrelsen 2012-06-18  

Destinys Care fick tillstånd att bedriva hemtjänst, ledsagar-avlösarservice under mars 2013 i 

Upplands-Bro kommun. Detta tillstånd gällde för 3 år d.v.s. till och med mars 2017.  Ny 

ansökan skickades till Uppland-Bro kommun 15 december 2016. Ansökan har blivit godkänd 

och beviljad av Uppland-Bro Kommun. Detta tillstånd för att bedriva hemtjänst, ledsagar-

avlösarservice gäller tillsvidare. Destinys Care har skickat ansökan till IVO i januari 2019 för 

att få tillstånd att bedriva hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice. Beslutet från IVO 

kom i oktober 2019. Destinys Care  

Destinys Care AB har ansökt om tillstand  hos IVO för att bedriva ledsagarservice, 

avlösarservice i hemmet samt hemtjänst i början av 2019. Inspektionen för vård och omsorg, 

IVO,bifallit Destinys Care AB:s ansökan 19 oktober 2019. Beslutet om tillstånd gäller från 

och med dagens datum tills vidare. IVO utfärdat ett tillståndsbevis som skickaded tillsammans 

med beslutet till Destinys Care. Skälen för beslutet IVO:s sammantagna bedömning är att 

Destinys Care AB harförutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet i 

enlighet med 7 kap. 2 $ första stycket SoL och LSS. En kopia på beslutet har skickats till 

kvaliteansvarige på Upplands-Bro kommun. 

 

Destinys Care har sitt kontor på Femstenavägen 7 i Kungsängen. På Destinys Care finns en 

verksamhetschef (kallad nedan VC) som ansvarar det dagliga verksamheten. VC ansvarar för 

ledningssystemet och lägger tillsammans med samordnare upp gällande arbetsrutiner.  

Verksamhetschefen har varit/är ansvarig för att fastställa övergripande mål för det 

systematiska kvalitetsarbetet. Verksamhetschefen har tagit fram, fastställt och dokumenterat 

rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att kunna 

styra, följa upp och utveckla verksamheten. Verksamhetschefen säkerställer att alla inom 

verksamheten ska ha goda kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och 

Socialstyrelsens riktlinjer. Detta genom kompetensutveckling, utbildningar, fortbildningar och 

handledning. Verksamhetschefen är även ansvarig för all kommunikation med brukarna, deras 

anhöriga och alla anställda samt kommunikation med de berörda verksamheterna dvs 

Försäkringskassan, kommun, biståndshandläggarna och Socialstyrelsen. 

 

Det finns en samordnare och en personal och löneansvarig. De ansvarar för den dagliga 

försörjningen av personal i samråd med VC. Samordnaren har ingen arbetsledande funktion 

utan arbetar ”på uppdrag” av VC.  

 

Det finns vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor på Destinys Care. Det finns även 

tillgång till IT och teknisk support. All personal arbetar utifrån socialtjänstlagen.  
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Mål för 2021 

Övergripande mål för 2021 är att förebygga smittspridningen av Covid 19. Detta genom att 

följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta bland annat att hålla avståndet, 

stannar hemma om man är sjuk, använda rätt skyddsutrustning och vaccinerar mot Covid 19. 

 

Målet karakteriseras av långsiktighet för ökad stabilitet, förändring och utveckling inom de 

fyra områdena kvalitet, ekonomi, kund och medarbetare. Destinys Care styrelse har beslutat 

om att konkurrera enbart med kvalitet.  

 

Vision 

Bemötande - Alla människors lika värde är grundläggande! 

Lyhördhet - Vi utgår från att alla har olika behov och önskemål!  

Kontinuitet - Ur alla perspektiv bara för din trygghet! 

 

Kvalité 

Vården och omsorgen på Destinys Care har under 2020 stärkts till det positiva. Destinys Care 

har klarat av hantering av Covid 19 på ett bra sätt. Destinys Care hade inga Covid smittade 

brukare under 2020. Det var ett bevis på den höga kvaliteten på Destinys Care. 

Förebyggande åtgärder dvs användning av skyddsutrustning av alla personal börjades tidigt i 

våras dvs i början av epidemin. En gruppchatt skapades i början av 2020 då all information 

om Covid uppdaterades dagligen och meddelades till personal via denna chattgrupp. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande hygien följdes upp av alla medarbetare 

på Destinys Care.  

 

Egenkontrollen har gjorts bl. a på användning av skyddsutrustning,  matlådor, Larm, 

registrerade timmar, hygien, nyckelhantering. Kundundersökning har inte gjorts under 2020 

då all fokus har legat på förebyggande åtgärder mot Covid 19. Däremot har rapporten från 

Socialstyrelsen brukarundersökning lästes igenom och analyserades. All personal fått 

information om denna rapport. Förebyggande åtgärder har diskuterats. En ny 

brukarundersökning kommer att göras under hösten 2021 utav Destinys Cares 

verksamhetschef. På Destinys Care skrivs arbetsscheman på planerings modulen på Life Care 

för att på ett bra sätt strukturera arbetet. Det leder till att insatser och brukare inte på något sätt 

kan missas vilket höjer kvalitén på vård och omsorgen vi ger. Alla insatser registreras på 

LMO (Life Care mobil omsorg). Systemet har varit ganska nytt. Det har varit ganska mycket 

fel och brister i systemet (LMO). Avvikelse har skrivits på alla felaktigheter i systemet och 

rapporterades till systemansvariga på kommunen. En stor del av dessa systemfel har åtgärdats 

i samarbete och samverkan med kommunens systemansvariga. Det har varit många möten 

med systemansvariga på kommunen. 

Till f 

 

Under 2020 har det regelbundet varje månad hållits kvalitetsmöten med kvalitetssamordnare, 

ekonomiansvarige och VC. Där varje händelserapport har behandlats och åtgärd och 

uppföljning fastställts om nödvändigt. Personalmöte (APT) har inte erhållits regelbundet.  
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Detta pga risk för smittspridning. Alla möte hålls digitalt. All information har getts via mail 

och chattgruppen.  

Vi har haft ett besök från kvalitetsansvarige på Upplands-Bro under våren 2014, ett besök 

under våren 2015, ett besök under våren 2016 och ett besök under våren 2017 och ett besök i 

hösten 2018. Sista besöket var i början av 2020. Rutinerna har kollats och diskuterats. 

Destinys Care har fått mycket bra betyg med många godkända punkter.  En del punkter har 

kompletterats och åtgärds enligt kommentarerna från kvalitetsansvarige på Upplands-Bro. 

Kompletteringar och åtgärdsplan har skickats till kvalitetsansvarige på Upplands-Bro. 

Destinys Care har fått ett excellent resultat på brukarnöjdhet på brukarundersökningen som 

Socialstyrelsen har genomfört under 2020. 

 

 

 

Kontaktmanskap 

Enligt Destinys Cares riktlinjer arbetar vi aktivt med att upprätthålla ett bra och fungerade 

kontaktmanaskap. Under året har målet uppfyllts med att varje brukare har en kontaktperson. 

Kontaktmanskapet har fått en viktigare roll pga den rådande situationen relaterad till Covid 

19.  

Kontaktpersonen ansvarar ytterst för arbetsplanen kring vårdtagaren samt att om brukaren inte 

har några andra insatser än städ/larm ändå vet vem dennes kontaktperson är och ett 

telefonnummer att ringa om den undrar över något och vill komma i kontakt med Destinys 

Care.  Kontaktpersonens huvuduppgift är att skapa trygghet för den enskilde, vara ett stöd för 

de närstående och därigenom ge förutsättningar för god kontinuitet och bra kvalitet. Om 

brukare eller anhöriga har frågor eller funderingar kring vården är det i första hand till 

kontaktpersonen de skall vända sig till. Varje kontaktperson har skrivit en sammanfattning av 

rutinerna för sin brukare och har lagt in det i pärmen hos brukaren så att alla personal ska göra 

på samma sätt. Detta för att respektera och följa brukarens rutiner och önskemål och höjer 

kvaliteten av den vård och omsorg som brukaren får. Brukarna har informerats att de får byta 

kontaktperson när som helst om så de önskar sig. 

Inom hemtjänsten är det biståndsbeslutet som ligger till grund för vilka insatser som 

kontaktpersonen är huvudansvarig för. Namnet på kontaktpersonen (fast omsorgspersonal står 

i kundens genomförandeplan). 

 

Samverkan 

 

Destinys Care har ett väl fungerade samarbete med socialchefen och biståndshandläggarna på 

Upplands-Bro kommunen. Antingen VC eller samordnaren har alltid varit närvarande vid 

kommunens LOV-samverkans möte. Till följd av Covid 19 har vi haft veckovisa samverkans 

möte med biståndsenheten och MASen. Verksamhetschefen har deltagit i alla dessa 

samverkans möten och rapporterat läget för brukare och personal inom Destinys Care samt 

fått rapport om läget på andra verksamheter inom äldrevård och- omsorgen på Upplands-Bro 

kommun.  
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Det har varit ett välfungerande och nära samarbete mellan Destinys Care och kommunens-IT 

ansvarig (ansvariga för LMO och life Care). Det har även varit ett välfungerande samarbete 

mellan Destinys Care och larmansvariga i kommenens hemtjänst då behovet har funnits för 

installering av trygghetslarm, Phonirolås, osv. Det har varit även en fungerande samverkan 

mellan Destinys Care och kommunens nattpatrull då behov av överrapportering har funnits. 

Destinys Care har även fått en bra och fungerande samverkan med Trygghemgång. Dessutom 

finns det rutiner för samverkan dokumenterade i pärmen Intern Rutin.  

Riskanalys 

Riskanalys har gjorts med enighet med SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § och HSLF-FS 2017:12. 

Destinys Care har fortlöpande bedömt om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa 

som kan medföra brister i verksamheten. All fokus har legat på riskanalys relaterad till 

smittspridningen under 2020.  

 Med hjälp av ledningssystemet och dokumenterade rutiner har verksamheten arbetat för att 

förebygga och hantera eventuella risker som framkommit vid riskanalysen. En riskanalys görs 

även för varje brukare och skrivs i genomförandeplan. 

Egenkontroll 

Egen kontroll har gjort med enighet med SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 1 §  och HSLF-FS 

2017:12. Verksamhetens kvalitet har följts upp och utvärderats genom egenkontroll. Nedan 

kan ni se några exempel på hur Destinys Care har gjort egenkontroll: 

Användning av rätt skyddsutrustning: 

Personalen har fått tillgång till handskar, munskydd, visir, skyddsglasögon, engångs förkläde, 

hand och yt desinfektionsmedel. Personalen har fått regelbunden information om hur olika 

skyddsutrustning ska användas. Detta genom att lägga ut de aktuella dokument och filmer 

från Socialstyrelsen. Egen kontroll har gjorts i hur personalen använder dessa 

skyddsutrutsningar. 

 

Registrering av utförda tider 

Det använts mobiler (life Care/LMO) för att registrera utförda tiderna i LMO. Alla personal 

har fått utbildning i det nya registreringssystemet via mobilen ”Life Care”. Anhöriganställda 

använder också mobilen för registrering av utförda timmarna. Anhöriganställningen 

upphördes 20-12-31. Mobilerna lämnades tillbaka till kontoret.  Sammanlagd 33 mobiler finns 

på kontoret tillgängligt för personalen  

 

Kontroll av larm: 

Det finns ca 50 kunder med trygghetslarm. Alla trygghetslarm har testats två gånger under 

2020. Kommunens nya rutiner för hantering av larm har införts i verksamheten och följts upp.  

Inga brister under 2020. Icke fungerande larmsystem hos kunderna rapporterades direkt till  
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larmansvarige och åtgärdades omedelbart. Verksamheten får en rapport angående antal larm, 

utryckning mm från larmcentralen regelbundet dvs en gång per månad. 

 

Anmälningsärenden/klagomål 

Under 2020 har kommit in ett par klagomål och en del avvikelser.  Allt har rapporterats, 

dokumenterats, åtgärdats och följts upp. Alla personal är informerade av dessa avvikelser. 

Destinys Care har också skrivit en del avvikelse på Kommunens systemansvariga för 

registrerings av utförda tiderna i Life Care samt Life Care utförare. 

 

Ekonomi 

Företaget har funnits i över 13 år i form av en enskild firma men ombildades till Aktiebolag 

2012. Företaget kom igång på riktigt under 2013 då fick vi brukare (LSS) från 

Försäkringskassan, Danderyd, Järfälla och Upplands Väsby samt hemtjänst och 

ledsagarservice SOL och LSS från Upplands-Bro kommun. Företaget hade en omsättning på 

16 000 000 kr under 2019.   En kopia på årsredovisning för tidigare år kan lämnas vid begäran 

till kommunen när som helst. Årsredovisning för år 2020 kan lämnas i slutet av mars 2020.  

Destinys Care har fått stora kostnader relaterad till Covid 19 under 2020. Detta var relaterad 

till extra kostnader för skyddsutrustningar samt extra personalkostnader relaterad till sjuklön.  

 

 

Vid varje arbetsplatsträff informeras personalen om hur det ekonomiska läget ser ut för 

verksamheten. Samt hur viktigt det är att arbeta utifrån uppdragen, att utföra de insatser som 

är beviljade, varken mer eller mindre.  En ekonomiansvarig är anställd och jobbar på kontoret. 

Han betalar lön, skickar fakturor och rapporterar utförda insatser. En bokförare och en revisor 

är också kopplade till verksamheten. Medarbetarens löner betalas via löneprogrammet Visma. 

Utbetalning sker 25:e månad. 

 

En löne-och utvecklingssamtal med alla anställda har gjorts under 2020. 

Lönen/timersättningen kommer att höjas enligt kollektivavtal. Anhöriganställda avvecklades 

under 2020 och och upphördes 20-12-31.  

 

Medarbetare och kompetens 

På Destinys Care arbetar en sjuksköterska som är även pedagog och står för interna 

utbildningar. T.ex hygien, dokumentation, 17 undersköterskor varav en är specialistutbildad i 

demensvård, 4 vårdbiträde, 2 ledsagare med adekvat gymnasieutbildning samt 2 

omsorgpersonal och 3 anhöriganställda (varav 2 jobbar delvis som anhöriganställd). En av 

dem är utbildad vårdbiträde och en av dem är undersköterskor. 1 administrativa personal med 

adekvat utbildning inom ekonomi och lönehantering. 

Rekrytering av ytterligare meriterade undersköterskor pågår kontinuerligt. 

Rutinerna för anställning och anställningsintervjuerna har nu setts över.   
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Destinys Care följer Kommunal kollektivavtal för tryggare anställningsformer. Det finns 

pension och FORA försäkring för alla anställda. 

 

Kompetensutveckling 

Destinys Cares personal består till största del (80%) utav utbildade undersköterskor.  Det 

finns även vårdbiträden och personal med adekvat gymnasieutbildning. Destinys Care har 

även personal med många års yrkeserfarenhet inom vården. Vid anställning av ny 

medarbetare säkerställer vi att den nyanställde ska kunna behärska det svenska språket både i 

tal och skrift. Vi kräver att utrikesfödda medarbetare visar intyg/betyg på SFI (svenska för 

invandrare).  

För att utöka kompetensen i verksamheten har Destinys Care skrivit avtal med 

vuxenutbildningen och erbjudit sina anställda valideringskurser till undersköterska. 

Ytterligare 2 av våra anställda har anmält till validering kursen till undersköterska. Kursen 

börjar januari 2021. Destinys Care står för kostnaderna för valideringskursen.  

 

Utbildning 

Alla nyanställda på Destinys Care får en vecka introduktion. Under introduktionsveckan 

säkerställer vi att den nyanställde får information om verksamhetens policy och rutiner. 

Utbildning i Phoniro-Care, LMO och life Care ges under introduktionsveckan.  

En undersköterska på Destinys Care är ansvarig för introduktion av alla nyanställda. Efter 

introduktionsveckan ska introduktionsansvarige tillsammans med den nyanställde gå igenom 

checklistan för personalintroduktionen och säkerställer att alla punkter har gåtts igenom. 

Verksamhetschefen säkerställer att rutinerna är uppdaterat och är baserade på de aktuella 

föreskrifterna. I övrigt har det varit korta utbildningar inom värdegrund, hygien, 

dokumentation, lyftteknik och tidsregistrering i life Care. Minst 2-3 personal har deltagit i 

anhörigs dagar, Demens och Alzheimers dagar som hade anordnats bland annat av Upplands-

Bro kommun.  

 

Kund 

Antal nytillkomna brukare har ökat under 2020 men samtidigt en del av våra kunder hamnade 

på äldre boende. En del av brukare har tagit uppehåll från att får sina insatser utförda. Detta 

pga rädslan för att bli smittad (Covid) av personal. För nuvarande har Destinys Care 75 

brukare. Under 2020har regelbunden kontakt med brukarna hållits. Samtal med anhöriga/god 

man sker kontinuerligt på distans via email eller telefon. Detta för att minska smittspridningen 

tillföljd av Covid 19. När en ny beställning (brukare) skickas till Destinys Care tilldelas den 

en kontaktperson som håller i ett ankomstsamtal tillsammans med samordnaren eller VC. 

Närstående/god man är välkommen att delta i detta samtal om det finns sådant önskemål. I 

anslutning till välkomstsamtalet delas även en samtyckeblankett till brukaren. Brukaren 

samtycker då att hen har blivit informerad att Destinys Care behandlar hens personuppgifter 

med enighet med EU:s nya dataskyddsförordning (2018). I samtyckeblanketten står att 

Destinys Care behöver brukarens personuppgifter för att kunna utföra de beslutade insatser. 

Detta bland annat för att kunna ha tillgång till beslut och genomförandeplan samt för att 

kunna öppna dörren med det nickelfria systemet och registrera de utförda insatserna.  
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Brukaren ska vara delaktig i alla samtal och planering. VC och samordnaren ansvarar och ser 

till att det upprättas en genomförande plan för aktuella och nytillkomna brukare. Denna hålls 

sedan uppdaterad vid förändringar. Genomförandeplan har upprättats för samtliga brukare och 

lämnats till respektive biståndshandläggare. Personalen har tillgång till genomförandeplanen i 

sina jobbmobiler via Life Care Mobil omsorg. Det finns även en kopia av 

genomförandeplanen i pappersform i brukarens akt och bevaras i ett lås skåp på kontoret. 

Detta för att personalen ska ha tillgång till det ifall om tekniken krångla till. Uppföljning sker 

skett regelbundet och vid nya eller ändrade beslut. Utvärdering av insatserna sker regelbundet.  

 

Utvärdering 

Utvärderingen har gjorts muntligt kontinuerligt. Vi har haft många nöjda kunder. Kunderna 

har rapporterat sin nöjdhet med Destinys Care till Socialstyrelsen genom den årliga rapporten, 

genom att annonsera på Upplands Bro tidning och tackade personalen på Destinys Care, samt 

rekommenderade företaget till alla i Upplands-Bro.  

En kundundersökning (kundenkät) har gjorts utav Destinys Care under våren 2019 dock 

svarsfrekvensen har varit för lågt för att kunna är sammanställda och sammanfatta det. En 

kundundersökning skulle göras under hösten 2020 men det har inte gjorts då all fokus under 

2020 var på hantering av Covid 19 och att minska smittspridningen.  

 

Arbetsmiljö 

En god arbetsmiljö innebär samverkan mellan människa och arbete genom social kontakt, 

varierade och stimulerande arbetsuppgifter och teknisk utveckling. Arbetsmiljön skall  

dessutom innebära hälsa, arbetsglädje och motivation gemenskap samt ett ansvarstagande för 

var och en. 

Vi som arbetar på Destinys Care skall tillsammans sträva efter en god fysisk, psykisk och 

social arbetsmiljö som främjar en god hälsa på kort och lång sikt samt bidrar till utveckling av 

verksamheten. Vi på Destinys Care följer Upplands-Bro lokala miljöplanen miljömål för 

vilket är indelade i tre miljömålsområden:  

 

 Effektivare användning av energi och transporter (vi använder oss av miljöbilar) 

 Giftfria och resurssnåla kretslopp  

 Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö 

 

 

Vi har pratat med kostansvariga på kommunen och från och med 2020 har vi fått matlådorna 

levererat var annan dag. Detta minskar transporten från köket till Destinys Care och från 

Destinys Care till kunderna. Syftet var att minska utsläppet och förbättra miljön. 

 

Aktivitet 

Personalen på Destinys Care brukade bjudas på mat och sociala aktiviteteter i samband med 

APT-mötena och planeringsdagen men alla APT, planeringsdagen och julbordet blev inställd 

under 2020 pga Covid 19. 



27 Kvalitetsberättelse år 2020 - SN 21/0144-1 Kvalitetsberättelse år 2020 : Bilaga 4 Kvalitetsberättelse 2020 Destinys Care AB

 

 

 

 

Arbetskläder: All personal använder arbetskläder med Destinys Care loggan på. 

Arbestkläderna består av en kortarmad tunika och långa byxor, en fleecejacka och en 

varmvinterjaka. Syftet var att förbättra hygien och arbetsmiljön. Det finns tillgång till 

tvättmaskin och torkmaskin och allt tvättmedel på kontoret. 

 

Lokal: Personalen på Destinys Care har tillgång till en fin, ljus och nyproduktion lägenhet 

med stor matsal, personalrum, toalett och badrum, vilorum. Samtliga personal har tillgång till 

företagets mobiler, bilar och datorer. 

 

Tillgänglighet: Alla dagar kl.  07:00-22:00. 

  

  

 

 

 

 

Underskrift 
Destinys Care 
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Verksamhet

Carelli Assistans utför personlig assistans till 
vuxna personer och barn med funktionsned-
sättning som har beviljats insatsen personlig 
assistans enligt Lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 
eller assistansersättning enligt kap 51. 2 § 
socialförsäkringsbalken. 

Carelli Assistans har sitt huvudkontor i 
Nyköping och ytterligare kontor i Stockholm, 
Järfälla, Vagnhärad, Karlshamn, Trelleborg, 
Lerum, Göteborg och Kungsör. Totalt arbetar 
ungefär 600 personer i verksamheten och per 
31 december 202 anordnade Carelli Assistans 
personlig assistans för 110 kunder. Carelli As-
sistans har kunder genom direkt anordning på 
uppdrag av kund, samt genom upphandlingar i 
Trosa, Karlshamn, Nynäshamn, Sollefteå, Säffle, 
Järfälla, UpplandsBro, Lerum och Trelleborgs 
kommun. Under 2019 ökade Carelli Assistans 
verksamhet från 29.000 till 56.000 utförda 
timmar per månad. Under året har Lerum, 
Sollefteå, UpplandsBro och Järfälla tillkommit

Värdegrund

För Carelli Assistans är det viktigt att kunden 
och dennes assistans är i fokus. Utifrån detta 
har Carelli Assistans utformat några grundtan-
kar som ska genomsyra verksamheten. Under 
2020 gjordes ett värdegrundsarbete tillsam-
mans med ledning och chefer för att förankra, 
förtydliga och utveckla vår värdegrund.

• Det är alltid kundens personliga assistans 
Kunden bestämmer över assistansen och 
är delaktig i hur insatserna ska utformas, 
med utgång i kundens beslut. 

Detta innebär för oss: Medbestämmande. 
Kunden bestämmer hur insatserna ska utföras 

utifrån beslutets utformning, lagar och riktlin-
jer. Kunden är delaktig i rekryteringen utifrån 
sina önskemål, dock behöver vi säkerställa 
assistansen.

• Personlig assistans är avgörande i kundens 
liv Som assistansbolag ska vi ge stöd i kun-
dens rätt till assistans samt hålla en hög 
kvalitet i de insatser vi utför.

Detta innebär för oss: Våra assistenter ger 
kunden möjlighet att leva sitt liv utifrån sina 
önskemål. Vi ger stöd i processer för att kunden 
ska ha assistans utifrån sina behov. Våra as-
sistenter ska ha den kompetens som behövs för 
att kunden ska känna sig trygg i assistansen.

• Vi är ett familjärt assistansbolag Vi är 
tillgängliga och lyhörda med ett personligt 
bemötande. Då lär vi känna kunderna, de-
ras önskemål, och hur var och en föredrar 
sin assistans.

Detta innebär för oss: Kunder, anhöriga och 
assistenter ska tillsammans med samver-
kansparter veta vem de ska vända sig, det ska 
alltid gå att få kontakt med Carelli assistans till 
oberoende av när det behövs. 

• Kund, assistenter och assistansbolag Med 
samarbete och kommunikation möter vi 
varandra och tillsammans kan vi skapa en 
personlig assistans som är riktigt bra.

Detta innebär för oss: Det ska finnas tillit till att 
alla vill utföra ett så gott arbete som möjligt och 
om det finns behov av att förbättra och förän-
dra något ska detta lyftas för att säkerställa en 
god assistans. Detta kan inte ske utan en god 
relation och täta kontakter.

• Nöjda och trygga personliga assistenter 
Assistenter som trivs har utrymme att 
lägga större fokus på sin kund

Detta innebär för oss: Assistenter ska uppleva 
att de har den kompetens som behövs för att 
utföra sitt arbete, de ska känna att arbetsled-
ning finns tillgänglig

ORGANISATIONSSCHEMA
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Samverkan

Carelli Assistans stora samverkanspart är de 
kunder vi har och vi har vårt största fokus på att 
samarbetet ska fungera och upprätthållas. Vi är 
måna om att kunden alltid ska komma i kontakt 
med oss när de har behov och har därför en 
jourtjänst som går att nå utanför kontorstid. 

Samverkan sker även med de samhällsaktörer 
som behövs för att våra kunder ska garanteras 
bästa möjliga förutsättningar för en god 
kvalitet. Förutom kommuner, Landstinget och 
Försäkringskassan är Carelli Assistans medlem 
i arbetsgivarorganisationen Almega Vårdföre-
tagarna.

Arbetsmiljö

Inför att varje ny kund börjar görs en 
arbetsmiljöbedömning gällande fysisk 
arbetsmiljö, brandskydd och första hjälpen 
så att Carelli Assistans kan säkerställa att de 
hjälpmedel och verktyg som behövs finns. Varje 
år genomförs en arbetsmiljörond på samtliga 
arbetsplatser. Det systematiska arbetsmiljöar-
betet säkerställs dessutom vid medarbetarsam-
tal, i assistansutbildningarna som genomförs, 
samt i de rutiner som finns i verksamheten. Vid 
behov finns möjlighet för medarbetare att få 
stöd via interna samtals- och handledningskon-
takter eller genom företagshälsovård.

Personliga assistenternas arbetsmiljö finns 
alltid med som en punkt på dagordningen vid 
de arbetsplatsträffar som genomförs regelbun-
det som ett led i att förebygga arbetsmiljöprob-
lem, vid förändringar görs alltid riskbedömnin-
gar och konsekvensanalyser.

Samtliga områdeschefer har genomgått en 
arbetsmiljöutbildning under året. 

Vi är knutna till Vårdföretagarnas kollektivavtal.

Kompetensförsörjning

Carelli Assistans ser kompetensförsörjningen 
som en avgörande del i kvalitetsarbetet. Varje 
ny arbetare får i anslutning till sin anställning 
tillgång till vår utbildningsportal och vår web-
baserade basutbildning för assistenter, denna 
upprepas sedan var tredje år. Vid nyanställning 

av personal finns en tydlig introduktion i våra 
system, rutiner och hos kund.

Under 2020 har en webbaserad utbildning för 
arbetsledare tagits fram för att säkerställa ar-
betsledarnas kompetens i sitt utökade uppdrag. 
Alla nyanställda arbetsledare går utbildningen 
och under 2021 ska samtliga arbetsledare ha 
genomgått denna.

En kompetenssatsning på områdescheferna 
har påbörjats under hösten 2020 genom regel-
bunden handledning och metodstöd och under 
början av 2021 kommer områdescheferna även 
ha tillgång till en webbaserad utbildning. 

Rekrytering

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) förordar kundens 
inflytande och delaktighet i sin assistans. Detta 
genomsyrar Carelli Assistans rekryteringspro-
cess då det finns tydliga rutiner kring rekryter-
ing och kundens delaktighet för att säkerställa 
att varje kund får sina behov och önskemål 
tillgodosedda. Utdrag ur belastningsregistret 
tas alltid vid en nyanställning och om kunden är 
minderårig beställs utdrag från polisens belast-
ningsregister årligen. 

Sjukfrånvaro

Pandemin syns självklart i 2020 års sjuk-
skrivningstal. Sjukskrivningarna ökade kraftigt 
under framförallt Q2 2020 för att sedan under 
slutet av 2020 återgå till något mer normala tal. 
Carelli Asssistans arbetar aktivt för att främja 
arbetshälsa hos medarbetare. Alla medarbetare 
har friskvårdsbidrag som ett led i att aktivt 
förebygga ohälsa. 

7,0%

2 0 2 0

5,8%

2 0 1 9

SJUKFRÅNVARO
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Personalomsättning

Under 2020 hade Carelli Assistans en persona-
lomsättning på 16,9%. Det är en liten minskning 
från 2019, som kan kopplas till att anställda un-
der pandemin i högre utsträckning stannar hos 
befintlig arbetsgivare. Personalomsättningen 
varierar stort mellan olika kunder, där några 
kunder inte haft någon personalomsättning 
alls till de som haft omfattande omsättning i sin 
personal.  

Diskriminering

Enligt diskrimineringslagen (2008:567 )3 kap. 
ska arbetsgivaren analysera om löneskill-
nader har direkt eller indirekt påverkats av 
könstillhörighet. Carelli Assistans gör årligen 
lönekartläggning utifrån detta perspektiv för att 
säkerställa att diskriminering inte förekommer.  

Carelli Assistans har en jämställdhets- och 
diskrimineringspolicy som finns i ledningssyste-
met och som årligen tas upp på arbetsplatsträf-
far.

Kvalitetsmätningar

Vi har vissa parametrar vi tittar på gällande 
kvalitet och dessa mäts med olika frekvens.

• Social dokumentation och genomförande-
planer – mäts månadsvis

• Kvalitetsundersökning för kund – mäts en 
gång per år

• Punktprevalensmätning för basala hygien-
rutiner – mäts två gånger per år.

• Uppföljningar med upphandlade kommu-
ner – en till två gånger per år beroende av 
överenskommelse

Dokumentation

Carelli Assistans använder sig av dokumen-
tationssystemet Aiai för dokumentation 
i verksamheten, både gällande kund och 
avvikelser. Varje kund har en egen personakt 
där all löpande dokumentation, beslut och 
genomförandeplaner finns. Utöver detta finns 
en molnbaserad tjänst som alla medarbetare 
har tillgång till där kvalitetsledningssystemet 

med samtliga rutiner mm finns tillgängligt. 
Samtliga system som Carelli Assistans använder 
säkerställer sekretess för både kunder och 
medarbetare.

Under 2020 har Carelli assistans påbörjat 
implementeringen av Individens Behov I Cen-
trum, IBIC. IBIC är utformat av Socialstyrelsen 
och syftet med IBIC är att det ger stöd för en 
gemensam syn på människans fungerande då 
dokumentationen utgår från Internationell klas-
sifikation av funktionstillstånd, funktionshinder 
och hälsa, ICF, vilket i sin tur baseras på WHO:s 
definition av hälsa. Fokus ligger på att stödet 
ska utgå från personens individuella resurser, 
behov och mål så att stödet blir individuellt 
anpassat och att det ska vara tydligt vilka 
resurser behov, mål och resultat personen 
har och vill uppnå. Under 2020 har samtliga 
genomförandeplaner reviderats och utformats 
enligt IBIC. Det pågår nu ett arbete att införa 
dokumentation enligt IBIC.

Kundnöjdhet

Carelli Assistans genomför årligen en kvalitet-
sundersökning hos våra kunder för att se hur 
kunderna uppfattar samarbetet och möj-
ligheten att påverka sin assistans och personal. 
Svarsfrekvensen under 2020 var 70% vilket lig-
ger lägre än föregående års kundundersökning. 
Dock är antalet kunder som svarat på enkäten 
2020 mer än dubbelt så stort mot 2019 utifrån 
att vi haft en omfattande utökning av verksam-
heten under detta år. Ett fokus under nästkom-
mande år kommer vara att öka andelen kunder 
som vill svara på enkäten.

Överlag är samtliga kunder nöjda med sin as-
sistans och kvalitet i de utförda insatserna. 

Enkätens frågor är utformade utifrån Social-
styrelsens nationella brukarundersökning som 
årligen skickas ut av kommuner och inrap-
porteras i Kolada för nationell statistik. I vissa 
upphandlade kommuner har Carelli assistans 
lämnat in sammanställning av kundenkäter för 
att kommunen i sin tur ska rapportera vidare.

Generellt är kunderna hos Carelli assistans 
nöjda med sin assistans och känner att de 
kan påverka insatsernas utformning och vara 



27 Kvalitetsberättelse år 2020 - SN 21/0144-1 Kvalitetsberättelse år 2020 : Bilaga 5 Kvalitets- och verksamhetsrapport Carelli Assistans AB

7

delaktiga i rekryteringen av assistenter. De 
känner tillit till sina assistenter och upplever att 
kommunikation och möjligheten att göra det de 
önskar fungerar.

En del av kunderna upplever att personal-
kontinuiteten kan bli bättre, detta är något 
som varierar stort mellan olika kunder vilket 
gör att individuella handlingsplaner för detta 
finns. Några kunder upplever även att det är 
otydligt i vem de ska vända sig till om det inte 
fungerar med en assistent, detta är något som 
kommer vara fokus på under nästkommande år 
för att säkerställa att kunden vet vem den ska 
vända sig till. Samtliga kunder svarar att de är 
nöjda med hur samarbetet med ansvarig chef 
fungerar.

I vissa frågor där en del kunder svarat nej har nu 
formuleringarna av frågorna förändrats utifrån 
synpunkter från kunden. Exempelvis fanns 
frågan kring om assistent förstår vad kund säger 
och denna är nu omformulerad till om assistent 
förstår när kund kommunicerar. Detta gör att 
enkäten under nästkommande år kommer vara 
mer universellt anpassad.

Punktprevalensmätning för basala 
hygienrutiner

Carelli assistans har genomfört Socialstyrelsens 
punktprevalensmätning för basala hygienru-
tiner. Det som mäts är om handskar, förkläde 
och övriga hygienrutiner följs. Resultatet av 
granskningen gav att 96% utförde samtliga steg 
korrekt, användning av handskar och förkläden 
utfördes korrekt i 100%. De 4% som avvek 
handlade om att rutin gällande händer och 
underarmar fria från smycken och lösnaglar/
nagellack inte följts. Detta har omedelbart 
åtgärdats och samtliga arbetsgrupper har haft 
information om gällande rutiner för basala 
hygienrutiner på APT. 

Avvikelsehantering

Enligt SOSFS 2011:9 1 § 5 kap. (Socialstyrelsen) 
skall verksamhet enligt LSS fortlöpande 
bedöma om det finns risk för att händelser 
skulle kunna inträffa som kan medföra brister i 
verksamhetens kvalitet. 

Carelli Assistans arbetar utifrån tankesättet 

Lean. Vi anser att det är kunden själv och 
medarbetarna som utför insatserna som sitter 
på mest kunskap om vilka förbättringar som 
behövs, det är även de som direkt ser avvikelser 
som sker. Så snart en avvikelse upptäcks ska 
den åtgärdas för att inte fler ska upprepa av-
vikelserna, dvs att vi hela tiden strävar mot 
ständiga förbättringar genom att uppmärksam-
ma felaktigheter i realtid och omgående åtgär-
da dessa. Missförhållande, avvikelser, klagomål 
och synpunkter hanterats enligt de rutiner som 
finns i kvalitetsledningssystemet.

Enligt SOSFS 2011:9 1 § 5 kap. (Socialstyrelsen) 
skall verksamhet enligt LSS fortlöpande 
bedöma om det finns risk för att händelser 
skulle kunna inträffa som kan medföra brister 
i verksamhetens kvalitet. Carelli Assistans ar-
betar utifrån tankesättet Lean kring avvikelser, 
dvs att vi hela tiden strävar mot ständiga 
förbättringar genom att uppmärksamma 
felaktigheter i realtid och omgående åtgärda 
dessa. Missförhållande, avvikelser, klagomål 
och synpunkter hanterats enligt de rutiner som 
finns i kvalitetsledningssystemet.

Nedan följer en redovisning för inkomna 
klagomål, synpunkter, tillbud och missförhål-
landen:

Klagomål och synpunkter på verksam-
heten

Under 2020 har vi fått 16 klagomål på verksam-
heten gällande samverkan, bemanning och att 
rutiner inte följts, dessa avvikelser åtgärdades 
omedelbart. Klagomålen har kommit från kund, 
god man/anhörig och kommun. 

Avvikelser

Under 2020 har 165 avvikelser registrerats i av-
vikelsesystemet. Ovanstående klagomål ingår 
i avvikelsestatistiken. 15 av avvikelserna som 
inkommit har handlat om insatser som utförts 
av samverkansparter och dessa har enligt rutin 
lämnats vidare för att hanteras av rätt huvud-
man. Samtliga avvikelser har hanterats enligt 
våra rutiner och berörda personer har informer-
ats om åtgärderna.  Åtgärder som avvikelserna 
föranlett har varit utbildningar i arbetsgrupper, 
samverkansmöten, ansökningar om utökade 
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Vi som startade Carelli arbetar 
idag i företaget och finns när-
varande i hela kedjan. 

assistanstimmar, införskaffande av hjälpmedel, 
genomgång av rutiner och handlingsplaner. 

Anmälning enligt 14 Kap 1 § Socialtjänst-
lagen

Under 2020 har inga anmälan gjorts till So-
cialtjänsten gällande att barn far illa.

Rapporterade missförhållanden enligt 
Lex Sarah

Under 2020 har tre rapporter om Lex Sarah 
inkommit. Rapporterna har handlat om brist i 
utförande av insatser. Åtgärder har gjorts ge-
nom förändrade genomförandeplaner och för-
bättrade rutiner och all personal är informerad 
och införstådd med dessa förändringar. Ingen 
av de anmälda ärendena bedömdes uppfylla 
kriterierna för anmälan till IVO enligt Lex Sarah. 

Kvalitetsledningssystem

Revidering och förbättringar av befintliga 
rutiner har skett löpande under året. Utifrån 
avvikelser som inkommit har även nya rutiner 
skapats för att säkerställa rättssäkerhet och 
ökad kvalitet. Utifrån att samtliga rutiner finns 
i vårt digitala ledningssystem sker uppdaterin-
gen av rutiner omedelbart.  

Revision och tillsyn

Ingen tillsyn har skett av Inspektionen för Vård 
och Omsorg, IVO, under 2020. 

Verksamheten 2021

Verksamhet

Carelli Assistans kommer under 2020 fortsätta 
fokusera på att skapa nya kundkontakter och 
delta i upphandlingar som kommer ut under 
året, samt att vara en attraktiv verksamhet för 
befintliga kunder och medarbetare. 

Kompetens

Alla nya medarbetare går vår webbaserade ba-
sutbildning för assistenter samt får introduktion 
utifrån checklista, både i verksamhetsfrågor och 
kundspecifika frågor.

Nytt för 2021 (som påbörjades december 2020) 
är vår webbaserade utbildning för arbetsledare 
som nyanställda och arbetsledare som ännu 
inte gått ska utföra under året.

Under 2021 kommer en webutbildning för 
områdeschefer att skapas. Det finns även en 
särskild satsning på områdeschefer i ledarskap, 
bemötande och konflikthantering, medarbetar-
skap och grupprocesser.

Dokumentation

Fokus kommer finnas på IBIC kring genom-
förandeplaner och löpande dokumentation för 
att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet. 

Kundnöjdhet

Kvalitetsundersökning hos kunder kommer 
genomföras även detta år för att följa upp att 
kundnöjdheten kvarstår. Fokus är att öka svars-
frekvensen. 

Medborgarenkät

En medarbetarenkät är utformad och kommer 
skickas ut till samtliga medarbetare på Carelli 
assistans under året. Detta för att uppmärksam-
ma förbättringar för medarbetarna.

Avvikelser

Ett fortsatt fokusområde är att säkerställa att de 
avvikelser som förekommer också registreras 
i systemet för att förbättra kvaliteten för både 
kunder och medarbetare. De egenkontroller 
som skett under 2020 kommer att fortgå under 
2021. 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

  

  

Den pågående coronakrisen har givit Socialnämndens verksamheter möjlighet att prova 

sin beredskap och handlingskraft. Daglig omvärldsbevakning, rekommendationer och 

beslut från bland annat Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och 

samverkande kommuner har varit viktiga källor till kunskap och beslut för 

Socialnämnden. Verksamheten kan konstatera mycket gott arbete där såväl samarbete 

som flexibilitet har haft avgörande betydelse för den pågående situationen. De 

målgrupper som Socialnämnden har ansvar för är särskilt beroende av att de tjänster 

som ska tillförsäkra trygghet och stöd fungerar väl. Det betyder att verksamheten 

behöver beredskap för akuta krislägen och också förmåga att riskbedöma både akuta 

och långsiktiga konsekvenser för grupper och enskilda. 

  

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. 

Socialnämnden 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. Socialkontorets kvalitetsgrupp 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 Arbetsmarknadsenheten Socialnämndens ansvarsområde 

och ingår i enheten Arbete, försörjning och integration, AFI. 

1.3 Viktiga händelser under året 

Ny organisation 

Den 1 januari år 2021 trädde en ny organisation i kraft inom socialkontoret. Hela 

Socialnämndens verksamhet är nu organiserad under en avdelning, social- och 

arbetsmarknadsavdelningen. Såväl myndighetsutövning som utförarverksamhet är 

organiserad inom avdelningen. 

 

Mål, aktiviteter och handlingsplaner 
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Under tertial 1 har mycket fokus lagts på övergripande mål, enhetsmål och aktiviteter. 

Varje arbetsgrupp har gjort en handlingsplan kopplat till det. Mycket utvecklingsarbete, 

med särskilt fokus på samverkan och nätverk, har inletts och kommer att pågå under 

hela året. 

Myndighet Vuxna 

Sedan 1 januari har verksamhetsområden LSS, socialpsykiatri, missbruk, våld i nära 

relation och bostäder bildat en ny enheten.  Enheten har ett pågående arbete för att den i 

olika avseenden ska bli en, vilket är en del av enhetens arbete under våren, vilket också 

kommer att fortsätta under året. Viktiga aktiviteter som påbörjats/genomförts under år 

2021. Kompetensutveckling inom enheten för arbete med individer som har en 

kriminell livsstil och ska upprätta/revidera rutiner kring detta arbete under året. Enheten 

har påbörjat en översyn av hur man arbetar efter beslut och riktlinjer med försöks- och 

träningslägenheter. 

Ny enhet 

Arbete, försörjning och integrationsenheten, AFI, bildades under Socialnämnden 1 

januari år 2021 i samband med att arbetsmarknadsenheten flyttades över till 

Socialnämnden. En ny enhetschef rekryterades till uppdraget. Den nya enheten är under 

uppbyggnad. 

Daglig Verksamhet 

Verksamheten öppnade i januari efter en andra stängning år 2020.Verksamheten bedrivs 

på halvtid för att kunna erbjuda så många som möjligt aktivitet utifrån rådande 

pandemibegränsningar. Samtlig personal har erbjudits vaccination under februari 

månad. Samarbetet med Systrarna i Bro upphörde under februari på grund av uteblivet 

avtal. Verksamheten vid Bergvik har stängts tillfälligt på grund av arbetsmiljöskäl. 

Utredning pågår kring fortsatt gruppverksamhet för utflykter till Bergvik. Planering för 

att öppna verksamhet för multihandikappade deltagare på Allégården pågår. 

Socialpsykiatri 

Planering för inflyttning för verksamheterna inom sysselsättning, träfflokal och 

boendestödjare till Allégården pågår. 

Öppenvård för barn ungdomar och vuxna 

Det nyrekryterade skolteamet bestående av en specialpedagog och en beteendevetare 

har startats med fokus på skolfrånvaro. Skolteamet är ett gemensamt team mellan 

socialkontoret och utbildningskontoret. Arbetet i teamet med att kartlägga elever med 

hög skolfrånvaro eller hemmasittare pågår i ett tätt samarbete med skolornas elevhälsa 

och rektorer. 

Från och med 1 maj är ungdomsmottagningens läkare och barnmorskor anställda av 

Region Stockholm. 

LSS grupp- och servicebostäder 

Verksamheten har fortsatt låg smittspridning. I de två fall som förekommit har personen 

kunnat isolera sig själv i lägenheten, ingen har behövt sjukhusvård. I samverkan med 

samtliga vårdcentraler i Upplands-Bro kommun har alla patienter boende på LSS 

boende och servicebostad som tackat ja, vaccinerats med två doser.  Mer än hälften av 

all läkemedelshantering på LSS boenden sköts nu av delegerad personal. Personalen 

inom hälso-och sjukvårdsenheten inom LSS har genomgått utbildningen," Tidiga 

tecken" för åldrande och funktionsnedsättning. 
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1.4 Covid-19 effekter 

Positiva effekter av covid-19 

Digitala lösningar som idag finns för olika former av möten har påskyndad det digitala 

användandet för såväl brukare som medarbetare. Handläggning och olika möten mellan 

människor har kunnat genomföras med tillfredsställande resultat och även visat sig ge 

effektivt nyttjande av tid. 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. 

Personalens kunskap och beredskap gällande kravmärkt skydd för smitta har ökat och 

adekvat utrustning utgör nu en självklar del i samtliga verksamheter. 

Negativa konsekvenser av covid-19 

Minskat antal klientmöten och inställda verksamheter påverkar möjlighet till delaktighet 

och inkludering. För målgrupper som riskerar isolering har pandemin haft särskilt stor 

påverkan. För deltagare med Daglig verksamhet och sysselsättning har verksamheten 

från årsskiftet kunnat erbjuda begränsade aktiviteter om 50 %. 

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. 

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 Stärka demokratin 

2.1.1 Nämndmål: Individen ska ges förutsättningar för ökad delaktighet och tillit 

i kontakten med socialtjänsten 

Beskrivning 

Delaktighet och inflytande tjänar flera syften. Enskilda ska involveras i arbetet för att 

kunna påverka sin situation. Dessutom ger delaktigheten verksamheten värdefull 

kunskap om målgruppers behov och erfarenheter. Om synpunkter tas tillvara på ett 

systematiskt sätt ger informationen gott underlag för bättre kvalitet och service. 

Delaktighet för enskilda jämnar också ut maktbalansen mellan de som beslutar eller 

utför insatser, och de som får vården eller insatserna. Möjligheten till delaktighet är 

kännetecken för demokrati där människor ska kunna  påverka innehållet i de tjänster 

och uppdrag som socialtjänsten har. 

 

Att öka delaktighet är en process som ska löpa över tid och innebär inte att en isolerad 

aktivitet eller enstaka händelse är tillräcklig. Målet med delaktighet är att den ska öka 

den enskildes motivation och intresse och ge större kontroll över sitt liv. 

 

Nämndens verksamheter har olika metoder för att öka enskildas delaktighet och är 

utformade efter olika målgrupper. Barn behöver andra verktyg än vuxna och personer 

med olika funktionsnedsättningar uttrycker sina önskemål på olika sätt.  Det går att vara 

delaktig på flera sätt och socialtjänsten måste vara lyhörd för enskildas förutsättningar 

och önskemål.  

 

De olika manualer som verksamheter använder är kvalitetssäkrade av Socialstyrelsen 

och möter lagkrav på delaktighet. Genom att säkerställa användandet av manualer kan 

verksamheten mäta den enskildes grad av inflytande.  Den struktur som det ger ökar 

också tilliten hos den enskilde. 

Enkäter ger verksamheten en samlad bild av enskildas uppfattningar och är ett gott 

instrument för jämförelseanalyser över tid. 

 

Kommentar 

Inom utförarverksamheterna ligger fokus bland annat på arbete med 

genomförandeplaner och arbetsplaner. Egenkontroller är planerade i högre utsträckning 

än tidigare för att mäta om genomförande/arbetsplan finns och även om dess innehåll 

bedöms tillräckligt. I de verksamheter som har hunnit genomföra mätningar finns i snitt 

genomförandeplaner i 86% av fallen. 

E-ansökan gällande ekonomiskt bistånd har ökat och ligger redan över målvärdet för 

året. Arbete pågår även för att utöka möjligheterna till E-tjänster inom bland annat 

socialpsykiatri. 

Mätverktyg för att mäta barn och ungas upplevelse av delaktighet genom processen 

håller på att arbetas fram för att sedan implementeras i verksamheten. Enheten arbetar 

för att öka transparensen för barn, unga, vårdnadshavare och nätverk genom hela 
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under året. 

Antal genomförda brukarråd för socialpsykiatrins målgrupp 

Inga brukarråd är ännu genomförda inom verksamheten. Pandemin stoppar möjligheten 

att samlas fysiskt i en större grupp. Enskild uppföljning med varje individ genomförs 

regelbundet. Målvärdet om fyra brukarråd per år bedöms vara svårt att nå utifrån 

nuvarande förhållanden. Dock är bedömningen att individuell uppföljning bör kunna 

ersätta planerade brukarråd. 

Andel deltagare i Daglig verksamhet som upplever att de får påverka utbudet av 

tillhandahållna aktiviteter. 

Denna indikator mäts genom den årliga brukarundersökningen som för år 2021 ännu 

inte är genomförd. 

2.2 Lustfyllt lärande 

2.2.1 Nämndmål: Samordnade insatser ska bidra till en trygg utbildningsmiljö 

för barn och unga. 

Beskrivning 

En fungerande skolgång för barn och unga utgör en trygghetsfaktor. Samverkan med 

tydliga mål, god struktur och tät uppföljning mellan skola, socialtjänst och den unges 

vårdnadshavare ökar förutsättningarna för den unges trygghet i skolan. Särskilt viktigt 

är att uppmärksamma placerade barns skolgång och att dessa ges så goda förutsättningar 

som möjligt.  

 

Barn och ungas kännedom om hur socialtjänsten kan ge stöd ska vara lättillgänglig och 

upplevas som naturlig och okomplicerad. När representanter för socialtjänsten blir 

kända i kommunen ökar förutsättningarna för att etablera kontakt.  Utåtriktat arbete i 

miljöer där barn och unga vistas har stor spridningseffekt. Socialkontorets 

ungdomsstödjare möter unga genom regelbundna besök i kommunens skolor och 

genom att vara synliga på fritidsgårdar kan värdefulla kontakter knytas. 

 

Kommentar 

Samverkan med skola och andra viktiga aktörer för att stärka stödet kring barn och unga 

med problematisk skolfrånvaro är påbörjad. Det inrättade sociala skolteamet har gjort 

ett utkast på en kommunövergripande närvarotrappa som har presenterats för 

kommunens rektorer. Syftet är att ha en gemensam definition av vad problematisk 

skolfrånvaro är. Nästa steg i samarbetet är att det sociala skolteamet från hösten år 2021 

regelbundet kommer att delta på skolornas elevhälsoteam (EHT) för att hitta former för 

hur det systematiska närvarofrämjande arbetet ska fungera. 

Samverkan med skolteamet har också initierats av kommunens egen öppenvård och då 

bland annat kring åtgärder för hemmasittare och hur skolteamets resurser och 

kompetens kan nyttjas. 

För att underlätta samverkan efterfrågar socialtjänsten samtycke i samtliga ärenden.  Att 

kunna dela information till skolan om varför eller varför inte socialtjänsten inleder en 

utredning leder till ökad förståelse och förbättrade samverkansmöjligheter. 
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placerade. Det har dessutom varit kortvariga placeringar och kontinuitet i skolgång har 

inte påverkats. De skyddade boenden som verksamheten har samarbete med erbjuder 

ofta distansundervisning i de fall en placering bedöms bli långvarig. Skyddade boenden 

är dessutom aktiva i planering för barnets kommande skolgång beroende på var den 

enskilde beslutar sig för att bo och tar då kontakt med skolor i närheten. 

För att kunna följa hur väl verksamheten lever upp till målet om kontinuitet i skolgång 

för de barn och unga som riskerar att få sin skolgång påverkad har krav på 

dokumentation om frågan stärkts. I utredningsarbetet ska barnets skolgång beskrivas. 

Enheten har också påbörjat omvärldsbevakning för att ta del av andra kommuners 

arbetsmetoder och rutiner för att dels etablera samarbete och också för att kunna få en 

uppfattning om problemets omfattning. 

Ungdomsstödjarnas arbete ska göras känt genom besök på skolor. Antal besökta skolor 

per månad. 

Ungdomsstödjarna har på grund av pandemin hittills under året inte besökt skolor eller 

fritidsgårdar. Det utåtriktade och öppna arbetet har ersatts av ökat arbete i de 

individuella ärendena med biståndsbeslut, i många fall i samarbete med skolan. 

Ungdomsstödjarnas uppsökande arbete ligger nära det uppdrag som Trygghetscenter 

har, där det brottsförebyggande arbetet utgörs av bland annat fältare. Även 

ungdomsstödjarna fältar och har under våren arbetat kvällstid vid fyra tillfällen. 

2.3 Hållbar hälsa och liv 

2.3.1 Nämndmål: Kommunens medborgare ska ges stöd och verktyg som leder 

till självförsörjning. 

Beskrivning 

Dem som uppbär försörjningsstöd har varierade försörjningshinder. Personer med 

arbetslöshet som huvudsakligt försörjningshinder kan ha planering med såväl 

Arbetsförmedlingen som med kommunens arbetsmarknadsenhet. En aktuell och 

uppdaterad planering säkerställer kontinuerliga möten med den enskilde samt tydliggör 

de stegförflyttningar som den enskilde gör mot vägen till ett självständigt liv. 

 

Arbetsmarknadsenhetens organisatoriska överflyttning till Socialnämnden från år 2021 

ökar förutsättningarna för en effektivare handläggning med tät uppföljning kopplat till 

krav för rätt till bistånd. Arbetslinjen tydliggörs genom att  arbetsmarknadsenheten och 

enheten för försörjningsstöd bildar en gemensam enhet. 

 

Kommentar 

Överflyttningen av Arbetsmarknadsenheten till Socialnämnden och vidare med samma 

chefskap som enheten ekonomiskt bistånd utgör goda förutsättningar för nära samarbete 

och därmed gott stöd till den enskilde. Verksamheten har påbörjat arbete för att hitta ett 

effektivt och ändamålsenligt arbetssätt med bland annat tät uppföljning med den 

enskilde där arbetsmarknadscoach har en viktig  roll för att kunna presentera resultat av 

insats, förflyttningar och även eventuellt nya behov som har upptäckts. 

Verksamheten har ett tydligt och uttalat mål om att kunna erbjuda insats snabbt vilket 

redan idag efterlevs. 
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nära egen försörjning genom arbete som är möjlig. 

För att nå målet om ökad andel försörjningsstödstagare som går ut i egen försörjning har 

särskilt två grupper identifierats som viktiga. Det är dels unga vuxna och även de som 

idag är delvis eller helt sjukskrivna och utan ersättning från Försäkringskassan. För den 

sistnämnda gruppen har enheten sedan ett drygt år ett etablerat samarbete med 

konsultläkare som hjälp i planering och bedömning av arbetsförmåga. 

För unga utan arbetshinder har enheten ett mål om att kunna erbjuda snabbare insatser 

genom en direktanvisning till arbetsmarknadsenheten. Detta ska tydliggöra den stärkta 

arbetslinjen som innebär att sysselsättning och kommande arbete ska vara vara styrande 

och kopplat till rätten till ekonomiskt bistånd. 

Kommunens deltagande i samordningsförbundet i Sundbyberg, SamSund, förväntas ge 

resultat under år 2021. Enheten har påbörjat kartläggning av målgrupper för att 

identifiera hjälpbehov och prioriteringar. 

Målet om egen försörjning kan även innebära inkomst från annat håll än genom 

försörjningsstöd. För att säkerställa att fler nyttjar delar av det ordinarie 

socialförsäkringssystemet kommer fler att  uppmanas att bli medlem i a-kassan för att 

trygga sin försörjning framåt. 

Indikatorn vill visa vilka resultat insatser inom Arbetsmarknadsenheten ger. 

Verksamheten har ett fortsatt arbete att göra för att mäta detta med anledning av den 

stora variationen av uppdrag och arbetsmarknadsåtgärder som ges. 

Andel försörjningsstödstagande arbetslösa utan arbetshinder som månadsvis följs upp i 

fysiska möten med ansvarig socialsekreterare. 

Verksamhetens mål om månadsvisa fysiska möten bedöms kunna uppnås när 

pandemins begränsningar upphör. Det fysiska mötets betydelse för förändring är stor,  i 

mötet kan ny viktig information som har betydelse för ärendets framgång synliggöras. 

Den nya organisationen där  arbetsmarknadscoachens aktiva deltagande i ärendet ska 

öka får alla parter i förändringsarbetet en gemensam bild av framsteg som är gjorda, ny 

kunskap som behöver delas och villkor för rätt till fortsatt bistånd förtydligas. 

Andel försörjningsstödstagande arbetslösa utan arbetshinder som erbjuds arbetsinriktad 

aktivitet inom en månad från nyansökan. 

Verksamhetens mål om snabb insats bedöms ha särskilt stor betydelse för unga vuxna.  

Snabbt erbjudande om aktivitet i kombination med villkorat försörjningsstöd är särskilt 

viktigt för denna målgrupp. Den nya organisationen ger verksamheten goda 

förutsättningar att lyckas med målet. 

Antalet besök tillsammans med klienter till den lokala arbetsmarknaden ska öka. 

Enhetens arbetskonsulenter med ansvar för arbetsgivarkontakter har på grund av 

pandemin till största delen genomförts i digitala möten. Detta har försvårat arbetet. 

Den lokala arbetsmarknadens engagemang och intresse för samarbete med kommunen 

har en avgörande roll för hur väl målet kan nås. Här har kommunövergripande 

samarbete med företagare i det lokala näringslivet stor betydelse och 

kontorsövergripande strategier kan ge effekter som tjänar flera syften för kommunens 

invånare. 
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uppföljningsformulär som ska mäta grad av trygghet för de som har beviljats  insats i 

form av skyddat boende. Plan finns om färdigställande av underlag innan sommaren. 

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

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

Denna mätning har tidigare genomförts som del i en nationell brukarundersökning som 

riktar sig till delar av socialnämndens verksamheter. Den nationella undersökningen 

leds av SKR, Sveriges kommuner och Regioner. För år 2021 planerar flera 

verksamheter att återuppta deltagande i enkäten som även mäter tillgänglighet, 

inflytande och delaktighet. Enkätundersökning genomförs under hösten. 

Andel insatser för missbruksbehandling på Härnevimottagningen som vid avslut uppnått 

målet med insatsen helt eller delvis. 

Härnevimottagningen saknar mätverktyg för detta, kommer att tas fram under år 2021. 

Andel medarbetare som har grundkunskaper om hedersrelaterat våld 

Det sätt att mäta grundkunskap om hedersrelaterat våld som verksamheterna använder 

är hur stor andel av medarbetarna som har genomgått grundutbildning inom området. I 

ungefär hälften av Socialnämndens verksamheter har grundutbildning genomförts varför 

målet bedöms delvis uppfyllt. Innan årets slut ska målet om grundkunskap vara etablerat 

inom samtliga enheter då planering finns för utbildning hösten år 2021. 

2.3.3 Nämndmål: Genom samverkan med andra aktörer skapas trygga 

uppväxtförhållanden för barn och unga samt en trygg livsmiljö för alla i 

kommunen 

Beskrivning 

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. För barn och unga har relationer till föräldrar, andra vuxna och kamrater stor 

betydelse för en positiv utveckling. Kommunens verksamheter har ett gemensamt 

ansvar för tryggheten i kommunen. 

 

Alla i kommunen har inte lika goda förutsättningar för ett självständigt och tryggt liv. 

Det finns skillnader i socioekonomiska villkor mellan olika grupper. För att ge alla 

kommuninvånare så goda förutsättningar som möjligt har socialnämnden ett särskilt 

ansvar. Utöver det individuella stöd som socialtjänstens myndighetsutövande delar ger 

ska nämnden genom sin förebyggande och uppsökande verksamhet göra sig väl 

förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen. Uppmärksamma platser och områden 

som kan utgöra risker för brott, droger eller annan ogynnsam utveckling för barn och 

unga. Förebyggande och tidiga insatser till barn och unga som tillhör riskgrupper kan 

förhindra en negativ utveckling.  

 

Det brottsförebyggande arbetet har stor betydelse för att förhindra att unga involveras i 

kriminalitet och för att kommunen ska upplevas att vara en trygg plats att vistas på. 

 

Brottförebyggande arbete kräver kraftfullt samarbete både internt och externt. 

Ungdomsstödjarna har utåtriktade och uppsökande arbete på skolor, fritidsgårdar och på 

platser där unga vistas. Nya modeller och metoder för samverkan behöver 

implementeras. 
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Socialtjänsten ska genom sina åtgärder bidra till att Upplands-Bros utsatta och 

segregerade områden tas bort från Polismyndighetens lista över särskilt utsatta områden. 

 

Socialnämnden ska utöver sitt utåtriktade arbete verka för att brottsutsatta får stöd och 

hjälp. Nämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller 

andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 

situation. Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort 

underrapporterat samhällsproblem som ger svåra återverkningar i alla samhällsskikt. 

Socialtjänsten har en stor utmaning i att identifiera våldsutsatthet och att nå målgruppen. 

Även för detta uppdrag är kommunövergripande samarbete en viktig komponent där 

informationskampanjer till kommuninvånare i gemensam form från bostadsföretag, 

polis och skola kan få genomslagskraft. Socialtjänsten ska ha ett nära samarbete med 

kommunens preventionssamordnare. Socialnämnden ska utreda införandet av 

Gårdstensmodellen  eller liknande modell i kommunen i samverkan med 

bostadsföretagen. 

I de fall där polisen initierar ett orossamtal tillsammans med socialtjänsten så sker detta 

samtal gemensamt. 

 

Kommentar 

Specifika verksamhetsmål har upprättats för att nå nämndmålet. Verksamhetsmålen 

syftar bland annat till att bryta negativ utveckling, stärka de egna resurserna och ge stöd 

för att möjliggöra förändring för barn och unga. 

Flera aktiviteter är påbörjade såsom att, i alla barn- och ungdomsärenden, arbeta för att i 

så hög grad som möjligt aktivt involvera barnets/ungdomens nätverk. För barn och unga 

som är placerade arbetar placeringsgruppen för att öka samarbetet med barnets 

ursprungliga nätverk, både under och inför avslut av en placering. 

Översyn har gjorts för att hitta en bedömningsmetod för att identifiera riskbeteenden 

hos unga. Under våren har ungdomsteamet inom myndighet barn och unga undersökt 

alternativ för bedömningsmetod och valt metoden SAVRY, Structured Assessment of 

Violence Risk in Youth. Detta är ett strukturerat beslutsstöd för bedömning av risk-och 

skyddsfaktorer bland ungdomar med känt antisocialt utagerande beteende. Under hösten 

kommer utbildning att genomföras, och därefter påbörjas implementering. Analysarbete 

har genomförts där 9 - 13 åringar har identifierats vara en särskilt prioriterad grupp att 

arbeta tidigt och aktivt med för att förebygga eskalerande problematik. Utvecklade 

arbetssätt har tagits fram där nätverk, samverkan, skolgång och fritid är centrala 

komponenter. Tidiga och förebyggande insatser är av stor vikt för att förebygga 

ogynnsam utveckling. 

Samverkansmöten med verksamhetschefer inom förskola, skola, fritidsgårdar, 

förebyggande arbete, familjerätt och representanter för socialtjänsten i Järfälla kommun 

har genomförts. Syftet har varit att prata om gemensamma frågor och hur samverkan 

kan ske i högre utsträckning. För att öka samverkan med Polisen har utbildning 

genomförts i sekretessbrytande bestämmelser. 

Vuxenenheten i samverkan med socialpsykiatrin har påbörjat arbete med införandet av 

en ny insats, bolots, som ska ge individer stöd kopplat till boendesituationen. 

Utvecklingsinsatser har genomförts för att ärenden ska fördelas och hanteras snabbare. 

Även delaktighetsperspektivet har lyfts, bland annat genom reviderat arbetssätt kopplat 
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egen regi. Personlig assistans visar ett överskott med 0,9 mnkr. 

På helår prognostiserar funktionsnedsättningsområdet ett underskott med 2,0 mnkr där 

boende barn och vuxna avviker negativt med 3,1 mnkr beroende på fördröjning av 

omstrukturering inom egen regi samt köpta platser. Daglig verksamhet och 

sysselsättning prognostiserar ett överskott främst beroende av fördröjd start av 

verksamhet 1,1 mnkr. 

  

Socialpsykiatrin 

Resultatet för perioden visar ett underskott med 0,8 mnkr och på helårets prognostiseras 

ett underskott med 2,0 mnkr beroende på externa placeringar. 

Integration 

Resultatet för perioden visar ett underskott med 1,1 mnkr främst beroende på höga 

omkostnader för ensamkommande barn 0,9 mnkr. Ökade mottagnings- och 

försörjningsstödskostnader uppgår till 0,2 mnkr. 

På helår prognostiseras verksamhetsområdet ett underskott med 1,2 mnkr där kostnaden 

för försörjningsstöd uppgår till 0,9 mnkr. 

Arbetsmarknadsenheten 

Resultatet för perioden visar ett underskott med 2,5 mnkr beroende på höga 

personalkostnader för perioden. Under året sker åtgärder vilket ger ett prognostiserat 

underskott med 2,3 mnkr. 

Övergripande 

Resultatet för perioden visar ett överskott med 4,1 mnkr beroende på ersättning för 

kostnader för Covid-19, tillhörande 2020  med 1,5 mnkr samt avsatta medel för 

volymförändringar. 

På helår prognostiseras ett överskott med 2,9 mnkr. 

  

3.3.1 Covid-19 ekonomiska effekter 

Covid-19 

Under år 2021 har kostnaderna kopplade till covid -19 uppgått till 1,9 mnkr. De extra 

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

personalkostnader till följd av sjukskrivningar. Kostnaderna ligger främst inom 

Funktionsnedsättning och inom Barn/Unga/Familj. 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. 

Ersättning från Socialstyrelsen tillhörande 2020 (resterande procent av första ansökan 

2020) inkom till kommunen under mars månad och uppgick till 1,5 mnkr. 

Ansökan om ersättning för december månad 2020 uppgår till 1,4 mnkr och kommer att 

betalas ut under året från Socialstyrelsen. 
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3.4 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

202104 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

SIG -Sociala insatsgruppen 2018 2022 2 570 2 073 2 073 497 

Barnskyddsteamet 2020 2023 6 100 2 284 6 100 0 

Summa   8 670 4 357 8 173 497 

SIG Sociala insatsgruppen avslutades mars 2021 

3.5 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. 

  

3.6 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2020 

Prognos 
2021 Budget 2021 

Kvar av 
budget 2021 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Vuxen 30 0 30 30 0 

Barn/Unga/Familj 30 0 30 30 0 

Funktionsnedsättning 250 0 250 250 0 

Socialpsykiatrin 300 0 300 300 0 

Övergripande- Lås och larm 350 0 350 350 0 

Övergripande -
servicehuslägenheter 500 0 500 500 0 

Summa 1 460 0 1 460 1 460 0 

3.7 Kommentarer investeringsredovisning 

Investeringar har ännu inte påbörjats men beräknas ske under året. 
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1 Ekonomisk prognos 
Resultat helår (2020) -12 374  

Resultat delår april/delår 1 
(2021) -2 491  

Resultat delår 
augusti/delår 2 (2021) -  

Prognos helår (2021) -7 000  

Kommentarer till avvikelse 

Socialnämnden visar ett negativt resultat med 2,5 mnkr, vilket motsvarar 2,9 procent 

varav kostnader för Covid-19 uppgår till 1,9 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på 

höga kostnader för externa placeringar samt arbetsmarknadsenheten. 

På helår prognostiseras ett underskott med 7,0 mnkr motsvarande 2,7 procent. 

Covid-19 

Under år 2021 har kostnaderna kopplade till covid -19 uppgått till 1,9 mnkr. De extra 

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

personalkostnader till följd av sjukskrivningar. Kostnaderna ligger främst inom 

Funktionsnedsättning och inom Barn/Unga/Familj. 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. 

Ersättning från Socialstyrelsen tillhörande 2020 (resterande procent av första ansökan 

2020) inkom till kommunen under mars månad och uppgick till 1,5 mnkr. 

Ansökan om ersättning för december månad 2020 uppgår till 1,4 mnkr och kommer att 

betalas ut under året från Socialstyrelsen. 
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med sommaren. 

Inom myndighet vuxna pågår ett arbete kring samtliga placeringar avseende missbruk, 

våld i nära relation och kriminalitet. Dessa behov är svåra att förutse. Att minska 

placeringar kan innebära en risk för att individerna inte får den insats de bedöms ha 

behov av. Att arbeta med att öppenvårdsbehandling ska vara ett alternativ som inte leder 

till senare placering är också av vikt för att förebygga placering. Många i den målgrupp 

som enheten vänder sig till och som blir aktuella för dessa insatser saknar bostad. 

Enheten Arbete, försörjning och integration, AFI har påbörjat en översyn av personal, 

omplaceringar mellan verksamheterna kommer att genomföras. Visstidsanställningar 

och konsulter förlängs inte. En genomlysning av samtliga projektmedel inom 

verksamheterna pågår och samtliga arbetsmarknadsanställningar ses över. 

Transportverksamheten ses över för att effektivisera körningarna för dagligverksamhet 

och för körningarna till dagverksamheten för äldre på Kvistaberg. 

Dagligverksamhet LSS har stängt snickeriet och personalresurser har kunnat omfördelas 

till projekt skogslag inom AME. Samtlig extern dagligverksamhet planeras att 

verkställas under året på intern dagligverksamhet i och med att verksamheten utökas 

med verksamhet på Allégården. Tillhörande transportkostnader för dessa personer 

minskas avsevärt när besluten om dagligverksamhet verkställs i hem kommunen. 

Inom LSS grupp- och servicebostäder planeras det att genomföra en samplanering av 

personal mellan de olika grupp- och servicebostäderna. Gula Villans vaknatt görs om 

till sovande jour. 

LSS samordnartjänst neddragning med 20% från nuvarande 70% till 50% på grund av 

minskning av utförda och beviljade timmar för avlösare, kontaktperson och ledsagare. 

. 
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Yttrande - Storsthlm - Överenskommelse 
kostnadsansvar hjälpmedel och 
medicintekniska produkter 

Förslag till beslut 

Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen 

1. anta Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm 

och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel 

och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter 

som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, 

daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende. 

2. meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 31 augusti 2021 via e-

post till registrator@storsthlm.se. 

Sammanfattning 

Region Stockholm och Storsthlm har i samverkan tagit fram ett förslag till 

överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för förskrivningsbara  

hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska produkter som 

används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig 

verksamhet samt socialpsykiatriskt boende. Förslaget innebär en revidering och 

sammanslagning av tidigare överenskommelser i syfte att förtydliga 

fördelningen av kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommunerna. 

Utgångspunkten i revideringen har varit att förändringarna ska vara så 

kostnadsneutrala som möjligt. En samverkansorganisation, 

Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län, föreslås bildas i syfte att underlätta 

vid behov av justeringar i överenskommelsen avseende hjälpmedel och 

medicintekniska produkter samt för uppföljning av överenskommelsen 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 19 april 2021 

 Rekommendation om att anta Överenskommelse om kostnadsansvar 

mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län för 

förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de 

medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt 
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boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt 

boende 

  Ny överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm 

och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel 

och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter 

som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, 

daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende 

 Gällande överenskommelse om vård och omsorg för äldre med 

konsekvensändringar 

 

Ärendet 

År 2018 gav VIS (Vård i Samverkan) i uppdrag till Storsthlm och Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen (HSF) att utarbeta ett förslag till en ny 

överenskommelse avseende kostnadsansvar mellan Region Stockholm och 

kommunerna för hjälpmedel och medicintekniska produkter som används till 

personer över 18 år i särskilt boende för äldre och dagverksamhet (SOL), 

bostad för särskild service för vuxna samt daglig verksamhet (LSS) samt 

socialpsykiatriska boenden. Arbetet resulterade i att ett flertal olika 

delöverenskommelser inom området samlades i en överenskommelse.   

Storsthlms styrelse beslöt 9 maj år 2019 att rekommendera kommunerna i 

Stockholms län att anta den nya överenskommelsen. Ett antal kommuner ansåg 

dock att förslaget behövde konkretiseras ytterligare för att undvika 

tveksamheter gällande fördelningen av kostnadsansvar. Ett nytt förslag togs 

fram som 11 mars 2020 skickades ut som tjänstemannaremiss till kommunerna.  

Ett revideringsarbete med ytterligare förtydliganden vidtog därefter utifrån de 

remissvar som inkom.  

Beräkning av kostnader 

Utgångspunkten i arbetet med den nya överenskommelsen har varit att 

förändringarna ska vara så kostnadsneutrala som möjligt för bägge parter. En 

särskild fråga för kommunerna har varit hur kostnaderna beräknades, vilket 

gjordes i förstudien år 2018. 

Grundprincip 

Ansvaret för kostnader för förskrivna hjälpmedel grundas på de olika 

överenskommelser som tidigare slutits mellan kommunerna och dåvarande 

landstinget rörande särskilda boendeformer enligt SOL och LSS.  Reformer 

som ÄDEL-reformen och 1994 år Handikappreform är exempel på reformer 

som medfört att kommunerna och Region Stockholm har ett delat ansvar för 

förskrivna hjälpmedel och medicintekniska produkter. Vissa undantag 

föreligger dock, t ex ansvarar Region Stockholm för förskrivna hjälpmedel till 
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barn och unga under 18 år, samt de hjälpmedel som förskrivs av specialister 

som endast har uppdrag i Region Stockholm. 

Grundprincipen är att respektive part ska ansvara för de förskrivna hjälpmedel 

som är förenade med den vård som kommunen eller Region Stockholm 

ansvarar för. Verksamheterna ska också svara för den grundutrustning som 

erfordras för den grupp av individer som bor eller vistas på boendena. 

Konsekvenser för andra överenskommelser 

I den nya överenskommelsen samlas ansvarsfördelningen inom 

hjälpmedelsområdet och medicintekniska produkter i en enhetlig 

överenskommelse. Det innebär att när den nya överenskommelsen antas så 

upphör tre tidigare överenskommelser att gälla och konsekvensändringar görs i 

ytterligare en överenskommelse. 

Upphör gör: 

 Kostnadsansvar för hjälpmedel i bostad med särskild service och daglig 

verksamhet enligt LSS från 2015-10-01 (2015-05-20) 

 Förtydligande av kostnadsansvar avseende överenskommelse om 

tekniska hjälpmedel (2004-08-20) 

 Ansvarsfördelning för hjälpmedel i särskilda boendeformer (1997-02-

25). 

Överenskommelsen ”Sammanhållen vård- och omsorg för äldre” (maj 2015) 

revideras som en konsekvens av den nya hjälpmedelsöverenskommelsen. Det 

innebär att två delöverenskommelser i denna utgår. Uppenbara uppdaterings-

behov i kvarvarande del har åtgärdats. 

Samverkansorganisation 

En samverkansgrupp, Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län, föreslås bildas 

i syfte att underlätta vid behov av justeringar i överenskommelsen avseende 

hjälpmedel och medicintekniska produkter samt för årlig uppföljning av 

överenskommelsen.  

Överenskommelsen börjar gälla tre månader efter att alla parter antagit 

densamma. 

Då rekommendationen om överenskommelse kom till Socialkontorets 

kännedom 21-03-31, har Socialkontoret begärt anstånd för kommunens räkning 

med att inkomma med svar till Storsthlm vilket har beviljats. Anståndet 

sträcker sig till 21-08-31.  

Socialkontorets bedömning 

Socialkontorets ställer sig positivt till att de olika överenskommelserna inom 

området samlas i en enhetlig överenskommelse. Ansvarsfördelningen och inom 

vilka verksamheter fördelningen gäller är tydligt beskrivet. 
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Gällande kostnadsneutraliteten upprättas en länsöverskridande 

samverkansorganisation med ansvar för att följa upp överenskommelsen, lyfta 

behov av justeringar, omfördela av kostnadsansvar, sprida information till 

berörda målgrupper m m.  

Barnperspektiv 

Överenskommelsen bedöms inte ha direkt påverkan på barn, då kommunens 

förskrivare inte ansvarar för förskrivning av hjälpmedel till barn. Barn kan 

däremot påverkas indirekt i positiv bemärkelse, genom att en anhörig ges 

tillgång till ett hjälpmedel.  

Socialkontoret 

 

  

   

  

 

 

Bilagor 

1. Rekommendation om att anta Överenskommelse om kostnadsansvar mellan 

Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara 

hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska 

produkter som används för vård och omsorg i särskilt boende, 

dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende  

2.  Ny Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm och 

kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel och 

förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som 

används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig 

verksamhet samt socialpsykiatriskt boende 

3. Gällande överenskommelse om vård och omsorg för äldre med 

konsekvensändringar 

4. Anstånd avseende inkommande med svar till Storsthlm, 21-03-31 

 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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REKOMMENDATION UT 
2020-11-12 
S/18/0098-83 

   
 

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 kostnadsansvar för 
förskrivningsbara hjälpmedel och 
förbrukningshjälpmedel samt för de 
medicintekniska produkter som används för 
vård och omsorg i särskilt boende, 
dagverksamhet, daglig verksamhet samt 
socialpsykiatriskt boende 

 

Rekommendation 
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 12 november 2020 att 
rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelse mellan kommunerna i 
Stockholms län och Region Stockholm om kostnadsansvar för förskrivningsbara 
hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som 
används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt 
socialpsykiatriskt boende. 
 

Sammanfattning 
En revidering har gjorts av en långsiktig överenskommelse om kostnadsansvar mellan 
kommun och Region för hjälpmedel och medicinsktekniska produkter. Utgångspunkten 
i revideringen har varit att förändringarna ska vara så kostnadsneutrala som möjligt 
jämfört med tidigare överenskommelse. Arbetet har inneburit att förtydliga 
ansvarsfördelningen så och ta fram pedagogiska bilagor som ska användas i 
verksamheterna.  
 
En samverkansorganisation föreslås för att underlätta justeringar i överenskommelsen 
vid förändringar av hjälpmedel och medicintekniska produkter och för uppföljning av 
överenskommelsen. 
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Beskrivning av ärendet 

 
Bakgrund – behov av förtydliganden 
Sedan 2015 har kommunerna i länet genom Storsthlms styrelse och Hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Region Stockholm en gemensam politisk styrgrupp för samverkan 
som kallas VIS (Vård i samverkan). År 2018 gav VIS Storsthlm och hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen (HSF) i uppdrag att utarbeta förslag till en ny överenskommelse 
för hjälpmedel och förbrukningsartiklar inom särskilt boende för äldre (SoL), bostad för 
särskild service för vuxna och daglig verksamhet (LSS) samt socialpsykiatriska 
boenden.  

En styrgrupp samt arbetsgrupp bildades bestående av representanter från Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, Storsthlm och länets kommuner. Arbetet inleddes med en 
förstudie som resulterade i att det fanns behov av att se över ansvarsfördelningen för 
enskilda hjälpmedel och även att utveckla samverkansformerna mellan kommunerna 
och Region Stockholm i syfte att ansvarsfördelningen för hjälpmedel skulle bli så 
samstämmiga som möjligt i olika särskilda boendeformer.  

Förslaget på ny överenskommelse skulle också förenklas så att ansvaret inom 
hjälpmedelsområdet koncentrerades till en överenskommelse Vidare var syftet att 
effektivisera processen vid behov av förändringar och uppdateringar inom 
hjälpmedelsområdet. Därför föreslogs en ny samverkansgrupp för hjälpmedelsfrågorna. 

Storsthlms styrelse beslutade 9 maj år 2019 att rekommendera kommunerna i 
Stockholms län att anta den nya överenskommelsen om kostnadsansvar för hjälpmedel 
samt medicintekniska produkter som används för vård och omvårdnad i särskilt 
boende, dagverksamhet och daglig verksamhet. Under hösten 2019 visade det sig att 
några kommuner efter ytterligare granskning ansåg att förslaget behövde konkretiseras 
ytterligare för att undvika otydligheter i ansvarsfördelning då många användare 
behövde koppla till denna. Vid ett möte 31 oktober år 2019 mellan representanter från 
socialtjänstnätverket och Region Stockholm beslutades att förslaget på ny 
överenskommelse daterad 9 maj år 2019 skulle revideras ytterligare.  

En ny arbetsgrupp med representanter från kommunerna och från Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm samt Storsthlm har arbetat med att 
förtydliga en del skrivningar, inga ändringar i ansvarsfördelningen eller kostnadsansvar 
har gjorts. 
 
Den 11 mars 2020 skickades en ny version ut på en tjänstemannaremiss till 
kommunerna. Utifrån svaren har ytterligare förtydliganden i ansvarsfrågan hanterats.  
 

 

Beräkning av kostnader – ny överenskommelse blir 
kostnadsneutral 
Utgångspunkten i arbetet med en ny överenskommelse är att förändringarna ska vara 
kostnadsneutrala för alla parter. En särskild fråga från kommunerna har varit hur 
kostnaderna beräknades, vilket gjordes i förstudien under år 2018. 

De föreslagna förändringarna i kostnadsansvar har bedömts vara praktiskt 
genomförbara och samtidigt sammantaget innebära en kostnadsneutralitet (se nedan). 

I förstudien identifierades ytterligare hjälpmedel där kostnadsansvaret skulle kunna 
förändras men slutsatsen var att dessa förändringar inte skulle vara kostnadsneutrala.  
Arbetsgruppen har inte kunnat göra ytterligare beräkningar när det gäller 
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kommunernas kostnader, eftersom kommunerna bedömdes ha svårt att särskilja 
specifika kostnader för enskilda hjälpmedel. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Konsekvensändringar för andra överenskommelser 

I den nya överenskommelsen samlas ansvarsfördelningen inom hjälpmedelsområdet 
ihop till en överenskommelse, istället för flera olika. Det innebär att när den nya 
överenskommelsen antas, så upphör tre gamla överenskommelser att gälla, och 
konsekvensändringar görs i ytterligare en överenskommelse.  

Följande tre överenskommelser upphör när den nya överenskommelsen antas:  

• Kostnadsansvar för hjälpmedel i bostad med särskild service och daglig 
verksamhet enligt LSS from 2015-10-01 (2015-05-20)  

• Förtydligande av kostnadsansvar avseende överenskommelse om tekniska 
hjälpmedel (2004-08-20) 

• Ansvarsfördelning för hjälpmedel i särskilda boendeformer (1997-02-25) 
 
Överenskommelsen ”Sammanhållen vård och omsorg för äldre” (maj 2015) revideras 
som en konsekvens av den nya hjälpmedelsöverenskommelsen:  

• Två delöverenskommelser utgår 
• Uppenbara uppdateringsbehov har åtgärdats (t ex hänvisning till aktuella lagrum) 
 

Övergripande överenskommelse om vård och omsorg 
Arbete pågår med en övergripande överenskommelse om vård och omsorg som 
förväntas bli klar för antagande under år 2021. Överenskommelsen kan komma 
innehålla övergripande principer som kommer gälla även för andra befintliga 
överenskommelser mellan regionen och kommunerna. 
 

  

Kostnadsförändringar 
• Antidecubitusmadrasser föreslås övergå från regionen till kommunen. 

Kostnadsberäkningen är gjord utifrån regionens kostnader för år 2017 för 
antidecubitusmadrasser som förskrivits i särskilda boende enligt SoL.  
Kostnaden för regionen år 2017 var 6,5 mkr.  

• Övriga förändringar (ätapparat, bokstavstavlor, presentationsmaterial och 
specialrullatorer) som föreslås övergå från regionen till kommunen 
kostade totalt 14 tkr för regionen för år 2017. 
Regionen föreslås ta över den totala kostnaden för komfortrullstolar. 
Kostnadsberäkningen är gjort utifrån ett antagande om att regionen år 
2017 hade 75 procent av kostnaden och kommunerna 25 procent av 
kostnaderna. Kostnaden för 2017 beräknades till totalt 5 mkr för 
kommunerna.  

• Kostnaden för PEG etcetera föreslås övergå till regionen. 
Kostnadsberäkningen är gjord utifrån Nacka kommuns kostnader för år 
2017 som bedömdes vara 600 tkr. 
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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.   
 

Svarsperiod 
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 31 maj år 2021 med 
e-post till registrator@storsthlm.se. 
 

Frågor och information 
Frågor med anledning av detta besvaras av  

 
 

Bilagor 
1. Ny överenskommelse 

2-5. Bilagor till ny överenskommelse 

6.    Gällande överenskommelse om vård och omsorg för äldre med uppdateringar 

 

 

Med vänlig hälsning 
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Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av 

hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns 

landsting och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 

på uppdrag av presidierna för landstingets hälso- och 

sjukvårdsnämnd och KSLs styrelse 2014. 

 
2018-2020 har Region Stockholm och Storsthlm 

arbetat fram en ny överenskommelse som gäller 

hjälpmedel samt medicintekniska produkter som 

används för vård och omvårdnad i särskilt boende, 

dagverksamhet och daglig verksamhet.   

 

Med anledning av den nya överenskommelsen har 

en revidering gjorts av Sammanhållen 

överenskommelse för vård och omsorg för äldre. 

Delöverenskommelser som berör ovan nämnda 

områden har tagits bort, eftersom de ersätts av den 

nya överenskommelsen. En uppdatering har gjorts 

av referenser till gällande lagar och författningar. 

Stockholms läns landsting har i texten ändrats till 

Region Stockholm. Kommunförbundet Stockholms 

län, KSL, har i texten ändrats till Storsthlm. 

 
Stockholm i februari 2020 
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Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad 

hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre................................. 9 

Samverkan för individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre ..................... 28 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

För att skapa en sammanhållen vård och omsorg för olika målgrupper i samhället krävs 

samverkan mellan kommun och region. Erfarenheterna från tidigare samverkan visar 

att det underlättar om det finns övergripande beslut, policyer eller överenskommelser. I 

Stockholms län finns ett antal länsövergripande överenskommelser som reglerar 

samverkan mellan olika delar av huvudmännens verksamheter. 

Stockholms läns landsting, SLL, genom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, och 

Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, har 2015 i partsgemensamma grupper med 

sakkunniga från kommunerna och landstinget uppdaterat tidigare överenskommelser och 

tagit fram två nya överenskommelser som gäller samverkan för äldre personer som bor i 

särskilt boende för äldre1. Vidare har gruppen tagit fram kompletteringar som berör äldre 

till överenskommelserna ”Samverkan kring vuxna med psykisk 

sjukdom/funktionsnedsättning” och ”Policy för att förebygga och behandla missbruk och 

beroende”. 

2019 reviderades överenskommelsen mot bakgrund av att de båda huvudmännen 

tillsammans arbetat fram en ny separat överenskommelse om hjälpmedel och 

medicintekniska produkter som används för vård och omvårdnad i särskilt boende, 

dagverksamhet och daglig verksamhet. Delöverenskommelser, som reglerar dessa områden, 

har tagits bort från den här överenskommelsen. Referenser till aktuell lagstiftning och 

aktuella författningar har uppdaterats.  

 
1.2 Överenskommelsen gäller för alla kommun- 

och landstingsfinansierade verksamheter 

Regionen och kommunerna ansvarar för att i avtal med upphandlade entreprenörer enligt 

lagen om offentlig upphandling, LOU2 och i krav för godkännande av aktörer enligt lagen om 

valfrihetssystem, LOV3, samt vid köp av enstaka platser i förfrågningsunderlag och för 

godkännande av utförare i respektive avtal, infoga krav på att överenskommelser som 

regionen och kommunen har träffat enligt detta dokument även gäller för dessa aktörer. 

Läsanvisning 

Den person som verksamheterna är till för benämnes i hela texten nedan ”den enskilde/ 

patienten”. 

För att förenkla framställningen nedan uttrycks regionens respektive kommunens ansvar 

som om det var kommunen eller regionen själva som skulle genomföra det som avses. 

Kommunen och regionen har alltid ansvaret, men genomförandet av det som avses sker dels 

genom verksamhet i egen regi, dels genom regionfinansierade eller kommunfinansierade 

verksamheter som är godkända enligt LOV eller är upphandlade enligt LOU. I texter nedan 

används begreppen regionfinansierad och kommunfinansierad verksamhet för alla dessa 

verksamheter. 

 

 

 

1.3 Delöverenskommelser 

Dessa tre delöverenskommelser sammanförs under ett gemensamt paraply som utgör 

överenskommelsen: 

 
1 Särskilt boende för äldre avser sådan särskild boendeform som kommunen är skyldig att ordna enligt 5 kap 5§ socialtjänstlag (2001:453). 
2 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
3 Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 
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• Samverkan mellan läkarorganisation4/läkare och kommunfinsierad hälso- 

och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre. 

• Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre. 

• God läkemedelsanvändning för äldre. 
 

1.4 Överenskommelser som har reviderats 2015 

men som ligger utanför paraplyet för äldre eftersom de även gäller andra grupper: 

• Samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård. 

• Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (har kompletterats 

när det gäller äldre). 

• Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende (har kompletterats när 

det gäller äldre.) 

 
1.5 Andra överenskommelser som gäller äldre 

Utöver ovanstående finns överenskommelser som både gäller äldre och andra grupper. 

• Uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade (munhälsa). 

• Samverkan vid vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. 

• Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. 

• Hjälpmedelsöverenskommelse i Stockholms län 

Nedan ges först en allmän introduktion till överenskommelsen om samverkan för äldre 

som innehåller de tre ovan nämnda delöverenskommelserna och därefter följer de tre 

delöverenskommelserna. 

 

2. Övergripande målgrupp 
Målgruppen för överenskommelsen är personer 65 år och äldre. I respektive 

delöverenskommelser anges ytterligare specifikation av målgrupp för aktuell 

delöverenskommelse. T.ex. den som oavsett ålder, efter beslut av kommunen, är bosatt i 

ett särskilt boende för äldre eller vistas på en korttidsplats. 

 

3. Övergripande syfte 
Det övergripande syftet med överenskommelsen är att den ska utgöra en grund och ett stöd 

för det gemensamma arbetet mellan kommunerna och regionen på lokal nivå, samt 

klargöra ansvarsgränserna. Ett annat övergripande syfte är att eftersträva en effektiv 

samhällsekonomisk resursanvändning genom att verksamheter samverkar så effektivt som 

möjligt för att de enskilda/patienterna ska få uppleva en sammanhållen vård. 

 

Verksamheterna ska ha ett gott överlämnande till andra verksamheter i vårdnätverket5  och 

olika funktioner ska samverka med respekt för varandras olika kompetens för att ge de 

enskilda en god och samordnad vård. 

 
4  Med läkarorganisation menas i hela denna överenskommelse vårdgivare för läkarinsatser. 

5 Vårdnätverk innebär att de enskilda/patienterna möter en vård och omsorg där vårdgivare och omsorgsgivare samverkar i ett nätverk. Vårdnätverket 

innebär att: 

• Individens hälsa är i fokus i varje möte. 

• Oavsett vart individen vänder sig ska denna få stöd att hitta rätt. 

• Det finns tillräcklig och adekvat information och kompetens. 

• Individens samlade behov är utgångspunkten för den vård och omsorg som ges. 
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4. Övergripande mål 

 
Det övergripande målet är att de enskilda/patienterna 

• får en sammanhållen och individanpassad vård och omsorg efter sina behov 

• upplever vård och omsorg som trygg och säker 

• får vård och omsorg av god kvalitet, genom god samverkan mellan kommun- och 

regionfinansierade verksamheter. 

Utöver dessa övergripande mål anges specificerade mål i respektive delöverenskommelse. 

 

5. Helhetssyn och samtycke 

 
Enskilda/patienter som tillhör målgruppen för respektive delöverenskommelse har rätt att 

få sina behov av insatser och behandling allsidigt utredda och tillgodosedda. Det innebär att 

hela situationen och alla behov vägs samman inom det område delöverenskommelsen gäller 

och att den enskilde/patienten upplever all vård och omsorg som en helhet. 

De enskildas/patienternas intressen ska aldrig åsidosättas på grund av att skilda huvudmän 

har olika verksamhets- och kostnadsansvar. Delöverenskommelserna handlar om hur 

kommuner och region ska samverka för de enskildas/patienternas bästa. De enskilda/ 

patienterna ska aldrig behöva utsättas för stridigheter mellan olika huvudmän, utan i stället 

uppleva hur gott olika huvudmän samverkar över huvudmannaskapsgränser. 

Ett samtycke måste alltid inhämtas från den enskilde/patienten innan en samverkan kring 

denne kan ske mellan verksamheter där det råder sekretess. Samtycket måste inte vara 

skriftligt även om det ofta är lämpligt. Oavsett detta ska varje verksamhet dokumentera att 

samtycke har inhämtats. Den enskilde/patienten får när som helst ta tillbaka sitt samtycke. 

 

6. Samordnad individuell plan, SIP 

 
För att personer som behöver insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten 

ska få sina samlade behov tillgodosedda kan, efter samtycke från den enskilde, en samordnad 

individuell plan, SIP, behöva upprättas enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och social-

tjänstlagen, SoL6. Planen ska om möjligt upprättas tillsammans med den enskilde och, om 

det anses lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det, ska närstående ges möjlighet att 

delta i arbetet med planen. 

Av planen ska det framgå 

• vilka insatser som behövs 

• vilka insatser respektive huvudman ska svara för 

• vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller regionen 

• vem av huvudmännen som har det övergripande ansvaret för planen. 

En partsammansatt grupp har tagit fram ett vägledningsdokument kring planeringen av SIP. 

Vägledningen finns på Storsthlms hemsida, www.storsthlm.se, och på vårdgivarguiden på 

regionens hemsida, www.vardgivarguiden.se 

 

 
6 16 kap 4 § hälso- och sjukvårdslagen och 2 Kap. 7 § socialtjänstlagen har gemensam lydelse. 
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7. Ledningssystem och kunskapsspridning 

 
7.1 Kunskapsspridning om överenskommelserna 

Det är mycket viktigt att de personer som ska arbeta enligt överenskommelsen och respektive 

delöverenskommelse har fått information om innehållet och förstår hur delöverenskommel-

serna ska tillämpas. 

Verksamhetschefer för hälso- och sjukvården i region och kommun och förvaltningschefer 

eller motsvarande i samverkan med medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS7, och medi- 

cinskt ansvarig för rehabilitering, MAR8 hos huvudmännen har ett särskilt stort ansvar att 

tillsammans med underställda chefer på alla nivåer inom regionen och kommunerna bedriva 

informations- och utbildningsarbete kring innehållet i överenskommelsen, inklusive 

delöverenskommelserna, så att dessa blir kända och följs i respektive verksamheter. 

 
7.2 Samverkan ska beskrivas i ledningssystemet 

Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem9  som ställer krav 

på att vårdgivarna och de som bedriver socialtjänst ska upprätta ledningssystem för ett 

systematiskt kvalitetsarbete. De som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL10, 

eller lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS11, ska identifiera de processer 

där det behövs samverkan för att säkra kvaliteten på de insatser som ges inom socialtjänsten 

och verksamhet enligt LSS. Vårdgivare i hälso- och sjukvård har samma krav på att 

identifiera de processer där det behövs samverkan för att förebygga att patienter drabbas av 

vårdskada. 

Samtliga aktiviteter som ingår i respektive process ska identifieras. Vidare ska det fastställas i 

vilken ordning aktiviteterna behöver ske. De rutiner som behövs för att säkra verksamhetens 

kvalitet ska beskrivas för varje aktivitet. 

Det ska framgå av ledningssystemet dels hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten, 

dels hur samverkansmöjligheter säkerställs med andra aktörer, till exempel med andra 

vårdgivare, andra verksamheter enligt SoL och LSS, samt myndigheter och organisationer. 

Ledningssystemet hos respektive verksamhet ska således innehålla de processer (med aktivi- 

teter och rutiner) som behövs inom den egna verksamheten för att säkra en god kvalitet när 

det gäller samverkan med andra verksamheter, med hänvisning till denna överenskommelse 

och de fem delöverenskommelser som ryms inom den. 

Verksamhetschefer och övriga chefer har ett stort ansvar att realisera detta. 
 

8. IT-system 

 
Dokumentation sker ofta i olika IT-system och det är viktigt att vidareutveckla de befintliga 

IT-systemen så att de kan vara till nytta i samverkan mellan olika aktörer runt de enskilda/ 

patienterna. Självfallet måste de enskilda/patienterna samtycka till hanteringen. IT-systemen 

kan också behöva utvecklas för att förenkla uppföljningar. 

 

 

 
7 MAS = Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska enligt 4 § 11 kap hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

8 MAR= Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering. Sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut som innehar samma uppdrag som MAS inom en 

verksamhet som omfattar rehabilitering enligt 24§ HSL. 
9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

10 Socialtjänstlag (2001:453). 
11 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
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9. Parter 

 
Region Stockholm genom hälso- och sjukvårdsnämnden och ansvariga nämnder i länets 

kommuner. 

 

10. Giltighetstid 

 
Överenskommelsen börjar gälla från parternas beslut i respektive ansvarig nämnd. 

 

11. Övergripande kontaktpersoner 

 
Kommunen och regionen ska utse varsin kontaktperson med ansvar för respektive 

delöverenskommelse. När kommunen eller landstinget byter kontaktperson ska detta 

skriftligen meddelas varandra. 

 

12. Gemensamt ansvar för uppföljning 

 
Parterna har ett gemensamt ansvar för att överenskommelserna regelbundet följs upp och att 

stämma av resultatet av uppföljningen med varandra. Det första året är det viktigt att följa 

upp hur väl de som ska följa delöverenskommelserna i sitt dagliga arbete känner till dem. För 

varje delöverenskommelse tar hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Storsthlm fram ett antal 

indikatorer som parterna ska följa upp lokalt varje år. Därefter tas ett särskilt dokument fram 

som gäller uppföljningen. 
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Samverkan mellan 

läkarorganisation12/ läkare och 

kommunfinasierad hälso- och 

sjukvårdsorganisation 

/personal i särskilt boende för äldre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Med läkarorganisation avses i hela dokumentet vårdgivare för läkarinsatser som godkänts av landstinget enligt LOV. 
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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund 

Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för dem som efter ett biståndsbeslut av 

kommunen bor i ett särskilt boende för äldre.13 Det är inte en vårdinrättning utan en bostad 

som kommunen har inrättat enligt socialtjänstlagen. Den hälso- och sjukvård som bedrivs 

där kan därför betraktas som primärvård. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar 

dock inte läkarinsatser.14 Enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL15, ska regionen sluta avtal 

med kommunerna i länet när det gäller omfattningen av och formerna för läkarnas 

medverkan16. Vidare ska regionen avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska 

kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i särskilt boende. 

Denna delöverenskommelse motsvarar det avtal som regionen enligt hälso- och 

sjukvårdslagen ska sluta med kommunerna i länet när det gäller omfattningen av och 

formerna för läkarmedverkan. 

Regionen har ett gemensamt beskrivet uppdrag för alla vårdgivare av läkarinsatser i särskilt 

boende för äldre. Uppdraget beskrivs i Förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem, 

LOV, samt Vårdval läkarinsatser i särskilt boende för äldre, www.vardgivarguiden.sll.se. 

 
1.1.1 Läsanvisning 

Begreppet läkare används i första hand för den behandlande läkaren i den valda 

läkarorganisationen. I vissa fall finns det information om vad som gäller om de 

enskilda/patienterna har valt att vara fortsatt listade hos sin husläkare. De som behåller sin 

husläkare får vård och behandling enligt förfrågningsunderlaget Husläkarverksamhet med 

basal hemsjukvård. 

För att förenkla framställningen nedan uttrycks regionens respektive kommunens ansvar 

som om det var kommunen eller regionen själva som skulle genomföra det som avses. 

Kommunen och region har alltid ansvaret, men genomförandet av det som avses sker dels 

genom verksamhet i egen regi, dels genom landstingsfinansierade eller kommunfinan- 

sierade verksamheter som är godkända enligt LOV, eller är upphandlade enligt LOU. I texten 

nedan används begreppen regionfinansierad och kommunfinansierad verksamhet för alla 

dessa verksamheter. Se vidare i avsnitt 2 om omfattning och gränsdragningsfrågor. 

 

 
1.2 Syfte 

Delöverenskommelsen syftar till att på en övergripande nivå 

• klargöra ansvaret för sjukvårdshuvudmännen Region Stockholm och kommunerna i 

Stockholms län. 

Delöverenskommelsen syftar till att på lokal vårdgivarnivå 

• klargöra ansvaret för samverkan mellan läkarorganisationen (i förekommande fall 

husläkarorganisationen17) och den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som den 

kommunfinansierade verksamheten ansvarar för i särskilt boende för äldre 

 
13 Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras i 12 kap hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Kommunens skyldighet att inrätta särskilda 

boendeformer framgår av 5 kap. 5§ socialtjänstlagen. 
14 16 kap. 1 § tredje stycket HSL 2017:30: Om regionen inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att tillhandahålla läkare, har kommunen rätt 

att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina kostnader för det från regionen. Lag (2019:973). 
15 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30). 
16 16 kap. Hälso- och sjukvårdslag 2017:30 Samverkan mellan huvudmän 
17 I de fall de enskilda/patienterna väljer att fortsätta vara listad hos sin husläkare, samt de som vistas på en korttidsplats. 
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• utgöra en grund för respektive läkarorganisation och kommunfinansierad verksamhet 

när det gäller att teckna en lokal överenskommelse som förtydligar respektive 

organisations ansvar för samverkan när det gäller hälso- och sjukvårdsinsatser inom 

särskilt boende för äldre  

• förtydliga hur hälso- och sjukvårdspersonalens förhållningssätt kan bidra till en god 

samverkan som fokuserar på de enskildas/patienternas situation i det gemensamma 

uppdraget att skapa en hälso- och sjukvård med god kvalitet. 

 
1.3 Målgrupp för delöverenskommelsen 

De som efter ett biståndsbeslut av kommunen bor i ett särskilt boende för äldre, oavsett 

ålder, och har listat sig hos en läkarorganisation som är godkänd av regionen och som valts 

av den kommunfinansierade verksamhet den enskilde bor i. I målgruppen ingår även enskilda 

patienter som har beviljats bistånd i form av vistelse på korttidsplats. 

 
1.4 Mål för delöverenskommelsen 

De enskilda/patienterna 

• ska känna sig trygga med att hälso- och sjukvårdshuvudmännen, kommun och region, 

samverkar i sin planering av hälso- och sjukvården i det särskilda boendet 

• ska känna sig trygga med att hälso- och sjukvårdspersonalen i det särskilda boendet 

och läkarorganisationen samverkar kring utformning och genomförande av insatser 

och att förebyggande och hälsofrämjande insatser prioriteras 

• får samordnade, goda och säkra hälso- och sjukvårdsinsatser som bygger på 

bedömningar av de enskildas/patienternas hela situation med respekt för 

självbestämmande och integritet. 

 
1.5 Definitioner 

Definitioner återfinns i avsnitt 9 i denna delöverenskommelse. 

 
1.6 Lokal samverkansöverenskommelse 

Den valda läkarorganisationen och kommunen ska för den kommunfinansierade verksamheten 

träffa en lokal samverkansöverenskommelse där formerna för och omfattningen av samverkan 

ska specificeras med utgångspunkt från denna överenskommelse. 

Verksamhetschefen hos läkarorganisationen och den funktion som är utsedd av 

kommunen18 ska säkerställa att det finns en tydlig struktur och beslutsordning för att ta 

fram, fastställa, implementera, följa upp och revidera den lokala 

samverkansöverenskommelsen. 

Den lokala överenskommelsen ska tydliggöra ansvars- och rollfördelningen mellan de 

berörda aktörerna och utgå från nationella riktlinjer, regionala styrdokument och tillämpliga 

lagar och föreskrifter. Den ska genomsyras av en personcentrerad vård- och omsorg och 

patientsäkerhet. 

En lokal samverkansöverenskommelse ska innehålla rutiner för 

• en namngiven funktion som kan informera samt lämna material om läkarorganisationen, 

listningen och vara behjälplig med listningsblankett 

• informationsöverföring vid påbörjad vistelse samt inflyttning 

 
18 Det kan exempelvis vara en MAS eller MAR, verksamhetschef eller annan chefsperson. Med en godkänd eller upphandlad utförare kan 

kommunen komma överens om att utföraren själv utser en kontaktperson direkt till läkarorganisationen. 
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• informationsöverföring mellan läkare och hälso- och sjukvårdspersonal i särskilt boende 

• utformning av information till de enskilda/patienterna att om de väljer att behålla 

sin husläkare får de sin läkartillsyn genom besök på vårdcentralen eller hembesök av 

husläkaren 

• information till läkarorganisation så snart en enskild/patient har listat sig hos vårdgivaren 

• veckovisa besök, konsultation och akuta oplanerade besök 

• närståendekontakt 

• vårdplanering 

• samordnad individuell planering, SIP 

• läkemedelshantering 

• läkemedelsgenomgångar 

• konsultation av andra specialister 

• basal minnesutredning 

• brytpunktssamtal 

• palliativ vård 

• efterlevandesamtal 

• eventuellt en lokal rutin för bedömning av egenvård med utgångspunkt från 

överenskommelsen Samverkan när en enskild/patient behöver praktisk hjälp med 

egenvård 

• avvikelser 

− hantering av avvikelser i hälso- och sjukvården 

− samverkan om rapportering, utredning och uppföljning av avvikelser där 

läkare har varit direkt berörd (enligt avsnitt 4.1.1 och 4.4.1 samt 5. Säkerhet) 

• avvikelse från delöverenskommelsen 

− definition av vad som kan anses vara otillräckligt stöd från läkare vid konsultationer 

då kommunen överväger att anlita en egen läkare (se avsnitt 6 – 8) 

• förtydligande av rutin i avsnitt 8. 

 

2. Omfattning och gränsdragningsfrågor 

 
Denna delöverenskommelse omfattar dels regionfinansierade läkarorganisationer som har 

godkänts enligt lag om valfrihetssystem, LOV, och som har valts av ett kommunfinansierat 

särskilt boende för äldre, dels kommunal hälso- och sjukvårdsorganisation för särskilt 

boende för äldre samt kommunfinansierade särskilda boenden för äldre som har godkänts 

enligt LOV eller har upphandlats enligt lag om offentlig upphandling, LOU. Genom denna 

delöverenskommelse krävs att region och kommunen ställer krav på att 

delöverenskommelsen gäller för godkännande och i förfrågningsunderlag och avtal med de 

verksamheter som anlitas. 

Särskilda boenden som drivs av helt privata utförare av vård och omsorg som säljer köpta 

enstaka platser berörs genom att de behöver ha avtal med en läkarorganisation som godkänts 

av regionen och att de ska ha lokalt avtal med den läkarorganisation de valt. 
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2.1 Relation till andra överenskommelser och delöverenskommelser 

– Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Stockholms län 
Överenskommelsen reglerar länsövergripande ramar för samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län, i enlighet med lagens intentioner, samt en 
modell för tillämpning av kommunernas betalningsansvar. 

– God läkemedelsanvändning i särskilt boende för äldre 

Delöverenskommelsen om god läkemedelsanvändning ska beaktas när det gäller 

läkemedelshantering i särskilt boende för äldre. Det gäller till exempel rutiner för 

läkemedelsgenomgångar, utveckling av icke-farmakologiska metoder och följsamhet 

till Region Stockholms Kloka Listan. 

– Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre 

Nutritionsbehandling är lika viktig för enskilda/patienter som läkemedel, 

andningsunderstöd och andra terapeutiska insatser. Klinisk nutrition är en del av den 

medicinska behandlingen. Den behandlande läkaren ska delta i den inledande 

riskbedömningen för enskilda/patienter och för bedömning, ordination och 

behandling vid specifika sjukdomstillstånd, samt för utredning av felnäring. 

– Samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård 

Vid bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan bedömas som egenvård ska 

överenskommelsen om samverkan vid egenvård med praktisk hjälp beaktas. Rutinen 

för samverkan vid bedömning av egenvård kan eventuellt behandlas även i den lokala 

samverkansöverenskommelsen, enligt avsnitt 1.6 ovan. 

 

2.2 Relationer till regionens förfrågningsunderlag enlig LOV 

– Läkarinsatser i särskilt boende för äldre 

Aktuellt förfrågningsunderlag gäller vid samverkan mellan läkarorganisation/läkare, 

samt kommunfinansierad hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende 

för äldre. 

– Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 

Aktuellt förfrågningsunderlag gäller vid samverkan mellan husläkare och läkar-

organisation läkare och kommunfinansierad hälso- och sjukvårdsorganisation/ 

personal i särskilt boende för äldre. Detta gäller för de enskilda/patienter som har 

valt att fortsätta vara listad hos sin husläkare samt de som vistas på en korttidsplats. 

– Avancerad sjukvård i hemmet 

Aktuellt förfrågningsunderlag gäller vid samverkan mellan ASiH/personal och 

läkarorganisation/läkare och kommunal hälso- och sjukvårdsorganisation/personal 

i kommunfinansierat särskilt boende för äldre. 

 
 
 
 

3. Delmål för enskildas/patienters hälso- och sjukvård 

 
3.1 Samverkan 

Enskilda/Patienter 

• uppfattar vården som en helhet, oavsett huvudman, eftersom kommun och region 

informerar varandra om och samarbetar vid planering av sina hälso- och sjukvårdsresurser 
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• vet att läkarorganisationen (i förekommande fall husläkarorganisationen19) samarbetar 

och planerar deras hälso- och sjukvårdsinsatser tillsammans med hälso-och 

sjukvårdspersonalen i boendet 

• slipper onödiga besök på akutmottagningen tack vare en god samverkan mellan läkare 

och den kommunfinansierade hälso- och sjukvårdspersonalen. 

 

3.2 Information 

Enskilda/Patienter 

• vet vilka som är omvårdnadsansvarig sjuksköterska, ansvarig arbetsterapeut och 

ansvarig sjukgymnast/fysioterapeut på det särskilda boendet 

• är informerade inför valet av läkarorganisation att lista sig hos 

• får information om hälsotillstånd och de metoder som finns för undersökning, 

vård och behandling samt de hjälpmedel som behövs20 

• vet att dokumentation om planerade och genomförda hälso- och sjukvårdsåtgärder 

är tillgänglig för personal som behöver informationen (om samtycke har lämnats). 

 
3.3 Tillgänglighet 

Enskilda/Patienter 

• träffar läkare och sjuksköterska vid hembesök samt vid akuta behov dygnet runt 

• får i samband med inflyttning en samordnad bedömning av sitt hälsotillstånd av 

arbetsterapeut, läkare, sjukgymnast/ fysioterapeut och sjuksköterska. 

 
3.4 Kompetens 

Enskilda/Patienter 

• får vård av hälso- och sjukvårdspersonal som har kompetens om åldrandet, åldrandets 

sjukdomar och de vanligaste folksjukdomarna och som följer kunskapsutvecklingen 

inom dessa områden 

• får den medicinska behandling, omvårdnad och rehabiliterande behandling på primär- 

vårdsnivå som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet samt evidens 

• får vid behov konsultationer eller insatser av specialiserad hälso- och sjukvård. 

 
3.5 Säkerhet 

Enskilda/Patienter 

• får stöd att förebygga och minska risken för fallskador, trycksår, inkontinens, felnäring 

och problem med munhälsa, samt vårdrelaterade infektioner 

• får, om de skadas eller utsätts för risk att skadas, stöd med utredning och analys av 

situationen så att rutiner kan ändras och händelsen inte upprepas 

• får vård och behandling av personal som aktivt samarbetar med varandra och med 

andra för att tillgodose deras behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, både i vardagen 

och i vårdens övergångar, alternativt i övergångar mellan olika vårdformer. 

 

 

 
19 De enskilda/patienterna som har valt att fortsätta vara listade hos sina husläkare, samt de som vistas på en korttidsplats. 

20 Patientlagen (2014:821) reglerar bl.a. den enskildes/patientens rätt till information 
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3.6 Uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser 

Enskilda/Patienter 

• vet att planerade och utförda hälso- och sjukvårdsinsatser kontinuerligt följs upp 

och att resultatet av uppföljningen är tillgängligt för berörd personal 

• vet att läkare och hälso- och sjukvårdspersonal samverkar så att nödvändiga hälso- 

och sjukvårdsinsatser genomförs enligt resultatet av uppföljningar och registrering i 

nationella kvalitetsregister 

• får genomgång av sin läkemedelsbehandling. 
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4. Ansvar och åtaganden för respektive part 

 
4.1 Övergripande åtaganden 

 
4.1.1 Region Stockholm åtar sig att 

 

Krav 

• stämma av med kommunen när förfrågningsunderlag tas fram eller revideras 

• se till att verksamhetens ledningssystem följer det lokala samverkansavtalet, enligt 

avsnitt 1.6 ovan, när det är aktuellt att ta fram, fastställa, implementera, följa upp och 

revidera avtalet 

• se till att läkaren har ett förebyggande arbetssätt 

• tillsammans med det kommunfinansierade särskilda boendet utreda och bestämma 

vilka åtgärder som behöver vidtas när det gäller avvikelser där läkare eller 

kommunfinansierad hälso- och sjukvårdspersonal tillsammans med läkare är 

berörd i ett händelseförlopp 

• de enskilda/patienterna som har valt att behålla sin husläkare får vård och behandling 

av husläkaren21 

• se till att läkaren tar emot konsultationer från en sjuksköterska innan en individ sänds 

till sjukhus, samt stödjer sjuksköterskan i bedömning och gör hembesök vid behov 

• se till att läkare finns tillgänglig dygnet runt. 
 

Samverkan 

• delta i samverkansforum för information och diskussion om planering av respektive 

verksamhetsområden utifrån behoven hos de äldre som bor i särskilt boenden, i syfte 

att möta framtida hälso- och sjukvårdsbehov. 
 

Information 

• informera kommun/stadsdel om utsedda och de namngivna kontaktpersonerna hos 

hälso- och sjukvårdsförvaltningen och respektive vårdgivare 

• meddela kommunens kontaktperson när läkarorganisationen avslutar sin 

avtalsrelation med hälso- och sjukvårdsförvaltningen senast sex månaderföre 

avslut22 

• säkerställa informationsöverföring mellan primärvård, särskilt boende för äldre 

och slutenvård. 
 

Tillgänglighet 

• se till att läkare träffar enskilda/patienter som är listade hos sin husläkare om de har 

ett akut behov av läkarinsatser då läkarorganisationens läkare är på plats. 
 

Kompetens 

• se till att allmänläkare har kompetens om åldrandet, åldrandets sjukdomar och de 

vanligaste folksjukdomarna samt rehabilitering och tar del av kompetensutveckling 

• se till att det finns tillgång till läkare med specialistkompetens inom geriatrik 

• se till att läkare vid behov remitterar till specialistvård för konsultation och utbildning 

 
21 Husläkarens ansvar för dem som har flyttat in på ett särskilt boende framgår av hälso- och sjukvårdsförvaltningens förfrågningsunderlag 

Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. 
22 Om läkarorganisationen säger upp sitt uppdrag är uppsägningstiden sex månader innan avslut. Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen säger 

upp uppdraget är den däremot tolv månader. 
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• de beslut som tas om medicinsk behandling baseras på vetenskap och beprövad 

erfarenhet samt evidens 

• se till att läkare handleder och vidareutvecklar vård- och omsorgspersonal vid behov. 
 

 

4.1.2 Kommunen åtar sig att 
 

Krav 

• alltid informera hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid planering inför driftstart, ändrad 

driftsform, förändring av inriktning, förändring av platsantal och nedläggning av särskilt 

boende 

• se till att hälso- och sjukvårdspersonalen har ett förebyggande arbetssätt 

• se till att verksamhetens ledningssystem behandlar det lokala samverkansavtalet, enligt 

avsnitt 1.6 ovan, när det gäller att ta fram, fastställa, implementera, följa upp och revidera 

det lokala samverkansavtalet. 

• se till att sjuksköterskan söker kontakt med läkare för konsultation innan en individ 

sänds akut till sjukhus 

• säkerställa och ansvara för att det finns tillgång till sjuksköterskor, sjukgymnaster/ 

fysioterapeuter och arbetsterapeuter 

• se till att sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. 
 

Samverkan 

• delta i samverkansforum för information och diskussion om planering av respektive 

verksamhetsområde utifrån behoven hos de äldre som bor i särskilt boende för att 

därigenom möta framtida hälso- och sjukvårdsbehov. 
 

Information 

• säkerställa informationsöverföringen till primärvård, vid besök på akutmottagning 

och inskrivning i slutenvård 

• informera hälso- och sjukvårdsförvaltningen om kommunens/stadsdelens utsedda 

kontaktperson, MAS, samt om upphandlade och godkända utförare 

• skriftligen informera hälso- och sjukvårdsförvaltningen om förändringar 

− antalet korttidsplatser som redovisas per kombikakod 

− nystart av ett särskilt boende senast sex månader före driftstart 

− byte av utförare på ett särskilt boende senast sex månader före bytet 

− avveckling av ett särskilt boende senast sex månader före avvecklingen 

− en varaktig verksamhetsförändring, exempelvis från ett permanent särskilt 

boende för äldre till platser för korttidsboende inom befintlig verksamhet, senast 

två månader innan förändringen träder i kraft eftersom läkarinsatser berörs av 

boendeformen. 
 

Tillgänglighet 

• ha beredskap för att vid behov kunna erbjuda ledsagning till specialistvård. 
 

Kompetens 

• se till att arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter och sjuksköterskor har 

nödvändig kompetens och tar del av kompetensutveckling om åldrande, åldrandets 

sjukdomar och de vanligaste folksjukdomarna, samt har beredskap för att uppmärk- 

samma behov av specialistkompetens 
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• se till att de beslut som tas i omvårdnad och rehabiliterande behandling baseras på 

vetenskap och beprövad erfarenhet samt evidens. 

 
 

4.2 Förberedelse inför inflyttning och påbörjad vistelse på korttidsplats 
 

4.2.1 Regionen åtar sig att 

• se till att läkaren tar emot information från husläkare eller från slutenvården för dem 

som har listat sig hos läkarorganisationen (och kvitterar vårdplanen från slutenvården 

när det tekniskt blir möjligt). 

Anmärkning: De enskildas/patienternas husläkare har kvar ansvaret för de som har valt att 

kvarstå som listade och för de övriga tills listningen är överförd till en annan läkarorganisation. 

Vid vistelse på en korttidsplats är de enskilda/patienterna alltid fortsatt listade hos sina 

husläkare. 

 
4.2.2 Kommunen åtar sig att 

• informera läkarorganisation om att nyinflyttningar kommer att ske, men utan att 

uppge personuppgifter innan de enskilda/patienterna har valt var de vill vara listade. 

 

 

 
4.3 Inflyttning och påbörjad vistelse 

 
4.3.1 Region Stockholm åtar sig att 

• se till att läkare besöker inflyttade och bedömer hälsotillståndet inom sju arbetsdagar 

efter listning hos den aktuella läkarorganisationen. 

 
4.3.2 Kommunen åtar sig att 

• informera de enskilda om vilka som är ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal 

• inom sju arbetsdagar informera läkaren om den bedömning av hälsotillståndet som 

hälso- och sjukvårdspersonalen har gjort 

• informera de enskilda att den som tillfälligt vistas i korttidsvård, avlastning eller 

växelvård behåller sin ordinarie husläkare. 

 

 
4.4 Boendetid och vistelsetid 

4.4.1 Region Stockholm åtar sig att se till att 

• läkaren bidrar med sin kompetens i situationer där annan hälso- och sjukvårdspersonal 

har behov av att samverka kring enskilda 

• läkaren besöker de enskilda/patienterna efter överenskommelse och vid behov av 

akuta insatser dygnet runt 

• läkaren genomför hembesök enligt önskemål från de enskilda/patienterna 

• läkaren genomför hembesök enligt önskemål från hälso- och sjukvårdspersonalen 

• de enskilda/patienterna får konsultationer eller insatser av specialiserad hälso- och 

sjukvårdspersonal vid behov 

• läkaren stödjer de enskilda/patienterna med att identifiera och analysera risker i 

deras situation och tillsammans med dem vidtar nödvändiga förebyggande åtgärder 
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• läkaren vid behov medverkar i utredning och analys av situationen om de enskilda/ 

patienterna skadas eller riskerar att skadas så att rutiner kan ändras och händelsen 

inte upprepas 

• läkaren och hälso- och sjukvårdspersonalen i den särskilda boendeformen 

samverkar och åtgärdar de hälso- och sjukvårdsinsatser som behövs enligt 

resultatet av en uppföljning 

• läkaren genomför en enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång tillsammans med 

berörd personal en gång per år eller vid behov. 
 

4.4.2 Kommunen åtar sig att se till att 

• arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och sjuksköterska rapporterar sina 

bedömningar av den enskildes hälsotillstånd och de behov som har framkommit 

och samarbetar med läkaren i den fortsatta bedömningen 

• uppmärksamma behov av specialistkompetens 

• ha beredskap för att vid behov kunna erbjuda ledsagning till specialist 

• hälso- och sjukvårdspersonal vid behov samverkar med läkare för att ge de enskilda/ 

patienterna stöd att förebygga och minska risker i vårdsituationen, särskilt fallskador, 

trycksår, inkontinens, felnäring, problem med munhälsa och vårdrelaterade infektioner 

• om de enskilda/patienterna skadas eller utsätts för risk att skadas, får de stöd med ut- 

redning och analys av situationen så att rutiner kan ändras och händelsen inte upprepas 

• sjuksköterska och vid behov annan personal medverkar i läkemedelsgenomgångar 

enligt den lokala överenskommelsen 

• hälso- och sjukvårdspersonalen bidrar med sin kompetens i situationer där läkare 

behöver samverka kring den enskilda. 

 

 
4.5 Livets slutskede 

 
4.5.1 Region Stockholm åtar sig att 

• se till att läkaren följer det nationella kunskapsstödet för god palliativ vård i livets 

slutskede och socialstyrelsens författningar kring dödsfall23 

• se till att läkaren genomför brytpunktsamtal med den enskilde/patienten och i 

förekommande fall närstående, tillsammans med sjuksköterska 

• informera vårdpersonalen om vilka åtgärder som ska vidtas för den enskilde då ett 

dödsfall kan förväntas. 

 
4.5.2 Kommunen åtar sig att se till att 

• hälso- och sjukvårdspersonalen följer det nationella kunskapsstödet för god palliativ 

vård i livets slutskede och socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier 

för bestämmande av människans död 

• sjuksköterskan håller läkaren informerad om de enskildas tillstånd och kallar på 

läkare vid behov 

• sjuksköterskan vid behov deltar i brytpunktsamtal tillsammans med läkare. 
 
 
 

 
23 T. ex. socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död m.fl. 
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4.6 Utflytt och avslut 

 
4.6.1 Region Stockholm åtar sig att se till att 

• informera husläkaren om enskilda/patienter som avslutar sin korttidsvistelse 

• läkaren fastställer ett dödsfall skyndsamt genom att personligen göra en klinisk 

undersökning av den avlidne, dödförklara samt skriva dödsbevis och intyg om 

dödsorsaken 

• husläkaren fastställer dödsfall med mera för de som har valt att behålla sin husläkare 

• jourläkaren fastställer oväntade dödsfall med mera, både i permanenta boenden och 

på korttidsplatser under jourtid 

• läkaren som har fastställt dödsfallet säkerställer vem som ska meddela närstående om 

ett dödsfall. 

Anmärkning: Vid ett väntat dödsfall kan läkaren fastställa dödsfall med mera utan att 

personligen infinna sig, om det är överenskommet med sjuksköterskan. Förutsättningen är 

att sjuksköterskan har gjort en klinisk undersökning24 och lämnar uppgifter om resultatet av 

undersökningen till läkaren. Om den tjänstgörande sjuksköterskan anser att läkaren behöver 

infinna sig trots att dödsfallet är väntat ska läkaren infinna sig så snart det är möjligt. 

 
4.6.2 Kommunen åtar sig att se till att 

• sjuksköterskan vid ett väntat dödsfall gör en klinisk undersökning enligt socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död25 

• sjuksköterskan vid dödsfallet lämnar efterfrågad information till läkaren som därmed 

kan fylla i blanketten för transport och informera om eventuell pacemaker med mera 

• sjuksköterskan kallar på den ordinarie läkaren på boendet, husläkaren eller jourläkaren, 

beroende på var de enskilda är listade respektive tiden på dygnet 

• sjuksköterskan informerar de närstående om dödsfallet efter överenskommelse med 

läkare. 

 

 
4.7 Närstående 

 
4.7.1 Region Stockholm åtar sig att se till att 

• läkaren lämnar medicinsk information, vid behov i samverkan med sjuksköterska, 

som närstående har behov av eller har efterfrågat 

• läkaren ger stöd till närstående, vid behov i samverkan med sjuksköterska, som är 

anpassat till situation och behov 

• läkaren genomför brytpunktsamtal, vid behov i samverkan med sjuksköterska, 

angående ändringar av vårdens inriktning 

• läkaren genomför efterlevandesamtal, vid behov i samverkan med sjuksköterska. 

 
4.7.2 Kommunen åtar sig att se till att 

• sjuksköterskan genomför samtal, vid behov i samverkan med läkare, vid inflyttning 

 
24 Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om 

kriterier för bestämmande av människans död. 
25 3 kap socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död. 
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i permanent boende samt påbörjad vistelse på korttidsplats 

• sjuksköterskan ger stöd och för samtal som är anpassat till situation och behov 

• med närstående, vid behov i samverkan med läkare och i förekommande fall med 

annan personal, 

• sjuksköterskan utför avslutssamtal, vid behov i samverkan med läkare och i 

förekommande fall med annan personal. 

 

 

5. Säkerhet 

 
Regionen och kommun åtar sig gemensamt att 

• uppmuntra enskilda/patienter att själva vara uppmärksamma på risker i deras 

situation och rapportera till hälso- och sjukvårdspersonalen 

• se till att all personal är uppmärksam på risker och rapporterar identifierade risker 

i respektive system 

• vid behov tillsammans analysera och utreda rapporterade risker och genomföra 

nödvändiga åtgärder för att minimera eller eliminera risker för vårdskador 

• rapportera avvikelser i respektive verksamhets avvikelsesystem 

• vid behov tillsammans analysera och utreda rapporterade avvikelser och genomföra 

nödvändiga åtgärder för att minimera eller eliminera vårdskador. 

 

 

 

6. Skäl för kommunen att på egen hand anlita 
läkare enligt 16 kap 1 § HSL 

 
Om läkarorganisationen vid upprepade tillfällen26  inte uppfyller sina skyldigheter gentemot 

det särskilda boendet enligt förfrågningsunderlaget, äger kommunen med stöd av 16 kap 1 § 

HSL rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina faktiska kostnader för detta 

från regionen. 

Om landstinget inte uppfyller sina skyldigheter enligt denna delöverenskommelse att tillhanda-

hålla läkare, har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina 

faktiska kostnader för detta från regionen. 

Förutsättningarna för att kommunen ska få ersättning för sina faktiska kostnader anges i 

avsnitt 7. 

Skäl för kommunen att anlita läkare och få ersättning av regionen: 

• Vårdgivaren lämnar inte information om medicinsk status för en enskild individ till 

sjuksköterska inom en vecka efter det att individen har valt att lista sig hos vårdgivaren 

• Besöksverksamheten som ska genomföras minst en gång per vecka har inte genomförts 

• Läkaren svarar inte då sjuksköterska ringer för konsultation (gäller även jourhavande 

läkare) 

• Läkaren ger otillräckligt stöd27 i individrelaterade medicinska frågor, särskilt kring 

 
26 Två gånger eller fler inom en kalendermånad, eller en gång per kalendermånad två kalendermånader i rad. 
27 Vad ett otillräckligt stöd innebär ska parterna komma överens om i en lokal överenskommelse, enligt avsnitt 1.6. 
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stöd vid vård och behandling i livets slutskede 

• Läkaren kommer inte på akut oplanerade besök28 eller då sjuksköterskan uttrycker 

att det finns ett behov av läkarkonsultation på plats (exempelvis vid behov av 

proaktiva ordinationer eller ett oväntat dödsfall) 

• Det föreligger allvarliga risker29 för patientsäkerheten 

• Läkare som inte talar, förstår, kan läsa eller skriva begriplig svenska 

• Det saknas förutsättning att utföra uppdraget till följd av bristande kompetens hos 

läkaren, eller av annat skäl 

• Läkaren åsidosätter bestämmelser i lagar eller andra författningar 

• Inställelsetiden för akuta, oplanerade besök vid akuta tillstånd har överskridit två 

timmar efter det att vårdgivaren har erhållit en förfrågan och det inte finns några 

andra överenskommelser med boendets personal. 

Om läkaren inte kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av att den kommunfinansierade 

hälso- och sjukvårdspersonalen inte har följt denna delöverenskommelse, måste 

läkarorganisationen påtala förhållandet för kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation så 

att kommunen kan vidta åtgärder. 

 

 

7. Förutsättningar för kommunen att anlita läkare 
och erhålla ersättning från regionen 

 
Den praktiska hanteringen av kontakterna mellan kommunen och läkare eller läkarorganisation 

samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen anges i avsnitt 8. 

Brister och avvikelser enligt ovan ska dokumenteras och överlämnas skriftligt till vårdgivarens 

verksamhetschef. Om bristerna och avvikelserna inte åtgärdas omedelbart av läkar-

organisationen ska kommunen rapportera dessa skriftligt till registraturen på hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen som då ansvarar för att kontakta vårdgivaren och skyndsamt kräva 

åtgärder. 

Om kommunen anser att det finns skäl att på egen hand anlita läkare och erhålla ersättning 

ska ett beslut om detta fattas av ansvarig nämnd eller ledningsperson inom en upphandlad 

eller godkänd utförare, eller i förekommande fall av en medicinskt ansvarig sjuksköterska 

eller annan person, enligt delegationsordningen. Beslutet ska omedelbart meddelas hälso- 

och sjukvårdsförvaltningen skriftligt (e-post går bra), med en hänvisning till inrapporterade 

avvikelser. 

Regionens ersättning till kommunen ska motsvara kommunens styrkta kostnader för 

åtgärderna. 

Om behovet av läkarinsats hänger samman med att kommunen har eftersatt sitt hälso- och 

sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, kan ersättningen sättas ned. Parterna 

får i dialog värdera och komma överens om ersättningen med hänsyn till omständigheterna. 

 

 
 
 

 
28 Se förfrågningsunderlaget Läkarinsatser i särskilt boende, avsnitt 5.14 och definitioner i detta uppdrag, sid. 34 i förfrågningsunder- laget från 

20140201. 
29 Vägledning om vad som kan betraktas som allvarliga risker finns i 4 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om 

anmälningsskyldighet enligt lex Maria. 
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8. Rutin för kontakter mellan kommun, läkarorganisation 
och regionen 

 
1. Sjuksköterskan kontaktar den ansvarige läkaren för en rättelse. 

2. Om en rättelse inte sker skriver sjuksköterskan en avvikelserapport. 

3. Sjuksköterskan kontaktar MAS eller MAR, och överlämnar en avvikelserapport. 

4. MAS eller MAR kontaktar verksamhetschefen för läkarorganisation samt lämnar 

en skriftlig avvikelserapport. 

5. Om en rättelse inte sker kontaktar MAS eller MAR hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

via telefon eller e-post och överlämnar avvikelserapporten skriftligen. 

6. Om en rättelse inte sker meddelar den ansvariga nämnden, eller MAS eller MAR i 

förekommande fall enligt delegationsordning eller annan, att kommunen avser att 

anlita en egen läkare och få ersättning för detta av regionen. 

7. Kommunen anlitar en egen läkare. I första hand anlitas en vårdgivare som är 

godkänd av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och som utför läkaruppdrag i 

särskilt boende. 

8. Kommunen erhåller ersättning från regionen tills hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

har löst situationen. 

9. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen måste lösa frågan permanent och under tiden ska 

kommunen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen hålla kontakten. 
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9. Definitioner 
 

Avlastning 

(Egen definition) 

Särskild form av korttidsplats där syftet är att de enskildas/patienternas 

närstående får möjlighet till vila och avlastning när de enskilda/patienterna 

vistas på korttidsplatsen – ofta en till två veckor – efter biståndsbeslut av 

kommunal biståndshandläggare. 

Brytpunktssamtal 

vid övergång till 

palliativ vård i livets 

slutskede 

(Socialstyrelsens 

termbank) 

(Egen kommentar) 

Samtal mellan ansvarig läkare eller tjänstgörande läkare och patient om 

ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets slutskede, där 

innehållet i den fortsatta vården diskuteras utifrån patientens tillstånd, 

behov och önskemål. 

Kommentar: 

Initiativet till ett brytpunktssamtal tas av den behandlingsansvarige 

läkaren. Brytpunktssamtal är ett samtal för att planera för de fortsatta 

vårdinsatserna då livets slutskede inleds. Samtalet hålls mellan den 

ansvarige läkaren, ofta en sjuksköterska och de enskild/patienterna, samt 

– om dessa önskar – de enskildas/patienternas närstående. Detta kan också 

vara nödvändigt när patienten är kognitivt sviktande eller medvetslös. 

Vid övergång till en tidig palliativ vård kan samtalet innehålla en plan för 

en fortsatt aktiv behandling, men vid övergång till palliativ vård i livets 

slutskede fokuseras på lämpliga insatser för lindring och stöd till den 

enskild/patient, samt närstående. Brytpunktssamtalet dokumenteras i 

patientjournalen. 

Fast läkarkontakt 

(Egen definition) 

Den (hus)läkare i primärvården som de enskilda/patienterna har valt 

enligt 5 § HSL. 

Observera att de enskilda/patienterna som bor i ett särskilt boende för 

äldre istället kan välja att lista sig hos en läkarorganisation eller vårdgivare 

som hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett avtal med och som hälso- 

och sjukvårdsnämnden har godkänt. 

Förfrågnings- 

underlag, FFU 

(Egen definition) 

Ett regelverk enligt lag om valfrihetssystem som innehåller ansöknings-

blankett, avtalstext, uppdragsbeskrivning, ersättnings- och rapporterings- 

krav. Det används för att godkänna vårdgivare och teckna avtal med 

hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

Huvudman 

(Socialstyrelsens 

termbank) 

Myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret 

för viss verksamhet. 

Kommunfinansierad 

verksamhet 

(Egen definition) 

En verksamhet som oavsett driftsform finansieras av en kommun. Den 

kan vara i kommunal regi, en upphandlad entreprenör enlig LOU, en 

godkänd utförare enligt LOV, eller enstaka platser som en kommun köper 

av en privat verksamhet. 

Korttidsplats 

(Socialstyrelsens 

termbank) 

(Egen kommentar) 

En bäddplats utanför det egna boendet som är avsedd för tillfällig vård 

och omsorg dygnet runt. 

Anmärkning: Korttidsplatser används för bland annat rehabilitering, 

omvårdnad, växelvård och avlastning av närstående. 

Husläkaren ansvarar för den planerade och långsiktiga behandlingen för 

en person som vistas på en korttidsplats. 

Regionfinansierad 

verksamhet 

(Egen definition) 

En verksamhet som oavsett driftsform finansieras av regionen. 

Den kan vara i regionens regi, en upphandlad verksamhet enligt LOU, 

en godkänd utförare enligt LOV. 
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Läkarmedverkan 

(Egen definition) 

Avser samarbete med en läkare hos en vårdgivare som tillhandahåller 

läkarinsatser i ett särskilt boende för äldre genom avtal med hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen, samt dennes samverkan med enskilda/patienter 

samt personal inom ett särskilt boende för äldre. (Det kan i förekommande 

fall gälla husläkare som enskilda/patienter har valt att behålla, eller 

husläkare på en korttidsplats.) 

Läkarorganisation 

(Egen definition) 

Den vårdgivare som erbjuder läkarinsatser i särskilt boende för äldre 

genom avtal med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och som har valts av 

respektive kommunfinansierad verksamhet. 

Omvårdnadsansva- 

rig sjuksköterska 

(Enligt Socialstyrelsens 

Kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuk- 

sköterska, 2005) 

Namngiven sjuksköterska som utsetts att ha ett särskilt sammanhållande 

omvårdnadsansvar för vissa namngivna personer/patienter i verksamheten. 

Permanent plats 

(Egen definition) 

En bostad dit enskilda/patienter har flyttat för att bo varaktigt efter beslut 

av kommunens biståndshandläggare. 

Personcentrerad 

vård och omsorg 

(Egen definition) 

Vård och omsorg som i hög grad fokuserar på de resurser varje person 

har, på vad det innebär att vara människa samt behovet av vård och 

omsorg. Personen betraktas inte utifrån ett ohälsotillstånd eller en 

funktionsnedsättning. Vården och omsorgen planeras i samförstånd med 

enskilda/patienter. Vårdrelationen bygger på ett partnerskap mellan dem 

som utför vård och omsorg och enskild/patient (ofta tillsammans med 

anhöriga eller närstående). Den enskilde/patienten är aktiv i planeringen 

och genomförandet av vård, omsorg och rehabilitering. Utifrån den 

enskildes/patientens situation och behov görs en vårdplan och en 

genomförandeplan som innehåller mål och strategier för genomförandet 

och en kort och långsiktig uppföljning. 

Primärvård 

(Socialstyrelsens 

termbank) 

Hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller 

sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av 

grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete 

och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och 

tekniska resurser. 

Samordnad individuell 

planering, SIP 

(Egen definition) 

(Egen kommentar) 

Planering av vem som ansvarar för att tillgodose de behov en person har 

när det gäller insatser från socialtjänst, hälso- och sjukvård och eventuellt 

andra aktörer. En förutsättning är att den enskilde lämnar sitt samtycke 

till att en sådan planering görs. 

Deltagare i en SIP är den enskilde/patienten och, om denne önskar och 

det är lämpligt, närstående samt de som har ansvar för respektive 

insatser. 

SIP regleras i likalydande texter i 16 kap 4 § HSL och i 2 kap. 7 § SoL 
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Särskilt boende 

för äldre 

(Socialstyrelsens 

termbank) 

(Egen kommentar) 

Boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse 

tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer 

med behov av särskilt stöd 

Enligt 5 kap. 5 § 2:a stycket socialtjänstlagen ska kommunen ”inrätta 

särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor 

som behöver särskilt stöd.” 

Utförare 

(Egen definition) 

Kommunfinansierad verksamhet i egen regi eller aktör som enligt avtal 

med kommunen levererar vård- och omsorgsinsatser i de verksamheter 

denna delöverenskommelse omfattar. 

Vårdgivare 

(Socialstyrelsens 

termbank) 

(Egen kommentar) 

Statlig myndighet, region och kommun när det gäller sådan hälso- och 

sjukvårdsverksamhet som myndigheten, regionen eller kommunen har 

ansvar för (offentlig vårdgivare), samt annan juridisk person eller enskild 

näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat 

vårdgivare). 

Kommentar: 

I denna delöverenskommelse avser vårdgivare den juridiska eller enskilda 

fysiska person som hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom regionen 

har tecknat ett avtal med enligt förfrågningsunderlaget Läkarinsatser i 

särskilt boende. (Det gäller både regionens verksamhet i egen regi och 

andra godkända utförare.) 

Vårdgivare är 

• den nämnd som kommunfullmäktige har utsett att vara vårdgivare 

eller ansvarig för kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet. 

(Om kommunfullmäktige inte har utsett en sådan nämnd är 

kommunfullmäktige vårdgivare.) 

• den nämnd som regionfullmäktige har utsett att vara ansvarig för 

regionens hälso- och sjukvård (hälso- och sjukvårdsnämnden i 

Region Stockholm). 

• utförare enligt LOU/LOV 

Godkänd vårdgivare 

(Egen definition) 

Begreppet godkänd vårdgivare används av Region Stockholm för bland 

annat den läkarorganisation som hälso- och sjukvårdsförvaltningen har 

avtal med och som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget 

Läkarinsatser i särskilt boende. Det gäller både regionens verksamhet i 

egen regi och andra godkända utförare enligt LOV. 

Växelvård 

(Egen definition) 

En särskild form av korttidsplats med regelbundet återkommande vistelse 

som kan pågå över lång tid, men där varje vårdtillfälle är kort – ofta en till 

tre veckor – efter beslut av en kommunal biståndshandläggare. 
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10. Uppföljning 

 
En uppföljning av denna delöverenskommelse ska ske årligen. Ett särskilt dokument som 

gäller uppföljningen kommer att utarbetas i särskild ordning. 

 

11. Referenser 

 
• Hälso- och sjukvårdslag (2017:30). 

• Socialtjänstlag (2001:453). 

• Patientsäkerhetslagen (2010:659). 

• Patientlag (2014:821), trädde i kraft den 1 januari 2015. 

• Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 

• Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 

• Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död. 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier 

för bestämmande av människans död. 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om 

vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete 

• Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:40) 

anmälningsskyldighet enligt lex Maria. 

• Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede 

(Socialstyrelsen).
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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund 

Sedan Ädelreformen år 1992 råder det viss osäkerhet om vilket ansvar kommunen respektive 

regionen har för nutritionsomhändertagandet. Enskilda/patienter inom de särskilda 

boendeformerna för äldre30 har i dag begränsade möjligheter att få en individuell 

nutritionsbehandling av dietist, trots att behovet är mycket stort i denna grupp. Många som 

bor inom en särskild boendeform för äldre har flera olika sjukdomar och konsumerar en stor 

mängd läkemedel med stora sammanhängande nutritionsproblem som följd. 

Kombinationen hög ålder, kroniska sjukdomar och många läkemedel är problematisk och 

leder till förändrade metabola förutsättningar och ätsvårigheter på grund av till exempel 

aptitlöshet, illamående och muntorrhet. Samtidigt kan behovet av energi och näring öka. 

Om inte rätt åtgärder sätts in är risken stor för undernäring under dessa omständigheter. 

Enligt patientsäkerhetslagen och patientlagen31 ska hälso- och sjukvårdspersonalen utföra 

sitt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Individuella nutritionsinsatser ska 

alltså göras utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet genom oral, enteral eller parenteral 

nutrition. 

Patientsäkerhetslagen32 stadgar vidare att ”vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för 

att förebygga att patienter drabbas av vårdskador33. För åtgärder som inte kan vidtas 

omedelbart ska en tidsplan upprättas”. Det innebär ett långtgående ansvar för att undvika 

undernäring. 

Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att ”hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga 

ohälsa” och i patientlagen står det att ”vården och behandlingen ska så långt det är möjligt 

utformas och genomföras i samråd med patienten” 34. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid 

undernäring35 föreskriver att vårdgivaren ska fastställa rutiner för när en patients 

näringstillstånd ska utredas och hur en utredning ska göras, samt hur undernäring ska 

förebyggas och behandlas. 

För att möta de krav som patientsäkerhetslagen, patientlagen, hälso- och sjukvårdslagen och 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ställer, krävs teamarbete och legitimerad 

personal med specialistkompetens inom området nutrition, oavsett huvudman. Dietister är 

sedan år 2005 en legitimerad yrkesgrupp som genom individuell nutritionsbehandling kan 

säkerställa ett gott nutritionsomhändertagande av äldre inom vård och omsorg. Det är den 

enda legitimerade yrkesgrupp som har en djupgående utbildning inom nutritionsbehandling. 

Utöver dietistens specialistkompetens är faktorer som teamarbete, tillgänglighet och väl 

utvecklade och kända rutiner i verksamheterna viktiga för att säkerställa en god och säker 

nutritionsbehandling. Här krävs ett tvärprofessionellt teamarbete där dietisten har en central 

roll. 

Socialstyrelsen är tydlig i sin vägledning Näring för god vård och omsorg36: ”Rätt mat och 

näring är en viktig patientsäkerhetsfråga. Säker vård med god kvalitet måste baseras på 

bedömningar av risk för undernäring, utredning av orsaken till undernäringstillstånd samt 

 
30 Särskild boendeform enligt 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlag (2001:453). 
31 3 kap. 2§ patientsäkerhetslag (2010:659), 1 kap. 7 § patientlag (2014:821). 
32 3 kap. 2§ patientsäkerhetslag (2010:659). 

33 3 kap. 5 § patientsäkerhetslag definierar vad som avses med vårdskada (se definitioner). 
34 2 § 3 kap hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 5 kap. 1 § patientlag (2014:821) 
35 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring. 
36 Näring för god vård och omsorg, en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Socialstyrelsen september 2011. 
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adekvat näringsbehandling, inklusive uppföljning av insatta åtgärder. Denna vård är lika 

viktig för omsorgstagaren/patienten som läkemedel, andningsunderstöd och andra 

terapeutiska insatser. Klinisk nutrition är en del av den medicinska behandlingen”. 
 

1.2 Målgrupp 

Målgruppen utgörs av personer som efter beslut av kommunen bor inom särskilda boende-

former för äldre, oavsett personens faktiska ålder. Det är särskilt viktigt att vara uppmärksam 

på personer som uppfyller en eller flera av nedanstående kriterier: 

• ofrivillig viktförlust – oavsett tidsförlopp och omfattning 

• ätsvårigheter – till exempel aptitlöshet, tugg- och sväljproblem, orkeslöshet och 

motoriska störningar 

• undervikt – det vill säga ett Body Mass Index (BMI) under 20 för individer under 

70 års ålder, eller under 22 för den som är över 70 år. 

 
1.3 Syfte 

Denna överenskommelse syftar till att tydliggöra ansvaret för individuell nutritionsbehandling 

i särskilt boende för äldre. 

 
1.4 Mål 

Målet är att de enskilda/patienterna får sitt energi- och näringsbehov tillgodosett utifrån 

sina individuella förutsättningar och behov, genom ett lämpligt nutritionsomhändertagande, 

baserat på en individuell bedömning och individanpassade åtgärder, med en nödvändig 

uppföljning och utvärdering. 

 
1.5 Definitioner 

 

Berikning Tillsättning av livsmedel eller specifika berikningsmedel i mat och dryck 

för att öka innehållet av energi, protein, vitaminer och/eller mineralämnen. 

BMI Body Mass Index. Uträkning av BMI görs enligt följande formel: vikt i kg/ 

(längd i meter x längd i meter). 

Dietetik Kostbehandling vid sjukdomstillstånd. 

Enteral nutrition Näringstillförsel direkt via mag-tarmkanalen. 

SNR-kost Kost enligt svenska näringsrekommendationer (Livsmedelsverket). 

A-kost Allmän kost för sjuka (Livsmedelsverket). 

E-kost Energi- och proteintät kost (Livsmedelsverket). 

Kosttillägg Kompletterar ordinarie kost genom att tillfredsställa behovet av energi 

och/eller näringsämnen. 

Livsmedel för 

särskilda 

näringsändamål 

Livsmedel som till följd av särskild sammansättning eller tillverkningsmetod 

är lämpliga för enskilda/patienter som behöver särskild kost, samt 

personer som kan ha nytta av ett kontrollerat intag av särskilda ämnen i 

kosten. 
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Malnutrition Tillstånd där brist på eller obalans av energi, protein eller andra 

näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i 

kroppens sammansättning, funktion eller vid sjukdomsförlopp. 

MNA Mini Nutritional Assessment. Riskbedömningsverktyg (screeningverktyg) 

för att upptäcka risk för undernäring. 

Nutrition Näring och/eller näringstillförsel. 

Näringsdryck Flytande kosttillägg. 

Parenteral nutrition Intravenös näringstillförsel. 

Perkutan endosko- 

pisk gastrostomi 

(PEG) 

 
Kort sond som införs genom bukväggen till magsäcken och används för 

enteral nutrition. 

Riskbedömning Systematisk undersökning av en population för att identifiera individer 

som är omedvetna om att de har ohälsa eller är i riskzonen för att utveckla 

ohälsa. 

Sarkopeni Minskad muskelmassa med förlust av muskelfunktion. 

Sjukdomsrelaterad 

undernäring 

Definieras som ett tillstånd med brist på energi, protein och andra 

näringsämnen som orsakar mätbara skadliga effekter på kroppens 

struktur och funktion och kan leda till kliniska komplikationer. 

Sondnäring Näringslösning som ges vid enteral nutrition. 

Specialkost Kost vid specifika sjukdomstillstånd. 

Undernäring Tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har 

orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens 

sammansättning, funktion eller vid sjukdomsförlopp (jämför 

malnutrition). 

Verksamhetschef I denna delöverenskommelse avser begreppet verksamhetschef endast 

verksamhetschef enligt 2 § 4 kap hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30). 

Vårdskada I patientsäkerhetslagen avser begreppet vårdskada lidande, kroppslig eller 

psykisk skada eller sjukdom, samt dödsfall som hade kunnat undvikas om 

adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 

sjukvården. 

 
 

2. Omfattning och gränsdragningsfrågor 

 
Överenskommelsen omfattar kommunalt finansierade särskilda boendeformer för äldre. 

Vid nutritionsproblem och behandling finns både ett omvårdnadsperspektiv och ett medicinskt 

perspektiv. Vid nutritionssvårigheter följs perspektiven ofta åt innan det blir en tydlig 

medicinsk frågeställning. 
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3. Nutritionsomhändertagande 
 

Socialstyrelsen rekommenderar att undernäring uppmärksammas genom riskbedömning 

och rapportering företrädesvis i Senior Alert37. Om riskbedömningen visar på undernäring 

eller risk för undernäring krävs vidare utredning. På grund av den oklarhet som råder mellan 

kommun och region när det gäller att tillhandahålla dietistkompetens för basal och specifik 

nutritionsbehandling, finns en påtaglig risk för att de åtgärder som genomförs med 

anledning av en utförd riskbedömning inte motsvarar kraven på att följa vetenskap och 

beprövad erfarenhet. 

Utgångspunkten för all kosthållning är att den enskilde har ett eget ansvar. När den enskilde 

inte har möjlighet att ta ansvar för hela eller delar av sitt kost- och näringsintag ansvarar 

kommunen för att se till att behoven i möjligaste mån tillgodoses. 

Den enskilde har rätt att få en lämplig nutritionsbehandling av personal med särskild 

nutritionskompetens. Med rätt nutrition kan sjukdom förebyggas, lindras eller behandlas. 

Nutritionsinsatser vid rätt tidpunkt är avgörande för en god och säker vård. 

Verksamhetschefen i regionfinansierad verksamhet respektive kommunfinansierad hälso- 

och sjukvård ansvarar för att alla medarbetare engageras, har rätt kompetens samt får 

ansvar och befogenheter för att kunna bedriva vård av god kvalitet inom nutrition. 

Inom området nutrition ansvarar den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, för kvalitet 

och säkerhet och har ett övergripande ansvar för att hälso- och sjukvårdspersonalen känner 

till och följer lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer. 

Den behandlade läkaren som den enskilde/patienten är listad hos har det medicinska 

huvudansvaret, vilket också omfattar nutritionsproblem. Vid specifika sjukdomstillstånd och 

vid utredning av malnutrition (felnäring) ansvarar läkaren för att delta i den inledande 

riskbedömningen för den enskilde, samt för bedömning, ordination och behandling. Läkaren 

ordinerar en lämplig nutritionsbehandling i samråd med den enskilde och personal, såsom 

sjuksköterska, dietist, logoped och undersköterska. 

Tillsammans med den ansvarige läkaren eller sjuksköterskan ansvarar dietisten för att 

utreda, ordinera, behandla och följa upp tillstånd utifrån en nutritionsdiagnos. Vid behov gör 

dietisten en kostanamnes och kan ordinera en individuellt anpassad nutritionsbehandling. 

Vidare har dietisten kunskaper om livsmedel och specialprodukter. Dietisten är en resurs för 

verksamhetschefen och MAS när det gäller att ta fram processer, aktiviteter och rutiner i 

ledningssystem för nutritionsomhändertagande. 

Den ansvariga sjuksköterskan ansvarar för att, i samråd med den enskilde/patienten, vaka 

över den enskildes/patientens nutritionsstatus, identifiera ätsvårigheter och vid behov göra 

egna ordinationer, samt se till att den enskilde/patienten får mat och näring enligt givna 

ordinationer. Sjuksköterskan bedömer när särskild kompetens behövs och kontaktar dietist 

och/eller läkare om det är aktuellt med en nutritionsbedömning, utredning och åtgärder 

utanför det egna kompetensområdet. Att hjälpa den enskilde/patienten med en god 

munhälsa är också avgörande för ett gott nutritionstillstånd. 

Arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för utprovning och ordination av lämpliga 

hjälpmedel och sittställningar som kan underlätta och ge bästa möjliga fysiska 

förutsättningar för ätandet. 

Omvårdnadspersonal har ett viktigt ansvar för att observera förändringar i nutritionsstatus 

och rapportera dessa till berörd hälso- och sjukvårdspersonal (ansvarig sjuksköterska), samt 

dokumentera detta i den sociala dokumentationen. 

Efter remiss från läkare ansvarar logoped för utredning av sväljproblem. Den enskilde/ 

 
37 Socialstyrelsens definition återfinns i ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre”, 2013. 
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patienten kan behöva hjälp att kontakta sin tandläkare vid tandproblem. 

 

 
3.1 Individuell nutritionsbehandling 

 
3.1.1 Näringsbehov 

Näringsbehovet är individuellt och ska anpassas efter den enskilde/patienten. Vid inflyttning 

till särskilt boende för äldre ska den enskilde/patienten få en individuell bedömning av sitt 

behov, samt att alla som bor i ett boende för äldre får en kontinuerlig uppföljning och 

utvärdering. 

 

3.1.2 Måltider 

Den enskilde/patienten ska få måltiden individuellt anpassad efter sina vanor, behov och 

önskemål. En anpassning av måltidsmiljön, måltidsstöd, rätt sittställning, möbler och 

äthjälpmedel bör göras inom en vecka efter inflyttning till ett särskilt boende. Insikten att 

måltiden är en viktig del av den medicinska behandlingen ska vara utgångspunkten i 

måltidens planering och utformning, liksom den enskildes/patientens behov och 

önskemål. För detta krävs samverkan mellan olika kompetenser. 

 

3.1.3 Koster utifrån individuella behov 

Grundkost, konsistensanpassad kost enligt Konsistensguiden, kost vid olika 

sjukdomstillstånd samt kost efter religiösa, etiska och kulturella behov ska kunna erbjudas. 

För att kunna förstå skillnaderna mellan olika slags kost krävs fördjupad kunskap hos såväl 

hälso- och sjukvårdspersonalen som omsorgspersonalen.38 

För en patientsäker och kostnadseffektiv ordination av kosttillägg och annat nutritionsstöd 

krävs en individuell ordination på en tydlig indikation, vilket i sin tur förutsätter en individuell 

utredning. För att den enskilde/patienten ska få lämplig behandling i kurativt eller palliativt 

syfte behövs tillgång till rätt slags kompetens. 

 

4. Ansvar, åtaganden och inflytande 

 
4.1 Ansvar och åtaganden för respektive part 

Den kommunfinansierade verksamheten ansvarar för den basala nutritionsbehandlingen. 

Region Stockholm ansvarar för nutritionsbehandlingen på specifik nivå. Vårdgivare inom 

både kommun och region ska fastställa rutiner i sina respektive verksamheter för när den 

enskildes/patientens näringstillstånd ska utredas och hur en sådan utredning ska göras, 

samt hur undernäring ska förebyggas och behandlas.39 

 
4.1.1 Kommunens åtagande 

Kommunfinansierade särskilda boendeformer för äldre ansvarar för den basala nutritions-

behandlingen, vilket innebär att kommunen har ett ansvar för nutrition. I det ingår alla 

insatser för att uppfylla patientsäkerhetslagens bestämmelser om vårdgivarens skyldighet att 

bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.40 Kommunen ansvarar för att 

verksamhetschefer inom kommunfinansierad hälso- och sjukvård ges resurser som gör det 

 
38 Rätt mat inom äldreomsorgen, 2008. Christina Sollenberg, Celiakiförbundet och Sveriges Pensionärsförbund. 
39 5–6 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring. 
40 3 kap. 5 § patientsäkerhetslag (2010:659) 
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möjligt att ta ansvar för att nutritionskompetens finns tillgänglig inom verksamheten. 

Basal nutritionsbehandling innebär följande: 

• riskbedömning/nutritionsscreening 

• beräkning av energi- och näringsintag 

− energi 

− protein 

− vitaminer 

− mineralämnen 

• beräkning av energi- och näringsbehov i relation till intag 

• kostordination 

• kosttyper enligt gällande nationella rekommendationer 

• jämn måltidsfördelning över dagen 

• förutsättningar för en begränsad nattfasta 

• handledning av personal i nutritionsfrågor och -behandling 

• anpassad mat utifrån överkänslighet och allergier 

• konsistensanpassning av maten (gäller även mellanmål) 

• upplägg och servering för att främja ätandet 

• ordination av specialkost vid behov 

• ordination av kosttillägg vid behov 

• ordination av specialprodukter vid behov 

• enteral nutrition (mängd och typ av sondmat, matningshastighet och tidpunkt) 

• uppföljning och utvärdering av insatta nutritionsåtgärder. 

För att uppfylla kraven om basal nutritionsbehandling behöver verksamheten ha tillgång till 

dietistkompetens. Verksamhetschefen avgör ansvarsfördelningen mellan dietist, undersköterska 

och sjuksköterska utifrån medarbetarnas samlade kompetens. 

 
4.1.2 Region Stockholms åtagande 

Vid komplicerade nutritionsproblem som hänger samman med sjukdom och kräver specifik 

bedömning och ordination, ansvarar regionen för nutritionsinsatser. Läkarens medverkan i 

riskanalys, bedömning och behandling är lika viktig för nutrition som för läkemedel. 

Nutritionsinsatser på specifik nivå utförs av regionen och omfattar 

• behandling av nutritionsproblem där de basala nutritionsinsatserna inte är tillräckliga 

• insättning, start och överrapportering av enteral nutrition till omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska och/eller dietist 

• kostbehandling vid svår malnutrition (utifrån bedömning av dietist och/eller läkare) 

• tugg- och sväljutredning 

• utredning, behandling, uppföljning och överrapportering av nutritionsproblem vid 

sjukdomar som: 

− njursjukdom 

− cancersjukdom 

− leversjukdom 

− ämnesomsättningssjukdom. 
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4.2 Inflytande (information, delaktighet) och sekretess för 
berörda personalgrupper, enskilda och närstående 

Den enskilde/patienten, och vid önskemål även dennes närstående, ska ha inflytande över 

behandlingen. Det innebär att den enskilde/patienten samtycker till och är delaktig i 

besluten där det är möjligt och att den enskildes/patientens erfarenheter, kunskaper och 

önskemål tas tillvara vid valet av insatser. Det är viktigt att vara lyhörd för den 

enskildes/patientens individuella behov och önskemål och att den enskilde/patienten 

medverkar i aktuella åtgärder. Att den enskilde/patienten accepterar förebyggande och 

behandlande åtgärder är en förutsättning för ett gott resultat. 

För att hälso- och sjukvårdens personal i region och kommun ska kunna tala med varandra och 

med närstående om en aktuell situation krävs ett samtycke till informationsöverföring. 

Samtycket måste inte ske skriftligt, men ska dokumenteras i den enskildes journal hos 

respektive huvudman. Observera att inre sekretess gäller, det är endast den personal som 

arbetar med den enskilde/patienten som har rätt till informationsutbyte. 

 

 

5. Säkerhet 

 
5.1 Hur den enskilde/patienten kan medverka i säkerhetsarbetet 

Det är väsentligt att den enskilde/patienten är informerad om sin behandling. Ju mer den 

enskilde/patienten förstår, desto bättre förutsättningar för ett samarbete kring nutritionen. 

 
5.2 Information om risker och avvikelser mellan parter och verksamheter 

I de fall endera parten uppfattar att överenskommelsen inte följs, ska en avvikelserapport 

skrivas och sändas till en utsedd kontaktperson hos den andre parten. Detta ska inte förväxlas 

med avvikelser i vård och omsorg inom en och samma verksamhet som ska behandlas enligt 

interna rutiner i verksamhetens ledningssystem. 

 

 

6. Ekonomi 

 
6.1 Åtaganden, konsekvenser och ersättning för parter i förekommande fall 

Delöverenskommelsen innebär att det kan tillkomma kostnader för kommunalt finansierad 

verksamhet när det finns ett behov av att anställa eller på andra sätt säkra tillgången till 

dietister. Studier visar att nutritionsbehandling besparar den enskilde/patienten lidande och 

är kostnadseffektivt. Enligt studier som har belyst kostnadseffektiviteten av 



      nsvar hjälpmedel och medicintekniska produkter - SN 21/0136-2 Yttrande - Storsthlm - Överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter : 3 Gällande överenskommelse om vård och omsorg med konsekvensändringar.pdf

  
 

36 
 

nutrionsbehandling, bör de ökade kostnaderna kunna hämtas in över tid.41 42 43 44 45 46 47 48 

 

7. Uppföljning 

 
En uppföljning av delöverenskommelsen ska ske årligen. Ett särskilt dokument som gäller 

uppföljningen kommer att utarbetas i särskild ordning. 
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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund 

I en partsgemensam grupp med sakkunniga från regionen och kommuner, enligt uppdrag 

från den gemensamma presidiegruppen för båda organisationerna, har Region Stockholm 

genom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, och Storsthlm tagit fram ett förslag till 

överenskommelse mellan regionen och kommunerna i Stockholms län om en gemensam 

målbild för att förbättra de äldres läkemedelsanvändning. Målbilden är tänkt att mynna ut i 

en gemensam samverkansmodell för bättre läkemedelsanvändning och optimal 

läkemedelsförsörjning. 

 
1.2 Målgrupp 

Målgruppen omfattar de som oavsett ålder och efter beslut från kommunen bor i ett särskilt 

boende för äldre49 inom Stockholms län. 

 
1.3 Syfte 

Det gemensamma målbildsarbetet ska leda till en bättre samverkan och syftar till att förbättra 

utvecklingen av vård och omsorg i Stockholms län. 

Överenskommelsen ger en samlad målbild över läkemedelsområdet och utgör en grund för 

ett gemensamt kvalitetsutvecklingsarbete inom läkemedelsområdet. 

 
1.4 Mål 

De enskilda/patienterna ska få en god och optimal vård samt patientsäker 

läkemedelsbehandling. 

 

 
1.5 Definitioner 

 

Profilboende 

(Egen definition) 

Profilboende är ett särskilt boende för personer med särskilda behov 

utifrån någon form av gemensam sjukdomsdiagnos eller 

funktionsnedsättning, t.ex. Parkinson. 

Läkemedel 

(läkemedelslagen)50 

Varje substans eller kombination av substanser 

1. som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att 

förebygga eller behandla sjukdom hos människor … eller 

2. som kan användas på eller tillföras människor … i syfte att återställa, 

korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, 

immunologisk eller metabolisk verkan, eller för att ställa diagnos. 

Servicehus 

(Egen definition) 

Särskilt boende där personer tidigare kunde flytta in utan att ha stora 

behov av särskilt stöd. Insatserna gavs i form av hemtjänstinsatser. Flera 

servicehus har sedan dess avvecklats. I dag flyttar endast personer som 

behöver särskilt stöd in i servicehus efter biståndsbeslut. 

 
49 Med särskilt boende för äldre avses särskilda boendeformer för äldre, enligt 5 kap. 5§ socialtjänstlagen (2001:453). 
50 1 § Läkemedelslag (2015:315). Läkemedelslagen är en av lagarna som reglerar läkemedelsområdet. Vad som klassificeras som ett läkemedel 

bestäms av läkemedelslagen. Klassificeringen grundar sig på två faktorer: produktens innehåll och syfte. 
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Läkemedelsnära 

produkter 

(läkemedelsförmånslagen)51 

Medicintekniska produkter som behövs för att tillföra kroppen 

läkemedel, för egenkontroll av medicinering samt för stomivård. 

Huvudman 

(Socialstyrelsens termbank) 

Myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret 

för en viss verksamhet. 

Vårdgivare 

(Socialstyrelsens termbank) 

Statlig myndighet, region och kommun i fråga om sådan hälso- och 

sjukvårdsverksamhet som myndigheten, regionen eller kommunen 

ansvarar för (offentlig vårdgivare), samt annan juridisk person eller 

enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet 

(privat vårdgivare). 

 

 

1.6 Lokal samverkansöverenskommelse 

En handlingsplan för genomförandet och implementeringen av denna delöverenskommelse 

ska tas fram av respektive vårdgivare på lokal nivå, exempelvis i de lokala avtal som tas fram 

i samverkan med läkarorganisationen på det särskilda boendet. De kan med fördel harmoniseras 

med den lokala instruktionen för läkemedelshantering som ska finnas enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering52. Förslag på punkter som bör regleras 

i detta avtal: 

• samverkansformer 

• rutiner för läkemedelsgenomgångar 

• om fullständiga förråd eller DOS53 ska användas54 

• årlig utbildningsplan inom läkemedelsområdet för berörda personalkategorier 

• ordinationer enligt generella direktiv 

• checklista för hur man bedömer om icke-farmakologiska behandlingar eller 

omvårdnadsåtgärder är ett alternativ 

• checklista för åtgärder för att minska kassation av läkemedel 

• lokal behörighetsadministration i de IT-system som är relevanta för uppdraget. 
 
 

 
51 Lagom läkemedelsförmåner med mera (2002:160), med ändring genom lag (2003:76)/. 
52 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. 
53 DOS innebär att Läkemedlen beställs av förskrivaren och levereras dosförpackade (där varje dospåse innehåller de läkemedel som ska tas vid 

ett och samma tillfälle) för två veckors förbrukning (i vissa fall för en veckas förbrukning.) Det är lämpligt för enskilda/ patienter med regelbunden 
och stabil medicinering som inte kan klara sin läkemedelshantering själv t.ex. på grund av fysiska och/ eller psykiska funktionsnedsättningar. 
54 Vid begäran från en kommun inom landstinget får landstinget enligt 18d § hälso- och sjukvårdslagen erbjuda samtliga som bor i en viss, 

särskild boendeform för äldre, eller i en del av en sådan boendeform, läkemedel ur läkemedelsförrådet vid det särskilda boendet. 
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2. Omfattning och gränsdragningsfrågor 

 
Delöverenskommelsen omfattar de som oavsett ålder bor i en särskild boendeform för äldre, 

efter beslut från kommunen. Delöverenskommelsen omfattar även personer som efter beslut 

från kommunen vistas på korttidsplats, servicehus och profilboenden. 

 
2.1 Relation till andra delöverenskommelser 

 
2.1.1 Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad 

hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende 

I delöverenskommelsen om samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommun-

finansierad hälso-och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre tydliggörs 

samverkan mellan läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. 

 
2.1.2 Samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård 

I överenskommelsen om samverkan för praktisk hjälp med egenvård finns en överenskommelse 

om hur regelverket kring egenvårdsbedömningar ska tolkas i Stockholms län. Bedömningar 

av om den enskilde/patienten själv kan ansvara för och genomföra egenvårdsinsatser gäller 

ofta läkemedel. Den behandlande läkaren ska alltid bedöma om den enskilde/patienten kan 

ansvara för och genomföra sin läkemedelsbehandling själv eller behöver hjälp med 

egenvården, eller om läkemedelsbehandlingen ska vara hälso- och sjukvård. Det finns även 

möjlighet att komma överens om en lokal samverkan i hanteringen av 

egenvårdsbedömningar i särskilda boendeformer för äldre. Om parterna önskar det kan detta 

eventuellt arbetas in i den lokala handlingsplan som ska göras enligt avsnitt 1.6 i 

delöverenskommelsen. 

 
2.1.3 Samverkan för individuell nutritionsbehandling 

Eftersom läkemedelsbehandling och eventuella biverkningar kan påverka nutritionstillståndet 

hos de enskilda/patienterna finns det också en koppling till delöverenskommelsen om 

individuell nutritionsbehandling. 

 
2.2 Gränsdragningsfrågor 

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård i ordinära boenden. 

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer och biståndsbedömda 

dagverksamheter enligt socialtjänstlagen, samt särskilda boendeformer och dagliga verksamheter 

enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Kommunens ansvar omfattar 

inte läkarinsatser. 

Region Stockholm har ett kostnadsansvar för läkemedel som finns i de fullständiga förråden 

i akutförråden och dosdispenserade läkemedel i särskilda boenden. Den enskilde/patienten 

har ingen kostnad för läkemedel från förråden, men betalar läkemedelskostnaden upp till 

högkostnadsskyddet för dosdispenserade läkemedel.  

 

3. Bättre läkemedelsanvändning 

 
3.1 Den gemensamma målbilden 

Den enskilde/patienten kan förvänta sig att den läkemedelsbehandling som är ordinerad är 
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individuellt anpassad för att ge mesta möjliga nytta och minsta möjliga skada. 

Den enskilde/patienten har fått god information, är delaktig i sin behandling och vet när och 

till vem man vänder sig om det uppstår problem. Behandlingen ska följas upp och omprövas 

regelbundet. 
 

Delmål: 

• medicinskt ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling 

• resurseffektiv läkemedelsbehandling 

• vården är organiserad för att kunna erbjuda patienten den bästa 

läkemedelsbehandlingen 

• vården är utvecklingsorienterad. 

Nedan följer respektive delmål med en specificerad målbild för de enskilda/patienterna. 
 

1. Medicinskt ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling 

Den enskilde/patienten känner sig trygg i att 

• vara informerad och delaktig i sin behandling 

• få läkemedelsbehandling av en förskrivare som, tillsammans med vårdteamet, har rätt 

kunskap och information för att föreslå den bästa behandlingen, samt att förskrivaren 

inleder eller avslutar den behandling – med eller utan läkemedel – som man är överens om 

• under- respektive överbehandling uppmärksammas och åtgärdas av förskrivaren 

• biverkningar registreras av förskrivare och vårdteam och ordinationen anpassas för att 

i möjligaste mån undvika biverkningar och ge största möjliga nytta 

• få det stöd som behövs för att kunna förstå och använda sina läkemedel 

• förskrivna läkemedel finns på rätt plats, i rätt tid och blir rätt administrerade. 
 

2. Resurseffektiv läkemedelsbehandling 

De enskilda/patienterna känner sig trygg i att 

• de beslut som fattas kring läkemedelsbehandlingen baseras på vetenskap och 

beprövad erfarenhet samt evidens 

• region och kommun verkar för att gemensamma resurser används för att skapa 

mesta möjliga hälsa 

• de läkemedel som används är valda för att ge minsta möjliga miljöpåverkan utan att 

göra avkall på effekt och säkerhet 

• få en individuell läkemedelsbehandling som är säker och anpassad efter individuella 

behov, oavsett typ av boendeform. 
 

3. Vården är organiserad för att kunna erbjuda patienten den bästa 

läkemedelsbehandlingen 

Den enskilde/patienten känner sig trygg i att 

• hälso- och sjukvården är organiserad för att ge rätt läkemedelsbehandling 

• respektive vårdgivare samarbetar för att säkra patientens läkemedelsbehandling 

• respektive vårdgivare är organiserad för att snabbt värdera och införa ny kunskap, nya 

riktlinjer och metoder som är kostnadseffektiva och till gagn för den enskilde/patienten 

• region och kommun bedriver läkemedelsarbetet på ett professionellt och ojävigt55 sätt. 

 
55 Ett ojävigt sätt innebär att förskrivaren inte ska ha några relationer till läkemedelsindustrin som gör att de till exempel favoriserar ett visst 

preparat. Se vidare: http://www.lakartidningen.se/OldPdfFiles/2001/22393.pdf 
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4. Vården är utvecklingsorienterad 

De enskilda/patienterna känner sig trygga i att: 

• hälso-och sjukvårdspersonalen har lämplig kompetens och uppdaterade kunskaper om 

äldres läkemedelsbehandling 

• region och kommun bidrar till utveckling och bättre kunskap om läkemedelsbehandling för 

äldre 

• få tillgång till nya läkemedel efter behov och på ett säkert sätt 

• region och kommun bidrar till utvecklingen av icke-farmakologisk behandling. 

 

4. Ansvar och åtaganden 

 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvarar kommunen för hälso- och sjukvård i särskilda 

boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning, förutom läkarinsatser. 

Vanligen uttrycks detta som att ansvaret är ”upp till och med sjuksköterskenivå”, men nivån 

omfattar även fysioterapeuter/sjukgymnaster samt arbetsterapeuter. Regionen ansvarar för 

all hälso- och sjukvård som utförs av läkare i särskilda boendeformer för äldre och för de 

läkemedelskostnader och läkemedelsnära produkter som ingår i läkemedelsförmånen. Se 

vidare i överenskommelsen om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära 

produkter, samt listan om innehåll i akut- och buffertförråd. 

 
4.1 Ansvar och åtaganden för respektive part med avseende 

på delmålen 1 – 4 

4.1.1 Den enskilde/patienten får medicinskt ändamålsenlig och säker 

läkemedelsbehandling 

Regionen och kommunen åtar sig att 

• genomföra och implementera läkemedelsgenomgångar enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering56 och landstingets riktlinjer 

för läkemedelsgenomgångar57 

• följa upp läkemedelsbehandlingen kontinuerligt och göra förändringar vid behov 

• förskrivaren senast inom tre månader följer upp läkemedelsförskrivningen när en 

ordination förändras. 

 
Regionen åtar sig att se till att 

• den ansvarige läkaren58 gör de enskilda/patienterna delaktiga i 

läkemedelsgenomgångarna 

• de enskilda/patienternas läkare60 ansvarar för att samordna alla 

läkemedelsordinationerna för att ge en säker läkemedelsbehandling 

• den ansvarige läkaren60 tar ställning till om den enskilda/patienten kan utföra sin 

läkemedelsbehandling som egenvård 

• den enskildes/patientens läkare60 genomför en enkel läkemedelsgenomgång inför en 

 
56 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Läkemedelsgenomgångar regleras i 

ändring av läkemedelsförfattningen genom SOSFS 2012:9). 
57 Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting. www.janusinfo.se (http://www.janusinfo.se/imcms/images/ 

laksak/Lakemedelsgenomgangar_riktlinjer_SLL_130301.pdf) 
58 Detta avser den läkare som de enskilda och patienterna är listade hos. 
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påbörjad vistelse på korttidsplats, enligt landstingets förfrågningsunderlag (FFU) 2014 

• enskilda/patienter som har vistats inom slutenvård och som överförs till annan vårdgivare 
förses med läkemedel (inte bara recept) fram till dess att läkaren vid det aktuella boendet 
har tagit del av den aktuella läkemedelsordinationen och kan fullfölja behandlingen 

• arbeta för att dosförpackade läkemedel, där det är möjligt, används för patienter och 

enskilda med regelbunden och stabil läkemedelsbehandling, även vid vistelse på 

avlastningsplats och korttidsplats 

• den enskildes/patientens läkare60 ansvarar för att de samlade 

läkemedelsordinationerna är aktuella och att läkemedelslistan är uppdaterad i 

journalen 

• att all slutenvård och öppenvård registrerar förändringar av läkemedel i det aktuella 

och överenskomna IT-systemet59 om patienten har dosförpackade läkemedel 

• den enskildes/patientens läkare60 ansvarar för att överlämna trygghetskvittot till 

patienten vid utskrivning från sluten vård och att överlämna utskrivningsmeddelande 

och läkemedelsberättelse till det särskilda boendet 

• regelbundet följa upp att den läkemedelshantering som anges i respektive 

förfrågningsunderlag60 följs. 

 
Kommunerna åtar sig att se till att 

• överlämna rätt läkemedel i rätt dos och till rätt patient, samt i rätt tid och på rätt 

sätt för dem som behöver hjälp med detta 

• ha en organisation och rutiner för en säker läkemedelshantering 

• sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal och omvårdnadspersonal är delaktiga i 

läkemedelsgenomgångarna 

• sjuksköterskorna gör en symtomskattning61 innan läkemedelsgenomgången 

• sjuksköterskan i det särskilda boendet dokumenterar mottagandet av 

utskrivningsmeddelandet och läkemedelsberättelsen. 

 
4.1.2 Den enskilde/patienten får resurseffektiv läkemedelsbehandling 

Regionen och kommunen åtar sig att 

• arbeta evidensbaserat 

• följa Kloka Listan och de riktlinjer och rekommendationer som gäller 

• använda relevanta system62 för rekvisition av läkemedel till 

läkemedelsförråd och för ordination och rekvisition av DOS-läkemedel63 på 

ett effektivt sätt 

• ha en lokal organisation för behörigheter, utbildning och tillgång till berörda system 

• arbeta för att få en kostnadseffektiv hantering av läkemedel och fakturor 

• gemensamt hitta former för att minska kassationen av läkemedel för minskad 

miljöpåverkan 

• se över funktionen i de fullständiga förråden. 
 

 
59 År 2014 användes IT-systemet Pascal. 
60 Det gäller förfrågningsunderlag som avser de verksamheter som enskilda och patienter kommer i kontakt med under sin tid i särskilt boende. 

Det kan till exempel gälla läkarinsatser i särskilt boende, husläkare, geriatrik och sluten vård samt ASIH. 
61 Till exempel genom att använda symtomskattningsverktyget Phase 20. 
62 År 2015 användes Visma Proceedo. 
63 År 2015 används Pascal. 
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4.1.3 De enskildas/patienternas läkemedelsbehandling är organiserad 

för deras bästa 

Regionen och kommunen åtar sig att 

• organisera sig utifrån de enskildas/patienternas behov 

• säkerställa att det finns tillgång till sjuksköterskor och läkare dygnet runt 

• ge ömsesidig insyn i journaler genom att införa nationell patientöversikt, NPÖ. 

 
4.1.4 De enskildas/patienternas läkemedelshantering är utvecklingsorienterad 

Regionen och kommunen åtar sig att 

• utbilda läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och 

övrig personal i Region Stockholms riktlinjer om läkemedel för äldre 

• läkare och sjuksköterskor ansvarar för fortbildningen av övrig personal 

• ge berörda personalkategorier utbildning om dos-tjänsten och tillhörande system64 

• alltid bedöma om en icke-farmakologisk behandling, omvårdnads- eller 

rehabiliteringsåtgärd är ett likvärdigt eller acceptabelt alternativ, innan förskrivning 

av läkemedel. 

Regionen åtar sig att 

• ansvara för workshops om bland annat Läkemedelskommitténs rekommendationer, 

nya riktlinjer, avtal och överenskommelser som riktar sig till medicinskt ansvariga 

sjuksköterskor, MAS, och verksamhetschefer hos de båda huvudmännen en gång per år. 

 
4.2 Ledningens ansvar och åtaganden hos respektive part 

De anställda inom vård och omsorg i huvudmännens ansvarsområden för äldre och personer 

med funktionsnedsättning ska ha den kompetens som krävs för en säker läkemedelshantering. 

Fortbildning och praktisk handledning är en ständigt pågående process för att säkerställa att 

all personal har rätt kompetens för sitt uppdrag. 

Regionen och kommunen åtar sig att 

• se till att chefer rekryterar och fortbildar personal för att få lämplig kompetens 

för uppdragen. 

 
4.3 Lokala kontaktpersoner 

I lokala överenskommelser ska lokala kontaktpersoner för respektive part anges. 

 

 

5. Uppföljning 

 
En uppföljning av delöverenskommelsen ska ske årligen. Ett särskilt dokument som 

gäller uppföljningen kommer att utarbetas i särskild ordning. 

6. Referenser 

 
• Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 

• Socialtjänstlag (2001:453) 

 
64 År 2014 används Pascal. 
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• Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

• Läkemedelslag (2015:315)  

• Lag om läkemedelsförmåner m.m. (2002:160) 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2017:37) 

ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården 

• Läkartidningen nr 6 2001 (volym 98), artikeln Skärpta krav på ojävig hantering 

vid val av läkemedel, av Folke Sjöqvist. 

 

Bilagor 

 
Målbild läkemedel – förslag 

• Som äldre kan jag förvänta mig att den läkemedelsbehandling jag är ordinerad är 

individuellt vald för att ge mesta möjliga värde och minsta möjliga skada. 

• Jag har fått god information om behandlingen och vet när och vart jag ska vända mig 

om det blir problem 

• Min behandling följs upp och omprövas regelbundet. 
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Projektering gällande en gruppbostad enligt 
LSS - projektbudget samt avsteg från beslutat 
funktionsprogram 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner preliminär projektbudget samt beräknad 

hyreskostnad per kvadratmeter efter färdigställande av gruppbostaden. 

2. Socialnämnden godkänner rapporterade avvikelser från Upplands-Bro 

kommuns funktionsprogram för bostad med särskild service enligt LSS. 

3. Socialnämnden beslutar att genomföra byggprojektet av en gruppbostad 

enligt LSS, på anvisad tomt i Brunna. 

Sammanfattning 

Socialkontoret fick vid Socialnämndens nämndsammanträde den 18 mars år 

2021 i uppdrag att, i samråd med fastighetschef, inleda samarbete med 

Upplands-Brohus (UBH) för genomförande av byggprojekt för en gruppbostad 

enligt 9 § 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). En 

förutsättning var att presentera ett mer kostnadseffektivt förslag avseende 

byggnation av en ny gruppbostad än tidigare förslag gällande Kokillbacken, 

som landade på en snitthyra om 4200 kronor per kvadratmeter inkluderat boyta 

och allmänna utrymmen.  

Flera projektmöten har genomförts. UBH har presenterat en modell som 

används i Karlskoga som visat sig vara kostnadseffektiv och välfungerande. 

Markanvisning är klar på en tomt i Brunna. Vissa avsteg från beslutat 

funktionsprogram har genomförts som redovisas i bilagd bilaga. Förslaget 

anger en kommande total preliminär hyreskostnad om 3100 kronor per 

kvadratmeter (boyta och allmänna ytor). 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 23 april år 2021. 

 Markanvisning, bilaga 1. 

 Funktionsprogram antaget 2016-03-10 – dokumenterade avvikelser, 

bilaga 2. 
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 Ekonomiskt underlag från UBH gällande gruppbostad LSS Brunna, 

bilaga 3. 

Ärendet 

Bakgrund 

Kommunens behov av grupp- och servicebostäder ökar. Socialkontoret har 

gjort bedömningen att kommunen har ett kommande behov av totalt två 

gruppbostäder med totalt 12 platser. 

I april år 2020 fattade Socialnämnden beslut om att genomföra byggprojekt av 

en gruppbostad på Kokillbacken samt att föreslå Kommunfullmäktige att 

uppdra åt Upplands-Brohus AB (UBH) att genomföra projektet. Gruppbostad 

nummer två (2) föreslogs då projekteras i ett senare skede.  

Vid nytt sammanträde den 19 maj år 2020 beslutade Socialnämnden att 

återremittera ärendet till socialkontoret med motiveringen att socialkontoret 

skulle återkomma med en mer kostnadseffektiv lösning för LSS-boende än den 

tidigare presenterade kostnadsberäkningen med planskiss för byggnation på 

Kokillbacken. Enligt kostnadsanalys framtagen av UBH skulle hyran/m2 bli 

4200 kronor vilket skulle ge socialkontoret en kostnad på 2,3 miljoner kronor 

per år, under förutsättning av samtliga lägenheter är uthyrda. 

Vid Socialnämndens sammanträde den 18 mars år 2021 beslutade 

Socialnämnden att ge socialkontoret, i samverkan med fastighetschef, i 

uppdrag att inleda samarbete med UBH för genomförande av byggprojekt för 

en gruppbostad enligt 9 § 9 lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS).  I tjänsteskrivelsen angavs att projektbudget ska 

presenteras och beslutas i nämnd. 

Utformning samt markanvisning 

Representanter från Socialkontoret, fastighetschef och representanter från UBH 

har haft flera projektmöten. UBH har tagit fram ett förslag på utformning av en 

ny LSS gruppbostad. Förslaget utgår från en modell som har använts i 

Karlskoga som bedöms vara kostnadseffektiv och välfungerande. 

Markanvisning är klar och tomten där gruppbostaden ska byggas ligger i 

Brunna, se bifogad bilaga 1 där tomten är markerad. 

Avsteg från funktionsprogram 

Socialnämnden beslutade den 10 mars år 2016 om ett funktionsprogram 

gällande bostad med särskild service enligt LSS, inför byggnationen av 

Parkvägens gruppbostad. På Parkvägen har samtliga sex lägenheter förhöjd 

anpassningsnivå vilket var kostnadsdrivande. Förhöjd nivå innebär att 

tillgängligheten har anpassats utifrån grav funktionsnedsättning i alla rum samt 

i gemensamhetsutrymmen. I nuvarande förslag gällande byggnation av en ny 

gruppbostad på anvisad tomt i Brunna har vissa avsteg gjorts från 
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funktionsprogrammet, dels i syfte att minska kostnaderna dels på grund av 

regeländringar och även i tydliggörande syfte. Socialkontoret föreslår att två av 

sex lägenheter byggs med förhöjd anpassningsnivå och de fyra ytterligare 

lägenheterna byggs enligt basnivå för en gruppbostad. Avsteg från beslutat 

funktionsprogram redovisas i bilaga 2.  

Preliminär projektbudget samt beräknad hyreskostnad 

Socialnämnden gav Socialkontoret i uppdrag att presentera en mer 

kostnadseffektiv lösning än på Kokillbacken som hade en beräknad hyra om 

4200 kr per kvadratmeter (inräknad boyta och allmänna ytor). Nuvarande 

förslag anger en snitthyra om totalt 3100 kronor per kvadratmeter (boyta och 

allmänna ytor) och en projektbudget avrundat till 20,2 mnkr exklusive moms. 

Se vidare bilaga 3. 

Barnperspektiv 

Socialkontoret bedömer att beslutsförslagen inte står i strid med barnets bästa. 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Bilagor 

1. Markanvisning, bilaga 1. 

2. Funktionsprogram antaget 2016-03-10 – dokumenterade avvikelser, 

bilaga 2. 

3. Ekonomiskt underlag från UBH gällande gruppbostad LSS Brunna, 

bilaga 3 

 

Beslut sänds till 

 Fastighetschef, Upplands-Bro kommun 

 Avdelningschef, social- och arbetsmarknadsavdelningen 

 Upplands-Brohus, teknisk chef 
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1 Läshjälp 
I texten har text som utgår markerats med röd färg och överstrykning. 
Tillkommande texter är markerade med gul överstrykning. 
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2 Bakgrund 
Beroende på typ av funktionshinder definieras i lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) olika s.k. 
personkretsar. Samtliga personkretsar omfattas av 
lagstiftningen och har rätt till bostad med särskild service. De 
olika personkretsarna har olika behov av bostadsanpassning. 
För närmare redovisning av respektive personkrets hänvisas 
till 1§ LSS.  

En gruppbostad är en bostad för personer med kontinuerligt 
vård- och omvårdnadsbehov med närvaro av personal dygnet 
runt. Ett litet antal lägenheter grupperade kring gemensamma 
utrymmen som en samlande punkt för de boende, nära 
lägenheterna och lätta att nå. 
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3 Programnivåer   
För bostäder med särskild service förekommer olika 
programnivåer avseende omfattningen av bostadens 
anpassning utifrån brukarens fysiska och/eller psykiska 
funktionshinder. Beställaren specificerar för varje objekt hur 
fördelningen av lägenheter med olika programnivåer inom ett 
gruppboende ska vara.  

Programnivåerna är:  

1. Normalnivå  

2. Basnivå - gruppbostad 

3. Förhöjd anpassningsnivå - gruppbostad 

På samtliga nivåer består gruppboendet av lägenheter med 
köksutrymme och badrum samt gemensamma utrymmen och 
personalutrymmen inklusive plats för sovande jour vid behov. 
Lägenheterna ska uppfylla kraven på god tillgänglighet enligt 
Plan- och bygglagen (PBL) och hålla nybyggnadsstandard. I 
normalnivån görs inga särskilda anpassningar i lägenheten, 
förutom att alla ytskikt dras fram under/bakom inredning samt 
att invändiga trösklar ej får förekomma. Basnivån innebär 
anpassning av lägenheten med hänsyn till fysiska 
funktionshinder, från lättare rörelsehinder till rullstolsbehov. 
För badrum ställs särskilda utrymmeskrav, med 
funktionsutrymme för den boende och dess ev. hjälpmedel 
som t.ex. rullstol samt två medhjälpare. Förhöjd 
anpassningsnivå kräver att tillgängligheten i lägenheten 
anpassas efter grava fysiska funktionshinder. För badrum 
ställs särskilda utrymmeskrav, med funktionsutrymme för den 
boende och dess ev. hjälpmedel som t.ex. rullstol samt två 
medhjälpare. Den förhöjda anpassningsnivån förekommer i 
princip enbart inom de enskilda lägenheterna, förutom då det 
finns behov av ytterligare förråd. I detta funktionsprogram har 
gruppbostaden anpassats med utgångspunkt från förhöjd 
anpassningsnivå. 

Tilläggskrav  

Utöver grundkraven kan det även finnas ett antal tilläggskrav, 
som varierar beroende på den boendes funktionshinder. Som 
exempel kan nämnas särskilda krav på väggar och fönster vid 
anpassning för personer med autism. Tilläggskrav beskrivs ej i 
detta dokument, utan redovisas vid behov som separat bilaga.  
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4 Lagar och regler  
Byggnader för gruppbostäder enligt LSS ska uppföras eller 
byggas om i enlighet med gällande lagar och förordningar och 
ska uppfylla de krav som ställs av olika myndigheter (som 
t.ex. bygg-och miljönämnden, brandmyndigheten, 
arbetsmiljöverket) avseende lokalernas nyttjande för avsedd 
användning. Gällande normer och regler vad avser 
handikappanpassning och barnsäkerhet ska därmed också 
uppfyllas. PBL, Allmän material- och arbetsbeskrivning (AMA) 
och Boverkets Byggregler (BBR) ska gälla såsom utförarkrav. 
Utöver de allmänna bestämmelserna, ska även de i denna 
skrift angivna funktionskraven vara uppfyllda. Några av 
funktionskraven ska lösas i samråd med nyttjaren. I 
rumsfunktionsprogram anges den fasta inredning som ska 
finnas i respektive utrymme.  
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5 Allmänna anvisningar - Generellt  
Gruppbostadens byggnad ska ges en prägel av bostadshus och 
utformning av institutionskaraktär ska undvikas samtidigt som 
möjlighet till överblickbarhet för personal är av vikt ur 
tillsynssynpunkt. Tydlighet i anläggningen är viktig. Detta 
åstadkoms bl.a. med färger, markeringar och materialval, men 
även planlösning, tillvaratagande av dagsljus och intressanta 
utblickar är faktorer som kan bidra till struktur och tydlighet i 
miljön. Skyltning ska undvikas. Vid ny- och ombyggnad av 
bostäder ska bästa möjliga byggnadsmaterial som följer krav 
på miljöbyggnad silver användas. ur hälso  och miljösynpunkt 
användas. Hänsyn ska även tas till möjligheterna till 
miljömässigt omhändertagande av byggnadsmaterial, samt 
eventuellt återbruk vid en framtida rivning. Resurssnålhet vad 
gäller råvaror, vatten och energi ska beaktas vid både 
produktion och användning.  

Gruppbostaden ska i alla aspekter, ute och inne, präglas av  

• total tillgänglighet för boende med nedsatt 
orienteringsförmåga, gånghjälpmedel och rullstol  

• hemlikhet i utformningen  
• lösningar som beaktar att gruppbostaden även är en 

arbetsplats för personalen  

5.1 Anpassning till omgivningen  
Det finns ett starkt uttalat intresse att gruppbostäder så långt 
det är möjligt planeras i en befintlig miljö, antingen genom 
ombyggnad av befintliga byggnader eller genom förtätning 
inom befintlig bebyggelse. Det finns inga hinder för lösningar 
där en boendeenhet utgör del av ett större komplex av 
bostäder. 

Verksamhetsknutna förutsättningar  

Antalet lägenheter i ett gruppboende ska inte vara fler än 6. 
Lägenheterna (nivå 2) ska vara cirka 37-45 m² stora. Långa 
korridorer och komplicerade kommunikationer ska undvikas 
samtidigt som möjlighet till överblickbarhet för personal är av 
vikt ur tillsynssynpunkt. Gruppboendet ska förutom lägenheter 
även innehålla gemensamma utrymmen, personalutrymmen 
samt biutrymmen. Lägenheter och gemensamma utrymmen 
förläggs på samma våningsplan (i allmänhet bottenplan), 
medan personalutrymmen samt teknikutrymmen vid behov 
kan förläggas på intilliggande våningsplan. Utformning av 
teknikutrymmen är fastighetsägarens ansvar.  
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5.2 Utemiljö 
Utemiljön utgör ett gott stöd i arbetet och är viktig för de 
boende. Rätt utformad är utemiljön en terapeutisk tillgång och 
skapar möjligheter till aktiviteter som enkelt finns att tillgå. 
Vid placering av gruppbostäder ska stor vikt läggas vid hela 
omgivningens utemiljö, där rörelser och aktiviteter bedöms 
som ett tillskott till den totala boendemiljön. Dock ska 
lägenheternas samlade utemiljö vara klart avgränsad från 
andra verksamheter i området, men ha en god visuell kontakt 
med dessa. Närhet till kollektiva transportmedel bedöms som 
värdefull. Utemiljön ska vara tillgänglig för människor med 
funktionshinder, varför nivåskillnader ej får förekomma runt 
huset och i anslutning till den gemensamma uteplatsen. 
Lutningar i planer och gångvägar ska undvikas. Framför dörrar 
i fasad ska markbeläggningen vara utan lutning på en yta som 
medger manövrering av rullstol för passage genom dörrar 
utan att rullstolen kommer i oönskad rullning. Ytlagret på 
gångvägarna ska vara jämnt och hårdgjort. Uteplatser ska 
vara försedda med solavskärmning och helst vara 
vindskyddade. Ett lämpligt antal utvändigt placerade 
vattenutkastare ska finnas. Uppställningsplatser för sex cyklar, 
varav tre för bredare cykelmodell ska placeras så att de inte 
påverkar framkomligheten vid t.ex. entréer. Angöringsytorna 
ska dimensioneras för olika typer och storlekar avseende 
transportmedel och varuleveranser. I övrigt när det gäller bl.a. 
nivåskillnader, gångytor och markbeläggning ska härutöver 
vad som anges i BBR följas. 

5.3 Hus  
Allmänt  

Alla utrymmen ska utformas med tanke på den boendes 
eventuella behov av förflyttning med rullstol eller 
gånghjälpmedel. Byggnaden ska utföras i ljudklass C. vidare 
kännetecknas av god ljudmiljö.  

Prioriteringsordningen för krav på utrymmen och 
byggnadsdelar ska vara:  

1. Brandkrav  
2. Tillgänglighet  
3. Ljudkrav  

Så långt det är möjligt ska alla kraven på byggnadsdelar 
uppfyllas.  
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Lokalerna indelas i fem huvudgrupper:  

• Lägenheter  
• Gemensamma utrymmen  
• Personalutrymmen  
• Biutrymmen  
• Teknikutrymmen  

Lägenheterna ska innehålla kapprum/hall, badrum, sovrum 
samt allrum/vardagsrum med sovplats och köksutrymme. De 
gemensamma utrymmena utgörs av entré/hall, vardagsrum 
och kök med direktkontakt till gemensam uteplats eller 
balkong. I det gemensamma köket ska de boende som vill ha 
möjlighet att delta i matlagningen tillsammans med 
personalen. Detta ställer krav på kökets utformning, vad gäller 
passage- och arbetsytor. Den gemensamma matsalen ska 
vara avskiljbar så att den även kan fungera som mötesrum. 

Den gemensamma uteplatsen eller balkongen ska vara rymlig 
och vara placerad så att personalen har god uppsikt över den. 
Balkongdjupet ska medge att två rullstolar kan passera 
varandra. Balkongfronter ska ha en del som är genomsiktlig 
för att möjliggöra utblickar. Personalutrymmena består av 
expedition, mötesrum, personal-/jourrum kombinerat med 
omklädningsrum samt WC och dusch. Biutrymmena utgörs av 
tvättstuga, städutrymme, soprum, förråd, lägenhetsförråd 
samt säsongsförråd. Såväl lägenheternas köksutrymme, som 
det gemensamma köket och soprummet ska utformas med 
hänsyn till källsortering. Teknikutrymmen ska placeras så de 
inte utgör störningsmoment för de enskilda lägenheterna. 
Utformningen av teknikutrymmena sker i övrigt enligt 
fastighetsägarens behov.  

Tillgänglighet  

Tillgängligheten är av stor vikt och ska särskilt beaktas i 
projekteringsarbetet. Nivåskillnader i golv eller mellan olika 
golvmaterial får ej förekomma. Skarvar mellan golvmaterial 
får inte täckas med lister. Övergångar mellan golvmaterial, t 
ex mellanklinker och linoleum kan vid behov skyddas av låg 
list. Till utrymmen, som av brandskydds- eller ljudskäl kräver 
tröskel, ska dessa förses med automatisk tätningströskel som 
klarar såväl brandklasskrav som ljudklasskrav. I övrigt får 
trösklar ej förekomma inomhus. Ytterdörr till entré, 
uteplats/balkong, gemensamt kök eller vardagsrum, soprum, 
tvätt/klädvård och förråd får på utsidan där dörren ligger an 
ha en nivåskillnad på max 15 mm. Från insidan får inga 
nivåskillnader förekomma. Automatisk dörröppnare ska 
installeras vid gemensamma entréer och gemensam uteplats. 
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Manöverkontakterna ska kunna placeras så dörrbladet inte slår 
upp på den som använder dörröppnaren. 

Dörrar i de gemensamma utrymmena som av brandskyddsskäl 
är försedda med dörrstängare ska vara uppställda med 
magnethållare kopplade till brandlarmet. Samtliga uteplatser 
och balkonger ska vara tillgängliga för rullstolsburna och andra 
funktionshindrade personer.  

Material och ytskikt  

Kontraster i material och färger bidrar till tydlighet och 
struktur. Små kontrastskillnader är svåra att upptäcka för 
synsvaga, varför tydliga kontraster mellan mörk och ljust 
eftersträvas. Lämpliga detaljer för kontrastmarkering är 
exempelvis golvsocklar, dörrfoder och handtag. Material och 
ytskikt som användes ska vara av god kvalitet, ha god 
slitstyrka och vara lätta att rengöra och underhålla.  

Samtliga ytskikt, enskilda eller i kombination, ska ha låga 
kemiska emissioner. Allergiframkallande material får ej 
förekomma. Alla stänkskydd utföres med kakel, klinker eller 
glas.  

Golv  

Vid val av golvmaterial till lägenheter, gemensamma 
utrymmen samt expedition och personalrum ska såväl kravet 
på hemlik miljö som hållbarhet och skötsel med tanke på de 
boendes förutsättningar beaktas. Generellt i bostäder och 
allmänna utrymmen installeras plastmatta med uppvik på golv 
och plastmatta på väggar i våtutrymmen.  Badrum, 
tvättstuga, städutrymme samt personalens omklädning, WC 
och dusch ska beläggas med vattentätt material. Golvmaterial 
i badrum ska vara halktrögt. I vindfång/entré ska finnas 
nedsänkt avtorkningszon med hård yta, nivåskillnader får ej 
förekomma och rullstolar ska ej kunna fastna. Golvbeläggning 
i förrådsutrymmen ska i allmänhet vara plastmatta. I 
utrymmen i källarplan och motsvarande får ej golvmaterial 
som kan skapa fuktproblem användas. I lägenheterna kan 
golvbeläggningen vara stum plastmatta med trämönster. I 
vindfång och entré klinker och i övriga gemensamma 
utrymmen linoleumgolv. Blanka golvmaterial som kan ge 
upphov till reflexer ska undvikas. Mattor ska inte innehålla 
ftalater. 

Väggar  
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I lägenheternas allrum/vardagsrum, sovrum och 
köksutrymme, det gemensamma vardagsrummet och köket 
samt personal-/jourrum ska väggbeklädnaden utgöras av 
målad slät glasfiberväv. Väggarna ska förses med hållbart 
ytskikt.  

I gemensam hall/korridor och andra 
kommunikationsutrymmen ska väggbeklädnaden utgöras av 
målad slät glasfiberväv eller målad puts. Påkörningsskydd ska 
finnas på väggar i kommunikationsutrymmen från golv till 1,2 
m höjd. Påkörningsskyddet, t.ex. panel i trä, ska vara väl 
anpassat till lokalernas utformning och design i övrigt. 
Väggbeklädnad ska i badrum och personalens dusch utgöras 
av vattentätt material. Utåtgående hörn förses med slagtåligt 
hörnskydd som ska vara väl anpassat till omgivningens 
hemlika karaktär. Hörnskydd fästes med försänkt skruv. Där 
det förekommer uppställningsplatser för rullstolar förses 
väggarna med horisontella avbärarlister av slagtåligt material.  

I varje lägenhet ska färgval för en vägg kunna göras av den 
boende. 

Fönster  

Fönster ska uppfylla krav på säkerhet, vara låsbara (under 
förutsättning att fönstret ej utgör utrymningsväg), kunna 
nyttjas för vädring samt ge god utblick, dvs lågbröstat 
utförande (max 60 cm bröstning) - även för rullstolsburna eller 
sängliggande. Lägenheter på bottenvåning ska även vara 
försedda med vädringsbeslag. Fönster ska vara lätta att öppna 
och stänga för en rullstolsburen person. Fönsterbeslag 
placeras högst 1,2 m över golv, helst 0,80 m – 1,0 m över 
golv. Fönster ska ha fabriksmonterade persienner mellan 
fönsterglasen, där så är möjligt. Fönsterbänk ska vara 
beständigt monterad.  

Dörrar/beslag 

Det fria passagemåttet när dörren är öppnad 90 grader vara 
minst 1,0 m för 

-entrédörr och dörr till uteplats 

-dörr mellan olika delar av korridor och entréhall 

Övriga dörrar i gemensamma utrymmen och ytterdörr och 
innerdörr i de enskilda lägenheterna ska ha ett fritt 
passagemått på 0,90 m. 
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På båda sidor om dörren behövs en plan yta som är tillräckligt 
stor för att en person som använder rullstol ska kunna öppna, 
passera och stänga dörren. 

Samtliga dörrar ska vara lättmanövrerade. Enhandsgrepp ska 
vara tillräckligt, d.v.s. det ska inte vara nödvändigt att vrida 
låsvred och trycka ner dörrtrycket samtidigt. Draghandtag gör 
det lättare att dra igen dörren efter sig och bör finnas i 
toalettrum för personer med nedsatt rörelseförmåga.  

Skjutdörrar undviks generellt, då många boende har svårt att 
öppna och stänga dessa. Lägenhetsdörr ska uppfylla 
brandkrav, tillgänglighet och, så långt som möjligt, ljudkrav. 
Vid sidan av lägenhetsdörr ska finnas hållare för tidning samt 
skylt för namn. Lägenhetsdörr förses med släptröskel eller 
falltröskel. Lägenhetsdörr ska förses med dörrstängare av 
brandskyddsskäl. Dörrstopp ska monteras på vägg vid 
samtliga lägenhetsdörrar.  

Lägenhetsdörren ska placeras så den ej vetter mot det 
gemensamma vardagsrummet eller köket. Varje dörr 
installeras med två tittögon, varav en i rullstolshöjd. Kännbar 
(taktil) ringklocka ska finnas.  Lägenhetsdörren ska enkelt 
kunna öppnas och stängas från rullstol. Dörren ska kunna stå 
på glänt men automatiskt slå igen vid brand.   

Fönsterdörr till uteplats/balkong ska ha samma 
öppningsbeslag som fönster. Dörrbladet bör dock ges så stor 
glasad del som möjligt. Tröskel till fönsterdörr får ha max 15 
mm nivåskillnad på utsidan, på insidan får nivåskillnad till golv 
ej förekomma. Fönsterdörrar till lägenheters uteplats på 
bottenvåning ska förses med låscylindrar på in- och utsida 
(under förutsättning att fönsterdörren ej utgör 
utrymningsväg). God överblick och ett öppet intryck är viktigt, 
varför dörrar till huvudentré och gemensam hall samt 
eventuella dörrar till gemensamt vardagsrum och kök ska vara 
uppglasade. Även dörrar till expedition och mötesrum ska vara 
uppglasade. Dessa rum förses även med persienner. Till 
tvättstuga bör endast dörrens övre del vara glasad.  

Snickerier  

Alla snickerier ska vara fabriksmålade.  

5.4 Värme och sanitet  
Allmänt  
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För att förhindra spridning av legionellabakterier ska 
varmvattentemperaturen vara minst 60 grader c i beredare, 
undercentral etc och minst 50 grader c vid tappställe. 
Boverkets föreskrift BFS 2011:26 

Värme 

Inom respektive lägenhet/utrymme ska möjlighet finnas till 
individuell temperaturreglering inom ramen för normalt 
inomhusklimat.  mellan 18 och 21 grader. 

Kyla 

Eventuell bergvärmeanläggning konfigureras för 
kylfunktion(frikyla). 

Vatten, sanitet  

Allt sanitetsporslin ska vara enligt Svensk Standard och med 
vit kulör.  

Tvättställ, toalettstol och armstöd i lägenheter ska vara höj  
och sänkbara. Det ska finnas knäfritt utrymme under 
tvättstället. Vatten  och avloppsanslutningar ska vara flexibla 
och vägg  eller sidodragna. Blandare till tvättställ och dusch 
ska vara engreppsblandare. Duschhuvuden ska ha stora hål 
som minskar aerosolbildningen. Toalettstol ska placeras så att 
personal kan assistera med lyft på båda sidor. Diskbänk i 
lägenheter ska ha grunda disklådor och ha knäfritt utrymme 
under diskbänken. Vatten  och avloppsanslutningar ska vara 
flexibla och sidodragna. Blandare i samtliga kök ska vara 
engreppsblandare. I gemensamt kök samt i lägenheterna 
förses blandaren med diskmaskinanslutning. Utvändiga 
vattenutkastare ska finnas på lämpliga ställen enligt nyttjarens 
önskemål.  

Option för höj- och sänkbarhet i kök och wc inkluderas i 
förfrågningsunderlaget. 

5.5 Ventilation 
Ventilationsschakt får ej inkräkta på ytbehov i hall, badrum, 
allrum/vardagsrum, köksutrymme eller sovplats i de enskilda 
lägenheterna. I de gemensamma utrymmena ska 
luftomsättningen överensstämma med de krav som ställs för 
antalet boende samt personal i tjänst. Arbetsmiljöverkets 
regler om ventilations- och luftkvalitet ska tillämpas på alla 
arbetslokaler och personalutrymmen. De gemensamma 
utrymmena komma att nyttjas samtidigt av hela 
boendegruppen under längre tid. De gemensamma 
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utrymmena ska därför förses med möjlighet till manuell 
reglering av s.k. förstärkt ventilation. Även personalens 
mötesrum förses med förstärkt ventilation. Cirka 10 personer 
kan vistas samtidigt i de gemensamma utrymmena och i 
personalens mötesrum. Matlagning i det gemensamma köket 
ska ske till de boende samt personal i tjänst, och ventilationen 
i anslutning till spisarna ska anpassas därefter.  

Ventilationssystemet utformas så att det är enkelt att 
injustera, kontrollera, rengöra och byta ut komponenter. De 
krav på ljudnivåer avseende ventilationssystem som ställs i 
Boverkets Byggregler ska uppfyllas.  

5.6 El/tele  
Varje lägenhet förses med egen elcentral. För att även en 
person som använder rullstol ska kunna nå elcentralen bör den 
placeras med manöverdelarna ca 0,80  1,0 m över golv och 
inte i ett hörn eller inne i ett djupt skåp. Elcentral placeras på 
normalhöjd och ska ha låsbar lucka. Samtliga elanslutningar 
och eluttag inom alla lägenheter och utrymmen ska vara 
försedda med jordfelsbrytare. Ett av vägguttagen i varje rum 
ska placeras direkt under strömställare och ska kunna nås av 
person som använder rullstol. I övrigt enligt normalstandard 
svensk standard. Uttag eller fast anslutning av kyl, frys, 
spishäll, ugn, disk- och tvättmaskin etc. ska finnas. Samtliga 
uttag avsedda för kaffebryggare, vattenkokare och strykning 
förses med timer av elektronisk typ. Även spishäll i lägenheter 
ska förses med timer, och strömtillförseln till spishäll och ugn 
ska kunna stängas av med nyckelströmbrytare. 
Nyckelströmbrytaren ska placeras i respektive lägenhets 
elcentral. I gemensamma utrymmen ska köksutrustning som 
spishäll, ugn och diskmaskin samt uttag vid arbetsbänkar 
förses med central avstängning via nyckelströmbrytare.  

Belysning  

En varierad belysning förtydligar rumsytor och underlättar 
orienteringen för såväl boende med svag syn som för övriga. 
Allmänbelysning, punktbelysning och dagsljus ska komplettera 
varandra så mjuka skuggor uppnås. Stora skillnader i ljushet 
mellan angränsande utrymmen eller mellan ute och inne ska 
undvikas för att minska risken för bländning.  

Såväl belysning för hemmiljö som arbetsbelysning ska skapas.  

Den boende ska ha möjlighet att hänga upp egna armaturer i 
rummen. 
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Med hänsyn till synsvaga ska armaturer ge ett nedåtriktat ljus, 
medan t.ex. rundstrålande takarmaturer, som glober, ska 
undvikas. Kontrast och skuggor ska stämmas av i varje enskilt 
projekt. Även driftekonomiska synpunkter ska vägas in vid val 
av armaturer och ljuskällor. Arbetsbelysning under väggskåp i 
köksutrymme samt takbelysning och belysning ovan tvättställ i 
badrum ska finnas i lägenheterna. Strömställare för 
arbetsbelysning under väggskåp ska kunna nås av en 
rullstolsburen person.  

Även arbetsbelysning under väggskåp i gemensamt kök ska 
finnas. Möjlighet ska finnas att reglera belysningen med 
dimmer.  

Utomhus ska gång- och körvägar samt parkeringsplats förses 
med stolp- eller pollarebelysning. Fasadbelysning ska finnas 
vid entréer och uteplatser. Styrning av utvändig belysning ska 
ske med skymningsrelä, rörelsedetektor och timer. Då 
utvändig belysning är tänd, ska varje lägenhet kunna styra 
belysningen på tillhörande uteplats med en elomkopplare 
strömställare. 

IT, TV och Telefon  

Installation för IT, TV och telefon utförs i enlighet med 
fastighetsägarens krav. Kanalisation för fibernät ska finnas till 
anvisade platser; lägenheter, samlingsrum 
gemensamhetsutrymmen samt personalrum. För tillgång till 
kommunens administrativa nät ska fiber (cat 6) dras in i 
fastighet och kanaliseras till personalrum. 

Möjlighet till trådlös uppkoppling ska finnas i lägenheter, 
samlingsrum gemensamhetsutrymmen samt i personalrum. 
Gruppbostaden ska utrustas med signalförstärkare om så 
krävs. Telefon ska vara kopplad till kommunens växel och 
dator Verksamhetens nät ska vara anslutet till kommunens 
intranät om verksamheten drivs i kommunal regi. Andra 
förhållanden kan gälla om entreprenör driver verksamheten. 

Brukaren ska ha möjlighet att själv välja och bekosta utökat 
TV-utbud. Fastighetsägaren ansvarar för att möjliggöra och 
informera om förutsättningarna för utökat TV-utbud. 

5.7 Larm  
Kallelsesignalanläggning Anropsapparat med signaltryckknapp, 
återställningsknapp samt lampor och signaluttag ska finnas i 
badrum samt vid sovplats i varje lägenhet. Vid varje 
signaluttag ska även sladdtryckknapp med telepropp finnas. 
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Över respektive lägenhetsdörr ska finnas rumslampa med 
summer. Gemensam summer med display ska finnas i 
personal-/jourrum, samt i gemensamt kök eller vardagsrum. 
Larmet ska kunna byggas ut. 

Brandlarm  

Utrymningslarm Automatlarm ska finnas i gruppbostaden 
enligt gällande normer, se nedan. 

Inbrottslarm  

Inbrottslarm ska finnas i gruppbostaden.  

5.8 Hissar/lyftbord  
Då ett gruppboende, eller delar av ett gruppboende 
förekommer på annat plan än bottenvåning, ska hiss finnas.  

5.9 Låssystem  
De boende i gruppbostaden ska ha full integritet i sin bostad. 
De ska även ha behörighet till det gemensamma 
köket/samvarorummet och lägenhets- och rullstolsförråd. Till 
personalrum och medicinskåp behörighet endast för personal. 
Samtliga dörrar ska kunna öppnas inifrån utan att nyckel/tagg 
ska behöva användas. System för låsning ska var Iloq (eller 
motsvarande). Låssystemet ska integreras med kommunens 
befintliga databas. Låssystem upprättas i övrigt efter samråd 
med fastighetsägaren.  

5.10 Ljudmiljö/brand/arbetsmiljö  
Uppkomst och spridande av störande ljud ska begränsas. 
Gällande ljudkrav ska tillgodoses så långt det är möjligt utan 
att ge avkall på tillgängligheten. Placering av ljudabsorbenter 
ska ingå i projekteringen. Även möjligheten att installera fast 
anläggning med ljudslingor ska ingå i projekteringen och 
tomrör för installation av eventuell ljudslinga ska installeras. 

Brand 

Brandskyddsfrågor såsom brandcellsindelning, utrymning, 
larm och sprinklers utformas i enlighet med gällande 
brandskyddskrav och bör diskuteras i ett tidigt stadium med 
brandskyddskonsult. 

Verksamhetsklass 5 B (BBR 5:215) gäller för gruppboenden 
och utrymmena förses med automatiska släcksystem. Kan 
utformas som boendesprinkler. I gruppbostaden är varje 
lägenhet separat brandcell. För att garantera att 
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lägenhetsdörrar stängs om brand utbryter ska dörrarna 
kompletteras med automatiska stängare. Brandlarm med 
rökdetektor ska finnas i de utrymmen som brandskyddskonsult 
finner nödvändiga. Larmet kopplas till larmtablå i expedition. 
Larmsignal ska höras i alla lägenheter. Även visuellt larm ska 
finnas för personer med hörselskada. Larmet ska vara med 
fördröjning för alla lägenheter utom där det ryker/brinner. 
Larmet ska även fungera om elströmtillförseln avbryts. 
Samråd får ske med brandmyndigheten om larmet ska 
vidarekopplas automatiskt till brandförsvaret.  

Arbetsmiljö 

Vid planering av en gruppbostad ska ev. risk för hot och våld 
beaktas. T.ex. bör reträttvägar planeras, (AFS 1993:2). 
Reträttvägen bör planeras både i gemensamma utrymmen och 
i lägenheterna. Öppna ytor innebär begränsad möjlighet att bli 
inträngd. Utgång från två håll i lägenhet och allmänna 
utrymmen. 
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6 Lokalutformning - Gemensamma utrymmen  
Allmänt  

Det gemensamma vardagsrummet och köket ska fungera som 
samlingspunkt för de boende och bör placeras så att de 
boende inte behöver passera dessa utrymmen då de ska gå till 
sin lägenhet. God överblick och ett öppet intryck är viktigt, 
varför dörrar till huvudentré, gemensam hall, gemensamt kök 
och vardagsrum samt tvättstuga ska vara försedda med 
glasöppning. Även dörrar till expedition och mötesrum ska 
vara uppglasade. Dessa rum förses även med persienner. Alla 
rum ska anpassas för personer som är rullstolsburna (mindre 
eldriven rullstol). Rummens storlek ska medge god 
rörelsefrihet med rullstol och att personal utan hinder ska 
kunna hjälpa de boende. Kommunikationen mellan de 
gemensamma utrymmena och övriga utrymmen redovisas i 
skiss ”Funktionssamband”. Vid projektering ska de 
gemensamma utrymmena redovisas med funktionsmöblering 
på ritning.  

Rumsfunktionsprogram Rumsfunktionssamband 
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6.1 Gemensam entré/hall/korridor/rullstolsförvaring 
Entré  

Stor vikt ska läggas på entrélösningen, då första intrycket är 
viktigt för att förmedla en positiv och hemlik känsla. Angöring 
och tillgänglighet för olika typer och storlekar avseende 
transportmedel och varuleveranser vid gruppbostadens 
huvudentré ska beaktas. Ytorna i anslutning till entrén ska 
vara anpassade för transporter. Markunderlaget fram till 
entrén ska vara anpassat för rullstol. Om rullstolsramp krävs i 
samband med angöring ska vid projekteringen ses till att det 
inom tomtgränsen finns plats för ramp med lutning max 1:12 
och med tillräckligt stort vilplan framför entrédörren. 
Vänddiameter för rullstol beräknas till minimum 150 cm.  

Förutom nivåskillnad på max 15 mm vid utsida entrédörr, får 
inga nivåskillnader finnas i entrén. I vindfång ska finnas plats 
för minst en rullstolsburen person att vänta på färdtjänst, 
samt gärna en bänk. Två rullstolar ska kunna mötas vilket 
erfordrar en bredd på minst 2,0 m. I eller i anslutning till 
vindfång ska även finnas plats att torka av en rullstol samt 
ställa upp 1-2 rullstolar. Automatiska dörröppnare ska 
installeras vid entrédörrar med dörrstängare. Dörren får ej slå 
upp på den som använder dörröppnaren. 

Porttelefon och eventuell armbågskontakt placeras minst 80 
cm ifrån dörrslagning och på en höjd som är nåbar från 
rullstol. Armbågskontakt som är lång kan ha underkant 70 cm 
över mark. Annan typ av kontakt ska ha underkant 80 cm 
över mark. 

Hall  

Från entréhallen är det önskvärt att kunna nå lägenheterna 
direkt. I entréhallen ska finnas plats för låsbara postfack som 
ska placeras så att samtliga fack nås från rullstol, 80  100 cm 
från golv. Postfacken ska om möjligt vara inbyggda. På 
namntavla i entré ska namnen på hyresgästerna finnas. 
Gruppbostaden betecknas för sig på tavlan. 

Korridor  

Då det är möjligt ska korridorer undvikas. Hall är att föredra 
framför korridor. I de fall korridor förekommer ska två mindre 
eldrivna rullstolar kunna mötas utan hinder i hela korridorens 
längd, vilket erfordrar en bredd på minst 1,8 2,0 m. Vid 
eventuell kortare trängre passage i korridor ska plats finnas 
för en vårdsäng att passera. 
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Rullstolsförvaring 

I byggnadens kompletteringsutrymmen eller inom 
gruppbostaden ska finnas tillgänglighetsanpassat utrymme 
med möjlighet att förvara, ladda, fylla på luft i och spola rent 
rullstolar. Kompressor för luftpåfyllning installeras. Hyllplan 
och plats för fyra rullstolar eller andra rullande hjälpmedel. 
Varmt och kallt vatten för avspolning samt golvbrunn med 
grusfång. Eluttag för laddning placeras 80 cm över golv. 
Automatisk dörröppnare om dörrstängare krävs. 

Förvaringsmöjlighet är önskvärt för rullstol som används i 
lägenheten.  

6.2 Gemensamt vardagsrum  
Rummet har en viktig social funktion för boende och personal 
och ska därför ges en varm och hemliknande prägel. 
Vardagsrummet ska ha utrymme för minst 10 personer. Två 
rullstolar ska kunna passera varandra. Golvmaterialet ska ge 
”finrumskänsla”. Uttag för TV/data ska finnas. 

6.3 Gemensamt kök och matplats  
Köket ska fungera för fullständig tillagning av måltider till 
boende och personal i tjänst och ska ha utrustning enligt 
bostadsstandard. Köket ska utformas så att de boende kan 
medverka i matlagningen. Detta ställer krav på passage- och 
arbetsytor med hänsyn till de boende som behöver sitta och 
arbeta, t.ex. i rullstol. Köket ska ges en trivsam prägel och 
gärna förläggas i soligt väderstreck. Utgång till gemensam 
uteplats eller balkong direkt från köket ska finnas. Vid 
matbordet ska finnas plats för 9 personer, varav tre 
rullstolsburna. I köket ska finnas plats för källsortering av 
köksavfall. Möjlighet ska finnas att låsa kyl- och frys samt 
vissa skåp i köket. Tåligt material ska användas för luckor, 
lådor och bänkskivor. Gemensamma matsalen ska kunna 
avskiljas med stängd dörr så att den kan användas för möten. 
I gemensamma köket ska separat tvättställ för personal 
finnas. 
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7 Lokalutformning - De enskilda 
lägenheterna  

Allmänt  

Två lägenheter utförs med förhöjd tillgänglighetsnivå (nivå 3) 
och de tillägg som redovisas i funktionsprogrammet. Fyra 
lägenheter utförs med nivå 2 och de tillägg som redovisas i 
funktionsprogrammet. Lägenhetsytan för dess ska vara cirka 
37-45 kvm.  

Alla rum i lägenheten ska anpassas för person som är 
rullstolsburen. Rummens storlek ska medge god rörelsefrihet 
med mindre eldriven rullstol och manuellt lyfthjälpmedel samt 
att personal utan hinder ska kunna hjälpa de boende. Vid 
utformningen av lägenheterna ska stor vikt läggas vid 
öppenhet. Kommunikationen mellan den enskilda lägenheten 
och övriga utrymmen redovisas i skiss ”Funktionssamband”. 
Vid projektering ska alla rummen i de enskilda lägenheterna 
redovisas med funktionsmöblering på ritning. Placering i 
höjdled av fast inredning på vägg ska ske i samråd med den 
boende. Beställaren. Taken i lägenheterna ska generellt vara 
plana för att möjliggöra taklyft/travers. 

7.1 Hall/kapprum  
I hall ska finnas kapphylla. monterad på skenor för lätt 
flyttning i höjdled. Städskåp samt garderobsskåp placeras i 
hallen. Städskåp bör vara utan botten så att man kan dra ut 
dammsugaren utan att behöva lyfta. Minimum tre garderober 
varav två 0,60 m och en 0,40 m installeras. Garderoberna ska 
utrustas med hyllor samt plats för hängare. Garderoberna bör 
nå upp till taket för att skapa maximalt utrymme. Utrymme 
ska även finnas för eventuellt föreskrivna 
inkontinenshjälpmedel. Låsbart värdeskåp ska finnas inuti 
garderob, alternativt klädkammare. Värdeskåp ska vara stabilt 
monterat vid vägg eller golv och storleksmässigt rymma 
padda/bärbar dator. Hallens rumsyta ska medge 
rundsvängning med mindre eldriven rullstol. Säkringsskåp 
Elcentral får inte placeras inuti garderob och ska ha låsbar 
lucka. Lägenheterna ska ha egna abonnemang och elmätare, 
enligt standard i huset.  

7.2 Allrum/vardagsrum 
Sovplats, Matplats och köksutrymme bör integreras med 
allrummet med beaktande av krav på avskiljbarhet. Allrummet 
ska kunna möbleras med en liten soffa, fåtölj, soffbord, liten 
byrå samt TV. Dessutom ska allrummet kunna möbleras med 
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en arbetsplats. Rummet ska ha kontakt med uteplats/balkong. 
TV, telefon och IT uttag ska finnas.  

7.3 Sovplats  
Sovplatsen kan med fördel utformas som sovalkov i 
allrummet. Sovplatsen byggs som separat sovrum i de fyra 
lägenheterna med nivå 2. I alla lägenheter ska sovplatsen 
utformas så att två alternativa placeringar av sängen är 
möjliga. En av dessa placeringar ska medge att sängen är 
åtkomlig från båda sidor både för en rullstolsburen person och 
för personal. På ena sidan av sängen ska finnas utrymme med 
bredden 2,0 m och på andra sidan 0,80 m. Vid kortsidan bör 
det fria utrymmet vara 1,0 m men kan vara ner till 0,80 m om 
avgränsningen inte är en vägg utan möbler. Sovplatsen ska 
helst placeras med kort avstånd till badrummet. I 
lägenheterna med förhöjd tillgänglighet ska en sängliggande 
ha god uppsikt över lägenheten. I alla lägenheter ska en 
sängliggande ha utblick via s.k. franskt fönster eller liknande 
lågbröstat fönster (max 60 cm bröstning).  

Tak från sovplats till badrum ska vara förstärkt, förberett för 
montering av taklyft, samt förberett för el.   

7.4 Köksutrymme och matplats  
Köksutrymme och matplats bör integreras med allrummet. 
Köksfunktionen består av en liten diskbänk med två grunda 
diskhoar, spis, ugn, köksfläkt samt kyl och frys. 
Köksinredningen bör monteras så att höjden kan ändras efter 
den boendes behov. Engreppsblandare med förlängt handtag 
ska finnas vid diskbänken. Spis och alla eluttag kring köksbänk 
i lägenheterna ska förses med timer. Avställnings-/arbetsyta 
ska finnas på ömse sidor diskhoarna. Avställningsyta ska 
finnas bredvid kyl. Plats ska även finnas för mikrovågsugn, 
bänkdiskmaskin, kaffebryggare och vattenkokare. 
Köksfunktionen ska kunna nyttjas av rullstolsburen, varför 
diskbänk och spishäll måste ha knäfritt utrymme under 
bänken. Möjlighet ska finnas att vid behov montera luckor vid 
det knäfria utrymmet. Kylskåp ska ha öppningshandtag 
monterade så de enkelt kan nås av rullstolsburen. Spishällens 
reglage ska vara frontmonterade. Strömtillförseln till spishäll 
och ugn ska kunna kopplas ur med nyckelströmbrytare. 
Ugnsluckan ska om möjligt vara sidohängd, och direkt under 
ugnen ska finnas en utdragbar skärbräda. Bänkskåp och 
högskåp ska monteras på sockel, medan väggskåp ska vara 
monterade på väggskenor för lätt flyttning i höjdled. Bänkskåp 
ska ha låda med besticksinsats samt en större utdragbar låda. 
Lådorna ska vara lättgående med rullbeslag, självstängande 
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med dämpning.  I ett av väggskåpen ska finnas plats för 
låsbart medicinskåp. Matplatsen placeras så att dagsljus 
erhålls. Matplatsen ska dimensioneras för ett litet bord med 
minst två sittplatser. Plats för rullstol får ej inkräkta på 
köksfunktioner. Spishäll med frontmonterade reglage och 
avställningsytor på båda sidor.  

7.5 Badrum 
Badrummen skall följa Boverkets standardbestämmelser samt 
arbetsmiljöverkets hygienrum, måtten skall vara 2,4 x 2,7 meter 
och ha plats för rullstolsburen person och möjlighet att hjälpa 

denne på båda sidor om toaletten samt vid dusch. Badrummet 
ska ligga i nära anslutning till sovplatsen. Funktionsutrymmen 
ska finnas för den boende och två personer samt för mobil lyft.  
Förstärkning ska finnas i tak förberett för montering av taklyft. 
I lägenheterna med förhöjd tillgänglighet ska i badrummet ska 
finnas plats för en duschvagn med utrymme för assistans på 
båda sidor av vagnen. Blandaren till handduschen ska vara 
fast monterad. Duschslang ska vara förlängd (2,0 m) så att 
både duschplats och toalettstol kan nås. Glidstång för 
duschhandtag ska finnas. Vid duschutrymmet ska väggen vara 
förstärkt 0,40 m – 1,5 m över golv för stödhandtag. I 
anslutning till golvbrunn bör golvlutningen i duschdelen vara 
högst 1:50. Duschutrymmet ska arrangeras så att vatten inte 
rinner ut i hela badrummet. WC stol, tvättställ och armstöd 
ska vara höj  och sänkbar. Armstödet ska vara väggmonterat 
och uppfällbart. För överflyttning av person med rullstol 
erfordras ett fritt utrymme om 1,0 m på båda sidor av 
toalettstolen. Det fria utrymmet framför toalettstolen ska 
medge rundsvängning med mindre eldriven rullstol, inklusive 
hjälpare, vilket innebär en svängradie med diameter om 1,75 
m. Tvättstället ska vara höj  och sänkbart och försett med 
distanslåda (ej av trä). Tvättstället ska kunna flyttas ut 20 cm 
utan att dörren blockeras. Eluppvärmd handdukstork ska 
monteras på vägg. Hyllor eller skåp d200 x b400 ska 
installeras. Utrymme ska finnas för skyddsförkläden och 
handskar, pappershanddukar samt för handsprit och tvål. 

Kombinationstvättmaskin installeras i samtliga lägenheter. 
Halkfri golvyta. Handfatet ska vara framskjutet. Spegel med 
standardhöjd för handfat. Engreppsblandare med förlängt 
handtag ska finnas vid handfat.  

7.6 Uteplats/balkong  
Samtliga lägenheter ska ha tillgång till uteplats, alternativt 
balkong. Uteplatsen/balkongen ska nås från allrummet och 
vara tillgänglig för rullstolsburna och andra funktionshindrade 
personer. På uteplats/balkong ska finnas plats för ett litet bord 
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med två sittplatser. Eventuellt balkongräcke ska uppfylla 
gällande säkerhetskrav. Om lägenheterna har uteplats ska om 
möjligt altandörren även kunna användas som entrédörr. 



        dget samt avsteg från beslutat funktionsprogram - SN 17/0070-13 Projektering gällande en gruppbostad enligt LSS - projektbudget samt avsteg från beslutat funktionsprogram : Funktionsprogram antaget 160310 - dokumenterade avvikelser, bilaga 2

Lokalfunktionsprogram LSS1 Personalutrymmen 

 

25 
 

  

8 Personalutrymmen  
Allmänt  

Personalutrymmen ska planeras samt utformas i enlighet med 
gällande råd och anvisningar från Arbetsmiljöverket. 
Personalutrymmen kan placeras på annat våningsplan än 
lägenheterna och gruppboendets övriga lokaler.  

8.1 Expedition  
Dörr öppnas med personalnyckel och förses med fönsterruta 
och persienner. Titthål i dörren. Expeditionen ska 
dimensioneras för en arbetsplats med besöksfunktioner. Det 
ska finnas plats för skrivare/kopiator och viss värdeförvaring. 
Med tanke på kontorsmaskinerna behövs fler nätuttag än i 
övriga delar av gruppbostaden.  Larmmottagning och 
ringsignal från entrén ska finnas på expeditionen (och synas 
från korridoren). Uttag för datanät ska finnas.  

8.2 Personal-/jourrum/omklädningsrum 
Dörr öppnas med personalnyckel och förses med fönsterruta 
och persienner. Titthål i dörren. Utrymmet ska inredas med 
hyllor, garderober och nyckelskåp. Utrymme för sovplats för 
sovande jour ska finnas. Där så är möjligt ska personal-
/jourrum kunna nås från ett neutralt utrymme och ligga nära 
personaltoalett och dusch. Utrymmet ska även dimensioneras 
som omklädningsrum för samtlig personal. Skåp ska finnas för 
10 personer och kunna förses med hänglås. I direkt anslutning 
till omklädningsrum ska finnas WC och dusch. I rummet ska 
värdeskåp för personalen finnas. 

Önskvärt är att expedition och jourrum finns i anslutning till 
varandra. Möjlighet ska finnas för hela personalgruppen att 
samlas för möte i rum. som inte utgör gemensamt utrymme. 

Fd 7.3 Omklädningsrum  

Dörr öppnas med personalnyckel. Titthål i dörren. Utrymmet 
dimensioneras för samtlig personal. Skåp ska finnas för 10 
personer och kunna förses med hänglås. I direkt anslutning till 
omklädningsrum ska finnas WC och dusch. Dusch ska 
utformas med litet förrum med plats för bänk.  

8.3 Desinfektionsrum  
Desinfektionsrum ska finnas inom varje gruppbostad för LSS. 
Dörrvred till skölj-/desinfektionsrum bör utformas så att 
dörren kan öppnas utan behov av händerna. Rummet ska 
kunna stängas tex med regel/hake placerad svårtillgängligt. 
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Rummet ska vara tillräckligt stort så att trängsel inte stör 
arbetsgången. Rena och orena ytor ska vara åtskilda. Flödet i 
desinfektionsrummet ska vara från orent till rent. Korsande 
flöden ska undvikas. Fri golvyta, dvs den golvyta som fast och 
lös utrustning inte upptar, bör vara minst 2 m bred. På så sätt 
fås ett orent och ett rent desinfektionsrum. Säckar och andra 
kärl för avfallshantering ska bortforslas när dessa är fyllda. 
Desinfektionsrum ska inte vara en lagringsplats. I rummet ska 
handdesinfektionsmedel finnas och slutna skåp för godset. 

 Checklista desinfektionsrum med enbart spoldesinfektor:  

• Spoldesinfektor  
• Diskbänkar på bägge sidor om desinfektorn 
• Plats för förvaring av rent gods (bäcken, urinflaskor, handfat 
etc.) liksom rengöringsmedel och dylikt  
• Sopsäcksställ med lock  
• Tvättställ med tillhörande vägghängd utrustning för tvål, 
pappershanddukar och handdesinfektion  
• Vägghängd hållare för handskar, 
engångsförkläde/skyddsrock, plats för visir och 
ytdesinfektionsmedel  
• Plats för förvaring av städutrustning för desinfektionsrummet 
och för eventuell akutstädning  
• Golvbrunn  
• Om källsortering ska ske måste rummet dimensioneras för 
detta samt att säkerställa städningen av golv 
 

8.4 Tvättstuga  
Tvättstugan ska fungera för grovtvätt, viss efterbehandling av 
tvätt och för personalens eventuella arbetskläder samt för 
förvaring av viss städutrustning, teknisk utrustning etc. 
Tvättstugan placeras med närhet till den gemensamma 
trädgården, gärna med direkt utgång. Tvättstugan ska vara 
utrustad med två tvättmaskiner på sockel (varav en 
grovtvättmaskin) och en torktumlare på sockel, ett stort 
torkskåp, en mangel, en lakansträckare samt utrustning och 
utrymme för efterbehandling av tvätt.  

En av tvättmaskinerna är avsedd för personalens eventuella 
arbetskläder. Uttag för strykjärn förses med timer. I 
tvättstugan ska även finnas en sittarbetsplats, h=0,90 m, 
samt ett låsbart skåp för tvätt- och rengöringsmedel. 
Tvättstugan ska vidare utformas så att störande ljud inte 
uppkommer för de boende. Tvättstugan ska vara tillgänglig för 
funktionshindrad. Fri golvyta som tillåter vändning av mindre 
eldriven rullstol ska finnas. Strömbrytare och vattenkran 
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placeras så att de kan nås från rullstol, dvs minst 0,70 helst 
1,0 m från hörn och höjden 0,80 – 1,10 m över golv.     

8.5 Förråd  
Ett centralt placerat generellt förråd för bl.a. 
förbrukningsmateriel (blöjor, omläggningsmateriel mm) ska 
finnas. Säsongsförråd för utemöbler, cyklar etc. kan placeras i 
enklare utformad extern byggnad. Särskilt förråd för blöjor, 
omläggningsmateriel etc. ska finnas.  

8.6 Lägenhetsförråd  
Till varje lägenhet ska finnas ett lägenhetsförråd, anpassat för 
ett enpersonshushåll. Lägenhetsförråden kan vara placerade 
samlat, alternativt i anslutning till respektive lägenhet.  

8.7 Städutrymmen  
Varje gruppboende ska ha två städutrymmen, varav det ena 
(högskåp) är avsett för separat förvaring av städmaterial till 
det gemensamma köket och placeras i närheten av detta.  

Det andra städutrymmet förses med en låg utslagvask och 
dimensioneras för städvagn samt förvaring av gemensam 
dammsugare, städmaterial, övriga engångsartiklar för 
städning samt låsbart skåp för rengöringsmedel.  

8.8 Avfallshantering  
Avfallshanteringen ska utformas på lämpligt sätt med hänsyn 
till källsortering. Soprum eller eventuellt sopnedkast ska vara 
lättillgängligt och kunna nås av person i rullstol. Plats i soprum 
ska finnas för förvaringskärl enligt gällande regler för 
sophantering.  
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Ekonomiskt underlag för beslutsfattande  
 

Upplands-Brohus bedömer kunna uppföra detta LSS-boendet i Brunna för en 
total projektkostnad av 20 200 000 kronor exklusive moms baserat på 
”Karlskoga konceptet” kombinerat med framtaget funktionsprogram och dess 
rapporterade avvikelser.  

Utifrån en investering från Upplands-Brohus enligt ovan har vi satt 
årshyresnivåer för 270 kvm bostäder räknat på 1 800 kronor/kvm BOA = 
486 000 kronor och för de 200 kvm allmänna ytorna på 4850 kronor/kvm BOA = 
970 000 kronor vilket tillsammans motsvarar en snitthyra per år (BOA+LOA) på 
3 100 kr/m2. 

Målet är ett så kostnadseffektivt projekt som möjligt vilket vi här ser ut att 
uppnå då vi kan jämföra med våra tidigare genomförda LSS-projekt från 
Upplands-Brohus på Parkvägen och Kamrervägen där snitthyrorna per år, 
BOA+LOA landade på 4 463 kr respektive 3 600 kr/ kvm BOA+LOA och år 

 

 

Kungsängen 2021-04-27 
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Svar på ledamotsinitiativ från Kerstin Ahlin (S) - 
Säker gångväg till Daglig verksamhet Västra 
Rydsvägen 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner socialkontorets svar på ledamotsinitiativet 

Säker gångväg till Daglig verksamhet Västra Rydsvägen ifrån den 18 

februari 2021.  

2. Socialnämnden anser att frågan bör väckas i den Tekniska nämnden. 

Sammanfattning 

På Socialnämndens sammanträde den 18 februari 2021 väckte Kerstin Ahlin 

(S) ledamotsinitiativet ”Säker gångväg till Daglig verksamhet Västra 

Rydsvägen”. Socialnämnden beslutade på sammanträdet den 18 februari 2021 

§ 10 att lämna över ärendet till socialkontoret för beredning.  

Socialkontoret anser att frågan om att skapa en säker gångväg till daglig 

verksamhet på Västra Rydsvägen är av vikt och bör belysas. Socialkontoret 

anser dock att frågan bör väckas i den Tekniska nämnden då denna nämnd är 

ansvarig för det verksamhetsområde som ledamotsinitiativet berör. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 6 april 2021 

 Bilaga - ledamotsinitiativ från Kerstin Ahlin (S) - Säker gångväg till 

Daglig verksamhet Västra Rydsvägen den 18 februari 2021 

Ärendet 

På Socialnämndens sammanträde den 18 februari 2021 väckte Kerstin Ahlin 

(S) ledamotsinitiativet ”Säker gångväg till Daglig verksamhet Västra 

Rydsvägen”. Socialnämnden beslutade på sammanträdet att lämna över ärendet 

till socialkontoret för beredning.  

Ledamotsinitiativtagaren för fram att Västra Rydsvägen är en ganska frekvent 

trafikerad väg för bland annat tunga transporter.  I ledamotsinitiativet framgår 

vidare att Socialdemokraterna vill uppdra till socialchefen att vidta de åtgärder 

som är nödvändiga för att skapa en säker gångväg till den dagliga verksamhet 
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som är belägen på denna adress. En föreslagen åtgärd är att tillskriva Tekniska 

nämnden och påtala bristen att det inte finns en säker gångväg, det vill säga att 

det saknas en trottoar.  

Socialkontorets synpunkter 

På Västra Rydsvägen finns i dagsläget de dagliga verksamheterna hantverk, 

sinnesstimulans samt medieverksamhet.  

DV flyttade in i lokalerna under augusti 2020. Några utav deltagarna ska flytta 

över sin dagliga verksamhet till före detta Allégården när dessa lokaler står 

färdiga under sommaren/hösten 2021. Den dagliga verksamhet som tidigare låg 

på Vävnadsvägen ska dock fortsätta att ha sin verksamhet på Västra Rydsvägen 

som planerna ser ut idag.  

En daglig verksamhet ska anpassas så den uppfyller deltagarens individuella 

behov. Verksamheten ska även utformas så att den stärker deltagarens förmåga 

att leva ett självständigt liv. Socialkontoret anser att den fysiska miljön i 

kommunen ska utformas så att deltagare på de dagliga verksamheterna ska 

kunna ta sig till sina verksamheter på ett så självständigt sätt som den enskilde 

önskar. Personer med funktionsnedsättning ska liksom alla andra invånare i 

Upplands-Bro kommun kunna vistas och förflytta sig i den fysiska miljön. 

Kontoret anser att frågan om att skapa en säker gångväg till daglig verksamhet 

på Västra Rydsvägen är av vikt och bör belysas.  

Frågan bör dock väckas i den Tekniska nämnden då det är denna nämnd är 

ansvarig för det verksamhetsområde som ledamotsinitiativet berör. En nämnd 

kan nämligen inte ge ett uppdrag till en annan nämnd och dess 

verksamhetsområde, i detta fall gata, park och trafik.  

Barnperspektiv 

Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning ska liksom alla medborgare 

kunna vistas och förflytta sig i den fysiska miljön. 
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Bilagor 

1. Ledamotsinitiativ från Kerstin Ahlin (S) - Säker gångväg till Daglig 

verksamhet Västra Rydsvägen den 18 februari 2021 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 

 Ledamotsinitiativtagen  
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Ledamotsinitiativ Socialnämnden 18 februari 2021 

 

Daglig verksamhet har flyttat det mesta av sin verksamhet till Västra Rydsvägen 

i Kungsängen. Västra Rydsvägen är en väg som är ganska frekvent trafikerad 

bland annat av tunga transporter. 

 Vi har nåtts av anhörigföreningens berättigade oro för att det inte finns några 

trottoarer. 

 

Socialdemokraterna anser att ett arbete för att kontoret snarast ska vidta de 

åtgärder som är nödvändigt. Vi anser att socialchefen ansvarar för att någon 

snarast tillskriver Tekniska nämnden och påtala den stora bristen i att det inte 

finns en säker gångväg, dvs trottoar, för våra deltagare vid vår dagliga 

verksamhet.  Socialchefen måste tillse att kontoret bevakar så att trottoar 

skyndsamt iordningställes! 

 

 

 

 

Därför yrkar Socialdemokraterna 

Att socialchefen får i uppdrag att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 

snarast trygga vägen till Daglig verksamhet på Västra Rydsvägen med en 

trottoar. 

 

 

 

Kerstin Ahlin, 2: a vice ordförande och gruppledare för  

Socialdemokraterna i socialnämnden. 
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Ansökan om föreningsbidrag 2021 - Upplands-
Bro Anhörigförening 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar Upplands-Bro Anhörigförening föreningsbidrag med 

25 000 kronor för verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning 

Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 

organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 

inom nämndens verksamhetsområde. Föreningar och organisationer inom 

området anhörigstöd till individer med funktionsnedsättning tillhör denna 

kategori.  

Upplands-Bro Anhörigförening bildades 2003 och är en ideell, partipolitiskt 

och religiöst obunden förening som stödjer anhöriga oavsett ålder, kön, diagnos 

eller etnicitet hos den närstående.  

Upplands-Bro Anhörigförening ansöker om föreningsbidrag på 25 000 kronor 

för verksamhetsåret 2021. Socialkontoret anser att Upplands-Bro 

Anhörigförening uppfyller kraven för att erhålla föreningsbidrag ifrån 

Socialnämnden och föreslår att föreningen erhåller 25 000 kr i föreningsbidrag 

för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2021. 

Ärendet 

2019 tog Socialnämnden över hela ansvaret för föreningsbidrag till föreningar 

och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro 

kommun som kompletterar det arbete som socialtjänsten bedriver inom 

Socialnämndens verksamhetsområden ifrån Kultur- och fritidsnämnden.  

Socialnämnden ansvarar för verksamhetsområdena omsorg av personer med 

funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som 

regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt 

bistånd, arbetsmarknadsinsatser, insatser för personer med 

missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med 
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personer med psykiska funktionsnedsättningar samt kommunens 

flyktingmottagande. 

Upplands-Bro Anhörigförenings ansökan om föreningsbidrag 
för verksamhetsåret 2021. 

Upplands-Bro Anhörigförening bildades 2003 och är en ideell, partipolitiskt 

och religiöst obunden förening som stödjer anhöriga oavsett ålder, kön, diagnos 

eller etnicitet hos den närstående. Föreningen vill tillsammans med sina 

medlemmar väcka debatt och påverka det anhörigstöd som finns i Upplands 

Bro kommun. Föreningen är en utav ett 60-tal lokalföreningar i Sverige som är 

anslutna till Anhörigas Riksförbund. Vid årets slut 2020 hade föreningen 98 

medlemmar. 

Det gångna verksamhetsåret 2020 har inte varit likt andra år för Upplands-Bro 

anhörigförening på grund av den rådande pandemin. Föreningen hann dock 

med ett par fysiska arrangemang i form av en föreläsning samt årsmöte innan 

rekommendationer och restriktioner sattes in för att förhindra smittspridning. 

Nationella anhörigveckan uppmärksammades i oktober med korvgrillning vid 

Lillsjöbadet och i december hölls biskopsvisitation i Kungsängens-Västra Ryds 

församling. Planerade aktiviteter har flyttats fram och råd och träffar har skett 

via digitala möten i den omfattning det har varit möjligt. Upplands-Bro 

Anhörighetsförening planerar att genomföra aktiviteter under 2021 i den mån 

det är möjligt och anpassar verksamhet och aktiviteter efter rådande 

rekommendationer. 

Socialkontorets förslag till beslut 

Upplands-Bro Anhörigförening ansöker om 25 000 kr i föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2021. Socialkontoret anser att Upplands-Bro Anhörigförening 

uppfyller kraven på att erhålla föreningsbidrag ifrån Socialnämnden då 

föreningens verksamhet kompletterar socialtjänsten. 

Socialkontoret föreslår att Upplands-Bro Anhörigförening erhåller ett bidrag på 

25 000 kronor ifrån Socialnämnden. 

Barnperspektiv 

Upplands-Bro Anhörigförening ger stöd och hjälp till barn och ungdomar som 

är anhöriga oavsett kön, diagnos eller etnicitet hos den närstående. 
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Beslut sänds till 

 Socialkontorets kamrer 

 Föreningen 
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Ansökan om föreningsbidrag från BRIS, 
barnens rätt i samhället, för år 2021 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar BRIS, barnens rätt i samhället, 10 000 kronor i 

föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning 

Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 

organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 

inom nämndens verksamhetsområde. Föreningar och organisationer inom 

området barn som far illa tillhör denna kategori. BRIS ansöker om 73 000 kr i 

föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021.  

Socialkontoret anser att BRIS uppfyller kraven på att erhålla föreningsbidrag 

ifrån Socialnämnden då föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens. 

Då Socialnämndens budgeterade medel för föreningsbidrag 2021 är begränsade 

föreslår socialkontoret att BRIS erhåller 10 000 kronor i föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2021.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2021. 

Ärendet 

2019 tog Socialnämnden över hela ansvaret för föreningsbidrag till föreningar 

och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro 

kommun som kompletterar det arbete som socialtjänsten bedriver inom 

Socialnämndens verksamhetsområden ifrån Kultur- och fritidsnämnden.  

Socialnämnden ansvarar för verksamhetsområdena omsorg av personer med 

funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som 

regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt 

bistånd, arbetsmarknadsinsatser, insatser för personer med 

missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med 

personer med psykiska funktionsnedsättningar samt kommunens 

flyktingmottagande. 
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Bris, barnens rätt i samhället ansökan om föreningsbidrag för 
verksamhetsåret 2021 

BRIS bygger sin verksamhet på frivilligt arbete samt ekonomiska bidrag och 

gåvor. Föreningen bedriver ett arbete främst till barn och ungdomar. Genom 

barnens hjälptelefon har barn och ungdomar i Upplands-Bro möjlighet till 

kontakt för rådgivning och hjälp. Alla barn som kontaktar BRIS är anonyma. 

BRIS-mejlen är öppen dygnet runt, årets alla dagar och alla mejl besvaras inom 

fyra till fem dagar. BRIS-chatten där barn och ungdomar kan chatta med en 

vuxen över internet har växt explosionsartat sedan starten för sju år sedan. 

BRIS-chatten och hjälptelefonen är öppen varje dag mellan klockan 14 och 21 

året om. Därutöver har BRIS en telefonjour för vuxna – om barn, där vuxna 

kan få hjälp med funderingar runt egna eller andras barn. Under år 2017 antogs 

BRIS långsiktiga plan 2017 - 2021, vilken ligger till grund för BRIS fortsatta 

arbete. Planen summeras i ”Tio steg mot ett samhälle där barnets rättigheter 

respekteras”. BRIS ska: bredda stödverksamheten, arbeta förebyggande genom 

stöd till vuxna, påvisa samhällets brister när det gäller att tillgodose barnets 

rättigheter, aktivt bidra till måluppfyllelsen av målen i agenda 2030, öka antalet 

medlemmar och stärka medlemsinflytandet, fokusera på att bryta trenden med 

den ökande psykiska ohälsan, mobilisera samhället i arbetet med att stärka 

barnets rättigheter, fokusera på insamling från privatpersoner, stärka sin 

internationella samverkan samt eftersträva hög medvetenhet kring den skillnad 

varje insamlad krona gör.  

Socialkontorets förslag till beslut 

BRIS ansöker om 73 000 kronor i föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021. 

Socialkontoret anser att BRIS uppfyller kraven på att erhålla föreningsbidrag 

ifrån Socialnämnden då föreningens verksamhet kompletterar socialtjänsten. 

Då Socialnämndens budgeterade medel för föreningsbidrag 2021 är begränsade 

föreslår socialkontoret att BRIS erhåller ett bidrag på 10 000 kronor ifrån 

Socialnämnden. 

Barnperspektiv 

BRIS ser barn och ungdomar som sin uppdragsgivare. BRIS arbetar efter de 

principer som fastslagits i FN:s konvention om barnets rättigheter. 
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Beslut sänds till 

 Socialkontorets kamrer 

 Föreningen 
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Ansökan om föreningsbidrag från Bro Härads 
Rödakorskrets för år 2021 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar Bro Härads Rödakorskrets föreningsbidrag med 25 000 

kr för verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning 

Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 

organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 

inom nämndens verksamhetsområde. Föreningar och organisationer inom det 

humanitära området tillhör denna kategori.  

Bro Härads Rödakorskrets är en del utav Svenska Röda Korset och har cirka 

250 medlemmar i Upplands-Bro kommun. Organisationen bedriver arbete som 

bland annat riktar sig till anhöriga.  

Bro Härads Rödakorskrets ansöker om föreningsbidrag på 25 000 kronor för 

verksamhetsåret 2021. Socialkontoret anser att Bro Härads Rödakorskrets 

uppfyller kraven på att erhålla föreningsbidrag ifrån Socialnämnden då 

föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens. Socialkontoret föreslår 

att Bro Härads Rödakorskrets erhåller 25 000 kr i föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2021 

Ärendet 

2019 tog Socialnämnden över hela ansvaret för föreningsbidrag till föreningar 

och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro 

kommun som kompletterar det arbete som socialtjänsten bedriver inom 

Socialnämndens verksamhetsområden ifrån Kultur- och fritidsnämnden.  

Socialnämnden ansvarar för verksamhetsområdena omsorg av personer med 

funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som 

regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt 

bistånd, arbetsmarknadsinsatser, insatser för personer med 

missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med 
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personer med psykiska funktionsnedsättningar samt kommunens 

flyktingmottagande. 

Bro Härads Rödakorskrets ansökan om föreningsbidrag för 
verksamhetsåret 2021 

Röda korset beskriver sig själva som en utav världens största humanitära 

nätverk. Organisationen finns i 192 länder och är en utav Sveriges största 

humanitära organisationer med närvaro i flertalet kommuner. Bro Härads 

Rödakorskrets är en av dessa lokala organisationer med cirka 250 medlemmar i 

Upplands-Bro kommun.  

Bro Härads Rödakorskrets verksamhetsberättelse för 2020 avviker från 

föregående år på grund av den pågående pandemin. Vid normala 

omständigheter brukar det framgå vilka aktiviteter som organisationen 

genomfört under föregående år. Organisationen brukar bland annat hålla 

lördagsöppet i sin lokal för fika och samtal vid åtta tillfällen. Försäljning i 

Röda korsets lokal har uteblivit då det inte har varit möjligt att hålla öppet och 

därav har intäkter uteblivit. Den pågående pandemin har lett till att all 

verksamhet har legat nere under hela året. Styrelsen har även drabbats av 

motgångar som exempelvis dödsfall och avflyttning vilket har lett till 

decimering av antalet styrelseledamöter. Medelåldern är för närvarande hög 

hos de engagerade i verksamheterna och styrelsen. 

Inför det kommande året 2022 pågår arbete för att få in flera frivilliga i 

verksamheten och arbete kring verksamhetsutveckling samt vidtagande av 

åtgärder för att kunna fortsätta det viktiga arbetet. 

Socialkontorets förslag till beslut 

Bro Härads Rödakorskrets ansöker om minst 25 000 kr i föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2021. Socialkontoret anser att Bro Härads Rödakorskrets 

uppfyller kraven på att erhålla föreningsbidrag ifrån Socialnämnden då 

föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens. 

Då Socialnämndens budgeterade medel för föreningsbidrag 2021 är begränsade 

föreslår socialkontoret att Bro Härads Rödakorskrets erhåller ett bidrag på 

25 000 kronor ifrån Socialnämnden. 

Barnperspektiv 

Bro Härads Rödakorskrets ger humanitär hjälp samt anhörigstöd till barn och 

ungdomar i behov utav detta. 
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Beslut sänds till 

 Socialkontorets kamrer 

 Föreningen 
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Ansökan om föreningsbidrag från 
Reumatikerförbundet Järfälla- Upplands-Bro för 
år 2021 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar Reumatikerförbundet Järfälla- Upplands-Bro 

föreningsbidrag med 27 160 kronor för verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning 

Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 

organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 

inom nämndens verksamhetsområde. Patientorganisationer tillhör denna 

kategori. 

Föreningen har 388 medlemmar och har tidigare sökt grundbidrag genom 

Kultur- och fritidsnämnden. De har då erhållit 70 kronor per medlem.  

Reumatikerförbundet Järfälla- Upplands-Bro ansöker om föreningsbidrag från 

Socialnämnden för verksamhetsår 2021. Socialkontoret anser att 

Reumatikerförbundet Järfälla- Upplands-Bro uppfyller kraven på att erhålla 

föreningsbidrag från Socialnämnden då föreningens verksamhet kompletterar 

socialtjänstens. Socialkontoret föreslår att Reumatikerförbundet Järfälla- 

Upplands-Bro erhåller 27 160 kronor i föreningsbidrag för verksamhetsår 

2021. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2021 

 Ansökan om grundbidrag från Reumatikerförbundet Järfälla-Upplands-

Bro 

Ärendet 

År 2019 tog Socialnämnden över hela ansvaret för föreningsbidrag till 

föreningar och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-

Bro kommun.  Dessa ska komplettera det arbete som socialtjänsten bedriver 

inom Socialnämndens verksamhetsområden.  



     matikerförbundet Järfälla- Upplands-Bro för år 2021 - SN 21/0139-2 Ansökan om föreningsbidrag från Reumatikerförbundet Järfälla- Upplands-Bro för år 2021 : Ansökan om föreningsbidrag från Reumatikerförbundet Järfälla- Upplands-Bro för år 2021

 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
   SN 21/0139 

 

 

Socialnämnden ansvarar för verksamhetsområdena omsorg av personer med 

funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som 

regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt 

bistånd, arbetsmarknadsinsatser, insatser för personer med 

missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med 

personer med psykiska funktionsnedsättningar samt kommunens 

flyktingmottagande. 

Reumatikerförbundet Järfälla- Upplands-Bros ansökan om 
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021 

Reumatikerförbundet är en politiskt och religiöst obunden organisation som har 

funnits sedan år 1945. Reumatikerförbundet arbetar för att människor som 

lever med reumatiska sjukdomar ska kunna leva ett gott och aktivt liv samt 

stödjer forskning inom området. Förbundet samlar och sprider kunskap, driver 

viktiga frågor för reumatiker, stöttar och inspirerar sina medlemmar och andra 

reumatiker.  

Förbundet har 172 lokalföreningar indelade i 24 distrikt över hela Sverige. 

Totalt har Reumatikerförbundet 45 161 medlemmar. Ungefär 5 700 av dem är 

anhörig till någon som har en reumatisk sjukdom.  

Reumatikerförbundet i Järfälla-Upplands-Bro kommun har inkommit med 

ansökan om föreningsbidrag den 31 mars med tillhörande 

verksamhetsberättelse och balansräkning. Under år 2020 har verksamheten 

påverkats stort av pandemin och de olika verksamheterna, som till exempel 

Artrosskolan, har enbart haft en träff under våren. Bioföreställningar, vårfika 

och adventsfika har uteblivit. Medlemsblad med information har skickats ut två 

gånger under år 2020. 

Socialkontorets förslag till beslut 

Reumatikerförbundet Järfälla- Upplands-Bro har tidigare sökt grundbidrag 

genom Kultur- och fritidsnämnden. För verksamhetsår 2021 söker föreningen 

bidrag från Socialnämnden. Grundbidraget till föreningar och organisationer 

inom funktionshinderområdet har tidigare utgått från Kultur- och 

fritidsnämnden. Bidragets storlek har varit 70 kronor per bidragsberättigad 

medlem och år för de som bor i Upplands-Bro kommun.  

Föreningen hade år 2020 388 medlemmar och ansöker för år 2021 således om 

27 160 kronor i grundbidrag.  

Socialkontoret anser att Reumatikerförbundet Järfälla- Upplands-Bro uppfyller 

kraven på att erhålla föreningsbidrag från Socialnämnden då föreningens 

verksamhet kompletterar socialtjänstens. Socialkontoret föreslår att 

Reumatikerförbundet Järfälla- Upplands-Bro erhåller 27 160 kronor i 

föreningsbidrag för verksamhetsår 2021.  
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Barnperspektiv 

Reumatikerförbundet ger råd och stöd åt barn och unga med 

reumatikersjukdomar samt deras familjer och anhöriga.  

 

 

  

   

  

 

 

 

Beslut sänds till 

 Socialkontorets kamrer 

 Föreningen 
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Ansökan om föreningsbidrag från föreningen 
HjärtLung Järfälla Upplands-Bro för år 2021 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar föreningen HjärtLung Järfälla Upplands-Bro 

föreningsbidrag med 2 000 kronor för verksamhetsår 2021 

Sammanfattning 

Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 

organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 

inom nämndens verksamhetsområde. Patientorganisationer tillhör denna 

kategori.  

HjärtLung Järfälla Upplands-Bro ansöker om föreningsbidrag med 2 000 

kronor för verksamhetsår 2021. Socialkontoret anser att HjärtLung Järfälla 

Upplands-Bro uppfyller krav för att erhålla föreningsbidrag från 

Socialnämnden då föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens. 

Socialkontoret föreslår att HjärtLung Järfälla Upplands-Bro erhåller 2 000 

kronor i föreningsbidrag för verksamhetsår 2021. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 maj år 2021 

 Ansökan om föreningsbidrag från föreningen HjärtLung Järfälla 

Upplands-Bro 

Ärendet 

År 2019 tog Socialnämnden över ansvaret för föreningsbidrag till föreningar 

och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro 

kommun som kompletterar det arbete som socialtjänsten bedriver inom 

Socialnämndens verksamhetsområden ifrån Kultur- och fritidsnämnden.  

Socialnämnden ansvarar för verksamhetsområdena omsorg av personer med 

funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som 

regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt 

bistånd, arbetsmarknadsinsatser, insatser för personer med 

missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med 
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personer med psykiska funktionsnedsättningar samt kommunens 

flyktingmottagande. 

Föreningen HjärtLung Järfälla Upplands-Bro ansökan om 
föreningsbidrag för verksamhetsår 2021 

Riksförbundet HjärtLung är en ideell patientförening för personer med hjärt-, 

kärl- och lungsjukdom och deras anhöriga. Föreningen har cirka 35 000 

medlemmar och läns- och lokalföreningar över hela landet och arbetar för att 

människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska kunna leva ett bra liv. 

Lokalföreningen i Upplands-Bro har den 7 april inkommit med ansökan om 

föreningsbidrag tillsammans med verksamhetsberättelse för år 2020. Årets 

aktiviteter har påverkats stort av pandemin och många evenemang har ställts in.  

Antalet medlemmar var i december år 2020 80 stycken. 

Socialkontorets förslag till beslut 

Föreningen HjärtLung Järfälla Upplands-Bro ansöker om 2 000 kronor i 

föreningsbidrag för verksamhetsår 2021. Socialkontoret anser att HjärtLung 

Järfälla Upplands-Bro uppfyller krav för att erhålla föreningsbidrag från 

Socialnämnden då föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens. 

Socialkontoret föreslår att HjärtLung Järfälla Upplands-Bro erhåller det bidrag 

de ansöker om, det vill säga, 2 000 kronor från Socialnämnden. 

Barnperspektiv 

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och 

lungsjukdomar ska kunna må så bra som möjligt, inklusive barn och unga. 

Föreningen ger barn och unga möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor 

som berör dem och anhöriga. 
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Bilaga 

1. Ansökan om föreningsbidrag från föreningen HjärtLung Järfälla 

Upplands-Bro 

 

 Beslut sänds till 

 Socialkontorets kamrer 

 Föreningen HjärtLung Järfälla Upplands-Bro 
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Ansökan om föreningsbidrag från kvinnojouren 
Anna för år 2021 

Förslag till beslut 

 

Socialnämnden beviljar Kvinnojouren Anna föreningsbidrag med 120 000 

kronor för verksamhetsåret 2021. 

 

Sammanfattning 

Socialnämnden ansvarar för föreningsbidrag för samtliga föreningar och 

organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 

och som kompletterar det arbete som socialtjänsten bedriver inom 

Socialnämndens verksamhetsområden. 

Kvinnojouren Anna ansöker för år 2021 om föreningsbidrag med 162 750 

kronor. Då Socialnämndens budgeterade medel är begränsade föreslår 

socialkontoret att föreningen erhåller bidrag med 120 000 kronor för 

verksamhetsår 2021.  

Från år 2022 kommer Kvinnojouren att istället för att ansöka om ett årligt 

föreningsbidrag, ingå avtal med Upplands-Bro kommun om ett IOP-avtal, 

idéburet offentligt partnerskap. Ett sådant avtal innebär att föreningen 

tillförsäkras ett årligt bidrag under avtalstiden, utan ansökan. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 6 maj år 2021 

 Ansökan om föreningsbidrag från Kvinnojouren Anna 

 Verksamhetsberättelse år 2020 Kvinnojouren Anna 

 Verksamhetsplan år 2021 Kvinnojouren Anna 

Ärendet 

Socialnämnden ansvarar för föreningsbidrag för samtliga föreningar och 

organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 

och som kompletterar det arbete som socialtjänsten bedriver inom 

Socialnämndens verksamhetsområden. 
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Kvinnojouren Annas ansökan om föreningsbidrag för 
verksamhetsår 2021 

Kvinnojouren Anna bildades år 2002 och är en ideellt, religiöst och 

partipolitiskt obunden förening. Vid årsskiftet 2020/2021 hade föreningen 108 

medlemmar.  

Kvinnojouren erbjuder skyddat boende och samtalskontakt för kvinnor utsatta 

för hot och våld, främst i Upplands-Bro, men vid behov även från andra 

kommuner. Föreningen bedriver också utbildning, information och 

opinionsbildning.  

 

Jouren har under år 2020 sysselsatt fyra personer i olika omfattning, varav tre 

anställda har bemannat kontoret och en anställd har städat kontoret. Vid 2020 

års utgång hade jouren 38 volontärer.  

 

Kvinnojouren har två lägenheter för skyddat boende med vardera fyra rum och 

kök. Fem kvinnor samt 6 - 7 barn kan samtidigt erbjudas boende. Jouren har en 

lägenhet om tre rum och kök som nyttjas som kontor.  

Under år 2020 har 11 kvinnor och åtta barn vistats i jourlägenheterna.  

 

År 2021 kommer kvinnojouren bland annat att arbeta för att stärka 

kompetensen hos de aktiva volontärerna genom att erbjuda föreläsningar, 

studiebesök och workshops. Vidare kommer kvinnojouren att fortsätta sitt 

påbörjade samarbete med berörda verksamheter inom Upplands-Bro kommun.  

Jourens ambition för år 2021 är att ta fram en plan för att kunna starta en 

ungdomsjour samt att utöka samarbetet med fler föreningar i Upplands-Bro 

kommun.  

 

Kvinnojouren Anna ansöker för år 2021 om föreningsbidrag med 162 750 

kronor för att kunna upprätthålla och utveckla kvinnojourens verksamhet. 

Bidraget avser bland annat kontorskostnad, bredband och telefoni samt 

redovisningstjänster. Socialkontoret anser att kvinnojouren kompletterar 

socialtjänstens verksamhet. Då Socialnämndens budgeterade medel är 

begränsade föreslår socialkontoret att föreningen erhåller bidrag med 120 000 

kronor för verksamhetsåret 2021. 

Från år 2022 kommer Kvinnojouren att, istället för att ansöka om ett årligt 

föreningsbidrag, ingå avtal med Upplands-Bro kommun om ett IOP-avtal, 

idéburet offentligt partnerskap. Ett sådant avtal innebär att föreningen 

tillförsäkras ett årligt bidrag under avtalstiden, utan ansökan. Innehållet i 

avtalet förtydligar Kvinnojourens ansvar som komplement till socialtjänstens 

verksamhet avseende till exempel samverkan, informationsspridning och 

utvärdering av verksamhetens kvalitet.  

Barnperspektiv 

Kvinnojourens målsättning är att verka för kvinnor och barns rätt att leva utan 

våld, förtryck och förnedring, samt att arbeta för ett jämlikt samhälle. 
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Kvinnojourens verksamhet ger barn och unga möjlighet till delaktighet och 

medbestämmande i frågor som berör dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Bilaga 

1. Ansökan om föreningsbidrag från Kvinnojouren Anna för år 2021    

 

 

  

 

Beslut sänds till 

 Kvinnojouren Anna i Upplands-Bro 

 Socialkontorets kamrer 
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2021-05-06 SN 21/0133  

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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Uppsägning av hyresavtal Violinvägen 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden säger upp hyresavtal med AB Upplands-Bro 

Kommunfastigheter. 

2. Socialnämnden delegerar till socialchef att underteckna och skicka 

uppsägning till AB Upplands-Bro Kommunfastigheter. 

 

Sammanfattning 

Den stora flyktingvågen under åren 2015 och 2016 bidrog till ett ökat krav på 

kommunen att ta emot ett större antal flyktingar. För att möta detta behov 

fattade Samhällsbyggnadskontoret den 15 maj år 2017 beslut om att låta bygga 

ett paviljongboende på Violinvägen i Brunna. 

Det tidsbegränsade bygglovet gäller till och med den 31 december år 2021, 5 

år. Enligt upprättat hyresavtal mellan Cramo Adapteo AB och AB Upplands-

Bro Kommunfastigheter upphör nuvarande avtal den 7 december år 2021 och 

ska sägas upp senast den 7 juni år 2021.  

Socialkontoret och AB Upplands-Bro Kommunfastigheter har upprättat ett 

internt hyresavtal som reglerar uppsägningstid och ekonomiskt ansvar. 

Kostnader för lokaler mäts i årshyra per kvadratmeter. Violinvägens kostnad 

ligger på cirka 6 400 kronor /kvadratmeter och år. Motsvarande genomsnittliga 

kostnad för kommunens egna lokaler är från 400 till 1 500 kronor/ 

kvadratmeter och år.  

Socialnämndens uppsägning av hyresavtalet ger möjligheter att inventera och 

utnyttja andra lösningar för boende för målgruppen som förutom mer 

kostnadseffektiva lösningar även ger ökade förutsättningarna för flyktingar att 

erhålla ett tryggare och mer långsiktigt boende och därmed en god etablering.  

 

 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 6 maj år 2021 
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 Hyresavtal mellan Upplands-Bro Kommun, Socialkontoret och AB 

Upplands-Bro Kommunfastigheter 

 Samhällsbyggnadskontorets delegationsbeslut om tillfälligt bygglov 

daterat den 15 maj år 2017, diarienummer BYGG. 2016.590 

 Hyresavtal mellan Cramo Adapteo AB och Upplands-Bro 

Kommunfastigheter, för Violinvägen, Brunna 6:1 

Ärendet 

Bakgrund 

Den stora flyktingvågen under åren 2015 och 2016 bidrog till ett ökat krav på 

kommunen att ta emot ett större antal flyktingar. Bosättningslagens 

ikraftträdande från den 1 mars år 2016 innebär att alla kommuner är skyldiga 

att efter anvisning ta emot nyanlända flyktingar som har beviljats 

uppehållstillstånd. 

Syftet med lagen är att nyanlända flyktingar snabbare ska tas emot för 

bosättning i en kommun, och därmed kunna påbörja etableringen i 

samhällslivet och på arbetsmarknaden.  

För att möta denna skyldighet fattade Samhällsbyggnadskontoret den 15 maj år 

2017 ett delegationsbeslut om att låta bygga ett paviljongboende på 

Violinvägen i Brunna. Det tidsbegränsade bygglovet gäller till och med den 31 

december år 2021, 5 år.  

Enligt upprättat hyresavtal mellan Cramo Adapteo AB och AB Upplands-Bro 

Kommunfastigheter upphör nuvarande avtal den 7 december år 2021 och ska 

enligt avtal sägas upp sex månader innan avtalets utgång. För att möjliggöra 

avtalets upphörande ska det sägas upp senast den 7 juni år 2021. 

Socialkontoret och AB Upplands-Bro Kommunfastigheter har upprättat ett 

internt hyresavtal som reglerar uppsägningstid och ekonomiskt ansvar. 

Aktuellt läge 

Paviljongboendet på Violinvägen består av 17 lägenheter och nyttjas som 

boende för flyktingar. Sedvanligt andrahandskontrakt är upprättat med 

hyresgäster. Vissa av de boende bor med stöd av rättigheter i bosättningslagen 

och då med hyresavtalet och hyreslagen som den juridiska förbindelsen. Andra 

har ett beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen i form av bostad, där såväl 

rättigheter som skyldigheter enligt både hyreslagen och socialtjänstlagen gäller. 

Prognos för kommande flyktingmottagande 

För år 2021 ska Upplands-Bro kommun enligt beslut från Migrationsverket ta 

emot 20 flyktingar plus ytterligare fyra (4) som för år 2020 inte togs emot 

enligt tidsplan, beroende på rådande pandemi. Hur familjesammansättning ser 

ut för mottagande är inte känt för kommunen vilket påverkar plan för hur 

många bostäder som kan komma att behövas. 
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Migrationsverket har vidare klargjort att väntetid för mottagande kan komma 

att bli kortare vilket ytterligare ställer krav på kommunens beredskap för att 

kunna erbjuda boende för nyanlända flyktingar enligt bosättningslagen. I de 

regelbundna samverkansmöten som socialkontoret har med kommunens 

samtliga hyresvärdar, där behov lyfts och information delas, ökar kommunens 

förutsättningar att lyckas med sitt åtagande. 

Ekonomi 

Kostnader för lokaler mäts i årshyra per kvadratmeter. Violinvägens kostnad 

ligger på cirka 6 400 kronor /kvadratmeter och år. För att göra en jämförelse 

med kommunens egna ägda lokaler ligger motsvarande genomsnittliga kostnad 

på allt från 400 till 1 500 kronor/ kvadratmeter och år. En genomsnittlig 

marknadshyra i Upplands-Bro kommun kostar 1 500 kronor/kvadratmeter och 

år.  

För lägenheter används termen bruksvärdeshyra. En genomsnittlig sådan är i 

Upplands-Bro ungefär 1 440 kronor/kvadratmeter och år. 

Uppsägning av hyresavtalet ger Socialnämnden möjligheter att inventera och 

utnyttja andra lösningar för boende för målgruppen som förutom mer 

kostnadseffektiva lösningar även ger ökade förutsättningar för flyktingar att 

erhålla ett tryggare och mer långsiktigt boende och därmed en god etablering.  

Uppsägning av hyresavtalet innebär såväl avvecklings- som 

återställningskostnader för Socialnämnden. I avtalet framgår att 

avvecklingskostnaden uppgår till 585 000 kronor och utgörs av bortforsling av 

paviljongen. Om det vid en slutbesiktning görs en bedömning att skador inte är 

att beteckna som normalt slitage kan ytterligare kostnader tillkomma. 

Sannolikheten för detta är hög då paviljongboendet har haft många in- och 

utflyttar under de fem aktuella åren. 

Barnperspektiv 

Barn och ungas boendesituation har stor betydelse för den fysiska och psykiska 

hälsan. För att tillgodose behov av social gemenskap, kunna ta aktiv del i 

fritidsaktiviteter och ha en fungerade skolgång har såväl geografiskt läge som 

boendets utformning betydelse för barn och ungas utveckling. Vid den 

genomlysning kring tänkbara alternativ som föreslaget beslut innebär kommer 

särskild hänsyn att tas till hushåll med barn. 
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Socialkontoret 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

Bilagor 

1. Hyresavtal mellan Upplands-Bro Kommun, Socialkontoret och AB 

Upplands-Bro Kommunfastigheter 

2. Samhällsbyggnadskontorets delegationsbeslut om tillfälligt bygglov daterat 

den 15 maj år 2017, diarienummer BYGG. 2016.590 

3. Hyresavtal mellan Cramo Adapteo AB och AB Upplands-Bro 

Kommunfastigheter, för Violinvägen, Brunna 6:1 
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HYRESKONTRAKT    Produkt nr. 403-01-01-001             
 

Hyresvärd:   AB Upplands-Bro Kommunfastigheter 

 

Hyresgäst:   Upplands-Bro Kommun, Socialkontoret 

 

Lokalens adress, verksamhetsnamn m m: Boende, Violinvägen 4 A och B, 196 37 Kungsängen 

 

Lokalens användning:  Blockhyresavtal avseende tillfälligt boende 

 

Lokalens storlek och omfattning: Ca 540 kvm fördelat på 11 st 1:or och 6 st 2:or 

 

Hyrestid:   Fr o m 2017-12-08 t o m 2022-04-30 

 

Uppsägningstid:  12 månader före hyrestidens utgång. I annat fall förlängs 

hyresavtalet med 12 månader varje gång. 

 

Hyra: 3 336 727 kronor/år i prisläge 2018, se också ”Särskilda 

bestämmelser”. Mervärdesskatt tillkommer. 

 

Hyrans betalning:  Hyran betalas kvartalsvis i förskott 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Särskilda bestämmelser 
Ramavtal samt Ansvarsfördelning - krysslista, enligt nedan, är överordnade dokument som ytterst 

reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst. 

 

”Ramavtal för verksamhetslokaler, daterad 2006-11-20” 
Ramavtalet reglerar bl a principer för hyressättning och rutiner vid ny-, till- och ombyggnad av 

verksamhetslokaler. 

 

”Ansvarsfördelning - krysslista, daterad 2006-11-20”.  Detta är en bilaga till Ramavtalet ovan som 

fördelar ansvar och kostnader för drift, reparation, underhåll, skötsel samt utbyte till nytt. Se ”Sammanfattning 

av Ansvarsfördelning” på sidan 2.  

 

Hyra 
Under avtalstiden ändras hyran årligen med hänsyn till kostnadsutvecklingen. Hyresjustering sker i samråd med 

kommunen. Jämför kap 5 i Ramavtalet. Förutom angiven årshyra bekostar hyresgästen följande:  

 

Värme Erforderlig uppvärmning av lokalen bekostas av hyresgästen. 

El Bekostas av hyresgästen. 

Vatten Bekostas av hyresgästen. 

Sophantering Ombesörjs och bekostas av hyresgästen. 

 

Avetablaeringskostnader. Vid avetablering av paviljongerna erlägger UBKF en avgift för ”avetablering” till 

uthyraren i enlighet med hyresavtal  – i detta fall 585 000 kronor plus moms. UBKF får dessutom kostnader för 

att återställa marken. Båda dessa kostnader ska betalas av Upplands-Bro kommun i samband avflyttning. Dessa 

kostnader har alltså inte tagits med i beräkningen av hyra under hyrestiden. 

 

 

 

Kungsängen 2018-04-05 

 

AB Upplands-Bro Kommunfastigheter  Upplands-Bro Kommun 

    Socialkontoret 

 

 

 

 

    

__________________________________________________________________________________________ 
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Sammanfattning av ”Ansvarsfördelning”… mellan hyresgäst och hyresvärd 

 

Inredning/Utrustning 

Huvudregeln är att hyresgästen ansvarar för och bekostar inredning och utrustning kopplat till hyresgästens 

verksamhet. Hyresgästen ansvarar för och bekostar tillsyn, skötsel och förnyelse för denna inredning och 

utrustning. 

 

Underhåll, skötsel, drift 

 

Hyresvärden svarar för underhåll av lokalen såväl inre som yttre samt fastighetstekniska installationer och 

markanläggningar, mark med tillhörande anordningar och planteringar. 

 

Myndighetskrav 

Hyresgästen har alltid ansvar för arbetsmiljöåtgärder och säkerhetsfrågor i verksamheten. 

Det åligger hyresgästen att på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder, som av försäkringsbolag 

eller byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet kan komma att krävas för lokalens 

nyttjande för avsedd användning eller vid förändringar på grund av ändrad verksamhet. 

 

Hyresvärdens ansvarar för åtgärder på grund av ändrade myndighetskrav avseende fastighetsspecifika frågor. 

 

Lås, larm 

Det åligger hyresgästen att utrusta lokalen med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för 

hyresgästens verksamhet. Hyresgästen ansvarar dock för att hyresvärden kan beredas tillträde till driftutrymmen 

och för att vid akuta fel och skador beredas tillträde till verksamhetslokalen för att begränsa skadornas 

omfattning. 

 

Skyltar, fönster 

Hyresgästen ansvarar för och bekostar fasadskyltar samt övriga hänvisnings-, entré-, orienterings- och 

rumsskyltar avseende hyresgästens verksamhet. 

 

Hyresgästen ansvarar för och bekostar inbrottsskydd, t ex galler. 

Glasruta sönderslagen inifrån bekostas av hyresgästen. 

Glasruta sönderslagen utifrån bekostas av hyresvärden. Hyresgästen svarar för kostnaden om  skadan har skett 

under verksamhetstid och av person som deltar i verksamheten. 
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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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Val av ny ledamot i Socialnämndens beredning 
efter Anette Nyberg (SD) 

Förslag till beslut 

Till ytterligare deltagare i Socialnämndens beredning utses XX. 

Sammanfattning 

Vid Socialnämndens första sammanträde som hölls den 10 januari 2019 tog 

nämnden beslut om formerna för beredningen under mandatperioden. 

Nämnden beslutade att:  

- Socialnämndens beredning ska bestå av 7 ledamöter och ersättare vid 

behov 

- Socialnämndens beredning ska bestå av socialnämndens presidium 

samt en ledamot vardera från övriga partier som är invalda i 

socialnämnden. 

Socialnämndens presidium består av Martin Normark (L), Birgitta Dickson 

(M) och Kerstin Ahlin (S). Invalda i beredningen är Jeanette Bustos Cesped 

(V), Ricard Wikman Koljo (C), Daniel Spagnolo (KD) och Anette Nyberg 

(SD).  

Anette Nyberg (SD) är entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 

Socialnämnden sedan 30 september 2020 (KF § 137, 2020) och en ny ledamot 

till beredningen behöver därför utses. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2021 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 30 september 2020 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-05-03 SN 18/0206 

 

 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv.  

 

Socialkontoret 

 

  

 

 

 

Beslut sänds till 

 

 Den valde 

 Förtroendemannaregistret 

 




