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Verksamhetsplan år 2022 - Socialnämnden 

Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer verksamhetsplan för år 2022 enligt Socialkontorets 
förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde övergripande mål och budget för år 2022 vid 
sitt sammanträde den 9 juni år 2021. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har 
verksamhetsplan för år 2022 upprättas för Socialnämnden. För år 2022 har alla 
nämnder även fått tilldelade uppdrag med prioriterade områden beskrivna. 
Interkontrollplan ingår också i årets verksamhetsplan. 

Budgetram 2022 för Socialnämnden uppgår till 278 200 tkr, en utökning av 
nettoram med 17 400 tkr jämfört med 2021 bestående av särskilda satsningar, 
enligt budgetdirektivet. Budgetram 2021 för Ekonomiskt bistånd uppgår till   
24 400 tkr, en minskning av budgetram med 5 600 tkr jämfört med 2021.  

Nämndmål, indikatorer, uppdrag, internkontrollplan och fullständig budget 
presenteras i sin helhet i bifogad bilaga, Socialnämndens verksamhetsplan år 
2022. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober år 2021. 

• Socialnämndens verksamhetsplan år 2022, bilaga 1 

Ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde övergripande mål och budget för år 2022 vid 
sitt sammanträde den 9 juni år 2021. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har 
verksamhetsplan för år 2022 upprättas för Socialnämnden. För år 2022 har alla 
nämnder även fått tilldelade uppdrag med prioriterade områden beskrivna. I 
2022 års verksamhetsplan finns även internkontrollplan för året inkluderad. 

I dokumentet för övergripande mål och budget framgår att 
verksamhetsvolymerna under de närmsta åren kommer att öka och det gör att 
Upplands-Bro behöver effektivisera och utveckla verksamheten samtidigt som 
arbetet behöver ha ett långsiktigt fokus. Det betyder till exempel att 
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förebyggande arbete samt omställning till metoder som ny teknik och 
digitalisering är viktiga för Upplands-Bros utveckling. 

Övergripande mål – grunden för nämndmålen 

 
De övergripande målen beskriver vilka långsiktiga effekter och resultat som 
ska uppnås. De övergripande målen utgör en grund för nämndmålen. 

Hållbart liv och hälsa 
Socialnämndens fokus finns främst inom det övergripande målet Hållbart liv 
och hälsa. Inom detta mål återges även Socialnämndens specifika uppdrag. För 
att skapa hållbart liv och hälsa beskrivs under det övergripande målet att 
“Invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och känner 
trygghet i vardagen”. Flera områden lyfts som prioriterade till exempel 
samverkan mellan socialtjänst, skola och förskola, deltagande i 
samordningsförbund och intensifierat arbete med ungdomar mellan 9–13 år 
som bedöms vara i riskzon. 

Nämndens mål och uppdrag 
Socialnämnden har utgått från de övergripande målen vid framtagandet av 
nämndspecifika mål. Därutöver har nämndmålen i så hög grad det varit möjligt 
kopplats till de uppdrag nämnden fått inom sitt ansvarsområde. Indikatorer har 
tagits fram som syftar till att mäta måluppfyllelse. 

Socialnämndens uppdrag 
Socialnämnden har fått specifika uppdrag inom områdena Ekonomiskt bistånd 
och enheten för arbete, försörjning och integration, funktionsnedsättning, 
vuxen och digitalisering. Uppdragen innefattar exempelvis fortsatt 
metodutveckling inom jobbcenter, utveckling av arbetsliknande aktiviteter 
inom daglig verksamhet och sysselsättning, utveckling av missbruksbehandling 
samt återfallsprevention samt digital och teknisk utveckling i syfte att öka 
tillgängligheten till socialtjänsten och minska handläggningstider till förmån 
för klienterna. Nämndens mål för år 2022 speglar till stor del även de uppdrag 
som Socialnämnden har fått för året. 
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Driftsbudget år 2022 

 
Budgetram 2022 för Socialnämnden uppgår till 278 200 tkr, en utökning av 
nettoram med 17 400 tkr jämfört med 2021 bestående av särskilda satsningar, 
enligt budgetdirektivet.  Totalt uppgår satsningarna till 18 700 tkr. För att 
kunna tillgodose satsningarna som redovisas nedan har 1 300 tkr använts från 
delar av volymreserver. 

 
Budget 2022 visar på satsning inom barn/unga och familj för att kunna 
förstärka arbetet med förebyggande insatser. Möta behovet av den ökade 
volymen som skett inom daglig verksamhet och vuxenboende, inom arbete och 
försörjning för att kunna få ut individer i egen försörjning samt en särskild 
satsning på feriejobb för att kunna erbjuda ungdomarna en sysselsättning under 
ledigheter under året.  

Ekonomiskt bistånd 

 

Budgetram 2021 för Ekonomiskt bistånd uppgår till 24 400 tkr, en minskning 
av budgetram med 5 600 tkr jämfört med 2021.  

Satsningar inom arbete, försörjning och integration för att få ut individer i 
arbete och annan försörjning, genererar minskade kostnaderna inom 
ekonomiskt bistånd. 
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Nämndmål, indikatorer, internkontrollplan och fullständig budget presenteras i 
sin helhet i bifogad bilaga, Socialnämndens verksamhetsplan år 2022. 

Barnperspektiv 
Barn och ungdomar påverkas i hög grad av beslut som fattas inom 
Socialnämnden. Därför är det viktigt att det finns en verksamhetsplan som tar 
hänsyn till barn och ungdomars möjlighet till delaktighet i de beslut som fattas.   

 

Socialkontoret 
  

  

  
 

 
 
 

 

Bilagor 
1. Socialnämndens verksamhetsplan år 2022, bilaga 1 

Beslut sänds till 
• Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 
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1 Ansvarsområde och organisation 
Inom Socialnämnden handläggs 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). Nämnden ansvarar för verksamheter såsom grupp- 

och serviceboenden, daglig verksamhet, personlig assistans, stöd för barn, unga och 

familjer samt öppenvård för personer med missbruksproblem och socialpsykiatriskt 

stöd. 

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, boendestöd och träfflokal för 

personer med psykiskt funktionshinder samt kommunens flyktingmottagande. 

Arbetsmarknadsenheten ingår från och med första januari år 2021 i Socialnämndens 

ansvarsområde och ingår i enheten Arbete, försörjning och integration, AFI. 

Inom grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet enligt LSS ansvarar 

Socialnämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå. En 

medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, finns organiserad direkt under socialchefen. 
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2 Verksamhetsåret 2022 
Arbete, försörjning och integration, AFI  

Under år 2022 behöver nämnden arbeta effektivare med arbetsinriktade insatser med 

målet om att fler personer uppnår egen försörjning. När smittläget nu har lättat är det 

oerhört angeläget att arbetsföra personer får rätt typ av stöd ut på arbetsmarknaden. 

Samverkan med andra aktörer, till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

är av mycket stor vikt. Rätten till försörjningsstöd har setts över och kravet för att delta 

på Jobbcenter har förtydligats och försörjningsstödet avslås om arbetsplanen inte följs 

av den enskilde. Nämnden ska även med hjälp av LOU-upphandling aktivt öppna upp 

för andra aktörer som ska erbjuda arbetslösa personer arbeten t.ex. inom lager och 

dagligvaruhandel i syfte att öka möjligheterna att nå egen försörjning. 

Ökad ambition! Feriepraktik för ungdomar 

Feriepraktik för ungdomar är en efterfrågad insats och en ingång för ungdomar till 

arbetspraktik inom näringslivet och på arbetsmarknaden. En nyttig arbetslivserfarenhet 

inför vuxenlivet och kommande val av yrke och utbildning. Socialnämndens avsikt 

inför 2022 är att öka ambitionen med fler antal feriepraktikplatser samt utökning med 

praktik på ytterligare ett skollov. 

Vuxna 

Den plan som Socialnämndens verksamheter lade hösten 2020 för utvecklingsarbete, 

aktiviteter och insatser för personer mellan 18-30 år med kriminell livsstil kommer att 

upprätthållas och leda till aktiviteter som stävjar brottsutvecklingen. Samverkan med 

polis, skola, grannkommuner och bostadsföretag, ses som en nyckel i arbetet för att 

stävja brottsutvecklingen. Ungdomsstödjarnas utåtriktade och uppsökande arbete i 

skolor och på fritidsgårdar kommer ytterligare förstärkas och samordnas med den 

fältverksamhet som bedrivs från kommunledningskontorets enhet, Trygghet och 

prevention. 

Våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck 

Våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck har blivit en större fråga i 

samhällsdebatten än tidigare. Pandemin och den ökade arbetslösheten är riskfaktorer för 

att våldet skall öka. Socialnämndens verksamheter arbetar för att erbjuda intern insats 

för våldsutövare. Behandlingen bygger på alternativ till våld och syftar bland annat till 

att våldsutövaren ska bli medveten om inre signaler och lära sig att dra sig ur 

risksituationer samt inse att de valt våldet, att de haft en avsikt med det och att de bär 

det fulla ansvaret. I behandlingen ska våldsutövare också bli medvetna om att det finns 

andra handlingsalternativ, få insikt i orsakerna till våldet och vilket sammanhang det har 

med individens övriga liv samt att våldsutövare får ta de utsattas position. Arbetet med 

hedersrelaterat våld och förtryck är ett utvecklingsområde som lyfts både nationellt och 

regionalt. I Upplands-Bro kommun fortsätter arbetet med att utbilda tjänstepersoner 

inom området samt att lyfta samverkan med andra aktörer tex skolan och 

bostadsföretag. Det länsgemensamma resurscentrumet Origo mot hedersrelaterat 

förtryck och våld erbjuder stöd till enskilda individer och kommunens medarbetare. 

Barn och unga 

Antalet inkomna orosanmälningar har under de senaste åren fortsatt att öka och därmed 

även behovet av insatser. Med tidiga insatser ökar möjligheten att förebygga placeringar 

och kan ge familjer verktyg för att med egen kraft och förmåga förhindra en negativ 

utveckling för familj och barn. En fungerande skolgång är en mycket viktig 
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skyddsfaktor för barn och unga och det ny inrättade Skolteamet arbetar nu aktivt 

tillsammans med elevhälsan och rektorerna inom kommunens grundskola kring barn 

och ungdomar med hög skolfrånvaro eller så kallade hemmasittare. Skolteamets arbete 

resulterar i utredning och bedömning av elevernas svårigheter som orsakar 

skolfrånvaron. Insatser påbörjas sedan som ska leda till att eleverna ska kunna uppnå 

målen för sin årskurs, 

Det inrättade treåriga projektet Barnskyddsteamet, som delvis drivs utan krav på 

myndighetsbeslut ska leda till ett flexibelt stöd till familjer. Under åren 20/21 har teamet 

både förhindrat och förkortat tiden av placeringar genom att kraftfullt och snabbt ge 

stöd till familjer. Behovet av stöd till familjer ser fortfarande ut att öka både när det 

gäller det akuta kris- och samtalsstödet som insatser i form av familjebehandling. 

 Nytt team! Hemteamet 

Utökning av nämndens stöd till familjer som behöver snabbt stöd och hjälp med 

föräldraförmågan och för att vardagsplaneringen ska fungera. Hemteamet ska ge råd och 

stöd i hemmet till föräldrarna i relation till barnen och i planeringen för familjen t.ex. 

med uppfostran, regler, läxläsning, hygien, tvätt och måltidsplanering. Stödet ska ges 

som hjälp till självhjälp under en begränsad tid och ska sedan fasas ut för att föräldrarna 

ska kunna ges möjligheten att träna på att klara sig själva. 

 Ny! Familjemottagning i Bro och Kungsängen 

Socialnämndens verksamheter som riktas till barn, unga och familjer behöver samlas i 

större lokaler. Verksamheterna som finns idag planerar att öppna en Familjemottagning 

på Härnevimottagningen i Bro och på Solängen i Kungsängen. Stödet kan då ges till 

familjer på bägge orterna och personalen får möjlighet till större lokalytor när båda 

verksamhetslokalerna används under namnet Familjemottagning. 

Personer med olika funktionsnedsättningar 

Inom daglig verksamhet är det pågående förändringar i lokalerna bl.a. på Västra 

Rydsvägen. Bottenvåningen ska verksamheten lämna och Service- och 

Transportgruppen från AFI kommer att flytta in runt årsskiftet 21/22. Sinnesverkstaden 

från Västra Rydsvägen har flytta till f.d. Allégården, verksamheten heter numera 

Masten. Personer som erbjudits plats på daglig verksamhet i andra kommuner kommer 

nu kunna erbjudas plats i vår egen kommuns verksamheter. 

Överenskommelse om en God och nära vård. 

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2021 vidareutveckla den 

nära vården. Målet med omställningen är att patienten får en god, nära och samordnad 

vård som stärker hälsan hos den enskilde, med primärvården som nav. Omställningen 

till God och nära vård pågår nu i kommuner och regioner, arbetet kräver en långsiktig 

och uthållig planering. Samarbetet mellan regionen och kommunen är centralt och 

utvecklingen av effektiva och ändamålsenliga arbetssätt som utgår från patienters behov 

och underlättar för specialiteter och professioner hos olika huvudmän att samarbeta. Det 

handlar också om att bättre möta invånarnas krav på tillgänglighet och flexibilitet 

genom tekniska eller mobila lösningar samt snabbare och enklare tillgång till rätt 

vårdnivå inom ramen för de gemensamma resurser som finns tillgängliga. Arbetet med 

en God och nära vård har startats med deltagare från Socialnämndens verksamheter och 

primärvården i ett nära samarbete och kommer att pågående även under 2022. 

Socialpsykiatri 
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Träffpunkten Växhuset, sysselsättningen Athena samt boendestödjarna finns idag i f.d. 

Allégårdens lokaler på bottenvåningen. Socialnämndens verksamheter för psykiskt 

funktionshindrade ges nu förutsättningar att under de kommande åren kunna utveckla 

stödet och verksamheten på ett gynnsamt sätt för målgruppen. 

Digitalisering 

Med hjälp av teknik för digitala möten med hjälpsökande har tekniska lösningar i form 

av e-tjänster effektiviserat arbetet. Den påbörjade och ökade takten av digitala lösningar 

ska under år 2022 fortsätta. 

Flyktingmottagandet 

En förutsättning för ett självständigt liv är en god etablering i såväl samhället som i 

arbetslivet med möjlighet till egen försörjning. Arbete och försörjning har direkt 

påverkan på möjligheten att etablera sig på bostadsmarknaden för ett 

förstahandskontrakt. De tillfälliga bostäder som kommunen tillhandahåller i enlighet 

med skyldigheter i bosättningslagen, riskerar annars att bli långvariga lösningar. Många 

i målgruppen står fortsatt långt från arbetsmarknaden varför insatser från 

arbetsmarknadsenheten är av yttersta vikt. Insatser för att träna svenska språket i form 

av arbetspraktik och språkcafé är viktiga insatser i integreringen. 

Personal 

Arbetsmiljöfrågor är ett fortsatt viktigt område att uppmärksamma. Den tillit och 

trygghet som nämndens målgrupper ska känna i mötet med socialtjänsten ges goda 

förutsättningar om personalgrupperna är stabila. 

Omdaning Bro  

Omdaning Bro har inriktningen att integrera fysisk planering och sociala aspekter i 

samhällsplaneringen med social hållbarhet som överordnat perspektiv samt att arbeta 

med inriktningen att skapa framtidens småstad. Genomförandet tar ett helhetsgrepp om 

utvecklingen i Bro och omfattar på så sätt åtgärder och aktiviteter med beröring inom 

samtliga av kommunens verksamheter. 

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning är ett av delprojekten inom Omdaning Bro 

Genom fokuserade insatser rörande utbildning och egen försörjning såsom bl. a 

feriejobb, matchning, jobbspår och möjliga YH-utbildningar bidrar Socialnämnden i 

arbetet. 
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3 Prioriterade områden med mål och indikatorer 

3.1 Övergripande mål: Stärka demokratin 

3.1.1 Nämndmål: Individens delaktighet och de digitala tjänsterna ska öka 

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. 

 

Målet med delaktighet är att den ska öka den enskildes motivation och intresse och ge 

större kontroll över sitt liv. Att öka delaktighet är en process som ska löpa över tid och 

innebär inte att en isolerad aktivitet eller enstaka händelse är tillräcklig.  

 

Materialet "min utredning, min väg, min placering" ska användas i alla barn och 

ungdomsärenden. Delaktighet för barn och unga genom hela processen och ungas 

upplevelse av delaktighet ska följas upp. Orosanmälningar och ansökningar ska 

inkomma digitalt i allt större utsträckning för snabbare hantering och beslut. 

 

Aktiviteter kopplade till ökad delaktighet och digitalisering: 

* Meddelandefunktion där säker kommunikation kan ske digitalt med klienterna 

utvecklas och utökas att omfatta alla verksamheter inom IFO 

*Alla behörigheter beställs digitalt och på en plats – e-tjänst vilket ger tidsvinster 

*Digitala orosanmälningar barn och unga, missbruk har införts och ska utökas med våld 

i nära relation, LSS och socialpsykiatri 

*Undersöka möjligheten till digital tidsbokning  

*Säkra digitala möten – vidareutveckling av rutiner gällande att kunna välja att träffas 

digitalt eller fysiskt  

*E-tjänster utvecklas och ökar i antal 

*Införa digitalt system i syfte att använda vid kommunikation med regionen (Lifecare 

SP). Vid utskrivning/inskrivning inom slutenvård 

*Utöka användandet av ”Mina sidor” för klienter/brukare, finns idag inom ek bistånd 

där klienten kan följa sitt ärende/insats 

*Utreda och införa Daglig verksamhet på distans 

*Införa digital utvärdering av insatser 
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Indikatorer Målvärde 2022 

Andel aktuella genomförandeplaner i ärenden 100% 

Andel ärenden där evidensbaserade metoder används 
(NY 2022) 85% 

Andelen hushåll som använder E-tjänst för sin ansökan 
om försörjningsstöd 90% 

Andel aktuella arbetsplaner inom ekonomiskt bistånd 100% 

Andel klienter som svarar positivt på om deras situation 
förbättrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten 100% 

Andel genomförandeplaner där uppföljning är genomförd 
minst var 6:e månad (NY 2022) 100% 

Andel ärenden där uppstart av insats sker inom 30 dagar 
efter att beställning är skickad till utförare (NY 2022) 100% 

Andel ärenden som kontaktas inom tre (3) arbetsdagar 
från att ärendet eller beslut om insats inkommer (NY 
2022) 100% 

Andel inkomna synpunkter/klagomål som  återkopplas till 
den klagande inom tio (10) arbetsdagar (NY 2022) 100% 

Andel hushåll som ansökt om försörjningsstöd via e-
tjänst som bifogar handlingar i e-tjänsten (NY 2022) 100% 

Andel orosanmälningar gällande barn/unga som 
inkommer via e-tjänst (NY 2022) 50% 

*Andel ärenden där evidensbaserade metoder används, målvärde 85%. Övriga ärenden baseras på beprövad kunskap och 

erfarenhet. 

 

3.2 Övergripande mål: Hållbart liv och hälsa 

3.2.1 Uppdrag: Barn, unga och familjer 

Beskrivning 

Det förebyggande arbetet för barn- och unga ska utvecklas. Samverkan mellan 

socialtjänst, familjecentral, förskola och skola med socialtjänsten på föräldramöten som 

informerar och presenterar vilket stöd som kan erbjudas ska utökas. Utveckling av 

modeller och metoder för att erbjuda tidiga insatser för att förhindra placering vid hög 

skolfrånvaro, hemmasittare och utanförskap i skolan ska genomföras. 

  

Intensifiering av arbetet med ungdomar 9 till 13 år i riskzon och med fel umgänge på 

väg in i kriminalitet och droger för att kunna välja en annan väg ska ske. För unga med 

mer utvecklad kriminalitet fortsätter samverkan med polisen och fler resoluta insatser 

kommer att behöva göras för att få bort utsatta ungdomar från en destruktiv hemmiljö. 

Nämndmål: Psykisk ohälsa hos barn och unga ska förebyggas 

Beskrivning 

Stöd i tidigt skede för barn och unga och att involvera nätverket i större andel av 

ärenden för att förebygga att problematik som kan leda till att psykisk ohälsa eskalerar. 

Ökad fokus på hälsa och hälsofrämjande arbete kring placerade barn. 

Suicidpreventionsplan skapas kommunövergripande där Socialnämnden har specifika 
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aktiviteter tydliggjorda. 

Särskilt fokus på förskola för att tidigt identifiera barn med riskbeteende 

Indikatorer Målvärde 2022 

Antal SIP (samordnad individuell plan) som genomförs 
inom barn och ungdomsområdet (målvärde ökat från 10 
till 20) 20 

Andel barn/unga som i samband med placering 
genomgår hälsoundersökning (NY 2022) 100% 

Nämndmål: Ungdomskriminaliteten ska stävjas genom resoluta och tydliga 

åtgärder 

Beskrivning 

Ökat fokus läggs på att, genom samverkan med olika aktörer, identifiera och intensifiera 

arbetet med ungdomar som målgrupp med extra fokus på 9-13 åringar i riskzon för 

kriminalitet. Samverkan med bostadsföretagen i kommunen ska fortgå i syfte att 

gemensamt arbeta för ökad trygghet samt för att stävja brottsutvecklingen. 

Strukturerade riskbedömningar genomförs som en del av bedömningsunderlaget. 

Socialsekreterare samverkar med och hos Polisen varje vecka. Ökad andel ärenden med 

unga i riskzon där nätverksarbete kombineras med tidigt stöd och behandlingsprogram i 

öppenvård. Avhopparverksamheten utökas med hänvisning till det ökade intresset bland 

unga kriminella att lämna det livet. Insatser för ungdomar som finns i en destruktiv 

hemmiljö ska utökas i syfte att ungdomen ska ges förutsättningar att bryta sin kriminella 

livsstil. 

Indikatorer Målvärde 2022 

Andel 9-13-åringar som identifierats vara i riskzon för 
kriminalitet som har fått insats (NY 2022) 100% 

Nämndmål: Det tidiga och förebyggande arbetet med barn och unga ska 

utvecklas genom ökad samverkan 

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.  

Samverkan med förskolor för att ge stöd och för att upptäcka riskbeteenden hos barn i 

förskoleåldern i syfte att snabbt kunna erbjuda stöd till deras föräldrar. Öka kunskapen 

om anmälningsskyldigheten vid misstanke om att barn far illa och verka för ökad 

anmälningsbenägenhet. Socialkontorets ungdomsstödjare möter unga genom 

regelbundna besök i kommunens skolor och genom att vara synliga på fritidsgårdar kan 

värdefulla kontakter knytas. 
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Indikatorer Målvärde 2022 

Andel placerade barn vars skolgång följs upp. 100% 

Andel barn i skyddade boenden som bibehåller 
kontinuitet i skolgång 100% 

Andel vårdnadshavare som upplever att 
socialsekreterare har lyssnat på förslag till lösningar (NY 
2022) 100% 

Andel barn/unga som tycker att det har varit bra att ha 
kontakt med socialtjänsten (NY2022) 100% 

Andel barn som minskat sin skolfrånvaro efter insatser 
från sociala skolteamet (NY 2022) 100% 

3.2.2 Uppdrag: Ekonomiskt bistånd och enheten för arbete, försörjning och 

integration 

Beskrivning 

Fortsatt arbete med metodutveckling inom Jobbcenter behövs, liksom arbetsvillkorat 

försörjningsstöd. Företag som har arbetsmarknadsinsatser i form av matchning till 

arbete och egen försörjning i nära samverkan med det lokala näringslivet samt andra 

insatser ska bidra till ökad kvalitet och utbud av tjänster. 

Nämndmål: Antal självförsörjande personer ska öka genom 

integrationsinsatser, arbetsmarknadsåtgärder och ökad kontroll 

Beskrivning 

De individer 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. 

Indikatorer Målvärde 2022 

Andel inskrivna på jobbcenter som står till 
arbetsmarknadens förfogande som har aktuell 
handlingsplan för arbete, praktik eller studier 100% 

Andel (under året nyinskrivna) arbetsföra personer med 
arbetsmarknadsinsatser som går ut i egen försörjning 
(ökas från 20% till 50%) 50% 

Andel arbetslösa försörjningsstödstagande utan 
arbetshinder som månadsvis följs upp i fysiska möten 
med arbetskonsulent. 100% 

Andel arbetslösa försörjningsstödstagande utan 
arbetshinder som erbjuds arbetsinriktad insats inom 30 
dagar från att uppdrag inkommit till jobbcenter 100% 

Andel ärenden där kontroll genomförs månadsvis för att 
säkerställa att villkoren för att få försörjningsstöd följs 
med mål om självförsörjning (NY 2022) 100% 

*Arbetslösa försörjningstagare utan arbetshinder följs upp i fysiska möten månadsvis även med dem som anvisats till 
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kompletterande aktör 

3.2.3 Uppdrag: Funktionsnedsättning 

Beskrivning 

Arbetet med en god och nära vård för boende inom verksamheten är en prioriterad fråga 

tillsammans med Regionen. Bemanningen på grupp- och servicebostäder är en fortsatt 

viktig fråga. Behovet av nya LSS-boenden måste bevakas. Det finns ett fortsatt 

utvecklingsbehov av arbetsliknande aktiviteter inom Daglig verksamhet/sysselsättning 

som möter deltagare med varierade funktionshinder och större valfrihet ska införas. 

3.2.4 Uppdrag: Vuxen 

Beskrivning 

Insatser med boendestödsliknande insatser till fler målgrupper behöver utredas och 

analyseras. Missbruksbehandling, återfallsprevention och anhörigstöd behöver 

utvecklas vidare tillsammans med öppenvården för att undvika kostsamma externa 

placeringar för missbruk/kriminalitet. 

3.2.5 Nämndmål: Socialnämnden ska verka för självständighet, integration och 

likabehandling. 

Beskrivning 

Detta nämndmål är kopplat till uppdragen som Socialnämnden fått gällande vuxen och 

funktionsnedsättning. 

 

Delaktighet, inflytande och engagemang är delar av en god integrering i samhället. 

Många av nämndens målgrupper befinner sig dock i ett socialt utanförskap.  

För nyanlända har bostad, arbete och språkkunskaper stor betydelse för att minska 

segregation och för att öka etableringen i samhället. Innehållet i etableringslagen ställer 

krav på efterlevnad av avtal med Arbetsförmedlingen där ansvarsfördelning mellan 

parterna tydliggörs. Ett fungerande samhällsorienterat program ska ge god kunskap om 

viktiga områden och SFI-studier ska ge tillräckliga språkkunskaper. 

 

Andra grupper som ska uppmärksammas är våldsutsatta, vars sociala situation påverkas 

på flera sätt. Både avseende boende, ekonomi och framtida planering för att känna 

trygghet. För att stävja utvecklingen av hedersproblematik krävs förebyggande arbete 

med attityd- och värderingsarbete. Utåtriktad och generell kunskapsspridning i miljöer 

där barn och unga vistas kan bidra till ett gott samhälle.  

 

Människor med missbruks- och beroendeproblematik är ytterligare en grupp som ofta 

har sämre levnadsvillkor där hemlöshet och kriminalitet är vanliga konsekvenser av ett 

destruktivt liv. 

 

Personer med olika funktionsnedsättningar kan hindras från att delta fullt ut i samhället.  

Stegförflyttning där det ska vara möjligt att byta boendeinsats från gruppbostad till 

servicelägenhet som bidrar till större självständighet, gå från Daglig verksamhet till 

arbete eller praktik på öppna arbetsmarknaden. 
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Indikatorer Målvärde 2022 

Antal personer med bistånd i form av bostad som efter 
insats når målet om eget självständigt boende (ökas från 
10 till 20) 20 

Andel våldsutsatta som efter kontakt med 
familjefridsutredare upplever ökad trygghet 100% 

Andel ärenden där vuxenenheten får kännedom om våld 
i nära relation som kontaktas inom 48 timmar 100% 

Andel klienter med missbruksbehandling som vid avslut 
uppnått målet med insatsen helt eller delvis 100% 

Andel medarbetare som har grundkunskaper om 
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relation 100% 

Antal sociala bostäder (idag finns 73 st) i nämndens 
bestånd ska minska (NY 2022) 65 

Andel nyanlända som bor i nämndens bostadsbestånd 
som fått insats under etableringstiden (2 år) i syfte att 
målet om eget boende inom/efter etableringstiden (NY 
2022) 100% 

Andel grupp- och servicebostäder där 
delaktighetsmodellen används (NY 2022) 100% 

Andel medarbetare som har grundkunskaper inom 
HBTQ (NY 2022) 100% 

Antal individer som från sin beslutade insats (mäts 
socialpsykiatri, daglig verksamhet och grupp- och 
servicebostad) genom stegförflyttning ökar sin 
självständighet (NY 2022) 4 

Andel nyanlända som bor i kommunens bostadsbestånd 
som under etableringstiden (2 år) erhållit insatser i syfte 
att nå målet om eget boende (NY 2022) 100% 

* Delaktighetsmodellens idé är att stödja brukare att öka sin förmåga att uttrycka och formulera sina behov och önskemål. Syftet 

med modellen är att öka brukarens delaktighet, självbestämmande och inflytande. 

 

3.3 Övergripande mål: Valfrihet och konkurrensneutralitet 

3.3.1 Nämndmål: I verksamheterna ska det finnas olika driftsformer och ökad 

valfrihet 

Beskrivning 

Valfrihet ökar den enskildes makt och delaktighet och därmed också engagemang och 

intresse. Valfrihetsbegreppet är särskilt angeläget inom socialtjänstens 

verksamhetsområden då många målgrupper med olika psykosociala problem befinner 

sig i ett uppenbart underläge och är beroende av de bedömningar och beslut som fattas i 

de myndighetsutövande verksamheterna. Socialtjänsten har ett särskilt uppdrag att 

minimera känsla av maktlöshet som myndighetsbeslut kan uppfattas som. Det är gott att 

delaktighet och tillgänglighet diskuteras alltmer inom olika verksamhetsområden och att 

den enskildes uppfattning tas tillvara. På så sätt kan stöd och insatser formas bättre efter 

de önskemål och synpunkter som finns från den enskilde. 

 

Socialnämnden ska även verka för att andra utförare än kommunen ska få möjlighet att 

erbjuda insatser nämndens ansvarsområde. 
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Indikatorer Målvärde 2022 

Andel brukare som upplever att de får bestämma om 
saker som är viktiga för dem hemma i deras 
gruppbostad 100% 

Andel brukare som upplever att de får bestämma om 
saker som är viktiga för dem hemma i sin servicebostad 100% 

Andel brukare som upplever att de får vara med och 
bestämma om saker som är viktiga för dem på sin 
dagliga verksamhet 100% 

Andel brukare som upplever att deras boendestödjare 
låter dem bestämma över saker som är viktiga för dem 100% 

Andel deltagare i daglig verksamhet som upplever att de 
får påverka utbudet av tillhandahållna aktiviteter. 100% 

Antal externa utförare inom nämndens ansvarsområde 
ska öka (NY 2022) 7 

År 2021 finns 4 externa utförare inom Socialnämnden: personlig assistans, personligt ombud, familjerådgivning, ledsagar- och 

avlösarservice. Därutöver finns RAM-avtal där enstaka köp görs utifrån behov. 
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4 Ekonomi 

4.1 Driftbudget 2022 

Tkr 
Kostnad
er 2022 

Avskrivn
ingar 
2022 

Internrä
nta 2022 

Intäkter 
2022 

Budget 
netto 
2022 

Budget 
netto 
2021 

Förändri
ng 

Barn/unga/Familj 53 713   1 900 51 813 46 875 4 938 

Vuxen 20 207   3 600 16 607 23 685 -7 078 

Funktionsnedsättning 146 528   6 800 139 728 140 150 -422 

Socialpsykiatri 20 786   1 300 19 486 15 844 3 642 

Arbete och försörjning 38 462   11 500 26 962 13 318 13 644 

Integration 16 658   16 245 413 -1 075 1 488 

Övergripande 23 192   0 23 192 21 972 1 220 

Summa 319 546   41 345 278 201 260 769 17 432 

Budgetram 2022 för Socialnämnden uppgår till 278 200 tkr, en utökning av nettoram 

med 17 432 tkr jämfört med 2021 bestående av särskilda satsningar, enligt 

budgetdirektivet.  Totalt uppgår satsningarna till 18 700 tkr. För att kunna tillgodose 

satsningarna som redovisas nedan har 1 300 tkr omfördelats från delar av 

volymreserver. 

Från 2022 har organisationsförändringar skett där flytt av uppdrag skett mellan 

verksamhetsområden. Myndighetsutövning försörjningsstöd har flyttat från 

verksamhetsområdets vuxen till arbete och försörjning och sysselsättning enligt SoL har 

flyttat från verksamhetsområdet funktionsnedsättning till socialpsykiatri. 

  

Särskilda satsningar (tkr) 18 700 

Generell uppräkning, 2 procent 5 200 

Barn/Unga och Familj 4 000 

Volymökning inom Funktionsnedsättning (LSS) 5 000 

Arbete och försörjning (1 500 tkr till feriearbete) 4 500 

Budget 2022 visar i tabell på satsningar som skett inom Socialnämnden. Generell 

satsning med 2 procent 5 200 tkr, satsningar inom barn/unga och familj för att kunna 

förstärka arbetet med förebyggande insatser, 4 000 tkr. För att möta behovet av den 

ökade volym som skett inom daglig verksamhet och vuxenboende 5 000 tkr, inom 

arbete och försörjning för att kunna få ut individer i egen försörjning samt en särskild 

satsning på feriejobb för att kunna erbjuda ungdomarna en sysselsättning under 

ledigheter under året 4 500 tkr. 
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Bilden nedan visar en procentuell fördelning av budgetramen 2022 inom respektive 

verksamhetsområde. 

 

 

4.2 Investeringsbudget 2022 

Investeringsprojekt 

Tkr 
År 

2022 
År 

2023 
År 

2024 

Avskri
vningst
id antal 

år 

Avskri
vning 
per år 

Intern 
ränta 

Övrig 
drift 

Vuxen 550 300 300 10 30 9,6 0 

Funktionsnedsättning 450 350 150 5 90 8 0 

Socialpsykiatri 50 50 50 5 10 0,9 0 

Summa 1 050 700 500  130 18,5 0 

Kommentarer investeringsprojekt 

Samtliga kapitalkostnader kommer att finansieras inom befintlig ram. Inga 

driftkostnader kommer att uppstå i samband med kommande investeringar. 

Vuxen 

Upprustning av bostadsrättslägenheter samt inredning av konferenslokaler öppenvården, 

totalt 550 tkr. 

Funktionsnedsättning 

Inventarier till Daglig verksamhets verksamheter på Allégården, inredning till ny 

gruppbostad samt inredning av studio på Västra Rydsvägen. Inköp av hjälpmedel, totalt 

450 tkr. 

Socialpsykiatrin 

Inköp av elcyklar med kringutrustning, 50 tkr. 
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4.3 Ekonomiskt bistånd 

Tkr 
Kostnader 

2022 
Intäkter 

2022 
Budget 

netto 2022 
Budget 

netto 2021 Förändring 

Ekonomiskt bistånd 25 000 600 24 400 30 000 -5 600 

Summa 25 000 600 24 400 30 000 -5 600 

Budgetram 2021 för Ekonomiskt bistånd uppgår till 24 400 tkr, en minskning av 

budgetram med 5 600 tkr jämfört med 2021. 

Satsningar inom arbete, försörjning och integration för att få ut individer i arbete och 

annan försörjning, genererar minskade kostnaderna inom ekonomiskt bistånd. 

 

4.4 Förändringar i taxor och avgifter 

Under 2022 planeras inga förändringar av taxor och avgifter. 

 

4.5 Fördelning av driftbudget i verksamheterna 

4.5.1 Barn/Unga/Familj 

Tkr 
Kostnad 

2022 Intäkt 2022 Netto 2022 
Budget netto 

2021 Förändring 

Externa placeringar 19 430 600 18 830 18 461 369 

Myndighetsutövning 21 526 0 21 526 18 554 2 972 

Familjebehandling 4 544 0 4 544 6 257 -1 713 

Ungdomar i öppenvård 5 708 0 5 708 2 859 2 849 

Sociala skolskyddsteamet 1 205 0 1 205 744 461 

Summa 52 413 600 51 813 46 875 4 938 

Området barn/unga/familj består av externa placeringar i form av Hem för vård och 

boende (HVB) samt konsulentstödda och egna familjehem. Här ingår även kommunens 

egen öppenvård med familjebehandling, Bryggan (första linjens psykiatri), Sociala 

skolteamet samt öppenvården för ungdomar.  Totalt har budgetramen utökats med 

4 938 tkr. Satsning av samordnare samt utökning av socialsekreterare inom 

myndighetsutövning, 2 600 tkr. Öppenvården utökar sin personal 1 400 tkr. Samtliga 

enheter inom området har fått generell uppräkning med 2,0 procent, 938 tkr. 
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4.5.2 Vuxen 

Tkr 
Kostnad 

2022 Intäkt 2022 Netto 2022 
Budget netto 

2021 Förändring 

Externa placeringar 6 836 550 6 286 6 163 123 

Myndighetsutövning 5 450 0 5 450 5 343 107 

Myndighetsutövning 
försörjningsstöd 0 0 0 7 404 -7 404 

Sociala bostäder 4 570 2 900 1 670 1 637 33 

Öppenvård 3 201 0 3 201 3 138 63 

Summa 20 057 3 450 16 607 23 685 -7 078 

Området vuxen består av missbruk, skyddat boende samt öppenvård. Minskning av 

budgetram med 7 078 tkr, flytt av myndighetsutövning försörjningsstöd till 

verksamhetsområde arbete och försörjning med -7,404 tkr och en generell uppräkning 

med 2,0 procent med 326 tkr. 

4.5.3 Funktionsnedsättning 

Tkr 
Kostnad 

2022 Intäkt 2022 Netto 2022 
Budget netto 

2021 Förändring 

Boende vuxen 68 539 4 600 63 939 62 684 1 255 

Boende barn 6 696 400 6 296 6 173 123 

LSS Lägenheter 600 500 100 0 100 

Daglig verksamhet 21 888 135 21 753 24 586 -2 833 

Personlig assistans 27 562 0 27 562 27 022 540 

Ledsagning/Avlösning 2 581 0 2 581 2 530 51 

Kontaktpersoner 940 0 940 922 18 

Utskrivningsklara 52 0 52 51 1 

Myndighetsutövning 4 805 0 4 805 4 711 94 

Korttidsvistelse/-tillsyn 9 138 300 8 838 8 665 173 

Hälso- och sjukvård inklusive 
tekniska hjälpmedel 2 862 0 2 862 2 806 56 

Summa 145 663 5 935 139 728 140 150 -422 

Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning ingår samtlig LSS-verksamhet samt 

kostnader enligt det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. Totalt minskas 

budgetramen med 422 tkr. 

Flytt av uppdraget sysselsättning enligt SoL till verksamhetsområde Socialpsykiatri, 

3 260 tkr, uppräkning av LOV ersättning med 2,0 procent för ledsagning och avlösning, 

50 tkr. Från 2022 uppgår LOV ersättningen till 267 kr per timmer för intern utförare och 

275 kr per timme för extern utförare. 

Generell uppräkning med 2,0 procent inom övriga verksamheter motsvarar 2 788 tkr. 
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4.5.4 Socialpsykiatri 

Tkr 
Kostnad 

2022 Intäkt 2022 Netto 2022 
Budget netto 

2021 Förändring 

Boende 11 573 1 100 10 473 10 268 205 

Boendestöd och träfflokal 5 688 0 5 688 5 576 112 

Sysselsättning 3 325 0 3 325 0 3 325 

Summa 20 586 1 100 19 486 15 844 3 642 

Verksamhetsområdet består av externa boenden enligt SoL, boendestöd och träfflokal 

samt sysselsättning, egen regi. Totalt inom området sker en utökning av budget med 

3 642 tkr, flytt av sysselsättning enligt SoL från verksamhetsområdet 

funktionsnedsättning, 3 260 tkr samt en generell uppräkning med 2,0 procent, 382 tkr. 

4.5.5 Arbete och försörjning 

Tkr 
Kostnad 

2022 Intäkt 2022 Netto 2022 
Budget netto 

2021 Förändring 

Jobbcenter 6 266 300 5 966 4 566 1 400 

Feriearbete 4 992 400 4 592 3 092 1 500 

Transport 4 500 4 500 0 0 0 

Upphandlade insatser 1 600 0 1 600 0 1 600 

Övrigt -
arbetsmarknadsinsatser, 
administration mm 18 552 11 300 7 252 5 660 1 592 

Myndighetsutövning 
försörjningsstöd 7 552 0 7 552 0 7 552 

Summa 43 462 16 500 26 962 13 318 13 644 

Verksamhetsområdet består av myndighetsutövning försörjningsstöd samt av  

arbetsmarknad och försörjning som verkställer biståndsbeslut om insats i form av 

arbetsmarknadsåtgärder. 

Totalt inom området sker en utökning av budget med 13 644 tkr, flytt av  

myndighetsutövning försörjningsstöd från verksamhetsområde vuxen, 7 404 tkr, 

utökning av medarbetare inom Jobbcenter med 1 400 tkr, satsning inom feriearbete med 

1 500 tkr, upphandlade insatser med 1 600 tkr, utökning av medarbetare och ledning 

inom arbetsmarknad och försörjning med 1 300 tkr samt en generell uppräkning med 2 

procent ger 440 tkr. 

4.5.6 Övergripande 

Tkr 
Kostnad 

2022 Intäkt 2022 Netto 2022 
Budget netto 

2021 Förändring 

Övergripande 7 183 0 7 183 2 301 4 882 

Social-och 
arbetsmarknadsavdelning 16 009 0 16 009 19 671 -3 662 

Summa 23 192 0 23 192 21 972 1 220 

Verksamhetsområdet Övergripande består av personalkostnader samt övergripande 

verksamhetskostnader tillhörande socialchef samt avdelningschef. Totalt har utökning 

av budgetram skett med 1 220 tkr bestående av avsatta medel till samordningsförbundet 
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från verksamheten övergripande med 300 tkr, avsatta medel till kommande 

lagförändringar och volymkompensationer, 480 tkr samt generell uppräkning 2,0 

procent 440 tkr. 

4.5.7 Integration 

Tkr 
Kostnad 

2022 Intäkt 2022 Netto 2022 
Budget netto 

2021 Förändring 

Vuxen 10 764 12 245 -1 481 -2 932 1 451 

Ensamkommande barn 4 000 4 000 0 0 0 

Integrationsstödjare 1 894 0 1 894 1 857 37 

Summa 16 658 16 245 413 -1 075 1 488 

Kostnadsområdet Integration består av nyanlända, ensamkommande barn samt 

integrationsstödjare. Totalt utökas budget med 1 488 tkr. Nyanländas budget ökas med 

1 451 tkr på grund av högre försörjningsstödskostnader. Generell uppräkning med 2,0 

procent inom integrationsstödjarna, 37 tkr. 
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  Konsekvens 

 

Medium Totalt: 4 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå  

Allvarlig (konsekvenserna för 
verksamheten skulle vara 
allvarliga) 

3 Möjlig (det finns risk för att fel 
ska uppstå) 

Kännbar (konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

2 Mindre sannolik (risken är 
mycket liten att fel ska uppstå) 

Lindrig (konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

1 Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig att fel ska 
uppstå) 

Försumbar (konsekvensen för 
verksamheten är försumbar och 
kan negligeras) 

 

 

3 2 

4 1 

4 



Socialnämnden, Verksamhetsplan 2022 21(21) 

Kategori Process Risker 

Efterlevnad 
av tillämpliga 
lagar och 
regler 

Social dokumentation inom 
social- och 
arbetsmarknadsavdelningen 

1  
Genomförandeplaner/arbetsplaner/vårdplaner/handlingsplaner 
eller dylikt saknas 
 
Beskrivning av risk 
Brukaren får inte rätt insatser eller att insatserna inte blir 
genomförda på rätt sätt. 
 
Sannolikhet 

 2. Mindre sannolik 
 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
 

Uppföljning av interna och 
externa utförare 

2  Uppföljning av intern respektive extern verksamhet sker 
inte i tillräcklig utsträckning och inte likvärdigt 
 
 
 
Sannolikhet 

 3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 

Avtalstrohet 

3  Att varor och tjänster köps utanför avtal. 
 
Beskrivning av risk 
Konkurrensneutraliteten kan åsidosättas samt köp utanför avtal 
kan innebära kostnadsdrivande inköp 
 
Sannolikhet 

 3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 

Arbetsmiljö 

4  Övergripande granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete har visat att det finns vissa brister i 
uppföljning inom arbetsmiljöarbetet 
 
 
 
Sannolikhet 

 2. Mindre sannolik 
 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
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Socialnämndens lokalinventeringsrapport år 
2021 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner Socialnämndens lokalinventeringsrapport.

2. Socialnämnden överlämnar rapporten till Kommunstyrelsen för fortsatt

beredning.

Sammanfattning 

Syftet med kommunens lokalresursplanering är att säkerställa en effektiv 

användning av lokaler/anläggningar, strategisk och långsiktig planering samt 

en väl fungerande samverkan i lokalförsörjningsfrågor mellan kommunens 

verksamheter. 

Arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplanen för perioden 2023–2030 är 

påbörjad. I den processen ingår att respektive nämnd ska besluta om en 

inventeringsrapport som beskriver nämndens kommande behov av lokaler.  

Nämndernas inventeringsrapporter sammanställs till en lokalbehovsrapport 

som ligger till grund för de prioriteringar som görs i lokalförsörjningsplanen 

som kommunstyrelsen beslutar om i samband med budget 2023. 

Lokalbehoven inom Socialnämndens ansvarsområde har identifierats på kort 

och på lång sikt. Behov som uppmärksammats är bland annat större och bättre 

anpassade lokaler för jobbcenter samt utökade lokaler för daglig verksamhet. I 

bilagd lokalinventeringsrapport presenteras analys samt nämndens identifierade 

behov i sin helhet.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 29 september år 2021

 Socialnämndens lokalinventeringsrapport, bilaga 1

Barnperspektiv 

Barn finns inom Socialnämndens målgrupp och att nämnden har tillräckliga 

och verksamhetsanpassade lokaler gynnar barnet. Vid omvärldsbevakning, 

analys och när nämndens behov har identifierats har barnets bästa beaktats. 
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Socialkontoret 

  

 

  

 

 

 

Bilagor 

1. Socialnämndens lokalinventeringsrapport 

2. Anvisningar lokalförsörjningsplan 2023 

 

Beslut sänds till 

 Beslut och handlingar sänds till Kommunstyrelsen 

 Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 
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1 Lokalbehovsinventering 
Socialnämnden 

1.1 Sammanfattning 
Syftet med kommunens lokalresursplanering är att säkerställa en effektiv användning av 
lokaler/anläggningar, strategisk och långsiktig planering samt en väl fungerande samverkan i 
lokalförsörjningsfrågor mellan kommunens verksamheter. 

Arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplanen för perioden 2023-2030 är påbörjad. I den 
processen ingår att respektive nämnd ska besluta om en inventeringsrapport som beskriver 
nämndens kommande behov av lokaler.  Nämndernas inventeringsrapporter sammanställs till 
en lokalbehovsrapport som ligger till grund för de prioriteringar som görs i 
lokalförsörjningsplanen som kommunstyrelsen beslutar om i samband med budget 2023. 

Översiktligt beskrivet ser processen ut så här: 

 
 

Upplands-Bros lokalresursplanering påverkas av en rad faktorer i omvärlden, som kommunen 
inte har möjlighet att påverka. Några faktorer i omvärlden som kan ha en påverkan på behovet 
av lokaler för kommunal service redovisas i Anvisningar Lokalförsörjningsplan 2023 (som 
bilaga). 

1.3 Befolkningsprognos 
Nyhet i lokalförsörjning 2023 är att prognosområdena för Bro nu är uppdelade i två, dvs totalt 
är Upplands-Bro uppdelat i fem prognosområden istället för fyra som tidigare år.  

Befolkningsprognosen 2021 visar på en betydligt starkare tillväxt än föregående prognos. I 
denna prognos passerar vi 40 000 invånare 2029/2030. 
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1.4.1 Befintliga lokalresurser Socialnämnden 
Kommunens gruppbostäder är fullbelagda och efterfrågan på platser är fortsatt hög, flera 
gruppbostadsbeslut har i väntan på plats verkställts i andra kommuner. Dessutom beräknas 
antalet kommuninvånare i behov av insatsen grupp- eller servicebostad öka under kommande 
år.  

Daglig verksamhet och sysselsättning i Bro samt socialpsykiatrin i Bro, har flyttat in på före 
detta Allégården som är en tillfällig lösning för dessa verksamheter. Daglig verksamhets 
behov av fler lokaler ökar i takt med att nya beslut fattas och vid hemtagning av personer 
placerade i annan kommun.  

 

Kategori Namn Kommentar 

Gruppbostäder Gula Villan Gruppbostad i enplanshus i 
Bro bestående av sex 
lägenheter med anslutande 
gemensamhetsutrymme 

 Rosa Villan Gruppbostad i enplanshus i 
Bro, bestående av sex 
lägenheter med anslutande 
gemensamhetsutrymmen. 

 Skyttens gruppbostad Gruppbostad som inte är 
fullvärdig enligt lagens 
intentioner. Den ligger i 
Kungsängen och är en 
gruppbostad av äldre typ, det 
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vill säga en villa med endast 
rum i vilka brukarna bor - 
inga fullvärdiga lägenheter. 
Fem platser finns, men 
bedömning är gjord att 
lokalerna lämpar sig för max 
fyra brukare. Det finns även 
anslutande 
gemensamhetsutrymmen. 
Lokalerna ska ersättas med 
en ny gruppbostad. Skyttens 
lokaler kommer att kunna 
användas som korttidsboende 
en form av avlastning för 
anhöriga med 5 platser, när 
personerna som bor där har 
flyttat. 

 Kamrervägens gruppbostad Gruppbostad som ligger i 
Bro i ett enplanshus med sex 
lägenheter och anslutande 
gemensamhetsutrymmen. 

 Parkvägens gruppbostad Gruppbostad som består av 
sex lägenheter och 
gemensamhetsutrymmen i ett 
plan i Råby i Bro. 

 Furuhälls gruppbostad Gruppbostad som består av 
fem lägenheter och 
gemensamhetsutrymmen och 
är beläget på ett våningsplan 
i flerfamiljshus centralt i 
Kungsängen. 

 Östervägens gruppbostad Gruppbostad som består av 
fem lägenheter och 
gemensamhetsutrymmen 
fördelade på två plan i ett 
flerfamiljshus centralt i 
Kungsängen. 
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Servicebostäder Svartvikens servicebostad Servicebostad som ligger i 
Kungsängen på 
Svartviksbacken och består 
av tio lägenheter samt en 
lägenhet för personal- och 
gemensamhetsutrymmen. 

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

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

   

Daglig 
verksamhet  

Palmen Artistvägen 6 i Kungsängen 

 Sinnesverkstaden Verksamheten finns idag i 
tillfälliga lokaler i före detta 
Allégården. 

 Vävaren Verksamheten finns idag i 
tillfälliga lokaler i före detta 
Allégården. Lokalerna på 
Allégården är fulla och det 
finns nu inget utrymma för 
fler personer. 

 Trädgårdsgruppen Bergvik. Ska återstartas som 
utflyktsmål 

 Café Fjärilen Planeras återstartas hösten 
2021. 

 Västra Rydsvägen  

 Daglig verksamhet – 
Blomstervägen i Bro centrum 

Verksamhet för personer 
placerade i annan kommun 
kommer att bedrivas här 
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Stöd och 
behandling 

Solängen Solängen är beläget i 
Kungsängen (318 kvm, hyrd 
av Upplands-Bro hus) och 
inrymmer familjebehandling, 
barnskyddsteam, skolteam, 
krisstöd och 
familjebehandling samt 
Bryggan. Regionen hyr plats 
för Ungdomsmottagning i 
lokalen. 

 Härnevimottagningen Härnevimottagningen ligger i 
Bro (937 kvm, hyrd av 
Upplands-Bro 
kommunfastigheter) och 
inrymmer öppenvård för 
missbruk, Mini-Maria, Social 
Insatsgrupp (SIG) och 
ungdomsstödjare. Personalen 
har även möjlighet att nyttja 
arbetsplatserna i det 
trygghetscenter som har 
etablerats i Bro. På sikt 
kommer verksamheten i 
Härnevimottagningen att 
behöva nya lokaler. 

 Trygghetscenter Har 2 arbetsplatser i 
Brohuset 

   

Socialpsykiatrin 
och 
sysselsättning 

Träfflokal, Boendestöd och 
Sysselsättning 

Verksamheterna bedrivs idag 
tillfälligt i före detta 
Allégården  

   

Sociala 
lägenheter 

Öppenvården för unga och vuxna. Utöver verksamhetslokaler 
har Socialnämnden cirka 80 
sociala lägenheter som hyrs 
från Upplands-Brohus och 
Hembla. Socialnämnden äger 
även 30 bostadsrätter som 
används som sociala 
lägenheter. Alla sociala 
lägenheter hanteras av 
medarbetare, bolotsar inom 
socialpsykiatrin. 
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Arbete, 
Integration och 
Försörjning 

 

Jobbcenter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boende nyanlända 

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

Jobbcenter finns idag i ett 
alltför trångt rum på 
Kyrkvägen 6. Lokalen 
behöver ersättas med en 
större verksamhetslokal, en 
lokal som möjliggör olika 
insatser för jobbsökande och 
arbetsplatser för 
arbetshandledarna samt 
tillhörande samtalsrum för 
enskilda samtal   

Paviljongboendet på 
Violinvägen 4 kommer att 
avvecklas till slutet av 2021. 

1.4.2 Arbete, integration och försörjning 
Arbetsmarknadsenheten har flyttat över till socialkontoret och bildat en ny enhet ihop med 
socialsekreterarna inom försörjningsstöd och integration. Den nya enheten heter: Enheten för 
arbete, integration och försörjning. Jobbcenter vänder sig till arbetssökande personer och 
personer med funktionsnedsättning. Inom Jobbcenter är uppdraget att erbjuda arbetssökande 
personer stöd och hjälpinsatser som kan leda till egen försörjning, studier eller praktik. Ett 
antal olika arbetsmarknadsprojekt bedrivs i samarbete med andra kontor och 
arbetsförmedling. 
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1.4.3 Nyttjandegrad 
Nyttjandegraden i samtliga verksamheter inom Socialnämnden är hög och underskott på 
ändamålsenliga lokaler råder. 

1.4.4 Lokalbehov Socialnämnden 

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

För att planera behovet av bostäder LSS brukar andelen att 0,3 % av befolkningen kommer i 
behov av gruppbostad användas. Med befolkningsutvecklingen i kommunen och andel 
bostäder LSS för Upplands-Bro kommun som nu ligger på 0.23 % skulle det innebära 
följande behovsbild: 

 
 
På sikt finns ett fortsatt behov av utbyggnad av bostäder LSS. Behovet av gruppbostäder 
bedöms tidsmässigt komma före behovet att bygga ytterligare ett serviceboende. Under 
perioden fram till 2030 bedöms behovet vara ytterligare 2 gruppbostäder utöver de två redan 
beslutade. 
 
Daglig verksamhet och sysselsättning  

Samtliga verksamheter är i princip fulla, enheten har underskott av lokaler och blev på grund 
av arbetsmiljöskäl tvungen att lämna de lokaler som nyttjades på Härneviskolväg 8B. Del av 
verksamheten har flyttats till Västra Rydsvägen och som tillfällig lösning har del av 
verksamheten flyttat till före detta Allégården. 

Omlokalisering av enhetens verksamhetslokaler till Blomstervägen skulle kunna vara en 
lösning på lokalbehovet. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

72 75 78 81 84 87 88 90 92 93
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4 4 0 0
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6
6 6 6

6 6 4 0
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10 10
73 73 73 75 75 81 81 87 97 97

1 -2 -5 -6 -9 -6 -7 -3 5 4

Externa platser

Summa platser
Avvikelse

Parkvägen
Furuhälls
Östervägen
LSS 1, Brunna
LSS 2

Svartvikens serviceboende
Kyrkvägens serviceboende
Ringvägens serviceboende
Serviceboende

LSS 3
LSS 4

40,5

Behov LSS platser
Gula villan
Rosa villan
Skyttens

39,2 39,8

Kamrervägen

35,1 36,5 37,7 38,433,8Befolkning
[Tusen personer]

31,2 32,6
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Socialpsykiatri  
Som tillfällig lösning har verksamheten flyttat till före detta Allégården. Ersättningslokaler för 
socialpsykiatrin behövs. 
Arbetsmarknad, Integration och Försörjning 

Jobbcenter finns idag i för små lokaler på Kyrkvägen 6. För att kunna leverera bra kvalitet 
behöver verksamheten en ny större lokal. 

Öppenvård missbruk, Mini-Maria, Social Insatsgrupp (SIG), integrations- och ungdomsstöd. 

Ersättningslokaler för Härnevimottagningen behövs då fastigheten på sikt planeras för andra 
ändamål. Lokalerna är dessutom bedömda som inte ändamålsenliga för den verksamhet som 
bedrivs i dem idag. Solängens lokaler bedöms fortsatt vara ändamålsenliga, dock något trångt 
då personalgruppen växer. Öppenvården som bedrivs på dessa bägge enheter kan med stor 
fördel flyttas ihop i en större lokal i Bro, en Familjemottagning planeras att utformas med 
stödinsatser för hela familjen. 

Korttidsboende för funktionsnedsatta 

Behov av avlastning för vårdnadshavare och anhöriga sker i dag på beslut enligt LSS på 
externa platser upphandlade enligt LOU i andra kommuner. Ett korttidsboende inom den egna 
kommunen minskar resandet och förenklar tillvaron för personer och anhöriga med 
avlastningsbehov. Skyttens gruppboende kan när det har byggts ett ersättningsboende för 
Skytten användas för avlastning i form av korttidsboende för personer som har beslut om 
insatsen och som bor i kommunen. Detta under förutsättning att lokalen fortfarande är 
förhyrbar. 
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2 Anvisningar för 
Lokalförsörjningsplan 2023 

Arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplanen för perioden 2023 - 2030 ska 
nu påbörjas. Processen med att ta fram lokalförsörjningsplanen sträcker sig 
över perioden maj 2021 till juni 2022. Lokalförsörjningsplanen beslutas i 
samband med budgetbeslutet för 2023. 

I arbetet ska alla kontor som använder eller har behov av lokaler delta. 

Översiktligt beskrivet ser processen ut så här: 

 

 

3 Process lokalförsörjning 2023 

 

Med dessa anvisningar som bas och input ska respektive nämnd ta fram och i 
oktober sammanträdet besluta en Inventeringsrapport som beskriver 
nämndens kommande behov av lokaler.  
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Inventer ingsrappo rte r na sammanstä lls därefter till en samlad
Lokalbe hovs rapport. Efter beslut i KS första december 2021 går förslaget till
sammanstä l ld Lokalförsörj nin gsrappo rt ut på remiss till respektive nämnd. I
remissha nte r inge n ingår att nämnden gör ett förslag till prioritering av de
förslag som presenterats i rapporten. Remiss var beslutas i februari 2022
sammanträde na. Sammanstä l lni nge n efter prioriter ings förs la g bearbetas
därefter inom budgetprocessen och Lokalförs örjni ngs pla ne n fastslås av
KS/KF i samband med budgetbeslute t för 2023.

4 T idplan

5 Organisation
Underlag för arbetet distribueras som dessa anvisninga r i juni 2021. Respektive
kontorschef har därefter ansvar för att Inventer ings rapport e n som tydliggör
lokalbehove t arbetas fram och tas upp till beslut på respektive nämnd i oktober
2021. Fastighetsc he fe n koordinerar och stödjer i arbetet.

Lokalförsörjningsplan 2023
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6 Omvärldsanalys 
Upplands-Bros lokalresursplanering påverkas av en rad faktorer i omvärlden, 
som kommunen ofta inte har möjlighet att påverka. Några faktorer i omvärlden 
som kan ha en påverkan på behovet av lokaler för kommunal service redovisas 
därför i detta kapitel. 

6.1 Ljusare tider i sommar (Konjunkturinstitutet, 2021-03-31) 

En andra våg av smittspridning och skärpta restriktioner ledde till att 
konjunkturåterhämtningen i Sverige bröts det fjärde kvartalet i fjol. Fortsatta 
skärpta restriktioner och en tredje våg av smittspridning bidrar till att tillväxten 
blir dämpad det första kvartalet i år. 

Återhämtningen kommer i gång igen så smått det andra kvartalet, trots att 
produktionen i delar av industrin då hämmas av leveransproblem. Det tredje 
kvartalet, när nästan alla vuxna erbjudits vaccin och smittspridningen är lägre, 
ökar hushållen konsumtionen snabbt och konjunkturen vänder tydligt uppåt. 

Lågkonjunkturen förblir trots detta djup under 2021 och arbetslösheten ligger 
fortfarande väl över 8 procent vid slutet av året. 

Trots mycket omfattande ofinansierade åtgärder i år är de offentliga finanserna 
fortsatt starka. Skulle ekonomin utvecklas sämre än prognostiserat finns det 
fortfarande ett stort utrymme att stödja ekonomin ytterligare med offentliga 
medel 

 

6.2 ”Lägre befolkningsökning kommer påverka 
bostadsmarknaden”  

Maria Pleiborn, WSP, Advisory, 10 dec 2020. 

Dödlighet i covid-19 kommer inte påverka befolkningsförändringarna 
nämnvärt, men minskad invandring lär leda till att byggprognoserna får 
nerjusteras. 

Men det som tydligare påverkat vår befolkningsutveckling i år är en 
kraftigt minskad migration. Sveriges folkökning har nästan halverats under de 
tre första kvartalen 2020 och är 44 procent lägre än under 2019. Som de flesta 
minns var 2016 ett rekordår med en folkökning på över 103 000 personer och 
ett invandringsöverskott på över 144 000 personer. I år är 
invandringsöverskottet hittills bara 27 000 personer. 

Migrationen har hindrats till följd av restriktioner och andra resehinder runt om 
i världen. De rörlighetsmätningar som görs visar att all typ av trafik och 
rörlighet har minskat – förutom paketförsändelser och digital trafik. Antalet 
asylansökningar i Sverige har också närapå halverats (de ingår inte i 
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folkmängden ännu) och det kommer att påverka befolkningsutvecklingen under 
lång tid. 

SCB:s prognos från i våras för folkökningen under 2020 ligger på 88 000 
personer – det kommer vi inte att nå upp till eftersom vi hittills bara är uppe i 
knappt 46 000 nya invånare. SCB har varit tvungna att revidera ner sin prognos 
för invandringen varje år efter 2016 och det lär dom få göra nu igen. 

Det kan ju vara så att viss migration förskjuts till post corona och att vi då får 
en kraftigare invandring, men det gäller ju även utvandringen från Sverige. 

Utvecklingen i Stockholmsregionen är tydligast, ner med hela 54 procent. Och 
i Stockholms stad har tillväxten minskat med hela 74 procent jämfört med 2019 
och 70 procent jämfört med genomsnittet under 2000-talet. Under flera år har 
staden förlorat invånare till följd av inrikes flyttningar, men tjänat in det på 
invandringen. Men i år är det totala flyttnettot negativt med hittills över 2 100 
personer. 

Det här kommer naturligtvis att påverka bostadsmarknaden och 
bostadsbehovet framöver. Boverket gör sina beräkningar som i år ska släppas i 
december. SBAB skriver i sin senaste Bomarknadsnytt att ”Fram till 2025 

förväntas antalet hushåll öka med mellan 40 000 och 50 000 per år” och man 
är därför bekymrad över att byggtakten minskar. Jag undrar vem det är som 
förväntar sig det? Tillväxten kommer att bli betydligt lägre och har varit på väg 
ner under flera år.   

6.3 Boverket 

Hög byggtakt för hyresrätter på oväntat stark bostadsmarknad 

Boverket 17 december 2020 
Bostadsmarknaden har utvecklats starkt i år, tvärtemot vårens dystra prognoser. 
Bostadsbyggandet har till och med överstigit bedömningen som Boverket 
gjorde före pandemin. I Boverkets nya prognos förväntas 54 000 bostäder 
påbörjas i år, inräknat nettotillskott genom ombyggnad, och 52 500 bostäder 
påbörjas år 2021. Vi utgår från att bostadsmarknaden rider ut även denna våg 
av globala nedstängningar, även om det är osäkert i vilken utsträckning 
efterfrågan kan hållas uppe vid en inbromsning av samhällsekonomin som 
möjligen kan bli längre än i våras. 

Bostadsbyggandet förväntas öka under 2021 och 2022 
Totalt sett förväntar kommunerna att antalet påbörjade bostäder ökar med 3 
procent år 2021 och med 11 procent år 2022. Jämfört med bedömningarna år 
2020 förväntas 2021 en tydlig ökning av antalet påbörjade bostäder i 
Storstockholm, bland större högskolekommuner utanför storstadsregionerna 
och i gruppen övriga kommuner med fler än 25 000 invånare. En minskning 
förväntas främst i Stormalmö och bland mindre högskolekommuner. År 2022 
förväntas en kraftig ökning av bostadsbyggandet bland mindre 
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högskolekommuner. Även i Storstockholm och bland övriga kommuner med 
fler än 25 000 invånare förväntas betydande ökningar år 2022. 

 

Bostadsbyggandet har ökat i år. Preliminärt påbörjades 55 500 bostäder under 
de senaste fyra kvartalen, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Antalet 
påbörjade hyresrätter i flerbostadshus ökade med drygt 20 procent medan 
antalet påbörjade bostadsrätter i flerbostadshus och bostäder i småhus har varit 
stabilt totalt sett. 

6.4 Det består – det återgår 

Mattias Goldman – Hållbarhetschef på Sweco, Fastighetstidningen 23 februari 2021 

Vilka förändringar under pandemin återgår till det gamla när den 
äntligen är över och vilka blir det nya normala? Mattias Goldmann ger tre 
nycklar för en bättre prognos – och en falsk. 

Så grumlig den är nu, kristallkulan för fastighetsmarknadens framtid! Så 
mycket beror på faktorer i andra delar av samhället; hur snabbt vi blir 
vaccinerade och hur effektivt skyddet är, hur stark den ekonomiska 
återhämtningen blir och vad som prioriteras från statsmakternas sida. Men en 
viktig del handlar om hur vi kommer att bete oss i framtiden, som individer och 
som samhälle. Här går det att urskilja vad nytt som troligen består och vad som 
återgår till det gamla. I stigande ordning ser jag tre faktorer som avgörande: 

3: Egen vinning. Många är fast rotade i vanemönster som etablerades långt 
före pandemin, och det krävdes en tragisk pandemi för att vi skulle ändra 
beteende. Hur sannolikt det är att de nya vanorna sätter sig, beror rimligen 
mycket på om vi ser positivt på förändringarna. Ur fastighetsperspektiv är det 
spännande och viktigt att följa hur uppskattat det omfattande distansarbetet 
varit. 
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Undersökningar pekar på att vi vill tillbaka till kontoren, seminarierna och 
fikapauserna – men också att vi uppskattar hur det blir lättare att få ihop 
livspusslet när vi inte arbetspendlar varje dag. Om många föredrar att jobba på 
distans någon dag i veckan, och kan visa att arbetsgivaren inte förlorar på det, 
har vi hittat en nyckel till en förändring av stor betydelse för morgondagens 
fastighetsmarknad. 

2: Samhällsnytta. Riksdag, regering och deras motsvarigheter i många andra 
länder slår fast att återstarten efter pandemin är ett tillfälle att skapa ett bättre 
samhälle, ”Build Back Better” med både president Joe Bidens och 
premiärminister Boris Johnsons ord. Särskilt fokus är på klimat och hållbarhet, 
kopplat till att Parisavtalet nu kräver ”enhanced action” från alla länder som 
står bakom avtalet, och att FN:s globala mål Sustainable Development Goals 
ska vara uppnådda år 2030. 

Samma år ska Sverige nå en fossiloberoende fordonsflotta. Några av den 
senaste tidens förändringar gynnar denna omställning till ökad hållbarhet; 
minskat resande gör det lättare att nå klimatmålen och minskade utsläpp gör 
det lättare att klara de hälsorelaterade målen. Räkna med att förändringar som 
bidrar till att uppfylla svåruppnådda samhälleliga mål kommer att understödjas 
och därmed bli bestående. 

1: Inlåsningseffekter. Har man väl gjort en satsning för framtiden, blir den 
oftast bestående. Under pandemin har många skaffat ett större boende, kanske 
flyttat från en lägenhet i stadskärnan till en villa med trädgård längre från city. 
Sommarstugor är hett eftertraktade, med kraftigt stigande priser.  Allt fler 
skaffar hund, med så hög efterfrågan att kennlarna inte kan svara upp mot den. 
Den kanske viktigaste nyckeln för att förstå vad som blir bestående är alltså att 
identifiera om det förändrade beteendet för med sig en ”inlåsningseffekt” eller 

inte. 

Inte självklar: Tidsfaktorn tror jag inte lika mycket på. Att förändringar blir 
mer bestående ju längre de varar är förstås sant – i alla fall om vi inte ens 
minns hur det var innan. Men när det handlar om något eller några år, kan vi 
istället se ett uppdämt behov; jag räknar med att de som har stuga i Spanien 
eller på Österlen kommer att åka dit i högre utsträckning än förut och ser 
betydligt mer fram emot fester och middagar nu än förut. I så fall kan en 
nedlagd Restaurang eller ett igenbommat gym snart öppnas igen. Det kan bli 
med nya ägare och annan inriktning; kanske ledsamt för stamgästen, men inte 
lika noga för fastighetssektorn. 

Nu har ni mina nycklar för att framgångsrikt förutspå förändringarna. Men 
ännu viktigare är att ”efter pandemin” snart inträffar. Håll ut, håll i, håll 
avstånd, så är vi där tillsammans förr än vi vågar hoppas. 
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6.5 Inlåsningseffekter på bostadsmarknaden  

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

 

6.6 Så kan ditt kontor förändras efter corona  

SvD 20221-03-01, Sophie Stigfur 

Ödelagda kontor ekar tomma världen över. Pandemin har förändrat hur 
vi jobbar – möjligen för gott, enligt vissa. Men hur ska framtidens kontor 
se ut, om de finns kvar? Här är de hetaste teorierna just nu. 

Kontor 2.0 – ”Hands off” 
Flera är övertygade om att kontorsarbetet kommer att bestå. Dock i ny, 
smittsäker tappning. 

Fastighetsbolaget Cushman & Wakefield har byggt om sitt kontor i Amsterdam 
för att visa på hur postpandemins kontor kan se ut. Här uppmanas de anställda 
bland annat att alltid röra sig motsols på gemensamma ytor för att säkra social 
distansering, rapporterar Forbes. 

– Det kommer att komma ytterligare en pandemi eller bara en vanlig 
influensasäsong. Vi behöver designa för den verkligheten, säger Eve Edelstein, 
grundare av det forskningsinriktande designbolaget Clinicians for Design 
till National Public Radio, USA. 

Automatisering av allt från dörröppning till belysning kan bli utbrett, för att 
anställda ska behöva beröra så få ytor, som knappar och handtag, som möjligt. 
”Hands-off” kallar Reena Agarwal, vd för Center for Active Design, 

utvecklingen. Hon tror att framtida kontorsbyggnader får dörrlösa ingångar till 
exempelvis toaletter, av den typ man ser på flygplatser och idrottsarenor. 

Nya sätt att filtrera luften på kontoret, utökad städning, begränsningar för antal 
personer som får vistas i hissen – eller vid kaffemaskinen – kan alla bli 
bestående förändringar, enligt flera experter som NPR pratat med. 

Jobba hemma – på jobbet 
Undersökningar i flera länder, såväl i Sverige som i USA, pekar mot att många 
vill fortsätta jobba hemifrån även efter pandemin. Vissa spår det öppna 
kontorslandskapets död, till förmån för mindre enskilda kontor. Något som den 
kinesiska affärsmannen Xu Weiping hittat en lite annorlunda lösning på. Han 
är nu i färd med att bygga om 20 kontorsbyggnader i östra London, 
rapporterar The Guardian. 
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De ska bestå av totalt 2 000 ”kuber” – där varje anställd får sitt eget 
självförsörjande mini-hem, på 3 gånger 3 kvadratmeter. Om kuberna, som 
förutom skrivbord även har kylskåp, mikrovågsugn och nedfällbar säng, visar 
sig populära – planerar Weiping att utöka projektet. 

– Vi riktar oss till folk som känner ett motstånd till att återgå till sin normala 
kontorsmiljö. Alla vill ha individuellt utrymme. Det här kombinerar det med 
fördelarna att jobba hemifrån, och kommer att höja arbetsglädjen, säger 
Weiping till tidningen och fortsätter: 

– Jag tror det är den första satsningen av sitt slag inte bara i Storbritannien, 
utan i hela världen. 

Mellanvägen – hybrider 
Många spår att hybridkontor kommer att bli det nya, något som företaget 
Google bland annat gått ut med att man ser över. Arbetsmodellen skulle 
innebära större flexibilitet, en mix av arbete hemifrån och på kontoret. 

En möjlig utveckling tros vara att blir arbetsplatsen snarare blir en mötesplats 
som stärker teamkänslan bland kollegorna, med ökad fokus på social samvaro 
och events, medan själva jobbandet i sig sker där arbetstagaren vill att det ska 
ske. 

– Vi använder de dagar som de anställda jobbar hemifrån till uppgifter som 
kräver koncentration. Något som skulle ta flera timmar att genomföra på 
kontoret kan vara slutfört inom en timme om personen jobbar hemma, säger 
Baruch Silverman, vars finansbolag The Smart Investor gick över till 
hybridmodellen i juni 2020, till BBC. 

Anti-kontor 
Pandemin har gjort människor mer allmänt medvetna om hälsa och välmående. 
Framöver lär det ställas större krav på att det avspeglas även på arbetsplatserna, 
enligt Work Design Magazine – som beskriver ett stundande paradigmskifte 
för kontorsarbete och förutspår framväxten av så kallade ”anti-kontor”. 

En ny mer generell holistisk inställning kan sippra in även på arbetsplatserna. 
Naturmaterial och hållbarhet blir allt viktigare, och inslag som yogastudios, 
möjlighet till barnpassning och terapi på kontoret kan bli ett vanligare inslag 
enligt tidningen. 

Virtuella vägen 
Flera mötesappar är under framväxt, och en av dem går steget längre: med 
målet att användarna skapar egna virtuella kontor. Det rör sig om Topia, som 
satte sitt namn på kartan efter att festivalen Burning Man, som brukar hållas i 
Nevadas öken varje år, ställdes in 2020 på grund av pandemin. 

I appen uppmanades Burning Man-fansen, som annars brukar skapa 
spektakulära campingplatser under festivalens gång, att bygga sina verk 
virtuellt i stället – med illustrationer av allt från plywood till brons. Folk kunde 
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mingla och besöka varandras byggen genom att gå in i just deras chattrum, 
ungefär på samma sätt som om de hade slagit sig ned utanför deras tält. 

Topia säger sig nu vilja utmana Zoom som kommunikationsplats även för 
vanliga kontorsarbetare, som en av flera start-ups som slåss på marknaden om 
virtuella kontor, rapporterar Quartz. 

6.7 Hybridarbetande 

 

”9 out of 10 organizations are switching to hybrid working, according to a 
McKinsey survey” 

The future will be more hybrid. Prior to the COVID-19 crisis, the majority of 
organizations required employees to spend most of their time on-site. But as 
the pandemic eases, executives say that the hybrid model—in which employees 
work both remotely and in the office—will become far more common. The 
majority of executives expect that (for all roles that aren’t essential to perform 

on-site) employees will be on-site between 21 and 80 percent of the time, or 
one to four days per week.” 
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6.8 Hushållens storlek  

Nordeas rapport ”Sverige: myten om bostadsbristen” (2017)  

I Sverige är hushållen mindre än vad de är i EU, 1,8 jämfört med 2,3 
personer/hushåll. I rapporten görs antagandet att ”det kan inte uteslutas att de 

invandrare som bidrar till befolkningstillväxten framöver kommer att ha 
acceptans, eller till och med preferenser, för något större hushåll”. Förutom att 

det är av betydelse för efterfrågan på bostadsmarknaden kan det få till följd att 
det kan bli en koncentration av befolkningsökning till befintligt bostadsbestånd 
i vissa områden, oavsett bostadsproduktionens volymer.  

6.9 Allt fler 80+ i befolkningen 

Boverket 12 februari 2020 

Under 2020-talet kommer de stora barnkullarna från 1940-talet att bli över 80 
år gamla. Det innebär att de kommer in i en ålder då större behov av vård och 
omsorg ofta inträder. Det ställer i sin tur särskilda krav på bostadsbeståndet och 
efterfrågan på nya bostäder med särskild inriktning på äldre kan komma att öka 
på många håll. 

Medellivslängden har ökat påtagligt och därmed andelen äldre personer i 
befolkningen. Var femte invånare i Sverige är 65 år eller äldre. Andelen 
varierar dock kraftigt mellan olika kommuner. Det finns kommuner där över 30 
procent av invånarna är över 65 år, ofta små kommuner, som under lång tid har 
haft en nettoutflyttning av människor i yrkesverksam ålder. 

Från och med år 2020 kommer antalet invånare över 80 år att öka. Enligt 
SCB:s befolkningsframskrivning i april 2019 kommer antalet invånare över 80 
år att öka med över 50 procent mellan 2019 och 2030. Det motsvarar en ökning 
med mer än 270 000 personer, varav 130 000 kommer att vara över 85 år 
gamla.  

Totalt sett förväntas Sveriges befolkning öka med cirka 775 000 personer 
2019-2030. Av den ökningen förväntas över 40 procent ligga på åldrarna över 
65 år och mer än en tredjedel på åldersgruppen över 80 år. 

För få tillgängliga bostäder 

Vi håller oss friska allt högre upp i åldrarna men de flesta får efter hand 
försämrad syn och hörsel och även nedsatt rörlighet. Det är framförallt i 
åldrarna över 85 år som det blir vanligare att nedsatt funktionsförmåga och 
ökat behov av vård och omsorg ställer särskilda krav på bostaden. Lokalt 
saknas det ofta bostäder och boendemiljöer som är väl anpassade till den äldre 
människans behov. Stora delar av det ordinarie bostadsbeståndet har bristande 
tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet. Så till exempel saknas hiss i 
uppskattningsvis hälften av flerbostadshusen och där det finns hiss når man 
ofta inte hissen utan att passera trappsteg. I småhusen är det vanligt med en 
trappa till entrén och inte sällan ligger badrum och sovrum på övre våningen. 
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Många äldre har en bostad som det blir svårt att bo kvar i om rörligheten 
försämras. 

Flyttfrekvensen bland äldre är ändå generellt sett låg, vilket delvis speglar äldre 
personers preferenser. Många äldre vill helt enkelt helst bo kvar i sin 
nuvarande bostad, så länge det är möjligt. Men de som på äldre dar faktiskt 
skulle vilja flytta till en mer bekväm och lättskött bostad möter på många håll 
ett klent utbud av möjliga alternativ. För att lämna en bostad man kanske bott i 
flera tiotals år, måste det erbjudas ett alternativ som inte bara är fysiskt 
tillgängligt utan också tilltalande i övrigt och dessutom ekonomiskt rimligt 

Andelen äldre som bor i särskilt boende minskar 

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen en skyldighet att inrätta särskilda 
boendeformer för service och omvårdnad av äldre människor som behöver 
särskilt stöd, så kallat särskilt boende. Sådana bostäder fördelas efter 
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. 

Men de allra flesta äldre personer bor kvar där de bott sedan länge eller byter 
till en annan bostad inom det ordinarie bostadsbeståndet. Den eventuella flytten 
till särskilt boende sker allt högre upp i åldrarna. I gruppen 65-79 år är det 
mindre än 2 procent som bor i särskilt boende. Av dem som har passerat 80 är 
det 13 procent av männen och cirka 20 procent av kvinnorna som bor i särskilt 
boende (2018, enligt SCB). 

Antalet bostäder i särskilt boende för äldre har successivt minskat under en 
lång tid. Efterfrågan och behovet av sådana boendeformer har minskat, som en 
följd av den förbättrade hälsan och funktionsförmågan bland äldre. Men det 
handlar också om en medveten politik från samhällets sida att styra mot 
kvarboende genom möjligheter till bostadsanpassning, hemtjänst och 
hemsjukvård. Ändå är det bara runt 5 procent i åldersgruppen 65-79 år som har 
hemtjänst. I åldersgruppen över 80 är det 27 procent av männen och 35 procent 
av kvinnorna som har hemtjänst (2018, enligt SCB). De allra flesta äldre 
personer klarar sig alltså själva - eller med hjälp av anhöriga - i en bostad inom 
det ordinarie bostadsbeståndet. 

Ställer krav på bostadsförsörjningsplaneringen 

För att kunna möta bostadsefterfrågan från en åldrande befolkning behöver 
man från kommunens sida ha ett gott grepp om hur det nuvarande 
bostadsbeståndet ser ut i olika delar av kommunen och hur de äldre invånarna 
bor idag. En annan fråga är hur man ska möta efterfrågan från dem som ska 
jobba inom vården och äldreomsorgen. Se Boverkets webbhandbok om 
bostadsförsörjning, via länk under "Relaterad information". 

"Trygghetsbostäder" kan avse olika saker 

Begreppet trygghetsbostäder används vanligen om boendeformer som riktar sig 
till äldre som känner oro och otrygghet i sitt nuvarande boende och som önskar 
större möjligheter till gemenskap med andra äldre i sitt boende.  
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Men det finns ingen entydig definition av trygghetsbostäder utan det kan 
se ganska olika ut. De trygghetsbostäder som byggdes med statligt 
investeringsstöd under 2010-2014 ska enligt villkoren för stödet rikta sig till 
personer över 70 år, ha gemensamma utrymmen för måltider, samvaro, hobby 
och rekreation samt ha personal som dagligen, på bestämda tider kan stödja de 
boende. Det får inte krävas något biståndsbeslut utan bostäderna ska fördelas 
efter kötid. 

Sedan 2016 finns ett motsvarande stöd till "hyresbostäder för äldre", med 
utrymmen för gemenskap. Åldersgränsen är nu 65 år och kravet på personal 
har modifierats, på så sätt att tillgång till personal kan ersättas med tillgång till 
andra gemensamma tjänster. I den nya stödförordningen används inte 
längre begreppet ”trygghetsbostäder”. Det hindrar inte att den beteckningen 
används om bostäder som tillkommer genom stödet.  

Vård och omsorg ingår inte i trygghetsbostäder eller andra hyresbostäder för 
äldre utan den som behöver det får ansöka om hemtjänst eller hemsjukvård på 
samma villkor som andra. 

Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre 

Genom en ändring i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen den 2 april 2019 finns det 
numera en ny form av särskilt boende – biståndsbedömt trygghetsboende för 
äldre. Denna boendeform riktar sig till äldre personer som inte behöver vård 
och omsorg dygnet runt men som känner sig otrygga i sitt nuvarande boende. 
Syftet är att bryta oönskad social isolering och öka tryggheten, genom bland 
annat gemensamma måltider och aktiviteter. Till skillnad från 
trygghetsbostäder enligt den tidigare stödförordningen, är det här fråga om ett 
särskilt boende, där det krävs ett biståndsbeslut från kommunen. 

Seniorbostäder 

Seniorbostäder eller seniorboende används ofta som ett samlande begrepp för 
bostäder som är avsedda för personer över en viss ålder, vanligen 55 år. Det 
finns en rad olika koncept, som marknadsförs under varierande beteckningar av 
kommersiella aktörer. Vissa riktar sig till äldre med särskilda intressen, och 
erbjuder det man ibland kallar livsstilsboende. Bostäderna hyrs ut eller säljs på 
den ordinarie bostadsmarknaden och det krävs inte något biståndsbeslut från 
kommunen. Den som bor i ett seniorboende får vid behov ansöka om hemtjänst 
eller hemsjukvård på samma villkor som äldre personer som bor i en helt 
vanlig bostad. 

 

6.10 Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi 

”Effektivare utnyttjande av befintliga byggnader och lokaler är en viktig 
pusselbit för hållbar omställning. Med stor sannolikhet är alla 
verksamhetslokaler vi behöver redan byggda – de behöver bara omfördelas, 
anpassas och användas mer.”  
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Företrädarna för IVA-projektet ”Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi -
ReCE” rekommenderar bland annat regeringen att se över regelverk, som kan 
främja delning av verksamhetslokaler. Till exempel föreslås att: 

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

till flexibilitet. 
ReCE projektet föreslår att kommunerna ska: 

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

 Ställa krav på delning i upphandlingar och markanvisningar 

 Skapa detaljplaner som uppmuntrar till flexibilitet för att byggnader ska 
kunna användas på flera sätt, planprogram som förtydligar fördelar med 
delning och exploateringsavtal som styr mot cirkularitet.  

 Ta en proaktiv roll i skapandet av nätverk av aktörer för ökad delning i 
kommunen, exempelvis via kooperativ eller utvecklingsbolag.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 I Järfälla kommun har föreningar fri nyttjanderätt till 
bibliotekslokalerna.  

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

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

 På stadsbiblioteken i Helsingfors kan man låna rum och saker.  
 I Finland har överlag kommunerna krav på sig att lokaler ska 

samutnyttjas. Kvartersvärdar anlitas för att underlätta matchningen i 
nya stadsdelar.  

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

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

6.11 Agenda 2030 – Mål 11 Hållbara städer och samhällen 

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering 
inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter, 
återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver bl.a. 
institutionell kapacitet, och ny teknik.  

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

6.12 Digitalisering 

De stora teknikskiftena som pågår nu skapar förutsättningar för mer flexibla 
arbetsplatser, gör att behovet av butiksytor minskar och erbjuder tekniska 
lösningar för att dela ytor och funktioner. Allt fler produkter blir tjänster. 
Digitalisering i planerings och projekteringsprocessen kan mäta effekterna och 
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underlätta för delning och framtidens anpassningar. Den snabba utvecklingen 
av teknikområden kommer att kräva en adaptiv reglering i nytt samspel mellan 
institutionell och teknisk utveckling. (ReCE projektrapport: Resurseffektiva 
lokaler i Sverige – Lokaldelning som norm). 
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7 Befolkningsprognos 
Nyhet i lokalförsörjning 2023 är att prognosområdena för Bro nu är uppdelade 
i två, dvs totalt är Upplands-Bro uppdelat i fem prognosområden istället för 
fyra som tidigare år.  

Befolkningsprognosen 2021 visar på en betydligt starkare tillväxt än 
föregående prognos. I denna prognos passerar vi 40 000 invånare 2029/2030. 

7.1 Kommunövergripande prognos 

Den senaste befolkningsprognosen för Upplands-Bro kommun sammanställdes 
i april 2021. Prognosen sammanställs av SCB och bygger på underlag från 
kommunen samt statistik som SCB har. Lägenhetsprognosen som är underlag 
redovisas som bilaga 1. 
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7.1.1 Barn och unga (0 – 18 år)

Förskolebarnen prognosticeras öka med ca 100 barn per år under i princip hela
perioden. Från idag (2021) kommer det till komma 807 barn fram till 2030.
Skolbarn ökar med i snitt 137 elever per år för att 2030 ha ökat med 1369
elever från dagens antal (2021).
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7.1.2 Äldre (65 – w år)

Antalet äldre ökar med i snitt ca 114 personer varje år i perioden. Gruppen 80+
kommer 2030 vara 827 fler än idag (2021). I snitt ökar gruppen med 83
personer per år.
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Befolkningsprognosen som helhet återfinns i bilaga 1. 
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8 Struktur på Inventeringsrapport 
Inventeringsrapporten ska innehålla följande rubriker: 

Omvärldsanalys 

Befolkningsprognos 

Verksamheternas kapacitet och lokalbehov 

 Inledning 

 Befintliga lokalresurser (kapacitet) 

 Nyttjandegrad  

 Lokalbehov 

 Känslighetsanalys 

och redovisas uppdelat på: 

Utbildning  

Förskola, grundskola, grundsärskola.  

Utbildning ska använda inskrivningsgrad, dvs hur stor andel av barn boende i 
prognosområdet som går i förskola respektive grundskola i prognosområdet. 
Behoven delas upp på respektive prognosområde. 

Gymnasie- och arbetsliv 

Delas upp på Upplands-Bro gymnasiet, Vuxenutbildning 

Kultur och fritid: 

Sporthallar, Friluftsgårdar, Föreningslokaler, Samlingslokaler, Badplatser, 
Motionsspår, Kulturlokaler, Kulturfastigheter. 

Relevanta nyckeltal i Kolada för jämförbara kommuner (som bilaga) 

Social 

Delas upp på Gruppbostäder, Servicebostäder, Daglig verksamhet, Stöd och 
behandling, Socialpsykiatrin, Sociala lägenheter, Arbetsmarknad, integration 
och försörjning 

Äldre och omsorg 

Administration, Förebyggande enheten, Hemtjänst, Vård- och 
omsorgsboenden, Trygghetsboenden 

Teknik 

Kretsloppscentraler, VA-anläggningar 

Kommunstyrelsen 
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Administration, Arkiv, Civilförsvarsförråd 

Upplands-Bro hus och Upplands-Bro kommunfastigheter 

Redovisar planerade förändringar i fastighetsbeståndet 

 

 

9 Utveckling och avveckling 

9.1 Pågående projekt 

Ny skola i Bro 

En ny skola i Bro ska uppföras. Detaljplanering pågår och planeras vara klar 
till årsskiftet 2021/22. Skolan planeras tas i bruk till höstterminen 2024. 

Gruppboende LSS 

Ett nytt gruppboende planeras i Brunna. Gruppboendet omfattar 6 lägenheter. 

Förskola i Håbo-Tibble 

Ny förskola i Håbo-Tibble ska uppföras. Kapacitet ska vara ca 80 barn och 
beräknas bli klar till höstterminen 2022. 

 

9.2 Planerad avveckling av lokaler 

Violinvägen 4 

Paviljongboendet på Violinvägen 4 avvecklas i slutet av 2021. 

Ekhammar förskola 

Paviljong förskolan på Ekhammar avvecklas i slutet av 2021. 

Lindhagaberg 

Försäljning av fastigheten påbörjad. 

 

9.3 Planerade nya lokaler 

Ny förskola i gamla Bro. 

Nytt gruppboende LSS (LSS2) 

 

 

 



60 Socialnämndens lokalinventeringsrapport år 2021

 
Upplands-Bro kommun Datum   25 (60)  

2021-05-19   
 
 

Sid 25 av 60 
 

10 Lokalinventering 
I bilaga 3 finns en inventering av befintliga lokaler.  

Som objektnummer används Anläggningsnummer – de nummer som 
investeringar ges i anläggningsregistret samt Områdesnummer, som är de 
nummer som Upplands-Bro kommunfastigheter använder i sitt 
fastighetssystem. Många objekt saknar dock anläggningsnummer alternativt 
har fler anläggningsnummer i anläggningsregistret. 
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11 Bilaga 1: Lägenhetsprognos 

 

 

 

Prognos på antalet inflyttningsklara 
lägenheter 2021-2030 i Upplands-Bro 
kommun  

(prognostiserade inflyttningsår)

Område NYKO Hustyp 1
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Summa

Bro
Öster om Kockbacka (del av Härnevi 29:1) 001 SM 25 25 25 25 25 25 150
Södra Finnsta (Fjärilsstigen) 001 SM 45 45

Södra Finnsta (Fjärilsstigen) 001 FH 50 50
Köpmanvägen 001 FH 45 45
Stationsv. 44 (Gamla affären) 001 FH 45 45
Täppan större område Härnevi 1:34 001 FH 50 50 100
Trädgårdsstaden i Bro 001 SM 25 25 25 25 100
Trädgårdsstaden i Bro 001 FH 50 50 100 100 100 100 100 100 700
Jurstagård 001 SM 20 20 15 15 15 15 100
Tegelhagen 001 SM 25 42 30 33 45 43 20 20 20 20 298
Tegelhagen 001 FH 279 410 141 287 58 112 84 84 84 84 1623
Säbyholm 002 SM 30 30 30 90
Säbyholm 002 FH 30 30 60
Förtätning Ådö 002 SM 5 5 5 15
Ådö skog, Ådö 1:92-93 Och ådö Stora Lugnet 002 SM 3 3 3 3 2 2 2 18
Klockaren och Härnevihage (del av Brogår 1:88) 001 SM 30 30 23 23 22 22 150
Klockaren och Härnevihage (del av Brogår 1:88) 001 FH 50 50 13 13 12 12 150
Tammsvik 002 SM 30 30 23 23 22 22 150
Tammsvik 002 FH 25 25 50
Önsta 001 SM 25 25 13 13 12 12 100
Eriksberg-Raskeboda 001 SM 5 5 5 5 5 5 30
Bro centrum 001 SM 15 4 4 4 3 30
Bro centrum 001 FH 50 13 13 12 12 100
Summa SM, Bro SM 25 42 65 116 218 196 156 155 152 151 1276
Summa FH, Bro FH 279 410 266 412 333 387 210 210 208 208 2923
Summa Bro 304 452 331 528 551 583 366 365 360 359 4199

1 SM=småhus
   FH=flerbostadshus

Kungsängen
Ringvägen 003 FH 40 150 50 240
Svartviks strand (Kungsängens kyrkby 2:164, 
Gjuteritomten) 003 FH 95 95 190
Bergvägen 003 SM 25 25
Bergvägen 003 FH 0
Rankhus 003 SM 25 25 25 25 100
Rankhus 003 FH 75 75 75 75 300
Ekhammars gård 003 SM 15 15 30
Ekhammars gård 003 FH 0
Nytt LSSboende som ska ers skyttens väg 
Brunna Konstvägen 004 FH 6 6
Kasen, Ekhammar 4:200 m fl NYTT 003 FH 0
Tibbleängen, öster om Tibble torg 003 SM 25 25 20 70
Tibbleängen, öster om Tibble torg 003 FH 60 50 110
Norrboda-Brunna handels- o verks.omr.
Brunna Park 003 SM 20 20 15 15 15 15 100
Norrboda-Brunna handels- o verks.omr.
Brunna Park 003 FH 75 75 38 38 37 37 300
Brunna, Viby 19:3 (vid gamla COOP) 004 SM 75 75 44 44 44 43 325
Brunna, Viby 19:3 (vid gamla COOP) 004 FH 100 100 75 75 75 75 500
Korsängen (södra Gröna dalen) 003 SM 25 19 19 19 18 100
Korsängen (södra Gröna dalen) 003 FH 50 50 50 50 50 50 300
Ålsta-Aspvik-Ensta 003 SM 10 5 5 5 5 30
Lennartsnäs 003 SM 10 10 20
Långsand 003 SM 5 5
Norra Stäksön 003 SM 8 8 7 7 30
Norra Stäksön 003 FH 38 38 37 37 150
Örnäs 003 SM 25 25 25 25 25 125
Örnäs 003 FH 50 13 13 12 12 100
Gröna udden/Strandvägen 003 SM 5 5 10
Summa SM, Kungsängen SM 0 0 0 25 155 230 141 141 140 138 970
Summa FH, Kungsängen FH 0 46 150 205 370 275 289 289 286 286 2196
Summa Kungsängen 0 46 150 230 525 505 430 430 426 424 3166

Styckebyggnader Olika SM 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

Summa SM, kommunen SM 35 52 75 151 383 436 307 306 302 299 2346
Summa FH, kommunen FH 279 456 416 617 703 662 499 499 494 494 5119
Kommunen totalt 314 508 491 768 1086 1098 806 805 796 793 7465

1 SM=småhus
   FH=flerbostadshus
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12 Bilaga 2: Befolkningsprognos

12.1 Befolkningsstatistik Upplands-Bro kommun
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Årliga befolkningsök ni nge n prognosticeras fortsätta ligga över 1000 personer
per år fram till och med 2026.

12.2 Barn och unga totalt

Förskolebarnen prognosticeras öka med ca 100 barn per år under i princip hela
perioden. Från idag (2021) kommer det tillko mma 807 barn fram till 2030.
Skolbarn ökar med i snitt 137 elever per år för att 2030 ha ökat med 1369
elever från dagens antal (2021).

Födelse- Inflyt tade Utflyttade Netto- Folk-

Befolkningen Födda Döda överskott Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Emigrerade flyt tade ökning

År vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
2011 23 984 313 156 157 1 789 1 551 238 1 646 1 538 108 143
2012 24 353 326 136 190 1 834 1 564 270 1 656 1 518 138 178 369
2013 24 703 301 135 166 1 966 1 689 277 1 782 1 639 143 184 350
2014 25 287 306 167 139 2 319 2 016 303 1 874 1 743 131 445 584
2015 25 789 347 153 194 2 484 2 203 281 2 177 2 050 127 307 502
2016 26 755 335 160 175 2 752 2 414 338 1 967 1 803 164 785 966
2017 27 614 306 159 147 2 853 2 434 419 2 143 2 013 130 710 859
2018 28 756 406 170 236 3 235 2 834 401 2 329 2 204 125 906 1 142
2019 29 346 353 163 190 2 958 2 562 396 2 571 2 440 131 387 590
2020 30 195 367 209 158 3 419 3 183 236 2 754 2 597 157 665 849
2021 31 245 378 187 191 3 389 3 107 281 2 530 2 377 152 859 1 050
2022 32 582 395 183 213 3 762 3 434 328 2 637 2 479 158 1 124 1 337
2023 33 802 420 189 232 3 760 3 427 333 2 772 2 605 167 989 1 221
2024 35 098 449 195 254 3 929 3 598 331 2 888 2 715 173 1 041 1 295
2025 36 524 477 201 276 4 160 3 824 335 3 010 2 830 180 1 150 1 426
2026 37 667 508 207 300 3 988 3 649 339 3 146 2 958 188 842 1 143
2027 38 438 530 214 317 3 697 3 357 340 3 242 3 048 194 455 771
2028 39 164 542 220 322 3 694 3 356 339 3 291 3 093 198 403 726
2029 39 839 551 225 326 3 684 3 347 338 3 334 3 133 201 350 676
2030 40 468 553 231 322 3 679 3 343 337 3 372 3 168 204 307 629
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12.3 Äldre totalt

Antalet äldre ökar med i snitt ca 114 personer varje år i perioden. Gruppen 80+
kommer 2030 vara 827 fler än idag (2021). I snitt ökar gruppen med 83
personer per år.

12.4 Befolkningsstatistik per prognosområde

Kommentarer under respektive rubrik avser en översiktli g jämförelse mella n
den nya prognosen och med den föregående prognosen som togs fram 2020
och som avsåg tidsperioden 2020 till och med 2029.

12.4.1 Befolkning Bro
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Den nya prognosen visar att befolkninge n mot slutet av prognosperioden ökar
jämfört med föregående prognos. Stark ökning kan också noteras för 2022 på
grund av inflyt t ning.

Födelse- Inflyt tade Utflyttade Netto- Folk-

Befolkningen Födda Döda överskott Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Emigrerade flyt tade ökning

År vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
2011 7 979 130 46 84 857 735 122 712 673 39 145
2012 8 208 148 48 100 948 813 135 819 756 63 129 229
2013 8 401 120 58 62 1 002 880 122 871 793 78 131 193
2014 8 615 117 60 57 1 125 987 138 969 926 43 156 214
2015 8 930 139 57 82 1 185 1 058 127 953 910 43 232 315
2016 9 233 136 40 96 1 189 1 020 169 984 917 67 205 303
2017 9 598 119 56 63 1 286 1 074 212 984 919 65 302 365
2018 9 928 141 52 89 1 368 1 176 192 1 125 1 072 53 243 330
2019 10 428 141 60 81 1 600 1 397 203 1 184 1 117 67 416 500
2020 10 763 145 80 65 1 603 1 487 116 1 347 1 279 68 256 335
2021 11 593 146 49 98 1 976 1 836 140 1 244 1 176 68 732 830
2022 12 627 161 49 113 2 298 2 136 163 1 377 1 302 74 922 1 035
2023 13 197 181 52 130 1 944 1 778 166 1 504 1 422 82 440 570
2024 13 890 193 54 139 2 120 1 956 165 1 567 1 483 84 553 692
2025 14 410 207 56 150 2 023 1 856 167 1 653 1 565 88 370 520
2026 14 873 216 59 157 1 990 1 821 169 1 684 1 593 92 306 463
2027 15 133 224 61 162 1 797 1 628 169 1 699 1 605 95 98 260
2028 15 384 225 63 162 1 797 1 629 168 1 709 1 613 96 88 251
2029 15 617 227 65 162 1 791 1 623 168 1 719 1 622 97 72 234
2030 15 835 226 67 158 1 789 1 621 167 1 730 1 632 98 59 217
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Barn och unga Bro

Fler barn och unga i slutet av prognosperioden, men ingen större ökning 2022
jämfört med föregående prognos. Till 2029 har prognosticera t antal barn i
förskola ökat med ca 130 barn samt antal i grundskola med ca 240 elever. Se
även kommentare r under barn och unga i Låssa eftersom en förändring av
prognosområde n har gjorts.

Äldre Bro

Lika som i föregående prognos går antalet i gruppen 80-plus om antalet i
gruppen 75-79 från och med 2024. Totalt prognosticeras vid slutet av
prognosperiode n ca 250 personer färre i Bro jämfört med föregående prognos.
Detta beror på att Låssa brutits ut som eget prognosområde. Slår man samman
prognosområde na Bro och Låssa (nedan) blir avvike lse n från föregående
prognos liten.
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12.4.2 Befolkning Låssa

Prognosområde Låssa redovisas som eget prognosområde från och med denna
prognos. Befolkningsök ninge n är som störst under perioden 2023-2025, och
beror på inflyttade.
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Barn och unga Lås s a

2029 kommer 63 barn befinna sig i förskoleålder n. Tillsa mma ns med
ökninge n av barn i förskoleålder n i Bro är ökninge n då +195 barn jämfört med
föregående prognos. För grundskola n är den sammanta gna förändringe n (Bro
och Låssa) + 321 barn.

Födelse- Inflyt tade Utflyttade Netto- Folk-

Befolkningen Födda Döda överskott Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Emigrerade flyt tade ökning

År vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
2011 503 4 3 1 82 78 4 48 47 1 34
2012 485 5 1 4 32 29 3 54 51 3 -22 -18
2013 489 5 1 4 66 58 8 66 61 5 0 4
2014 527 5 1 4 78 68 10 46 46 0 32 38
2015 563 9 2 7 92 85 7 63 61 2 29 36
2016 602 6 2 4 106 101 5 72 63 9 34 39
2017 658 3 1 2 109 89 20 55 53 2 54 56
2018 676 10 4 6 85 80 5 73 73 0 12 18
2019 672 7 2 5 78 71 7 89 85 4 -11 -4
2020 703 8 5 3 88 84 4 60 53 7 28 31
2021 707 7 4 3 79 73 7 78 74 4 1 4
2022 714 7 5 2 81 73 8 76 72 4 4 7
2023 877 7 5 2 237 229 8 76 72 4 161 163
2024 983 10 5 5 206 198 8 105 99 6 101 105
2025 1 095 12 6 6 227 219 8 121 114 6 106 112
2026 1 125 14 6 8 153 145 8 131 124 7 22 30
2027 1 127 14 7 8 119 111 8 125 118 7 -6 2
2028 1 129 13 7 7 118 110 8 122 115 7 -5 2
2029 1 131 13 7 6 116 108 8 119 112 7 -3 3
2030 1 137 12 7 5 116 108 8 116 109 7 0 5
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Äldre Lås s a

Slår man samman prognosområdena Bro och Låssa så minskar gruppen äldre
från föregående prognosbåde för 2024 och 2029. Även gruppen 80+ minskar
mot föregående prognos.

12.4.3 Befolkning Kungsängen
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Från föregående befolkningspro gno s kan generellt noteras en ökning i
Kungsänge n. 2024 är befolkninge n 520 personer högre och 2029 ger
prognosen 1 338 personer fler än i föregående prognos och slutar på 16 840
personer 2030.

Födelse- Inflyt tade Utflyttade Netto- Folk-

Befolkningen Födda Döda överskott Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Emigrerade flyt tade ökning

År vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
2011 9 843 112 85 27 860 779 81 850 808 42 10
2012 9 994 114 76 38 900 813 87 788 744 44 112 151
2013 10 133 114 62 52 896 812 84 811 773 38 85 139
2014 10 416 126 88 38 1 125 1 018 107 880 819 61 245 283
2015 10 564 134 75 59 1 263 1 163 100 1 173 1 124 49 90 148
2016 11 163 131 97 34 1 482 1 350 132 920 877 43 562 599
2017 11 553 131 83 48 1 427 1 295 132 1 087 1 051 36 340 390
2018 12 329 187 93 94 1 788 1 633 155 1 107 1 059 48 681 776
2019 12 378 144 82 62 1 273 1 118 155 1 289 1 243 46 -16 49
2020 12 834 164 106 58 1 784 1 693 91 1 400 1 337 63 384 456
2021 13 070 165 104 61 1 478 1 374 104 1 303 1 249 54 175 236
2022 13 376 167 100 67 1 576 1 454 121 1 337 1 283 54 239 306
2023 13 881 172 102 70 1 784 1 661 123 1 350 1 294 56 435 505
2024 14 391 185 105 80 1 844 1 721 123 1 414 1 356 58 430 510
2025 14 953 196 108 89 1 949 1 825 124 1 475 1 415 61 474 563
2026 15 420 209 111 98 1 891 1 765 126 1 523 1 459 63 368 467
2027 15 820 219 113 105 1 839 1 713 126 1 544 1 479 65 294 400
2028 16 189 226 116 110 1 838 1 712 125 1 579 1 511 68 259 369
2029 16 528 232 119 114 1 833 1 708 125 1 608 1 539 69 225 339
2030 16 840 235 121 113 1 832 1 707 125 1 633 1 562 71 199 313
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Barn o unga Kungs änge n

Förskolebarn ökar margine l lt under prognosperiode n. Grundskolee le ve r ökar
mot slutet av perioden jämfört med föregående prognos för att 2029 motsvara
en ökning med 128 elever. Totalt ökar gruppen per 2029 med 327 elever.

Äldre Kungs änge n

Prognosen för Äldre i Kungsänge n ökar från föregående befolkningspro gno s
med 69 (2024) respektive 127 (2029) personer. Gruppen 80+ prognosticeras till
2026 vara 46 personer fler än i föregående prognos. Under perioden ökar
gruppen 80+ med totalt 398 personer.
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12.4.4 Befolkning Brunna (Västra Ryd)
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Utbyggnade n av Brunna ger befolkningsök ninge n 2025 och framföra l lt 2026.
Totalt sett är prognosen till 2029 margine llt höjd.

Barn o unga Brunna (Väs tra Ryd)

Svag ökning jämfört med föregående prognos.

Födelse- Inflyt tade Utflyttade Netto- Folk-

Befolkningen Födda Döda överskott Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Emigrerade flyt tade ökning

År vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
2011 4 047 50 12 38 326 302 24 366 348 18 -40
2012 4 058 40 6 34 268 233 35 291 273 18 -23 11
2013 4 047 49 8 41 336 291 45 386 377 9 -50 -11
2014 4 058 36 13 23 360 326 34 371 355 16 -11 11
2015 4 043 50 12 38 341 313 28 395 379 16 -54 -15
2016 4 021 45 14 31 321 301 20 374 358 16 -53 -22
2017 4 044 39 11 28 403 366 37 408 395 13 -5 23
2018 4 078 45 14 31 413 377 36 411 393 18 2 34
2019 4 097 44 16 28 330 306 24 344 333 11 -14 19
2020 4 098 40 12 28 339 322 17 362 356 6 -23 1
2021 4 070 44 19 25 335 314 22 388 374 13 -52 -28
2022 4 052 43 19 25 351 326 25 394 381 13 -43 -19
2023 4 028 43 19 24 341 315 26 389 376 13 -48 -24
2024 4 005 44 19 25 340 315 26 388 375 13 -47 -23
2025 4 228 45 20 25 588 562 26 389 376 13 198 223
2026 4 396 51 20 31 546 520 26 410 395 15 136 168
2027 4 490 56 20 36 477 451 26 418 403 15 58 94
2028 4 578 59 21 38 477 450 26 427 411 16 50 88
2029 4 662 61 21 39 477 451 26 432 415 17 45 84
2030 4 741 62 22 40 475 449 26 436 420 17 39 79



60 Socialnämndens lokalinventeringsrapport år 2021

Upplands-Bro kommun Datum 39 (60)
2021-05-19

Sid 39 av 60

Äldre Brunna (Väs tra Ryd)

Bara små förändringar mot föregående prognos.
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12.4.5 Befolkning Håbo-Tibble, Håtuna
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Svag ökning från föregående prognos.

Barn o unga Håbo-Tibble , Håtuna

Små avvike lser från föregående prognos.

Födelse- Inflyt tade Utflyttade Netto- Folk-

Befolkningen Födda Döda överskott Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Emigrerade flyt tade ökning

År vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
2011 1 576 16 9 7 150 143 7 148 142 6 2
2012 1 564 19 5 14 116 106 10 142 134 8 -26 -12
2013 1 589 13 5 8 144 126 18 127 118 9 17 25
2014 1 621 22 4 18 163 150 13 149 141 8 14 32
2015 1 638 15 5 10 164 145 19 157 152 5 7 17
2016 1 677 17 7 10 172 161 11 136 112 24 36 39
2017 1 710 14 7 7 172 154 18 146 140 6 26 33
2018 1 701 23 7 16 149 136 13 175 170 5 -26 -9
2019 1 726 17 3 14 149 142 7 138 137 1 11 25
2020 1 754 10 6 4 182 174 8 160 152 8 22 28
2021 1 762 16 11 5 161 152 9 158 150 8 3 8
2022 1 770 16 11 5 163 153 10 161 152 8 2 8
2023 1 776 17 11 6 162 152 11 161 153 9 1 6
2024 1 787 17 11 6 162 152 10 157 149 8 5 11
2025 1 795 17 11 6 162 151 11 160 152 9 2 8
2026 1 810 17 12 6 162 152 11 153 145 8 9 15
2027 1 826 18 12 6 163 152 11 152 143 9 10 16
2028 1 842 18 12 6 162 152 11 152 143 9 11 16
2029 1 858 18 13 5 162 152 11 152 143 9 11 16
2030 1 873 18 13 5 162 152 11 153 143 9 10 15
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Äldre Håbo-Tibble , Håtuna

Gruppen 80+ ökar med ca 10 personer jämfört med föregående prognos. Under
perioden ökar gruppen 80+ med 44 personer.
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13 Bilaga 3: Lokalinventering 
Lokaltyp Vksh Anl. Nr UBKF  

omr 
Prog
nos 
Omr
åde 

Fastig
hets-
ägare 

Fastighets- 
beteckning 

Populärna
mn 

Byg
g- 
år 

Area  
m² 

Area 
typ 

Årsh
yra  

2021 
kr/m² 

Notering 

Förskola Friståe
nde 

15152   Bro Hembl
a 

Finnsta 1:13 Fjärilens 
förskola 

          

Förskola Friståe
nde 

-   Bro Extern Jursta 3:19 I ur och 
skur 
Miklagård 

          

Förskola Friståe
nde 

-   Kung
säng
en 

Extern Kungsängens-
Tibble 25:1 

Discovery 
Tellusbarn 

        Tibble torg 
Skånelänga 

Förskola Friståe
nde 

- 523 Kung
säng
en 

UBKF Sylta 3:5 Växthuset 1991       Samma 
byggnad som 
Kungsskolan 

Förskola Friståe
nde 

-   Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Källskolans 
förskola 

          

Förskola Friståe
nde 

-   Kung
säng
en 

LSS 
Bostäd
er 
Sverig
e AB 

Ekhammar 
4:405 

Pärlan           

Förskola Friståe
nde 

-   Kung
säng
en 

Extern Kungsängens-
Tibble 1:392 

Hoppetossa 
norra AB 
(Äventyret) 

        Tibble torg 

Förskola Friståe
nde 

-   Kung
säng
en 

Urfjälls 
monte
ssorisk
ola 

Sylta 7:8 Förskolan 
Urfjäll 

          

Förskola Friståe
nde 

-   Låss
a 

Extern   Säbyholms 
förskola 

          

Skola Friståe
nde 

13030 523 Kung
säng
en 

UBKF Sylta 3:129 Kungsskola
n 

1991 643 LOA   fd Ekbacken 

Skola Friståe
nde 

-   Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Källskolan   590 BTA     

Skola Friståe
nde 

-   Kung
säng
en 

Urfjälls 
monte
ssorisk
ola 

Sylta 7:8 Urfjälls 
montessori
skola 

          

Förvaltnin
gslokal 

GAN 15380   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:273 

Kom 
Vux/Restau
rang Torget  

  1086 LOA   SFI - 
Skolledning 
mm 
Komvux/Resta
urang 

Gymnasiu
m 

GAN 10800 506 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:393 

Upplands-
Bro 
Gymnasium 

1982 14 
930 

BTA 512   

Gymnasiu
m 

GAN 15250   Kung
säng
en 

UBKF Viby 19:40 Upplands-
Bro 
Gymnasium 

  589 LOA     

Sporthall GAN 10808   Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:393 

UBG 
sporthall 

1982         

Badplats KFN 23140   Brun
na 

UBK Granhammar 
1:3 

Stigtorps 
uthus 

        Stigtorpsbadet 

Badplats KFN 23110   Låss
a 

UBK   Björknäs           Björknäs bad 
och camping 
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Bibliotek KFN 10010 606 Bro UBKF Finnsta 1:166 Brohuset 
Bibliotek 
Trygghetsc
entrum 

1993 1 
880 

BRA 1 483 Inhyser 
Trygghetscentr
um (KS) 

Bostad 
och stall 

KFN 90425 788 Bro UBK Kvista 2:5 Kvistaberg 1910 337 BTA   Ingen 
verksamhet, 
bostad o stall 

Friluftsgår
d 

KFN 10380 781 Bro UBK Hällkana 1:1 Hällkana 
Ekonomiby
ggnad, 
Café 

1992 420 BTA   Ekonomibyggn
ad, Café 
Badplats, 
friluftsgård 
Vid 
Lejondalssjön 

Friluftsgår
d 

KFN 10470   Kung
säng
en 

UBK Kungsängens-
Tibble 1:3 

Lillsjöns 
friluftsgård 

2021 195 LOA   Återuppbyggna
d pågår 

Föreningsl
okal 

KFN 10680   Kung
säng
en 

UBK Kungsängens 
Kyrkby 2:95? 

KSK 
föreningsst
uga 

  185 BTA   Furustedska 
villan 

Föreningsl
okal 

KFN 10691 724 Kung
säng
en 

UBK Kungsängens 
Kyrkby 2:1 

Marint 
föreningshu
s 

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

Föreningsl
okal 

KFN 10691 724 Kung
säng
en 

UBK Kungsängens 
Kyrkby 2:1 

Marint 
föreningshu
s, förråd 

  48 BTA   Sjöscouter och 
konferens 

Föreningsl
okal 

KFN 10750 780 Håbo
-
Tibbl
e 

UBK Tibble Kyrkby 
17:2 

Tibblegårde
n 

1945 240 BTA   Föreningsgård 
UK har tillfällig 
fsk i gården, 
hyr av UBKF 

Föreningsl
okal 

KFN 10930 764 Bro UBK Bro-Råby 
3:128 
(Råbyparken) 

Korpen   985 BTA     

Förvaltnin
gslokal 

KFn   503 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Kulturskola
n Gamla 
gymnastikh
uset 
(Hus F/ 
Gula huset) 

  654 LOA     

Förvaltnin
gslokal 

KFN 10223 503 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Kulturskola
n 
(Ekhammar
skolan) 
(Trapphuse
t/Blå 
huset/Hus 
E) 

  289 LOA     

Hembygd
sgård 

KFN 10410 754 Bro UBK Bro Prästgård 
6:16 

Klint 1800 92 BTA   Hembygdsgård 

Idrottsplat
s 

KFN 23210 775 Bro UBK Bro Gård 1:84 Bro IP 1973 360 BTA   Omklädn.pavilj
ong 

Idrottsplat
s 

KFN 23230 719 Kung
säng
en 

UBK Ekhammar 
4:21 

Kungsänge
n IP 

1971 396 LOA   Omklädningsru
m 

Idrottsplat
s 

KFN 23220 776 Håbo
-
Tibbl
e 

UBK Tibble-Ålsta 
6:6 

Klockardale
ns IP 

1973 190 BTA   Omkl.paviljong, 
Håbro IP 

Idrottsplat
s 

KFN 23230 719 Kung
säng

UBK Ekhammar 
4:21 

Kungsänge
n IP 

  526 BTA   Kontor o 
samlingslokaler



60 Socialnämndens lokalinventeringsrapport år 2021

 
Upplands-Bro kommun Datum   45 (60)  

2021-05-19   
 
 

Sid 45 av 60 
 

en , nya IP 

Idrottsplat
s 

KFN 23230 719 Kung
säng
en 

UBK Ekhammar 
4:21 

Kungsänge
n IP 

  90 BTA     

Idrottsplat
s 

KFN 23230 719 Kung
säng
en 

UBK Ekhammar 
4:21 

Kungsänge
n IP 

  750 BTA   Teknik och 
personalutrym
me 

Kulturfasti
ghet 

KFN 10230   Håbo
-
Tibbl
e 

UBK Tibble Kyrkby 
17:2 

Fattigstuga
n 
Klockarbord 

1860 46 BTA     

Kulturfasti
ghet 

KFN -   Håbo
-
Tibbl
e 

UBK Tibble Kyrkby 
17:4 

Klockarloge
n 

 19x
x 

        

Kulturfasti
ghet 

KFN 90424 788 Bro UBK Kvista 2:5 Kvistaberg 1910 46 BTA   Ingen 
verksamhet, 
verkstad 

Simhall KFN 10014 606 Bro UBKF Finnsta 1:166 Simhallen  1993 1 
806 

BRA 912   

Sporthall KFN 12033   Kung
säng
en 

UBK Kungsängens 
kyrkby 2:9 

Kungsänge
ns sporthall 

          

Sporthall KFN 12036   Kung
säng
en 

UBK Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Ekhammar
hallen 

          

Sporthall KFN 23212 787 Bro UBK Bro Prästgård 
4:1 

Fotbollshall
en Bro IP 

2011 3 
719 

BTA   Fotbollshallen 
Bro IP 

Sporthall KFN -   Kung
säng
en 

UBK Kungsängens-
Tibble 1:393 

Nya 
sporthallen 
Ekhammar 

2020 2 
700 

BTA   "Pingishallen" 

Stallbyggn
ad 

KFN 10560 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Ridanläggni
ng 
Prästtorp  

          

Stallbyggn
ad 

KFN 10560 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Ridanläggni
ng 
Prästtorp  

          

Stallbyggn
ad 

KFN 10560 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Ridanläggni
ng 
Prästtorp  

          

Stallbyggn
ad 

KFN 10560 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Ridanläggni
ng 
Prästtorp +  
stallar 

1984
/201
7 

1 
405 

BTA   Ny 
stallbyggnad 
Finns även 
ridhus 

Sporthall KFN 10338 505 Brun
na 

UBKF Brunna 7:132 Hagnäshall
en 

2007 1 
438 

BRA 771   

Förvaltnin
gslokal 

KS 15260 525 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
kyrkby 2:17 

Kommunhu
set 

  4 
083 

LOA 1 042   

Förvaltnin
gslokal 

KS 15261 525 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
kyrkby 2:17 

Kulturhus   2 
406 

LOA 2 393   

Förvaltnin
gslokal 

KS 15430 774 Bro UBK Klöv och Lilla 
Ullevi 1:5 

Civilförsvar
sförråd 2 st 

1969 600 LOA     

Förvaltnin
gslokal 

KS -   Bro UBK Bro-Önsta 
2:13 

Civilförsvar
sförråd Bro 

  1 
251 

BTA   Civilförsvarsförr
åd 2 st 
ev Ullevivägen 
6 

Förvaltnin
gslokal 

KS -   Kung
säng
en 

Sparb
anken 
i 
Enköpi

Kungsängens 
Kyrkby 2:263 

Torget 1C   222 LOA   Fackliga kontor 
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ng 

Bostad MEX 10530   Kung
säng
en 

UBK Ekhammar 
4:131 

Rankhus           

Bostad MEX 10540   Kung
säng
en 

UBK Ekhammar 
7:10 

Rankhus         Hyrs ut till 
privatperson 

Bostad MEX 25508   Kung
säng
en 

UBK Ekhammar 
7:4 

Rankhus         Hyrs ut till 
privatperson 

Bostad MEX 10260   Bro UBK Härnevi 2:12 Fredriksber
g 

1896         

Bostad MEX 90423 788 Bro UBK Kvista 2:5 Kvistaberg 1944 165 BTA   Personalbostad 
Bostad MEX 90423 788 Bro UBK Kvista 2:5 Kvistaberg  1923 205 BTA   Personalbostad 
Bostad MEX 90421   Kung

säng
en 

UBK Ekhammar 
7:5 

Rankhus         Hyrs ut till 
privatperson 

Bostad MEX -   Kung
säng
en 

UBK Ekhammar 
7:3 

Rankhus         Står tom. 
Förfallen/för 
dålig för 
uthyrning. 

Camping MEX 25512   Bro UBK Björknäs 1:2 Björknäs 
camping 

          

Camping MEX 25512   Bro UBK Björknäs 1:3 Björknäs 
camping 

          

Camping MEX 25512   Bro UBK Björknäs 2:1 Björknäs 
gård 

1914 
 

       Mangårdsbygg
nad och 
ekonomibyggn
ad 

Camping MEX 25512   Bro UBK Björknäs 2:40 Björknäs 
camping 

          

Ekonomib
yggnad 

MEX 25512   Bro UBK Björknäs 2:1 Lada 19xx       Hyrs ut till 
samfällighet 

Ekonomib
yggnad 

MEX 25310   Bro UBK Lilla 
tingsviken 1:1 

Lilla 
Tingsviken 
lada 

17xx         

Ekonomib
yggnad 

MEX -   Bro UBK Härnevi 9:31 Skeppsbac
ka 

        3 st 

Ekonomib
yggnad 

MEX -  Bro UBK Kockbacka 
2:1 

Ekboda 1936    Två lador 

Ekonomib
yggnad 

MEX -   Bro UBK Kockbacka 
2:1 

Stora 
Sandhagen 

        De två stora 
ladorna hyrs ut 
till privatperson 
4 st 
Kommer att 
vara avflyttad 
2017 

Ekonomib
yggnad 

MEX 25310   Bro UBK Stora 
Tingsviken 1:1 

Stora 
Tingsviken 
lada 

1930       "Tillförs 
jordbruksarren
det". Stod tom 

Exploateri
ngsfastigh
et 

MEX -   Bro UBK Bro Gård 4:1 Audiodisc           

Exploateri
ngsfastigh
et 

MEX -   Bro UBK Härnevi 1:70 Härnevi 
Skolväg 5 

1984 137       
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Exploateri
ngsfastigh
et 

MEX -   Bro UBK Härnevi 1:11 Härnevi 
Skolväg 7 

1951 213       

Exploateri
ngsfastigh
et 

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

Exploateri
ngsfastigh
et 

MEX -     UBK Korsängen 
1:28 

            

Fritidsbost
ad 

MEX 10040 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Aspvik, 
Hembränne
ri 

        Uthyrd 
privatperson 

Fritidsbost
ad 

MEX 10060 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Aspvik, 
Längan 

        kostar 2,2 mnkr 
att renovera 

Fritidsbost
ad 

MEX - 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Aspvik, 
Mjölnarbost
ad 

1856       Nyttjas av 
privatperson 

Fritidsbost
ad 

MEX -   Bro UBK Kockbacka 
2:3? 

Kockbacka 
mangårdsb
yggnad 

          

Fritidsbost
ad 

MEX -   Bro UBK Kockbacka 
2:4 

Sandboda 
torp 

18xx       Står tom 

Fritidsbost
ad 

MEX -   Bro UBK Härnevi 9:19 Skeppartor
p 

        Rivningsobjekt 

Fritidsbost
ad 

MEX 10730   Bro UBK Härnevi 2:13 Svartkärret 1859         

Fritidsbost
ad 

MEX -   Bro UBK Härnevi 2:11             

Föreningsl
okal 

MEX - 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Aspvik,            

Föreningsl
okal 

MEX 90075   Bro UBK Alby 5:1 Brukshunds
klubb 

1976 82 BRA     

Föreningsl
okal 

MEX 10430   Bro UBK Kockbacka 
2:1 

Kocktorps 
motorgård 

1927 160 BRA   Saneringsfastig
het 

Föreningsl
okal 

MEX -   Håbo
-
Tibbl
e 

UBK Tjusta 2:11 Lindströms
ka huset 

1869       hyrs av 
hembygdsfören
ingen 

Förråd MEX 90645   Bro UBK Bro Prästgård 
1:101 

Fd 
telestatione
n 

1960 920 BTA   Gamla 
telestationen! 
Förråd 

Gillestuga MEX -   Bro UBK Björknäs 2:1 Ligger 
brevid Lilla 
Granskog 

        hyrs ut till 
privatperson 

Handel MEX 10940 766 Bro UBK Härnevi 32:1 
(Bro 
Prästgård 4:1) 

Bro 
Stationshus 

1876 299 BTA   Uthyrning till 
blomsterhandel 
och café 

Kulturfasti
ghet 

MEX - 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Aspvik, 
Kvarnstuga
n 

        Står tom Bör 
investera ca 
300 tkr 

Kulturfasti
ghet 

MEX -  Bro UBK Hällkana 1:1 Hällkana 
torp 

18xx     

Småhus MEX -   Låss
a 

UBK Björknäs 2:43 Stora 
Granskog 

1873       Står tom. 
Byggnad går ej 
att rädda. 

Uthyrning
slokal 

MEX 10050 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Aspvik, 
Kvarnförråd 

        Lada - hyrs ut 
till privatperson 

Förvaltnin
gslokal 

SBN 12032 130 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:14 

Gamla 
polishuset 

1989 229 LOA     
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Förvaltnin
gslokal 

SBN 12032 130 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:14 

Gamla 
polishuset 

1989 100 LOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13410     Brf 
Proste
n 

  Byggmästar
v 3 

  40 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13420     Brf 
Proste
n 

  Byggmästar
v 5 

  35,8 BOA   Vakant 

2:a hands 
lgh 

SN 13430     Brf 
Proste
n 

  Byggmästar
v 7 

  40 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13500     BRF 
Tibble 

  Hjortronväg
en 63 

  45 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13550     BRF 
Tunnbi
ndaren 

  Kristallstige
n 2 

  69 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13560     BRF 
Tunnbi
ndaren 

  Kristallstige
n 6 

  72 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13580     Brf 
Proste
n 

  Lantmätarv 
23 

  35,8 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13590     Brf 
Proste
n 

  Lantmätarv 
31 

  39,7 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13620     Brf 
Repsla
garen 

  Melofonstig
en 7 

  77,5 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13640     Brf 
Ekham
mar 

  Mullbärsstig
en 29 

  45 BOA   Vakant 

2:a hands 
lgh 

SN 13660     Brf 
Proste
n 

  Målarvägen 
8 

  59,7 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13860     BRF 
Sadel
makar
en 

  Trombonsti
gen 20 

  65,5 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13870     BRF 
Sadel
makar
en 

  Trombonsti
gen 7 

  66,5 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13880     BRF 
Sadel
makar
en 

  Trombonsti
gen 9 

  66,5 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     
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2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

        BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

      BOA   Vakant 

2:a hands 
lgh 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

        BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

        BOA   Vakant 

2:a hands 
lgh 

SN - 130 Kung
säng
en 

UBH   Östervägen 
10 

    BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN - 051 Bro UBH Bro Råby 3:3   1969   BOA     

2:a hands 
lgh 

SN - 051 Bro UBH Bro Råby 3:3   1969   BOA     

2:a hands 
lgh 

SN - 051 Bro UBH Bro Råby 3:3   1969   BOA     

2:a hands 
lgh 

SN - 051 Bro UBH Bro Råby 3:3   1969   BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro Hembl
a 

        BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro Hembl
a 

        BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro Hembl
a 

        BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro Hembl
a 

        BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro UBH         BOA     

Bostad SN 11503?   Bro UBK Härnevi 7:17 Lindhagabe
rg 

1860
/ 

365 BTA   Vakant 
Fd nyanlända. 
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1929 Fd värdshus. 
Politiskt beslut 
finns för 
försäljning 

Förråd SN -   Bro UBH               

Förvaltnin
gslokal 

SN 13040     Brf 
Vinbär
et 

Kungsängens-
Tibble 1:397 

            

Förvaltnin
gslokal 

SN 12041   Brun
na 

extern   Mätarvägen         Trp & service . 
Hyresavtal 
uppsagt 

LSS SN 13530     Brf 
Norrhö
jden 

  Knektvägen 
1 

  40,5 BOA     

LSS SN 13540     Brf 
Norrhö
jden 

  Knektvägen 
1 

  40,5 BOA     

LSS SN 13670     Brf 
Norrhö
jden 

  Ringvägen 
12 

  55 BOA     

LSS SN 13680     Brf 
Norrhö
jden 

  Ringvägen 
12 

  40,5 BOA     

LSS SN 13840     BRF 
Utsikts
höjden 

  Torget 9   40,7 BOA     

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN 10120   Kung
säng
en 

UBK Sylta 1:24 Bergvik 1957 57 LOA   96 kvm i avtal 
(MEX) 

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN 10840   Kung
säng
en 

Väster
port 
E18 
AB 

Ekhammar 
4:452 

Vävaren   620 LOA     

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN 10840 519 Brun
na 

UBKF Brunna 4:830 fd Vävaren 
& 
Sinnesverk
staden 

1979 763 BRA 354 Vakant, 
Uppsagd 
Hyra tom 2021-
04-30 

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN 12008 524 Brun
na 

UBKF Brunna 4:876 Palmen   260 BRA 1 395 fd Lane 

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN -   Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 Café 
Fjärilen 

          

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN -   Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 Cafe 
Fjärilen och 
fd Media 

          

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN 10700 613 Bro UBKF Härnevi 1:31 Härnevi 
Skolväg 8 

  112 BRA 321 ägd paviljong 
Temporent 

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN -   Bro Hembl
a 

Finnsta 1:16 Fjärilsstigen 
3-5 

  400 LOA   Uppsagd, 
Lämnad. 

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN -   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:273 

fd Café 
4:an 

  --     Vakant 
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LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15240 152 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:75 

Furuhälls 
gruppbosta
d 

2007   BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15240 152 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:75 

Furuhälls 
gruppbosta
d 

2007   BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15240 152 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:75 

Furuhälls 
gruppbosta
d 

2007   BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15240 152 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:75 

Furuhälls 
gruppbosta
d 

2007   BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15240 152 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:75 

Furuhälls 
gruppbosta
d 

2007   BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15240 152 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:75 

Furuhälls 
gruppbosta
d, 
gemensam 

2007 88 LOA   5 lgh+ 88 kvm 
gemyta 

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15290   Kung
säng
en 

LSS 
Bostäd
er 
Sverig
e AB 

Ekhammar 
4:408 

Skyttens 
gruppbosta
d 

  219 LOA   5 lgh+gem yta 

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15360 120 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:266 

Östervägen
s 
gruppbosta
d 

    BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15360 120 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:266 

Östervägen
s 
gruppbosta
d 

    BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15360 120 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:266 

Östervägen
s 
gruppbosta
d 

    BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15360 120 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:266 

Östervägen
s 
gruppbosta
d 

  173 LOA   6 lgh+173 kvm 
gem yta 

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15360 120 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:266 

Östervägen
s 
gruppbosta
d 

    BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15360 120 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:266 

Östervägen
s 
gruppbosta
d 

    BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15360 120 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:266 

Östervägen
s 
gruppbosta
d 

    BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 12001 173 Bro UBH Härnevi 12:42 Kamrerväg
ens 
gruppbosta
d 

2012 218 LOA   Gem yta 

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 12001 173 Bro UBH Härnevi 12:42 Kamrerväg
ens 
gruppbosta
d 

2012 282 BOA   6 lgh 
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LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15300   Bro Mälard
alen 
Omsor
gsfasti
gheter 
/Kvalit
ena 

Finnsta 2:25 Lejondals 
gb, Gula 
Villan 

  390 BOA
/LOA 

1 490 5 lgh+ gem yta 

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15300   Bro Mälard
alen 
Omsor
gsfasti
gheter 
/Kvalit
ena 

Finnsta 2:25 Lejondals 
gb, Gula 
Villan Gem 

          

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15300   Bro Mälard
alen 
Omsor
gsfasti
gheter 
/Kvalit
ena 

Finnsta 2:25 Lejondals 
gb, Rosa 
Villan 

  390 BOA
/LOA 

1 490   

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15300   Bro Mälard
alen 
Omsor
gsfasti
gheter 
/Kvalit
ena 

Finnsta 2:25 Lejondals 
gb, Rosa 
Villan Gem 

        6 lgh+ gem yta 

LSS 
Gruppbost
ad 

SN - 057 Bro UBH Bro-Råby 
3:150 

Parkvägens 
gruppbosta
d 

2018 718 BOA
/LOA 

0 6 lgh+ gem yta 

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken, 
personal 

2007       10 lgh+ gemyta 

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231 161 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         
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LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:273 

Kungsänge
ns 
servicehus, 
personal 

        10 lgh+ gemyta 

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen          

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

Nyanländ
a 

SN -     UBH         BOA     

Nyanländ
a 

SN -     UBH         BOA     

Nyanländ
a 

SN -     UBH         BOA     

Nyanländ
a 

SN -     UBH         BOA     

Nyanländ
a 

SN -     UBH         BOA     

Nyanländ
a 

SN - 403 Brun
na 

UBK Brunna 6:1 Violinvägen 
4  

  540 BRA 6 665 Uppsagd till 
dec 2021 
6st 2:or & 11st 
1:or 

Nyanländ
a 

SN -     UBH         BOA     

Nyanländ
a 

SN -     UBH         BOA     

Nyanländ
a 

SN -     UBH         BOA     

Nyanländ
a 

SN - 051 Bro UBH Bro Råby 3:3   1969         

Nyanländ
a 

SN - 051 Bro UBH Bro Råby 3:3   1969         

Nyanländ
a 

SN - 051 Bro UBH Bro Råby 3:3   1969         



60 Socialnämndens lokalinventeringsrapport år 2021

 
Upplands-Bro kommun Datum   54 (60)  

2021-05-19   
 
 

Sid 54 av 60 
 

Nyanländ
a 

SN - 051 Bro UBH Bro Råby 3:3   1969         

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro UBH               

Stöd och 
behandlin
g 

SN 10700 613 Bro UBKF Härnevi 1:31 Härnevimot
tagningen 

1976 937 BTA 424   

Stöd och 
behandlin
g 

SN 15320 110 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:253 

Solängen 1980 318 BRA   Ungdomsmotta
gning 

Stöd och 
behandlin
g 

SN 15153   Bro Hembl
a 

Finnsta 1:13 Skutan   128 LOA   Dåligt skick. 
Uppsagd 

Stöd och 
behandlin
g 
Daglig 
verksamh
et 

SN 15100 171 Bro UBH Härnevi 1:73 Allégården 1994 808 LOA   DV och social 
psyk 

Trygghets
boende 

SN - 210 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:273 

Torget 4 1980 1 
771 

LOA     

Gata & 
park 

TN 10280 614 Bro UBKF Klöv och lilla 
Ullevi 1:28 

Ulleviförråd
et 

1976 1 
156 

BTA 0   

Gata & 
park 

TN 10280 614 Bro UBKF Klöv och lilla 
Ullevi 1:28 

Ulleviförråd
et, ny 
personalby
ggnad 

  243 BRA 640 2021: Hyran 
avser båda 
lokalerna 

Kretslopps
central 

TN 24120   Brun
na 

UBK Viby 19:37 Kretsloppsc
entralen 
Brunna 

          

Kretslopps
central 

TN 24110   Bro UBK Klöv och Lilla 
Ullevi 1:5 

Kretsloppsc
entralen 
Skällsta 

          

VA TN 22266         PST Lillsjön 2008         
VA TN 22267         PST Ådö 2010         
VA TN 22268         PST 

Tammsvik 
2010         
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VA TN 22420       Korsängen 
10:1/Kyrkbyn 
2:1 

PST 
Kungsänge
n 

1968         

VA TN 22430       Kungsängens 
Kyrkby 2:25 

PST 
Strömkarle
n 

1980 
(200
2) 

        

VA TN 22440       Brunna 5:1 PST 
Stafflivägen 

1975         

VA TN 22450       Brunna Viby 
19:14 

PST Kabi 1978         

VA TN 22460       Viby 19:18 PST 
Ebbtorp 

1969 
(199
5) 

        

VA TN 22470         PST Tång 1992         
VA TN 22480         PST 

Almare 
1999         

VA TN 22510       Nygård 2:6 PST 
Nygård 

1968         

VA TN 22520       Klöv och Lilla 
Ullevi 1:5 

PST 
Fliesbergs 

1972         

VA TN 22530       Finnsta 1:167 PST 
Skogsklock
evägen 

1971         

VA TN 22550         PST 
Svartviken 

2005         

VA TN 22560       Finnsta 1:2 PST 
Kockbacka 

2007         

VA TN 22580         PST Smidö 2010         
VA TN 24225         PST 

Lejondalsvä
gen 

2012         

VA TN 24276         PST 
Symetriväg
en 

2014         

VA TN             2015         
VA TN                       
VA TN                       
VA TN             1970         
VA TN             1996         
VA TN             1996         
VA TN 22570   Bro UBK Bro Gård 1:84 PSt Bro hof 2006         
Förskola UN 10020 508 Brun

na 
UBKF Brunna 4:669 Artisten 

förskola 
2007 870 BRA 1 047   

Förskola UN 10110 509 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:257 

Bergshöjde
n förskola 

1980 639 BRA 892   

Förskola UN 10160 510 Brun
na 

UBKF Brunna 4:502 Brunna 
förskola 

1972 964 BTA 718   

Förskola UN 10180 511 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:288 

Klockaräng
en förskola 

2005 1 
200 

BRA 680   

Förskola UN 10310 514 Brun
na 

UBKF Brunna 7:133 Hagnäs 
förskola 

1981 613 BTA 836   

Förskola UN 10130 607 Bro UBKF Finnsta 1:230 Blommans 
förskola 

2001 807 BTA 479   

Förskola UN 10460 512 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:165 

Lillsjö 
förskola 

1979 937 BTA 529   

Förskola UN - 607 Bro UBKF Finnsta 1:230 Blommans 
förskola, 
tillbyggnad 

  410 BRA 1 642 2021: 
preliminär hyra 
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Förskola UN 10630 513 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:337 

Rönnbäret 
förskola 

1976 876 BTA 761   

Förskola UN 10632 522 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:473 

Norrboda 
förskola 

2009 1 
210 

BTA 1 449   

Förskola UN 10830 515 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:162 

Lillsjö 
förskola (fd 
Vulkanen 
förskola) 

1977 466 BTA 1 471 Lillsjön yngre 
numera! 

Förskola UN 12031 402 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:41 

Ekhammars 
förskola 

  955 BRA 4 594 Inhyrd 
paviljong tom 
2021-12-31 

Förskola UN 12048   Kung
säng
en 

Rikshe
m 

Kungsängens-
Tibble 1:654 

Kristallen           

Förskola UN 12053 526 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:306 

Ringblomm
ans 
förskola 

2020 1 
300 

BRA 2 819 BFV bedömt 
per 2020-12-
31, prel. hyra 
avser 2021 

Förskola UN 13060 769 Håbo
-
Tibbl
e 

UBK Tibble Kyrkby 
17:5 

Håbo-
Tibble 
kyrkby 

        Brf  
kompletterad 
med 
Tibblegården 
pga brand 

Förskola UN 10240 608 Bro UBKF Finnsta 1:231 Finnstaberg 
förskola 

1981
/200
9 

1 
174 

BRA 1 244   

Förskola UN 10520 609 Bro UBKF Finnsta 1:269 Norrgrinden
s förskola 

  1 
150 

BTA 0 Riven 

Förskola UN 10521 606 Bro UBKF Finnsta 1:166 Norrängen 
förskola 
paviljong 

  530 BRA 2 409 Inhyrd 
paviljong 

Förskola UN 10521 606 Bro UBKF Finnsta 1:166 Norrängen 
paviljong 
utökning 

  140 BRA 1 845 Inhyrd 
paviljong 

Förskola UN 10612 617 Bro UBKF Härnevi 8:12 Rosenänge
n förskola 

2007 1 
200 

BTA 1 124   

Förskola UN 10610 610 Bro UBKF Bro Råby 
3:129 

Råby 
förskola 

1996
/200
9 

1 
583 

BRA 1 350   

Förskola UN 10780 604 Håbo
-
Tibbl
e 

UBKF Tjusta 2:11 Tjustaskola
n 
Röda villan 

1898 197 LOA 0 "Röda villan" 

Grundsärs
kola 

UN - 503 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Ekhammars
kolan 
Grundsärsk
ola 
Provisorisk 

2015 460 BRA 2 254 Inhyrd 
paviljong 
Grundsär i 
paviljong 

Grundsärs
kola 

UN - 503 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Ekhammars
kolan 
Grundsärsk
ola 
Provisorisk 
Tillbyggnad  

  162 BRA 3 092 Inhyrd 
paviljong 

Skola UN 10100 502 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:212 

Bergaskola
n 

1971 3 
633 

BTA 429   

Skola UN 10170 501 Brun
na 

UBKF Brunna 4:670 Brunnaskol
an 

1977 3 
350 

BTA 508   

Skola UN 10210 503 Kung
säng

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Ekhammars
kolan 

1958
/196

10 
640 

BRA 500 Yrkes huset 
(Källskolan) 
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en 7 avgår ! -528 tkr 
2021 

Skola UN 10330 505 Brun
na 

UBKF Brunna 7:132 Hagnässkol
an 

1979
/198
5 

5 
884 

BTA 922   

Skola UN 10480 504 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:164 

Lillsjöskola
n 

1972
/199
0 

3 
232 

BTA 582   

Skola UN 10480 504 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:164 

Lillsjöskola
n, 
paviljonger 
klassrum 

HT 
2020 

443 BRA 2 368 Inhyrd 
paviljong, 
2021: 
preliminär hyra 

Skola UN 10770 604 
760 

Håbo
-
Tibbl
e 

UBK Tjusta 2:11 Tjustaskola
n 
 äldre (Villa 
Lanto) 
Lärarvillan 

1818 161 BTA 0   

Skola UN 10770 604 Håbo
-
Tibbl
e 

UBKF Tjusta 2:11 Tjustaskola
n  

1800
/196
5 

2 
392 

BTA 475 Skolbyggnaden 

Skola UN 12028 503 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Ekhammars
kolan, 
paviljonger 
klassrum 

  258 BRA 2 861 Inhyrd 
paviljong 

Skola UN 10011 606 Bro UBKF Finnsta 1:166 Broskolan 1976 4 
938 

BRA 665   

Skola UN 10252 605 Bro UBKF Finnsta 1:229 Finnsta 
salen 

  1 
563 

BYA   Matsal för 
Broskolan/Finn
staskolan 
Ca yta. 

Skola UN 10250 605 Bro UBKF Finnsta 1:229 Finnstaskol
an 

1973 3 
747 

BTA 514   

Skola UN - 605 Bro UBKF Finnsta 1:229 Finnstaskol
an, 
paviljonger 

  774 BRA 3 163 Inhyrd 
paviljong 

Skola UN 10400 601 Bro UBKF Härnevi 28:1 Härnevi nya 
skola 

2012 5 
831 

BRA 1 227   

Skola UN 10950 602 Bro UBKF Härnevi 28:1 Härneviskol
an 
Ulleviskolan 

1898
/194
9 

635 BTA 538 Del av 
Härneviskolan 

Skola UN 10100 502 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:212 

Bergaskola
n, 
paviljonger 

  276 BTA 2 233 Inhyrd 
paviljong. 
Markinvesterin
gen är 
avskriven 

Skola UN - 503 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Ekhammars
kolan, 
paviljonger 
HT-2020 

2020 500 BRA 2 116 Inhyrd 
paviljong, 
2021: 
preliminär hyra 

Skola UN 10620 603 Bro UBKF Bro Råby 
3:129 

Råbyskolan  1970 3 
163 

BRA 660   

Skola UN 10620 603 Bro UBKF Bro Råby 
3:129 

Råbyskolan
, 
paviljonger 
klassrum 
HT 2020 

2021 700 BRA 2 410 Inhyrd 
paviljong 
2021: 
Preliminär hyra 

Sporthall UN 10018 606 Bro UBKF Finnsta 1:166 Bro 
Sporthall 

1993 1 
705 

BTA 321 UN 
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Öppen 
förskola 

UN 15390 020 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 6:1 

Öppna 
förskolan i 
Kungsänge
n 

1967 168 LOA     

Öppen 
förskola 

UN 10013   Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 Öppna 
förskolan i 
Bro 

  128 LOA     

Dagcentra
l 

ÄON 15030   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:252 

Dagcentral
en i 
Kungsänge
n 

  1 
771 

LOA   Hemtjänst, 
Komvux, PRO, 
SBF 

Dagcentra
l 

ÄON 13020   Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 Dagcentral
en i Bro 

          

Dagverks
amhet 

ÄON 12007 788 Bro UBK Kvista 2:5 Kvistaberg 
Huvudbygg
nad 
Solrosen 

1909 773 BTA   Dagverksamhe
t för personer 
med 
demenssjukdo
m. 
Soc hyr i 2a 
hand av KFN. 
Kommunalt VA 
saknas men är 
pg. 

LSS 
Servicebo
stad 

ÄON -   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:273 

Kungsänge
ns 
servicehus 

          

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Vindfjä
llet 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  64,0 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Vindfjä
llet 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  65,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Vindfjä
llet 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  70,0 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Vindfjä
llet 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  70,0 BOA   Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Vindfjä
llet 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  65,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Vindfjä
llet 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  70,0 BOA   Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Vindfjä
llet 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  76,0 BOA   Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  77,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  71,0 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,0 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  74,5 BOA     
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Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  68,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  73,0 BOA   Kontor, Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,0 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  89,0 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  68,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,0 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  74,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  68,5 BOA   Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,0 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  88,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  68,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  75,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,5 BOA   Avräkning 
Kommunen 
Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  58,5 BOA   Avräkning 
Kommunen 
Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,5 BOA   Avräkning 
Kommunen 
Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  58,5 BOA     
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Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,5 BOA   Avräkning 
Kommunen 
Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  58,5 BOA   Avräkning 
Kommunen 
Vakant 

Service 
lgh 

ÄON -   Kung
säng
en 

Brf 
Vinbär
et 

Kungsängens-
Tibble 1:397 

    73,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON -   Kung
säng
en 

Brf 
Vinbär
et 

Kungsängens-
Tibble 1:397 

    73,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON -   Kung
säng
en 

Brf 
Vinbär
et 

Kungsängens-
Tibble 1:397 

    68 BOA     

Service 
lgh 

ÄON -   Kung
säng
en 

Brf 
Vinbär
et 

Kungsängens-
Tibble 1:397 

            

VOB ÄON 10920 181 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:63 

Kungsgård
en, boende 

1995 1 
100 

BOA    32 lgh 

VOB ÄON 10920 181 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:63 

Kungsgård
en, gem 

1995 1 
425 

LOA     

VOB ÄON 15322 180 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:476 

Hagtorp, 
boende 

2010 1 
238 

BOA    36 lgh 

VOB ÄON 15322 180 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens-
Tibble 1:476 

Hagtorp, 
gem 

2010 1 
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Yttrande- Storsthlms rekommendation om att 
anta överenskommelse om samverkan för 
placerade barn  

Förslag till beslut 

Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att: 

1. Anta Överenskommelsen om tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för 

barn och unga som placeras utanför det egna hemmet. 

2. Meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast den 28 februari år 2022 

med e-post till registrator@storsthlm.se dnr S/20/0008 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 15 september år 2021 

 Överenskommelse - Samverkan kring hälso-, sjuk-, och tandvård för 

barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet – 

Överenskommelse mellan Stockholms läns kommuner och Region 

Stockholm 

Ärendet 

Den 15 april år 2017 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453) 

(SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) om att kommuner och 

regioner ska ingå överenskommelser om samarbete i fråga om barn och unga 

som placeras utanför det egna hemmet.   

VIS - Politisk ledningsgrupp för samverkan inom vård och omsorg, har 

uppdragit åt Storsthlm och Region Stockholm att skapa en överenskommelse 

som möter lagkrav. Parternas gemensamma målsättning med nu aktuell 

överenskommelse är att säkerställa att barn och unga som vårdas utanför det 

egna hemmet får tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård på samma villkor som 

andra barn och unga. 

Överenskommelsen skickades i augusti år 2020 på en första remiss till länets 

kommuner och berörda verksamheter i Region Stockholm. I mars år 2021 

skickades överenskommelsen och rutindokumentet ut på en andra remiss för att 

förankra de ändringar som gjorts. Samtliga kommuner har svarat att de ställer 

sig bakom överenskommelsen. 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
   SN 21/0208 

 
 

Målgruppen för överenskommelsen är alla barn (0–17 år) och unga (18–20 år) 

som vårdas utanför det egna hemmet med stöd av SoL och LVU. Med vård 

utanför det egna hemmet avses vård i familjehem, hem för vård och boende 

eller stödboende, jourhem och vård i särskilda ungdomshem. Dessa barn kan 

även omfattas av annan lagstiftning såsom lagen (1993:387) om stöd och 

service för vissa funktionshindrade (LSS). Ensamkommande barn och unga 

som vårdas utanför det egna hemmet med stöd av SoL eller LVU ingår i denna 

överenskommelse 

Upplands-Bro kommun ombeds meddela sitt ställningstagande genom att sända 

in protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm. Beslut om 

antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande.  

Storsthlm önskar få kommunens ställningstaganden senast den 28 februari år 

2022. 

Överenskommelsen börjar gälla den 1 april år 2022. 

 

Socialkontorets bedömning 

Socialkontoret anser att parternas plan om gemensam utvecklingsgrupp är god. 

I den ska parterna diskutera och tydliggöra hur samverkan i svåra och 

komplexa situationer ska fungera vad gäller ansvarsfördelning mellan kommun 

och region vid HVB-placeringar för barn och unga i behov av både socialt och 

psykiatriskt stöd. Arbetet ska fokusera på strukturella samverkansbrister. 

Erfarenheter från utvecklingsgruppens arbete ska sedan integreras i framtida 

rutindokument. Gruppens arbete kommer att påbörjas när både hälso- och 

sjukvårdsnämnden har fattat beslut om att anta överenskommelsen och 

Storsthlms styrelse har beslutat att rekommendera kommunerna i länet att anta 

den. 

Socialkontorets sammanvägda bedömning efter revideringen är att 

överenskommelsen om samverkan gällande tillgång till hälso-, sjuk- och 

tandvård för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet kan antas. 

Barnperspektiv 

Överenskommelsen stärker barnrättsperspektivet, förtydligar 
ansvarsfördelningen och stärker samverkan mellan parterna så att den enskilde 

får vård och insatser som är samordnade mellan kommunens och regionens 
verksamheter. Överenskommelsen ökar förutsättningar för att lagar och regler 

följs av parterna samt underlättar tillämpning av gällande regelverk. 

 

 



61 Yttrande- Storsthlms rekommendation om att anta överenskommelse om samverkan för placerade barn  - SN 21/0208-2 Yttrande- Storsthlms rekommendation om att anta överenskommelse om samverkan för placerade barn  : Rekommendation om att anta

 

 
   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
   SN 21/0208 

 
 

Socialkontoret 

  

 

  

 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Överenskommelse - Samverkan kring hälso-, sjuk-, och tandvård för barn 

och unga som vårdas utanför det egna hemmet – Överenskommelse mellan 

Stockholms läns kommuner och Region Stockholm 

2. Länsövergripande rutindokument - Samverkansrutiner gällande hälso-, 

sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen (för beslut) 
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Region Stockholm  

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Box 6909, 102 39 Stockholm 

Telefon: 08-123 132 00 

www.vardgivarguiden.se  

 

Storsthlm 

Box 38145, 100 64 Stockholm 

Telefon: 08-615 94 00 

www.storsthlm.se 

 

  

Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region 
Stockholm, och Storsthlm på uppdrag av presidierna 
för regionens hälso- och sjukvårdsnämnd och 
Storsthlms politiska beredningar. Organisationer 
som företräder placerade barn och unga och deras 
närstående har givits möjlighet att lämna 
synpunkter på innehållet i denna överenskommelse. 
 
Till denna överenskommelse finns ett 
länsövergripande rutindokument.  
 
För information om vilka kommuner som antagit 
överenskommelsen se Storsthlms webbplats: 
www.storsthlm.se 

Stockholm 2021 
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1. Överenskommelsens parter 
Överenskommelsens parter är Region Stockholm och kommunerna i 
Stockholms län inklusive Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje:  
 
Botkyrka kommun 
Danderyds kommun 
Ekerö kommun 
Haninge kommun 
Huddinge kommun 
Järfälla kommun 
Lidingö stad 
Nacka kommun 
Norrtälje kommun  
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
Nykvarns kommun 
Nynäshamns kommun 
Salems kommun 
Sigtuna kommun 
Sollentuna kommun 
Solna stad 
Stockholms stad 
Sundbybergs stad 
Södertälje kommun 
Tyresö kommun 
Täby kommun 
Upplands-Bro kommun 
Upplands Väsby kommun 
Vallentuna kommun 
Vaxholms stad 
Värmdö kommun 
Österåkers kommun 
 
Kommunerna kallas gemensamt ”kommunerna” och var för sig ”kommun”. 
Region Stockholm kallas ”regionen”. Kommunerna och regionen gemensamt 
kallas ”parterna”. 
 
Om regionen eller kommunen tecknar avtal med någon annan part och 
överlåter uppgifter de har ansvar för, ska denna överenskommelse och 
tillhörande rutindokument tillämpas. Respektive part ska ansvara för att 
överenskommelsen är bindande för och gäller eventuella underleverantörer. 
 
Storsthlm företräder kommunerna avseende uppföljning och utvärdering av 
överenskommelsens övergripande och principiella frågor samt tillämpning av 
denna överenskommelse i relation till regionen. 
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2. Bakgrund  
Alla barn och unga har rätt till en trygg och kärleksfull uppväxt och att få stöd 
och vård efter behov. Både svensk och internationell forskning visar att barn 
och unga i samhällsvård har betydligt fler hälsoproblem än andra jämnåriga. De 
har till exempel hög förekomst av psykisk ohälsa, dålig tandhälsa och låg 
vaccinationstäckning. Dessa barn och unga har även påtagligt fler problem med 
hälsan sett över en hel livstid [1]. Socialstyrelsen konstaterar i en rapport från 
2016 att det sammantaget var ungefär dubbelt så vanligt med sämre tandhälsa 
och låg tandvårdskonsumtion bland tidigare placerade, jämfört med övriga [2]. 
En rad studier visar också att barn och unga i samhällsvård har en hög överrisk 
för fysisk och psykisk ohälsa i vuxen ålder. 

Den 15 april 2017 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 
och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, om att kommuner och regioner 
ska ingå överenskommelser om samarbete i fråga om barn och unga som vårdas 
utanför det egna hemmet. I socialtjänstlagen infördes även en ny bestämmelse 
som innebär att socialnämnden, om det är inte är obehövligt, ska underrätta 
regionen om ett barn (0 - 17 år) eller en ung person (18–20 år), i anslutning till 
att vård utanför det egna hemmet inleds, ska erbjudas en hälsoundersökning av 
regionen. Enligt regeringens proposition1 kan en hälsoundersökning betraktas 
som obehövlig till exempel om barnet det senaste året genomgått en sådan. 
Enligt SKR:s rapport om hälsoundersökningar för placerade barn från 2020 
behöver den undersökningen dock motsvara innehållet i hälsoundersökningen 
som avses i föreskrifterna och att det kan behövas annan expertis än den egna 
för att avgöra det.  

Samma år infördes en ny lag (2017:209) om hälsoundersökningar av barn och 
unga som vårdas utanför det egna hemmet, som reglerar regionens skyldighet 
att på initiativ av socialnämnden erbjuda ett barn eller ung person en sådan 
hälsoundersökning. Undersökningen omfattar områdena fysisk, psykisk och 
oral hälsa.  

Nya föreskrifter om hälsoundersökningar för barn och unga som vårdas utanför 
det egna hemmet2 trädde i kraft 2020-01-01. Regionerna tillförs, enligt den 
kommunala finansieringsprincipen, medel för att genomföra 
hälsoundersökningar i enlighet med lagstiftningen och föreskrifterna som 
beskrivs ovan. 

 

3. Gemensam målsättning och syfte 

Parternas gemensamma målsättning med överenskommelsen är att säkerställa 
att barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet3 får tillgång till hälso-, 
sjuk- och tandvård på samma villkor som andra barn och unga. 

Överenskommelsen syftar till att stärka barnrättsperspektivet, förtydliga 
ansvarsfördelningen och stärka samverkan mellan parterna så att den enskilde 
får vård och insatser som är samordnade mellan kommunens och regionens 
verksamheter. Överenskommelsen ska öka förutsättningar för att lagar och 
regler följs av parterna samt underlätta tillämpning av gällande regelverk 

 
1 Prop. 2016/17:59 s. 51. 
2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:19) om hälsoundersökningar av 
barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 
3 Genom beslut enligt SoL fattat av socialnämnd eller beslut enligt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU), underställt eller fattat av domstol. 
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avseende målgruppen placerade barn och unga. Syftet är också att öka 
förutsättningarna för tidiga och samordnade insatser. 

 

4. För överenskommelsen centrala regelverk 
4.1. Lagstadgad skyldighet att teckna överenskommelse 

• 5 kap. 1 d § SoL - Kommunen ska ingå en överenskommelse med 
regionen om ett samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför 
det egna hemmet.  

• 16 kap. 3 § 3 p. HSL – Regionen ska ingå en överenskommelse med 
kommunen om ett samarbete i fråga om barn och unga som vårdas 
utanför det egna hemmet.  

4.2. Lagstadgade hälso- och läkarundersökningar som rör 
barn och unga 

• Socialnämnden ska, om det inte är obehövligt, underrätta regionen om 
att ett barn eller en ung person i åldern 18–20 år, i anslutning till att 
vård utanför det egna hemmet inleds, ska erbjudas en sådan 
hälsoundersökning som avses i lagen (2017:209) om hälsoundersökning 
av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet4. 

• Regionen ska, utöver vad som följer av HSL och tandvårdslagen 
(1985:125), på initiativ av socialnämnden erbjuda en hälsoundersökning 
i anslutning till att vård utanför det egna hemmet av ett barn eller en 
ung person i åldern 18 - 20 år inleds5.  

• Regionen ska, om det inte är uppenbart obehövligt, erbjuda asylsökande 
m.fl. en hälsoundersökning enligt lagen (2008:344) om hälso- och 
sjukvård till asylsökande m.fl. 

• Regionen ska, om det inte är uppenbart obehövligt, erbjuda utlänningar 
som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning en 
hälsoundersökning enligt lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till 
vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. 

• Socialstyrelsen har meddelat föreskrifter och allmänna råd om 
hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet6. 

• Vid en ansökan om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) får socialnämnden enligt 32 § 
LVU besluta om läkarundersökning av den unge samt utse läkare för 
undersökningen. Läkarundersökningen ska, om den inte av särskilda 
skäl är obehövlig, ske innan nämnden gör en ansökan om beredande av 
vård enligt 4 § LVU. 

• Enligt 2 kap. 25 § Skollag (2010:800) ska det för eleverna i förskola och 
skola 7 finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, 
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan 
ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Enligt 2 kap. 27 § 

 
4 11 kap. 3 a § SoL. 
5 1 § lagen om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 
6 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:19) om hälsoundersökningar av 
barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 
7 förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan 
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SkolL ska varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan 
erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. 

4.3. Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention 
om barnets rättigheter 
Från och med den 1 januari 2020 gäller FN:s konvention om barnets 
rättigheter, barnkonventionen, som svensk lag. Av konventionens fyra 
grundprinciper framgår bland annat följande: 

• Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter (artikel 2)  

• Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms 
vara barnets bästa (artikel 3) 

• Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) 

• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 
barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och 
mognad (artikel 12) 

Annat av särskild relevans för denna överenskommelse som framkommer i 
barnkonventionen: 

• Alla barns rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- och 
sjukvård och rehabilitering (artikel 24) 

• Rätten för alla barn som har omhändertagits av behöriga myndigheter 
för omvårdnad, skydd eller behandling av sin fysiska eller psykiska hälsa 
till regelbunden översyn av den behandling som barnet får och alla 
andra omständigheter som rör barnets omhändertagande (artikel 25)  

• Alla barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr 
eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social 
återanpassning (artikel 39) 

 

5. Målgrupp 
Målgruppen för överenskommelsen är alla barn (0–17 år) och unga (18–20 år) 

som vårdas utanför det egna hemmet med stöd av SoL och LVU8. Med vård 

utanför det egna hemmet avses vård i familjehem, hem för vård och boende eller 

stödboende9, jourhem10 och vård i särskilda ungdomshem11. Dessa barn och unga 

kan, utöver SoL eller LVU, även omfattas av annan lagstiftning såsom lagen 

(1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). 
Ensamkommande barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet med 
stöd av SoL eller LVU ingår i denna överenskommelse. 

Barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet benämns hädanefter 
placerade barn och unga. 

 

 
8 Inom ramen för LVU kan, om 12 § LVU är tillämplig, verkställighet av vården ske i form av 
sluten ungdomsvård på SiS-institution. 
9 Enligt 6 kap. 1 § första stycket SoL. 
10 Enligt 6 kap. 6 § tredje stycket SoL. 
11 Enligt 12 § LVU. 
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6. Verksamheter som ingår i överenskommelsen 
Överenskommelsen gäller för de verksamheter inom regionen som har ansvar 
att tillhandahålla hälso-, sjuk- och tandvård och för de verksamheter inom 
kommunens socialtjänst, som har ett ansvar för att samverka kring ett barn 
eller en ung person inför och under en placering samt inför placeringens 
avslutande. 

Placerade barn och unga har enligt Riksavtalet för utomlänsvård12 rätt till både 
planerad och oplanerad vård i den region där de är placerade .  

a) Regionens verksamheter 

Överenskommelsen och rutinerna gäller de verksamheter som vid varje specifik 
placering har ansvar att tillhandahålla vårdinsatser.  

b) Kommunens verksamheter 

Överenskommelsen gäller kommunernas socialtjänst. Skola13 och elevhälsovård 
är viktiga aktörer i vårdkedjan för placerade barn och unga men ingår inte i 
överenskommelsen som part. 

c) Upphandlade aktörer 

Regionen och kommunerna ansvarar för att i avtal med upphandlade 
entreprenörer enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och i krav 
för godkännande av aktörer enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 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. 

 

7. Parternas åtaganden 
Parterna förbinder sig till att i sina respektive verksamheter samt när det 
kommer till samverkan, följa denna överenskommelse samt de 
länsövergripande rutiner som är kopplade till överenskommelsen.  

7.1. Värdegrund och terminologi 
• Parterna är överens om att samverkan kring barn och unga som vårdas 

utanför det egna hemmet ska präglas av ett tydligt barnrättsperspektiv 
i enlighet med barnkonventionen. Det innebär till exempel att 
barnets/den unges roll som part med egna specifika rättigheter är 
tydlig i arbetet och leder till att barnet/den unge är i fokus i de 
situationer som gäller barnet/den unge. 

• Parterna är överens om att målet med samverkan är att den enskilde 
utifrån sina individuella behov, ska få en god, jämlik och samordnad 
vård och omsorg som denne själv har möjlighet att vara medskapande 
i. 

• Parterna är överens om att använda den terminologi som används i 
överenskommelsen. 

 
12 Riksavtal för utomlänsvård sidan 5, avsnitt 3.1.a 
13 Skolväsendet omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, och 
särskild utbildning för vuxna 
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7.2. Länsövergripande utvecklingsarbete  
• Parterna ska samverka i befintliga länsövergripande 

samverkansstrukturer och i dessa strukturer vid behov initiera 
förbättringar för målgruppen (se avsnitt 8.2. och 8.3.). 

• Parterna ska fortsatt implementera och efterleva regional 
överenskommelse och rutiner. Parterna ska gemensamt följa upp och 
vid behov revidera dessa. 

En länsövergripande plan ska finnas som beskriver hur stödet är utformat i 
implementeringen av överenskommelsen och rutindokument gällande 
samverkan kring hälso-, sjuk- och tandvård för placerade barn och unga (se 
avsnitt 8.1.). I samband med att överenskommelsen beslutats har Storsthlm och 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett särskilt ansvar att bedriva 
informationsarbete kring överenskommelsen och tillhörande rutindokument, så 
att dessa blir kända och följs i respektive verksamhet.  

7.3. Åtaganden mellan parterna i lokal samverkan 
Se även avsnitt 8.2. och 8.3. i detta dokument. 

• Respektive part ska säkerställa att berörda verksamheter samverkar 
lokalt kring överenskommelsen och rutin gällande samverkan kring 
hälso-, sjuk- och tandvård för placerade barn och unga.  

• Parterna ska ha samverkansformer på lokal nivå för att hantera 
komplexa frågeställningar och ärenden.  

• Respektive part åtar sig att tillhandahålla resurser som säkerställer att 
verksamheterna kan leva upp till överenskommelsen, att göra 
överenskommelsen känd hos all berörd personal. 

• Parterna ska hålla varandra informerade om hur tillgängligheten 
utvecklas i de berörda verksamheterna vad gäller öppettider och 
kontaktvägar. 

7.4. Respektive parts ansvar i samband med placering av ett 
barn eller en ung person som har behov av både hälso-, sjuk- 
och tandvårdsinsatser och socialtjänstens stödinsatser 
Vid tillhandahållande av insatser i samband med placering av barn och unga 
ska kommunen och regionen iaktta den ansvarsfördelning mellan parterna som 
följer av lag och annan författning. Båda parter har en skyldighet enligt lag att 
samverka kring barn och ungdomar som riskerar att fara illa.14 För detta krävs 
oftast en samplanering mellan parterna utifrån barnet eller den unges 
individuella behov, se avsnitt 7.5. och 7.6. 

Nedan lyfts några av de ansvarsområden och skyldigheter som är centrala för 
respektive part i arbetet med hälso-, sjuk- och tandvård för placerade barn och 
unga.  

7.4.1. Kommunens ansvar  

Det är endast socialnämnden i en kommun som kan ansvara för de placeringar 
av barn och unga som denna överenskommelse omfattar. Kommunen är ytterst 
ansvarig för sina invånare och har en skyldighet att, i akuta situationer, ta 
nödvändiga beslut i avvaktan på att övriga huvudmän kan ge barnet eller den 

 
14 5 kap. 1 a § SoL och 5 kap. 8 § HSL. 
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unge nödvändig hälso-, sjuk- och tandvård. Detta innebär dock ingen 
inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.15 Socialnämnden ska, 
om det inte är obehövligt, underrätta regionen om att ett barn eller ung person i 
åldern 18 - 20 år ska erbjudas en hälsoundersökning i anslutning till att vård 
utanför det egna hemmet inleds. Inför en ansökan om vård enligt LVU har 
socialnämnden också rätt att besluta om att ett barn eller ung person ska 
läkarundersökas enligt 32 § LVU. Det är socialnämnden, med sitt övergripande 
ansvar för barn och unga i samband med placering, som ska initiera 
vårdinsatserna och tillgodose omsorgsbehoven [3]. Socialnämnden ansvarar för 
att barn och unga som placerats i ett annat hem än det egna får god vård och 
ska verka för att det får den hälso-, sjuk- och tandvård som de behöver.16 

Socialtjänsten har enligt SoL ett ansvar att aktivt verka för att samverkan 
kommer till stånd i frågor som rör barn och unga som far illa eller riskerar att 
fara illa.17 Detta ansvar gäller oavsett om den enskilde samtycker till att en 
samordnad individuell plan (SIP) upprättas eller inte.  

7.4.2. Regionens ansvar 

Regionen ansvarar för att erbjuda en god hälso-, sjuk- och tandvård för de som 
är bosatta inom Stockholms län. Regionens ansvar avseende hälso- och 
sjukvård innefattar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla 
sjukdomar och skador. Regionens ansvar avseende tandvård innefattar åtgärder 
för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan. 
Regionens vårdskyldighet vad gäller hälso- och sjukvård innefattar bland annat 
ett ansvar att erbjuda bosatta inom länet habilitering och rehabilitering. 
Regionens ansvar för habilitering och rehabilitering innebär dock inte någon 
inskränkning i de skyldigheter som arbetsgivare eller andra kan ha enligt lag.18  

Regionen ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvårdsinsatser även om insatser ges 
inom ramen för vården vid en placering av ett barn eller ung person utanför det 
egna hemmet, oavsett placeringsform. Regionen ska enligt lag 2017:209 på 
begäran från socialtjänsten erbjuda barn och unga som placeras en 
hälsoundersökning. Regionen ska efter beslut i socialnämnden erbjuda ett barn 
eller ung person en läkarundersökning enligt 32 § LVU. Regionen bistår 
socialnämnden med rådgivning/samråd i frågor som kräver medicinsk 
kompetens inför, under och efter ett barns eller en ung persons placering 
utanför det egna hemmet. 

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer innehåller bestämmelser om 
vad som gäller när en person får vård utanför sin egen hemregion19. Vid behov 
ska också hemregionen skriva utlåtanden och remisser till vårdregionen20. Av 
riksavtalet framgår det att den som vistas inom vårdregionen, till följd av vård 
med stöd av LVU eller SoL, ska erbjudas såväl omedelbar som icke omedelbar 
vård av vårdregionen. 

 
15 2 kap. 1 § SoL. 
16 6 kap. 7 § 3 p. SoL. 
17 5 kap. 1 a § SoL. 
18 8 kap. 7 § HSL samt 12 kap. 5 § HSL 
19 Hemregion avser den region där patienten är folkbokförd vid vårdtillfällets inledning. Det 
begrepp som används i Riksavtal för utomlänsvård, är hemlandsting. Beteckningen landsting 
ersattes av beteckningen region den 1 januari 2020. 
20 Vårdregion avser den region där en utomlänspatient undersöks eller behandlas. Det begrepp 
som används i Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer är vårdlandsting. Beteckningen 
landsting ersattes av beteckningen region den 1 januari 2020. 
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7.5. Samordnad individuell plan (SIP) 
Enligt gällande lagstiftning ska kommunen tillsammans med regionen upprätta 
en SIP när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från 
hälso-, sjuk- och tandvården. Det är kommunen och regionen som bedömer när 
en SIP behöver upprättas, och det räcker att en av huvudmännen gör den 
bedömningen för att skyldigheten ska inträda för båda. Arbetet med planen ska 
påbörjas utan dröjsmål. Även skola och elevhälsa har en viktig roll i SIP-arbetet.   

7.5.1. Samtycke 
Den enskildes21 samtycke är en förutsättning för att en SIP ska upprättas. 
Barnets/den unges och vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande i SIP-
arbetet ska tillmätas stor vikt för båda huvudmännen.  

Om barnet/den unge är omhändertaget med stöd av LVU och barnets 
vårdnadshavare eller den unge inte samtycker till att starta ett SIP-arbete kan 
socialnämnden besluta att ett sådant arbete ändå ska påbörjas, om SIP-arbetet 
bedöms som nödvändigt för att barnet/den unge ska få behövlig vård och detta 
inte kan ske på annat sätt.22 Utgångspunkten är dock att samtycke av 
vårdnadshavarna eller den unge ska inhämtas i första hand. 

7.5.2. Initiera och upprätta en SIP 
Vem som helst som i sin yrkesutövning inom socialtjänsten eller hälso- och 
sjukvården har uppmärksammat ett behov av samordning av insatser ska ta 
initiativ till att en SIP upprättas. Detta gäller alla inom kommunens socialtjänst, 
alla inom regionens hälso- och sjukvård och samorganiserade verksamheter 
som till exempel familjecentraler, beroendevårdsenheter för ungdomar och 
ungdomsmottagningar. Alla dessa aktörer har också en skyldighet att delta i en 
SIP när de blir inbjudna. Ett barn eller ung person kan ibland ha kontakt med 
eller behöva stöd från flera olika enheter inom kommun och region. Då kan 
personal från samma huvudman men från olika verksamheter behöva delta i 
samordningen. 

Barn, unga och vårdnadshavare kan också efterfråga en SIP. Närstående kan 
efterfråga en SIP och även delta, men bara om den enskilde samtycker. Även 
andra aktörer kan ta initiativ till att kommunen eller regionen prövar om det 
behövs en plan.   

Tandvården har ingen skyldighet att initiera eller kalla till en SIP, och är inte 
heller skyldiga att delta i arbetet med planen. Barnets/den unges 
tandvårdsbehov ska finnas med vid all planering, och tandvården kan bjudas in 
till arbetet med SIP när det bedöms relevant. Tandvården kan också 
uppmärksamma socialtjänsten på att ett behov av samordning finns, till 
exempel genom att föreslå en SIP. Det ankommer sedan på socialtjänsten att 
pröva om en SIP behövs samt, att i sådant fall, inhämta nödvändiga 
godkännanden.   

Socialnämnden har ett särskilt ansvar att aktivt verka för att samverkan 
kommer till stånd.23 Utifrån sitt övergripande ansvar för placeringen har 
socialnämnden ett särskilt ansvar för att sammankalla till SIP för placerade 
barn och unga när behov föreligger och samtycke finns. Observera att regionen 
ansvarar för att sammankalla till SIP vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård (se avsnitt 7.6.). 

 
21 I detta fall vårdnadshavare, barn över 15 år och unga.  
22 Se 11 § LVU. 
23 5 kap. 1 a § SoL. 
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7.5.3. Gemensamma utgångspunkter för målgruppen 

Ett SIP-arbete ska inledas när någon part bedömt att behov av ett sådant 
föreligger och den enskilde24 lämnat sitt samtycke. Placerade barn och unga 
som grupp har ofta komplexa vård- och omsorgsbehov och behov av 
samordnade insatser. Parterna är utifrån detta överens om att en SIP i 
normalfallet behövs i samband med en placering av ett barn eller en ung person 
utanför det egna hemmet.  

Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål, det vill säga inom några dagar.  
Ett SIP-möte bör hållas så snart som möjligt men dock senast inom fyra veckor 
efter att en placering utanför det egna hemmet inletts. I de fall då det utifrån 
barnets eller den unges bästa bedöms olämpligt att påbörja SIP-arbetet inom 
några dagar, ska det påbörjas så snart det är möjligt.   

SIP syftar till att skapa en sammanhängande helhet av de vård- och 
omsorgsinsatser som den enskilde behöver från olika enheter och huvudmän. 
Detta gäller oavsett var barnet/den unge placeras. 

För att möjliggöra och säkerställa att en SIP kommer till stånd bör tekniska 
hjälpmedel användas när så är möjligt och under förutsättning att det kan göras 
på ett rätts- och integritetssäkert sätt. 

7.6. SIP och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  
I januari 2018 trädde en ny lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård i kraft. Lagen omfattar enskilda som efter att de 
skrivits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, 
den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade 
öppna vården. Bland annat innebär den nya lagen att alla patienter som vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård bedöms vara i behov av insatser 
både från hälso- och sjukvården och kommunen ska erbjudas en SIP. 

7.6.1. Samtycke 

Samtycke från den enskilde krävs för kallelse till och upprättande av SIP. 

7.6.2. Initiera och upprätta en SIP 

När en berörd enhet inom socialtjänsten eller den regionfinansierade öppna 
vården fått ett inskrivningsmeddelande från den slutna vården, ska enheten 
börja sin planering av de insatser som är nödvändiga för att barnet/den unge på 
ett tryggt och säkert sätt ska kunna lämna den slutna vården och efter 
utskrivningen få sina behov av socialtjänst eller hälso- och sjukvård 
tillgodosedda. 

När en enhet inom den regionfinansierade öppna vården har tagit emot ett 
inskrivningsmeddelande från den slutna vården, ska den öppna vården utse en 
fast vårdkontakt för barnet/den unge. Den fasta vårdkontakten ska utses innan 
barnet/den unge skrivs ut från den slutna vården. En kallelse till SIP ska 
skickas till berörda enheter av den fasta vårdkontakten. 

I Stockholms län finns en regional överenskommelse med tillhörande rutin för 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård [4]. 

 
24 I detta fall vårdnadshavare, barn över 15 år och unga. 
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7.7. Kostnader för hälsoundersökning enligt lagen (2017:209) 
om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför 
det egna hemmet 
Socialnämnden ska, om det inte är obehövligt, underrätta regionen om att ett 
barn eller ung person ska erbjudas en hälsoundersökning i anslutning till att 
vård utanför det egna hemmet inleds. Regionen har då skyldighet att erbjuda en 
sådan hälsoundersökning. Regionen tillförs enligt den kommunala 
finansieringsprincipen årligen medel för att utföra hälsoundersökningarna. I 
enlighet med rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
återkopplar regionen kostnadsfritt till socialtjänsten medicinska bedömningar 
från hälsoundersökningar av barn och unga när samhällsvård inleds [5]. 

7.8. Kostnader för läkarundersökning enligt 32 § LVU 
Inför en ansökan om vård enligt LVU har socialnämnden rätt att besluta om att 
ett barn eller ung person ska läkarundersökas.25 Regionen har då skyldighet att 
erbjuda en sådan läkarundersökning. Regionen åtar sig kostnadsansvaret för 
genomförande av läkarundersökning av barn och ung person enligt 32 § LVU 
och utställande av tillhörande läkarintyg.  

 

8. Struktur och ansvar för samverkan 
En fungerande samverkan bygger på en tydlig ansvarsfördelning mellan 
parterna, god kunskap om varandras uppdrag, en jämlik relation och tydliga 
rutiner. 

8.1. Länsövergripande samverkansorganisation 
Kommunerna i Stockholms län, genom Storsthlms styrelse, och hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Region Stockholm har en politisk styrgrupp för Vård i 
samverkan (VIS). VIS leder och driver den strategiska inriktningen för 
länsövergripande samverkan och bereder frågor gällande hälsa, vård och 
omsorg inför beslut i respektive organisation. 

Som stöd i sitt arbete har VIS tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård 
och omsorg, och ytterligare samrådsgrupper/styrgrupper som ansvarar för olika 
sakområden.  

8.2. Samverkan på regional nivå 
Det ska finnas en länsövergripande samrådsgrupp/styrgrupp som har i uppdrag 
att förvalta denna överenskommelse. I den ansvariga 
samrådsgruppen/styrgruppen ska chefsrepresentanter från Storsthlm, 
kommunernas förvaltningar och regionen ingå. När denna överenskommelse 
ingås har BUSSAM26 och Regionala samrådet för psykiatri och beroendefrågor27 
den funktionen. 

 
25 Enligt 32 § LVU.  
26 BUSSAM är en länsövergripande chefstjänstemannagrupp med representanter från Storsthlm 

och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt från kommunernas förvaltningar och landstingets 

verksamheter. BUSSAM ska gemensamt leda, initiera, utveckla och följa upp samverkan kring 

barn i behov av särskilt stöd.  
27 Ett regionalt samråd med chefstjänstemän från kommun och region med uppdrag att utveckla 

och följa överenskommelser inom området missbruk/beroende och vuxna med psykisk 

sjukdom/funktionsnedsättning. 
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I uppdraget att förvalta denna överenskommelse ingår att besluta om och 
förvalta länsövergripande rutiner kopplade till överenskommelsen, till exempel 
rutin för rapportering av samverkansbrister och samverkansrutiner gällande 
hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet. I uppdraget ingår vidare att gemensamt leda, initiera, utveckla och 
följa upp att denna överenskommelse följs.  

8.3. Samverkan på lokal nivå 

På lokal nivå sker samverkan mellan utförare i den regionfinansierade hälso-, 
sjuk- och tandvården och verksamheter som kommunerna är huvudman för. 
Samverkan ska ske i enlighet med målet med överenskommelsen och utifrån 
parternas lagstadgade ansvarsområden och uppdrag. 

Lokal samverkan för den målgrupp som berörs av denna överenskommelse ska 
ske inom ramen för lokala grupper. När överenskommelsen ingås har lokala 
BUS-grupper och lokala samråd för psykiatri och beroendefrågor den 
funktionen. Båda grupperingarna bemannas med chefer från parternas 
förvaltningar och verksamheter.  

 

9. Uppföljning 
Parterna har gemensamt ansvar för att överenskommelsen regelbundet följs 
upp. Den för överenskommelsen utsedda samrådsgruppen ansvarar för att 
uppföljningen sker och att resultatet rapporteras till tjänstemannastyrgruppen, 
som därefter rapporterar resultatet till VIS. 

Uppföljningen ska ske i enlighet med de prioriteringar vad gäller uppföljningar 
av länsgemensamma överenskommelser som beslutats av 
tjänstemannastyrgruppen. Tjänstemannastyrgruppen beslutar om ifall 
fördjupad uppföljning ska ske. 

Parterna ska årligen föra dialog om ifall överenskommelsen och tillhörande 
rutindokument bidrar till att de övergripande målen för överenskommelsen 
uppnås. Dialogen ska initieras av den för överenskommelsen utsedda 
samrådsgruppen. 

Parterna ska vid behov tillhandahålla information och statistik för att följa 
utvecklingen av placerade barn och unga personers tillgång till hälso- och 
sjukvård. 

 

10. Eskaleringstrappa vid oenigheter 
Vid eventuell oenighet ska överenskommelsens syfte och gemensamma 
målsättning vara vägledande (se avsnitt 3). Vid avsteg från åtaganden eller 
oenighet om tolkning av överenskommelsen, eller tillhörande rutin, ska 
följande eskaleringstrappa tillämpas: 

1. Avsteg från åtagande eller oenighet om tolkning ska främst lösas av 
parter på lokal nivå. Vid oenighet ska parterna alltid tillse att 
medborgarna får sina behov av vård och omsorg tillgodosedda. På lokal 
nivå ska verksamheterna rapporterna samverkansbrister enligt 
avvikelserutin. 
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2. Avsteg från åtagande eller oenighet om tolkning, som inte kan lösas på 
lokal nivå, och som är av principiell karaktär, hanteras av aktuell 
samrådsgrupp för dialog kring tillämpning av överenskommelsen och 
rutindokument. När denna överenskommelse ingås har BUSSAM och 
Regionala samrådet för psykiatri och beroendefrågor den funktionen.  
 

3. Avsteg från åtagande eller oenighet om tolkning eskaleras till 
tjänstemannastyrgruppen för Sammanhållen vård och omsorg för 
principiellt ställningstagande. 
 

4. Ytterst hanteras avsteg från åtagande eller oenighet om tolkning av den 
gemensamma politiska styrgruppen Vård i Samverkan, VIS, som har 
tolkningsföreträde gällande överenskommelsen. 

 

11. Överenskommelsens giltighetstid och upphörande 
Överenskommelsen börjar gälla när samtliga parter antagit den, och tidigast 
från 2022-01-01. Parternas beslut om antagande är att likställas med 
undertecknande av överenskommelsen. Överenskommelsen gäller därefter tills 
vidare. 

Överenskommelsen kan sägas upp med en uppsägningstid om 12 månader. Om 
en part säger upp överenskommelsen gäller uppsägningen endast den parten 
och överenskommelsen fortsätter att gälla för övriga parter.  

VIS fattar beslut om en eventuell revidering av överenskommelsen. Den 
reviderade överenskommelsen ska beslutas på nytt av parterna innan den 
börjar gälla.  
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1. Om rutinen
Denna rutin hör samman med den beslutade överenskommelsen Samverkan kring hälso-, sjuk- och 
tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet – överenskommelse mellan 
Stockholms läns kommuner och Region Stockholm. Rutinen beskriver hur parterna (Region 
Stockholm och kommunerna i Stockholms län) ska samverka för att säkerställa att barn och unga 
som vårdas utanför det egna hemmet enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, får tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård på 
samma villkor som andra barn och unga.

Den 15 april 2017 infördes bestämmelser i SoL och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, 
om att kommuner och regioner ska ingå överenskommelser om samarbete i fråga om barn 
och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Med anledning av den lagstiftningen har detta 
rutindokument, och den överenskommelse det bygger på, tagits fram.

Samma år infördes en ny lag (2017:209) om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas 
utanför det egna hemmet, som reglerar regionens skyldighet att på initiativ av socialnämnden 
erbjuda ett barn eller ung person en sådan hälsoundersökning. Undersökningen omfattar områdena 
fysisk, psykisk och oral hälsa. 

Barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet benämns hädanefter placerade barn och unga.  

Samverkansrutiner gällande hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet4
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2. Inledning
Alla barn och unga har rätt till en trygg och kärleksfull uppväxt, och att få stödinsatser och hälso-, 
sjuk- och tandvårdsinsatser efter behov. Både svensk och internationell forskning visar att barn 
och unga i samhällsvård har betydligt fler hälsoproblem än andra jämnåriga. De har till exempel 
hög förekomst av psykisk ohälsa, dålig tandhälsa och låg vaccinationstäckning. En rad studier visar 
också att barn i samhällsvård har en hög överrisk för fysisk och psykisk ohälsa i vuxen ålder.

Samordningen av insatser och säkerställandet av att barn och unga i samhällsvård får det stöd och 
den hälso-, sjuk- och tandvård som de behöver och har rätt till, underlättas av tydlighet gällande 
ansvarsfördelning mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm och hur samverkan 
ska gå till.

I överenskommelsen om samverkan kring hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som 
vårdas utanför det egna hemmet, har kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm 
kommit överens om att samverkan kring placerade barn och unga ska präglas av ett tydligt 
barnrättsperspektiv i enlighet med barnkonventionen. Det innebär till exempel att barnet/den unges 
roll som part med egna specifika rättigheter ska vara tydlig i arbetet och leda till att barnet/den unge 
är i fokus.  

Av SoL framgår att barn, när en åtgärd rör dem, ska få relevant information och ges möjlighet att 
framföra sina åsikter. Om barnet inte framför sina åsikter, ska barnets inställning så långt det är 
möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande 
till barnets ålder och mognad. Av patientlagen (2014:821) följer att alla patienter, oavsett ålder, ska 
ha möjlighet att påverka sin vård.
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3. Definitioner	

3.1. Centrala begrepp

Generella termer
Barn en person som inte fyllt 18 år.

Ung en person som fyllt 18 år men inte 21 år.

Vårdnadshavare förälder eller av domstol särskilt utsedd person som har rätt att utöva vårdnaden om 
ett barn.

Huvudman en myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt ansvarar för viss 
verksamhet. I det här rutindokumentet är det Stockholms läns kommuner och Region 
Stockholm som är huvudmän.

Termer	gällande	kommunal	verksamhet
Placeringskommun den kommun vars socialtjänst har placerat ett barn eller en ung person i familjehem, 

stödboende eller hem för vård och boende (HVB).

Mottagningskommun den kommun där barnet eller den unge placeras i familjehem eller HVB.

Bosättningskommun avser den kommun där barnet eller den unges anses vara bosatt. 
Bosättningskommun regleras i 2 a kap. 3 § SoL.

Barns Behov i 
Centrum  
(BBIC)

ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Det är framtaget 
för socialtjänstens myndighetsutövning. BBIC ska stärka barnperspektivet och 
delaktigheten för barn och unga. Det utgår från barnet eller den unges behov och 
ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur 
för handläggning, genomförande och uppföljning. På Socialstyrelsens hemsida 
finns BBIC-dokument som socialtjänsten kan bifoga begäran om hälso-, tand- eller 
läkarundersökning.

Termer	gällande	hälso-,	sjuk-	och	tandvård
Hemregion den region där patienten är folkbokförd vid vårdtillfällets inledning.

Vårdregion den region där patienten undersöks och behandlas, utan att vara folkbokförd. 
Patienten kallas då för utomlänspatient.

Riksavtal för 
utomlänsvård och 
kommentarer

reglerar vad som gäller när en person får vård utanför sin hemregion. Beträffande 
målgruppen för dessa rutiner regleras det särskilt i avsnitt 3.1.a, s. 15 i Riksavtalet. 
Riksavtalet omfattar inte tandvård. Region Stockholm ersätter all bastandvård 
samt övrig tandvård efter kostnadsförslag. Vårdgivare i annat län kontaktar 
tandvårdsenheten på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm 
angående ersättning.

Gemensamt
Samordnad 
individuell plan (SIP)

ska enligt 2 kap. 7 § SoL och 16 kap. 4 § HSL tas fram när någon har behov av 
insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården, och insatserna 
behöver samordnas. SIP vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård regleras i  
4 kap. lagen (2017:621) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård.
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3.2. Placering utanför hemmet med utgångspunkt från olika lagrum 

Inför en placering utanför hemmet gör socialtjänsten alltid en utredning som får ta högst fyra 
månader att slutföra. 

Placering enligt socialtjänstlagen 
En placering av ett barn utanför det egna hemmet enligt 4 kap. 1 § SoL, i familjehem (inkluderar 
jourhem och släkting-/nätverkshem), HVB eller stödboende får göras om det sker med samtycke 
från vårdnadshavare. Ett barn som har fyllt 15 år har enligt 11 kap. 10 § andra stycket SoL rätt att 
föra sin egen talan i mål och ärenden, vilket innebär att barn över 15 år måste ge sitt samtycke till en 
placering. Även vid placering av barn under 15 år ska barnets perspektiv tas i beaktande med hänsyn 
till barnets ålder och mognad. Placering av unga mellan 18–20 år kräver den unges samtycke.

Placering enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga  
Utgångspunkten är att insatser inom socialtjänsten ska göras i samförstånd med barnet och 
dennes vårdnadshavare eller den unge. Om behövliga insatser inte kan ges på frivillig väg enligt 
SoL kan förutsättningar för vård med stöd av 2 § och/eller 3 § LVU vara uppfyllda. Socialtjänstens 
utredning kan då mynna ut i en ansökan om vård enligt LVU. Vård med stöd av LVU är en form 
av tvångsomhändertagande. 2 § LVU beskriver kriterier för vård till följd av brister i omsorgen om 
barnet, medan 3 § LVU beskriver kriterier för vård till följd av barnet eller den unges eget beteende. 
Socialnämndens ansökan ställs till förvaltningsrätten som fattar beslut. 

Om ett barn har fyllt 15 år är barnet processbehörigt, det vill säga har rätt att föra sin talan i mål och 
ärenden som rör LVU. Det innebär att när ett barn har fyllt 15 år ska dennes samtycke till vård alltid 
inhämtas, utöver vårdnadshavarens samtycke.

Vård enligt LVU är i första hand avsett för personer under 18 år men i förarbetena till lagen anges 
att många i åldrarna närmast däröver kan ha ett stort behov av socialtjänstens insatser. I 1 § tredje 
stycket LVU anges därför att en ung person som har fyllt 18 men inte 20 år får beredas vård enligt 
3 § LVU. Vård som har beslutats med stöd av 2 § ska upphöra senast när den unge fyller 18 år. Vård 
som har beslutats med stöd av 3 § ska upphöra senast när den unge fyller 21 år.

Omedelbart omhändertagande enligt LVU
Socialnämnden får enligt 6 § LVU besluta att den som är under 20 år omedelbart ska omhändertas, 
om

1. det är sannolikt att den unge1 behöver beredas vård med stöd av LVU, och

2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller 
utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder 
hindras.

1 I lagen står det ”den unge” men lagtexten avser alla under 20 år, det vill säga även barn.
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Socialnämndens beslut om omedelbart omhändertagande ska vara förvaltningsrätten tillhanda 
inom en vecka för fastställande. Om förvaltningsrätten fastställer socialnämndens beslut har 
socialnämnden fyra veckor på sig att ansöka om LVU hos förvaltningsrätten, från den dagen beslutet 
om det omedelbara omhändertagandet verkställdes. Ansökan ska innehålla intyg från genomförd 
läkarundersökning enligt 32 § LVU, om inte läkarundersökningen av särskilda skäl är obehövlig (se 
avsnitt 3.4.).

3.3. Olika placeringsformer

Placeringsformer

Familjehem ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnd tar emot barn och unga för 
stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars 
verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.

Jourhem enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden eller motsvarande tar emot 
barn och ungdomar för tillfällig vård och fostran och vars verksamhet inte 
bedrivs yrkesmässigt. I juridisk mening är ett jourhem ett familjehem.

Nätverks-/släktinghem icke-juridisk benämning som används när barnet/den unge placeras i ett jour- 
eller familjehem som är släkt eller vänner till barnet familj. I juridisk mening är 
ett nätverkshem antingen ett jourhem eller ett familjehem. 

Hem för vård eller boende 
(HVB)

boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse tillsammans med 
insatser i form av vård eller behandling. I begreppet ingår även de så kallade 
särskilda ungdomshem som Statens institutionsstyrelse ansvarar för om inget 
annat sägs.

Särskilda ungdomshem, 
SiS-ungdomshem

SiS är en förkortning för Statens Institutionsstyrelse och ett SiS-ungdomshem 
är en institution för vård av unga som på någon grund som anges i 3 § LVU 
eller i 32 kap. 5 § brottsbalken, behöver stå under särskilt noggrann tillsyn. 
Vården beskrivs i 12 § LVU och institutionerna kallas ibland §12-hem. 
Statens institutionsstyrelse är den myndighet som administrerar och driver 
tvångsvård av ungdomar (§12-hem) och vuxna med missbruk.

Stödboende ett eget boende med individanpassat stöd för barn och unga i åldern  
16–20 år. För barn i åldern 16–17 år ska det finnas särskilda skäl för att 
de ska kunna placeras i ett stödboende. Samma regler och rättigheter 
gäller för barn och unga som är placerade i stödboende som för övriga 
placeringsformer.
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3.4. Olika typer av hälsoundersökningar

Det finns olika typer av hälsoundersökningar som är aktuella i samband med placering av ett barn 
eller ung person utanför det egna hemmet. Placerade barn och unga, som inte är asylsökande, 
omfattas av två olika typer av undersökningar. Asylsökande omfattas av ytterligare en typ av 
undersökning. De tre undersökningarna är delvis överlappande men har även delvis olika syften. 

• Hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet har ett brett syfte och 
ska bland annat ge underlag för en medicinsk bedömning av barnets eller den unges behov av 
hälso- och sjukvård samt tandvård. 

• Läkarundersökningen enligt LVU syftar till att identifiera sjukdom, skada eller 
funktionsnedsättning som kan ha betydelse för behovet av vård enligt LVU.

• Hälsoundersökning för asylsökande ska erbjudas alla asylsökande, såväl barn som vuxna. 
Asylsökande barn och unga omfattas således av två lagstiftningar och ska därför erbjudas två 
hälsoundersökningar om de inte exempelvis erbjuds en undersökning som uppfyller kraven  
i båda regelverken.

De olika hälsoundersökningarna beskrivs mer utförligt nedan. Hälsobesök inom elevhälsa nämns 
också. För en fördjupad redogörelse över hur de olika hälsoundersökningarna förhåller sig till 
varandra, se Socialstyrelsens meddelandeblad nr 1/2020.

För samtliga tre hälsoundersökningar gäller att de ska genomföras om det inte bedöms obehövligt. 
Vad som kan anses obehövligt beskrivs under respektive undersökning. 

Om ett barn eller ung person, i en specifik situation och enligt lag, har rätt till flera av 
undersökningarna och det är till gagn för barnet/den unge, är det möjligt att utföra 
undersökningarna vid samma tillfälle, så länge syfte och innehåll med respektive undersökning 
uppfylls. Hälsoundersökning oral hälsa genomförs dock alltid separat.

För barn 0 - 17 år utförs hälsoundersökningen av någon av de barn- och ungdomsmedicinska 
mottagningar (BUMM) som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. 

Hälsoundersökning av unga 18 - 20 år utförs av någon av de tre utsedda vårdcentralerna i 
länet: 
• Turebergs vårdcentral för norra länet
• Liljeholmens vårdcentral för Stockholms stad 
• Huddinge vårdcentral för södra länet. 
För de 18 – 20-åringar som bor i Norrtälje utförs hälsoundersökningen på BUMM Norrtälje. 

Kontaktuppgifter till mottagningarna finns på www.1177.se
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Hälsoundersökning av placerade barn och unga 
Enligt 11 kap. 3 a § SoL ska socialnämnden, om det inte är obehövligt, underrätta regionen om 
att ett barn eller en ung person i åldern 18–20 år ska erbjudas en hälsoundersökning i anslutning 
till att vård utanför det egna hemmet inleds. Hälsoundersökningen omfattar områdena fysisk, 
psykisk och oral hälsa. Hälso-, sjuk- och tandvården ska då erbjuda en sådan undersökning enligt 
1 § lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.  
En hälsoundersökning betraktas som obehövlig till exempel om barnet/den unge det senaste 
året genomgått en sådan.2 Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) behöver den tidigare 
undersökningen dock motsvara innehållet i hälsoundersökningen som avses i föreskrifterna och att 
det kan behövas annan expertis än den egna för att avgöra det.

Formuleringen ”i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds” innebär att om 
placeringen sker med planering och framförhållning, är det rimligt att försöka genomföra 
hälsoundersökningen innan placeringen inleds. Om detta inte är möjligt, så bör den erbjudas och 
utföras så snart det går efter att placeringen genomförts.

Hälsoundersökningens omfattning regleras i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Hälsoundersökningen ska omfatta områdena fysisk, psykisk och oral hälsa. 
Genom hälsoundersökningen ska även tecken på förekomsten av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsnedsättning uppmärksammas.

Undersökningens syfte är att ge underlag för

1. en medicinsk bedömning av behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård hos ett barn 
eller en ung person som vårdas utanför det egna hemmet,

2. hur socialnämnden ska verka för att barnet eller den unge ska få sitt behov av hälso- och 
sjukvård och tandvård tillgodosett, samt

3. hälso- och sjukvårdens och tandvårdens fortsatta kontakt med barnet eller den unge.

2 Prop. 2016/17:59 s. 51.
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Läkarundersökning enligt LVU

När ett barn eller ung person vårdas med stöd av LVU har socialnämnden, enligt 11 § LVU, 
rätt att utifrån barnet eller den unges bästa besluta i frågor som rör barnet eller den unges 
personliga förhållanden, i den utsträckning det behövs för att genomföra vården.

Läkarundersökning ska, om den inte av särskilda skäl är obehövlig, ske innan socialnämnden gör 
ansökan enligt 4 § LVU till förvaltningsrätten. Socialnämnden har utifrån det rätt att besluta om att 
ett barn eller ung person ska läkarundersökas enligt 32 § LVU. Hälso- och sjukvården ska då erbjuda 
barnet/den unge en sådan läkarundersökning. Läkarundersökningen syftar till att identifiera 
sjukdom, skada eller funktionsnedsättning som kan ha betydelse för behovet av vård enligt LVU och 
för planering av vården, och bör omfatta barnet eller den unges fysiska och psykiska status. 

Läkarundersökningen enligt 32 § LVU ersätter inte den hälsoundersökning som ska ske i anslutning 
till en placering, oavsett om det är en placering enligt LVU eller SoL. Läkarundersökningen ska ske 
förutsatt att undersökningen inte anses vara obehövlig av särskilda skäl. Sådana särskilda skäl kan 
vara att barnet/den unge redan tidigare har genomgått en läkarundersökning eller att det redan 
finns en tillfredställande utredning om den unges hälsotillstånd.

Till skillnad från hälsoundersökning av barn och unga som placeras utanför det egna hemmet enligt 
lagen (2017:209) är det inte angivet hur omfattande läkarundersökningen enligt 32 § LVU ska vara. 
I Socialstyrelsens handbok LVU – Handbok för socialtjänsten finns mer information om vad som 
läkarundersökningen enligt 32 § LVU behöver omfatta beroende av barnet eller den unges situation. 
Där framgår till exempel att det vid misstanke om fysisk misshandel är viktigt att fastställa vilka 
skador som har tillfogats barnet eller den unge genom en kroppsundersökning. Detta är också viktigt 
vid misstanke om sexuella övergrepp, även om dessa inte alltid ger synliga skador. Även när det 
handlar om vanvård eller känslomässig försummelse är det viktigt att en kroppsundersökning sker. 

Hälsoundersökning för asylsökande och vissa andra utlänningar 
Asylsökande barn och unga som placeras omfattas av två lagstiftningar när det gäller 
hälsoundersökningar, dels lagen om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det 
egna hemmet, dels lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. De omfattas även 
av 32 § LVU gällande läkarundersökningar vid placering enligt LVU.

Barn och unga som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning och där vistelsen 
i Sverige inte är avsedd att vara tillfällig (kallas fortsättningsvis i rutinen papperslösa barn och 
unga), omfattas av lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i 
Sverige utan nödvändiga tillstånd. Vid placering omfattas även dessa barn och unga av lagen om 
hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet liksom av 32 § LVU 
gällande läkarundersökningar vid placering enligt LVU.

I 7 § lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera och i 10 § lagen om hälso- och 
sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd anges att en region 
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ska erbjuda asylsökande och vissa andra utlänningar en hälsoundersökning om det inte är 
uppenbart obehövligt. Enligt dessa lagar omfattas bland annat kvotflyktingar och papperslösa 
barn och unga av erbjudandet.  Syftet med hälsoundersökningen är att fånga upp ohälsa och 
vårdbehov samt eventuella behov av smittskyddsåtgärder. Information ska ges om patientens 
rätt till hälso-, sjuk- och tandvård och hur de kan ta kontakt med vården. I Region Stockholm 
utförs dessa hälsoundersökningar i huvudsak på särskilda vårdcentraler som har detta uppdrag. 
Hälsoundersökningen är frivillig och ska erbjudas när den asylsökande har etablerat boende inom 
regionen. 

Syftet med den hälsoundersökning som ska erbjudas barn och unga som placeras och den 
hälsoundersökning som ska erbjudas bland annat asylsökande och papperslösa är delvis olika, även 
om de överlappar varandra. För att socialnämnden ska kunna bedöma om hälsoundersökningarna 
är likvärdiga och motsvarar varandra behövs kunskap om innehållet i respektive undersökning. 
Socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan behöva samverka då det kan krävas rådgivning av 
medicinsk expertis för att kunna avgöra detta. Utgångspunkten är således att asylsökande och 
papperslösa med flera barn och unga som placeras ska    erbjudas två hälsoundersökningar, om 
inte arbetet i respektive region och kommun organiseras så att de i stället till exempel erbjuds en 
undersökning som uppfyller kraven i båda regelverken. 

Syftet med den hälsoundersökning som ska erbjudas barn och unga som placeras och den 
hälsoundersökning som ska erbjudas alla asylsökande är delvis olika, även om de överlappar 
varandra. För att socialnämnden ska kunna bedöma om hälsoundersökningarna är likvärdiga och 
motsvarar varandra behövs kunskap om innehållet i respektive undersökning. Socialtjänsten och 
hälso- och sjukvården kan behöva samverka då det kan krävas rådgivning av medicinsk expertis för 
att kunna avgöra detta. Utgångspunkten är således att asylsökande barn och unga som placeras ska 
erbjudas två hälsoundersökningar, om inte arbetet i respektive region och kommun organiseras så 
att de i stället till exempel erbjuds en undersökning som uppfyller kraven i båda regelverken.

Hälsobesök inom ramen för skolans elevhälsa
Elevhälsans uppdrag beskrivs i 2 kap. 25 § skollagen (2010:800) och ska omfatta medicinska, 
psykologiska och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande, och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Elevhälsans 
hälsobesök motsvarar inte och kan därför aldrig ersätta de hälso- och läkarundersökningar som ska 
göras vid en placering utanför det egna hemmet.

Placerade barn och unga har rätt till hälsobesök under skoltiden precis som de barn och unga som
inte är placerade utanför det egna hemmet. Enligt 2 kap. 27 § skollagen ska varje elev i 
grundskolan, grundsärskolan och specialskolan erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar 
allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden. Eleven ska 
dessutom mellan hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade 
hälsokontroller.
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4. Grundläggande ansvar för respektive 
huvudman i samband med en placering

Alla verksamheter som träffar barn, unga och deras föräldrar behöver hjälpas åt att tidigt 
uppmärksamma social utsatthet, hälso-, sjuk- och tandvårdsbehov, samt behov av samverkan. 
Genom att de verksamheter som möter barn och unga tar ansvar för sina respektive uppdrag och 
ansvar för att samverka, ökar möjligheten för barn och unga att bo kvar i det egna hemmet. Det ökar 
också möjligheten för att de barn och unga som behöver placeras får det stöd och den hälso-, sjuk- 
och tandvård de behöver och har rätt till. 

Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter trädde i kraft den 1 
januari 2020. Sedan dess gäller barnkonventionen som svensk lag. Alla verksamheter som träffar 
barn och unga är skyldiga att följa den. I artikel 12 anges till exempel alla barns rätt att bilda och 
uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. Barn och unga 
som placeras ska göras delaktiga i vilka insatser som behövs, få prata om det som är viktigt för dem, 
få svar på sina frågor, samt få tydliggjort vem som gör vad. Barnet/den unge har också rätt att få 
återkoppling efter kontakt med hälso-, sjuk- och tandvården. 

Regionen ansvarar för att erbjuda en god 
hälso-, sjuk- och tandvård för de som är bosatta 
inom Stockholms län. Regionen ansvarar för 
insatserna även om dessa ges inom ramen 
för vården vid en placering av ett barn eller 
ung person utanför det egna hemmet, oavsett 
placeringsform. Regionen ska på begäran från 
socialtjänsten erbjuda barn och unga som placeras 
en hälsoundersökning. Regionens ansvar och 
uppdrag gällande hälsoundersökningen regleras i 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas 
utanför det egna hemmet. Regionen ska efter beslut 
i socialnämnden genomföra en läkarundersökning 
enligt 32 § LVU. Regionen bistår socialtjänsten med 
rådgivning/samråd i frågor som kräver medicinsk 
kompetens inför, under och efter ett barns eller en 
ung persons placering utanför det egna hemmet.

Socialtjänsten ska verka för 
att barn och unga växer upp under 
trygga och goda förhållanden. 
Det är socialtjänsten, med sitt 
övergripande ansvar för barn och 
unga i samband med placering, 
som ska initiera vårdinsatser 
och tillgodose omsorgsbehov. 
Socialtjänsten ansvarar för att 
det barn eller ung person som 
placerats i ett annat hem än 
det egna får god vård och ska 
verka för att det får den hälso-, 
sjuk- och tandvård som de 
behöver. Socialtjänstens hela 
uppdrag avseende placerade barn 
och unga beskrivs i Placerade 
barn och unga – handbok för 
socialtjänsten.

13Samverkansrutiner gällande hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet



61 Yttrande- Storsthlms rekommendation om att anta överenskommelse om samverkan för placerade barn  - SN 21/0208-2 Yttrande- Storsthlms rekommendation om att anta överenskommelse om samverkan för placerade barn  : _ SN 21_0208-1 2b Rutindokument för tillgång till hälso,- sjuk- och tandvård för barn som placera 762120_1_1

4.1. Kritiska punkter i samverkan

Det krävs strukturerad samverkan både inför, under och inför avslut av en placering av ett barn/
ung person. I dessa faser uppstår kritiska punkter, skärningspunkter i processen där huvudmännens 
ansvar korsar varandra och då det är särskilt viktigt att respektive verksamhetsansvar och roller är 
tydliga. Målet med huvudmännens samverkan är att de insatser som görs för barnet/den unge ska 
bli väl sammansatta, komma i rätt tid och överensstämma med barnets/den unges faktiska behov 
vid det aktuella tillfället. Rutindokumentet fokuserar på dessa skärningspunkter. 

I avsnitten 5 – 8 nedan beskrivs huvudmännens ansvarsområden och hur samverkan ska ske i de 
olika faserna. Vi inleder med ett avsnitt om Samordnad individuell plan (SIP) som är det verktyg 
som i första hand ska underlätta samverkan och de skärningspunkterna. 

4.2. Samordnad individuell plan (SIP)

SIP syftar till att skapa en sammanhängande helhet av de vård- och omsorgsinsatser som den enskilde 
behöver från olika enheter och huvudmän. Detta gäller oavsett var barnet/den unge placeras.

Socialtjänsten ska tillsammans med hälso- och sjukvården upprätta en SIP när barnet/den unge 
har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso-, sjuk- och tandvården. Även skola 
och elevhälsa har en viktig roll i SIP-arbetet. Placerade barn och unga som grupp har ofta komplexa 
vård- och omsorgsbehov och behov av samordnade insatser. Länets kommuner och Region 
Stockholm är överens om att utgångspunkten är att en SIP i normalfallet behövs i samband med en 
placering av ett barn eller en ung person.

För att möjliggöra och säkerställa att en SIP kommer till stånd bör tekniska hjälpmedel användas 
när så är möjligt och under förutsättning att det kan göras på ett rätts- och integritetssäkert sätt.

När ska SIP-arbetet påbörjas?
Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål, det vill säga inom några dagar. I de fall då det 
utifrån barnets eller den unges bästa bedöms olämpligt att påbörja SIP-arbetet inom några dagar, 
ska det påbörjas så snart det är möjligt.

Ofta är det bra om en SIP hålls innan barnet/den unge placeras då det inte sällan finns behov av 
samplanering mellan olika huvudmän inför en placering. Ett SIP-möte bör hållas så snart som 
möjligt, men dock senast inom fyra veckor efter att en placering utanför det egna hemmet inletts. 

Behövs samtycke?
Samtycke från den enskilde är en förutsättning för att en SIP ska kunna upprättas. Barnets/den 
unges och vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande i SIP-arbetet ska tillmätas stor vikt. Om 
barnet/den unge är omhändertaget med stöd av LVU och barnets vårdnadshavare eller den unge 
inte samtycker till att starta ett SIP-arbete, kan socialnämnden besluta att ett sådant arbete ändå ska 
påbörjas; detta om SIP-arbetet bedöms som nödvändigt för att barnet/den unge ska få behövlig vård 
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och det inte kan ske på annat sätt. Utgångspunkten är dock att samtycke av vårdnadshavarna eller 
den unge ska inhämtas i första hand. 

Vem kan initiera och upprätta en SIP?
Vem som helst som i sin yrkesutövning inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården har 
uppmärksammat ett behov av samordning av insatser ska ta initiativ till att en SIP upprättas. 
Detta gäller alla inom kommunens socialtjänst, alla inom regionens hälso- och sjukvård och 
samorganiserade verksamheter som till exempel familjecentraler, beroendevårdsenheter för 
ungdomar och ungdomsmottagningar. Alla dessa aktörer har också en skyldighet att delta i en 
SIP när de blir inbjudna. Det är socialtjänsten och hälso- och sjukvården som bedömer när en SIP 
behöver upprättas, och det räcker att en av huvudmännen gör den bedömningen för att skyldigheten 
att medverka i SIP-arbetet ska inträda för båda.

Barn, unga och vårdnadshavare kan också efterfråga en SIP. Närstående kan efterfråga en SIP och 
även delta, men bara om barnet/den unge och vårdnadshavare samtycker. 

Tandvården har ingen skyldighet att initiera eller kalla till en SIP, och är inte heller skyldiga att delta 
i arbetet med planen. Barnets/den unges tandvårdsbehov ska dock finnas med vid all planering, 
och tandvården kan bjudas in till arbetet med SIP när det bedöms relevant. Tandvården kan också 
uppmärksamma socialtjänsten på att ett behov av samordning finns, till exempel genom att föreslå 
en SIP. Det ankommer sedan på socialtjänsten att pröva om en SIP behövs samt, i sådant fall, 
inhämta nödvändiga godkännanden.  

Socialnämnden har enligt SoL ett särskilt ansvar att aktivt verka för att samverkan kommer till 
stånd. Utifrån sitt övergripande ansvar för placeringen har socialnämnden ett särskilt ansvar för 
att sammankalla till SIP för placerade barn och unga. Observera att hälso- och sjukvården ansvarar 
för att sammankalla till SIP vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i enlighet med särskild 
lagstiftning, se avsnitt 4.3. nedan. 

Vad ska en SIP innehålla?
Av den samordnade individuella planen ska det framgå 

1. vilka insatser som behövs, 

2. vilka insatser som respektive huvudman ska svara för,

3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än regionen eller kommunen, och

4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

Vem är ansvarig för planen?
Det behöver vara tydligt bestämt för den enskilde och dennes närstående vilken huvudman som 
har huvudansvaret för planen. Den av huvudmännen som har det övergripande ansvaret ska bland 
annat vara sammankallande till de möten som behövs vid upprättandet av planen och ha den 
huvudsakliga kontakten med den enskilde och dennes närstående i frågor som gäller planen.3 Den 

3 Prop. 2008/09:193 s. 31
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som har huvudansvaret behöver inte vara den som initierat eller kallat till planeringen utan det 
avgörs utifrån den enskildes önskemål och behov (den enskilde och vårdnadshavaren när det gäller 
barn), och av insatsernas karaktär. Huvudregeln bör vara att den huvudman som den enskilde 
bedöms ha mest kontakt med får det övergripande ansvaret.4 Rollen som huvudansvarig kan skifta 
under tiden arbetet med planen pågår. 

På Storsthlms webbplats kan du läsa mer om och hitta mallar för SIP-arbetet. 

4.3. SIP i samband med utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

I januari 2018 trädde en ny lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i kraft. Lagen omfattar enskilda som efter att de skrivits ut från sluten vård kan komma 
att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller 
den regionfinansierade öppna vården. Bland annat innebär den nya lagen att alla patienter som vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård bedöms vara i behov av insatser både från hälso- och 
sjukvården och kommunen ska erbjudas en SIP.

Behövs samtycke?
Samtycke från den enskilde krävs för kallelse till och upprättande av SIP.

Om barnet är tvångsomhändertaget med stöd av LVU och barnets vårdnadshavare inte samtycker 
till att starta ett SIP-arbete kan dock socialnämnden besluta att ett sådant arbete ändå ska påbörjas 
om SIP-arbetet bedöms som nödvändigt för att barnet ska få behövlig vård och detta inte kan ske  
på annat sätt.5

Initiera och upprätta en SIP vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
När en berörd enhet inom socialtjänsten eller den öppna hälso- och sjukvården fått ett 
inskrivningsmeddelande från den slutna vården, ska enheten börja sin planering av de insatser 
som är nödvändiga för att barnet/den unge på ett tryggt och säkert sätt ska kunna lämna den slutna 
vården och efter utskrivningen få sina behov av socialtjänst eller hälso- och sjukvård tillgodosedda.

När en enhet inom den öppna hälso- och sjukvården har tagit emot ett inskrivningsmeddelande från 
den slutna vården, ska den öppna vården utse en fast vårdkontakt för barnet/den unge. Den fasta 
vårdkontakten ska utses innan barnet/den unge skrivs ut från den slutna vården. En kallelse till SIP 
ska skickas till berörda enheter av den fasta vårdkontakten.

I Stockholms läns regionala överenskommelse med tillhörande riktlinje för samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård finns mer information. Riktlinjen hittar du på  
www.vardgivarguiden.se.

4 Prop 2008/09:193 s. 24
5 Enligt 11 § LVU
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4.4. När barnet/den unge placeras utanför Stockholms län

När socialtjänsten i en kommun placerar ett barn eller ung person i en annan kommun behåller den 
placerande socialtjänsten ansvaret för barnet/den unge. På så sätt skiljer sig socialtjänstens ansvar 
i jämförelse med till exempel både region och skola. När ett barn eller en ung person placeras i en 
kommun utanför Stockholms län, och en annan region därmed får ansvaret för att ge barnet/den 
unge vård, behöver kontinuiteten i pågående hälso-, sjuk- och tandvårdsinsatser säkerställas. För att 
få till en fungerande samverkan mellan alla berörda parter kan SIP-arbetet underlättas genom att 
representanter från både hemregion och vårdregion närvarar vid SIP-möte. 
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5. Inför placering  
– Behov av underlag och samordning

Socialnämnden ska vara aktiv i att få till stånd undersökningar, insatser och 
behandlingar som barn och unga som placeras utanför det egna hemmet kan vara i behov av. 
Att sedan tillhandahålla hälso-, sjuk- och tandvård är däremot hälso-, sjuk- och tandvårdens 
ansvar. Förarbetet inför en placering är centralt för att kunna tillgodose de hälso-, sjuk- och 
tandvårdsinsatser som barnet eller den unge har behov av och rätt till. Socialtjänsten har rätt 
att inom ramen för en utredning enligt 11 kap. 1 och 2 §§ SoL konsultera sakkunniga och ta de 
kontakter som behövs för att bedöma behovet av insatser. Hälso-, sjuk- och tandvården har på 
begäran av socialtjänsten skyldighet att lämna sådan information. Det är dock hälso-, sjuk och 
tandvården som prövar vilka uppgifter som kan lämnas till socialtjänsten och som bedömer 
uppgiftsskyldighetens omfattning.

Det är socialnämnden som fattar beslut om ett barn eller en ung person ska placeras enligt SoL och 
att ansöka om vård enligt LVU. Det är endast socialnämnden i en kommun som kan ansvara för 
dessa placeringar av barn och unga. Regionen ansvarar för att bistå socialnämnden med rådgivning/
samråd i frågor som kräver medicinsk kompetens inför, under och efter ett barns eller en ung 
persons placering utanför det egna hemmet.

Det är socialtjänstens och hälso-, sjuk- och tandvårdens ansvar att kontinuerligt ge 
barnet/den unge information på ett sätt så att barnet/den unge förstår.

Underlag inför placering
Detta behöver göras Ansvarig Syfte Genomfört

Begäran	om	hälsoundersökning	fysisk	
och	psykisk	hälsa

Barn	0	–	17	år
Begäran ställs till närmaste barn- och 
ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM), se 
kontaktuppgifter här. Ta kontakt per telefon i 
första hand. 

Ung	person	18	–	20	år	
Begäran ställs till utsedd vårdcentral enligt 
följande:
Norra länet: Turebergs VC 
Stockholm: Liljeholmens VC 
Södra länet: Huddinge VC

För de 18 – 20-åringar som bor i Norrtälje 
utförs hälsoundersökningen på BUMM 
Norrtälje. 

Se BBIC:s dokumentsstöd för begäran här.

Socialtjänsten

(Här finns  
Social-
styrelsens 
BBIC- 
material)

Kartlägga hälso- och 
sjukvårdsbehov hos barnet/den 
unge i samband med placering

Sid 18–23 kan 
skrivas	ut	och	
användas	som	
en checklista
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Detta behöver göras Ansvarig Syfte Genomfört

Begäran	om	hälsoundersökning	oral	hälsa		

Barn	och	unga	0	–	20	år	
Begäran ställs till barntandläkare 
(specialisttandläkare inom pedodonti) vid en 
specialisttandvårdsmottagning. 

Asylsökande	barn	och	unga	0	–	20	år	
Begäran ska alltid ställas till en 
barntandläkare (specialist inom 
pedodonti) vid en av Folktandvårdens 
specialistmottagningar.

Se kontaktuppgifter till vårdgivare här.

Socialtjänsten Kartlägga tandvårdsbehov hos 
barnet eller den unge i samband 
med placering

Erbjuda	hälsoundersökning	fysisk	och	
psykisk hälsa på begäran av socialtjänsten, 
se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd, HSLF-FS 2019:19. 
Återkoppla resultatet till socialtjänsten, 
se mall här. Remiss till annan vårdgivare 
vid behov. Återkoppla resultatet av 
undersökningen till barnet/den unge.

BUMM för 
barn 0 – 17 år

Vårdcentral 
för ung 
person  
18 – 20 år

Hälsoundersökningens syfte är 
att ge underlag för:
1. En medicinsk bedömning 

av behovet av hälso- och 
sjukvård 

2. Hur socialnämnden ska verka 
för att barnet eller den unge 
ska få sitt behov av hälso- 
och sjukvård tillgodosett

3. Hälso- och sjukvårdens 
fortsatta kontakt med barnet 
eller den unge.

Erbjuda	hälsoundersökning	oral	hälsa på 
begäran av socialtjänsten Socialstyrelsens 
föreskrift, HSLF-FS 2019:19. 
Återkoppla resultatet till socialtjänsten. 
Remiss till annan vårdgivare vid behov. 
Återkoppla resultatet av undersökningen till 
barnet/den unge.

Tandvården Hälsoundersökningens syfte är 
att ge underlag för:

1. En medicinsk bedömning av 
behovet av tandvård 

2. Hur socialnämnden ska verka 
för att barnet eller den unge 
ska få sitt behov av tandvård 
tillgodosett

3. Tandvårdens fortsatta 
kontakt med barnet eller den 
unge.

Besluta	om	läkarundersökning	enligt	LVU
Socialnämnden beslutar om 
läkarundersökningen (32 § LVU) som ska 
genomföras, innan nämnden ansöker om 
vård enligt 4 § LVU.

Socialtjänsten Komplement till den sociala 
utredningen vid ansökan om 
vård enligt LVU.
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Detta behöver göras Ansvarig Syfte Genomfört

Begäran	om	läkarundersökning	enligt	 
32	§	LVU	

Barn	0	–	17	år	
Begäran ställs till närmaste barn- och 
ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM), se 
kontaktuppgifter här. Ta kontakt per telefon i 
första hand.

Ung	person	18	–	20	år
Begäran ställs till utsedd vårdcentral enligt 
följande:
Norra länet: Turebergs VC 
Stockholm: Liljeholmens VC 
Södra länet: Huddinge VC

För de 18 – 20-åringar som bor i Norrtälje 
utförs läkarundersökningen på BUMM 
Norrtälje.

Socialtjänsten Identifiera sjukdom, skada 
eller funktionsnedsättning som 
kan ha betydelse för behovet 
av vård enligt LVU och för 
planering av vården.
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Samverkan vid verkställande av placering
Detta behöver göras Ansvarig Syfte Genomfört

Initiera	hälso-	och	sjukvårdsinsatser	i hemregion 
eller i aktuell vårdregion. Om hälsoundersökningen 
inte kunnat genomföras av hemregionen, ska 
vårdregionen få i uppgift att genomföra den.

Socialtjänsten Säkerställa att barnet 
eller den unge får sina 
behov av hälso- och 
sjukvård tillgodosedda 
under placeringstiden.

Vid	behov	sammankalla	till	SIP
Befintliga vårdgivare och andra relevanta aktörer 
bjuds in, om den enskilde samtycker, i samband med 
placeringen för gemensam inventering av hälso-, 
sjuk- och tandvårdsbehov och planering av vad som 
ska göras och av vem i samband med placering.

Samtycke är utgångspunkten även vid vård enligt 
LVU, men ej nödvändigt. Här hittar du länets 
framtagna SIP-material.

Socialtjänsten, 
utom vid 
utskrivning 
från slutenvård 
(då är det 
hälso- och 
sjukvården)

Säkerställa att 
behoven hos barnet/
den unge är klarlagda, 
och att det är tydligt 
för alla berörda parter 
vem/vilken verksamhet 
som ansvarar 
för vad, inklusive 
vårdnadshavare och 
familjehemsföräldrar/ 
HVB-hem.

Initiera	tandvårdsinsatser	i hemregion eller i aktuell 
vårdregion. Om begäran gjorts av socialtjänsten men 
tandvårdsundersökningen inte kunnat genomföras 
av hemregionen ska vårdregionen få i uppgift att 
genomföra den.

Socialtjänsten Säkerställa att barnet 
eller den unge får sina 
behov av tandvård 
tillgodosedda under 
placeringstiden.
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6. Under placeringen  
– Uppmärksamma behov och föra vidare relevant 
information

Socialtjänsten följer vården under placeringen genom att besöka barnet/den unge regelbundet. 
Vården ska också övervägas eller omprövas regelbundet. En del placeringar varar under lång tid, 
ibland under hela barnets eller den unges uppväxt. Andra placeringar kan vara kortvariga. Ibland 
är hälsobehov hos barnet/den unge kända men svåra att tillgodose innan placeringen genomförs. I 
andra fall upptäcks barnets eller den unges behov först under placeringen, företrädesvis i samband 
med den hälsoundersökning som genomförts i samband med placeringen.

Barnets eller den unges behov behöver kontinuerligt uppmärksammas för att placeringen ska kunna 
fortlöpa som planerat. I de fall placeringen behöver avbrytas, barnet/den unge behöver flytta, eller 
planeringen av insatser förändras, är det viktigt att det kommuniceras med berörda som har ansvar 
för att tillhandahålla hälso-, sjuk- och tandvård eller kommunala stödinsatser, och samverka kring 
ett barn eller en ung person under en placering.

Det är socialtjänstens, hälso-, sjuk- och tandvårdens ansvar att kontinuerligt ge 
barnet/den unge information på ett sätt så att barnet/den unge förstår.

Uppmärksamma	behov	och	föra	vidare	information
Detta behöver göras Ansvarig Syfte Genomfört

Överväga	behov	av	att	följa	upp	SIP	om det skett 
förändringar i barnet/den unges livssituation som 
innebär samordningsbehov.

Socialtjänsten förutom 
vid utskrivning från 
sluten hälso- och 
sjukvård, då är det 
hälso- och sjukvården

Säkerställa att 
barnet/den unge 
får väl avvägda 
och samordnade 
insatser.

Erbjuda	hälsoundersökning	fysisk	och	psykisk	hälsa	
om detta inte redan gjorts inför placering.

Aktuell vårdgivare i 
hemregionen eller 
vårdregionen,

Se info under 
”inför placering” i 
detta dokument.

Erbjuda	hälsoundersökning	oral	hälsa	om detta inte 
redan gjorts inför placering. Om placeringen redan 
inletts på ett av Statens institutionsstyrelses hem bör 
en begäran om tandvårdsundersökning föregås av en 
kontakt med det aktuella SiS-hemmet för att avgöra 
vilken mottagning som lämpligast utför undersökningen.

Tandvården i 
hemregionen eller 
vårdregionen. 

Se info under 
”inför placering” 
i detta 
dokument.

Erbjuda	hälso-,	sjuk-	och	tandvårdsinsatser	utifrån	
behov	som	framkommit	i	hälsoundersökningen	
Utförande av eventuell hälso-, sjuk- och tandvård som 
uppmärksammats i samband med hälsoundersökning. 
Utförare av hälsoundersökningen ansvarar för eventuell 
remiss till andra vårdgivare.

Aktuell vårdgivare i 
hemregionen eller 
vårdregionen.

Att barnet/den 
unge får sina 
konstaterade
hälso-, sjuk- och 
tandvårdsbehov 
tillgodosedda.
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7. Inför avslut av en placering  
– Förberedelser för avslutningsfasen och 
samordning av insatser

Målet är att de barn och unga som kan flytta hem till sina vårdnadshavare ska göra det. Hur den 
enskildes behov ser ut inför avslut av en placering kan skilja sig mycket åt. Oavsett hur behoven 
ser ut är det viktigt att i god tid innan placeringen upphör planera för vad som ska ske efter 
placeringstiden.

Barnet eller den unge, dennes vårdnadshavare och närstående och deras uppfattning om barnets 
eller den unges situation och behov ska stå i centrum för planering inför ett avslut av en placering.

Det är socialtjänstens, hälso-, sjuk- och tandvårdens ansvar att kontinuerligt ge 
barnet/den unge information på ett sätt så att barnet/den unge förstår.

Förberedelser	för	avslutningsfasen	och	samordning	av	insatser
Detta behöver göras Ansvarig Syfte Genomfört

Vid	behov	sammankalla	till	Samordnad	
individuell planering (SIP) innan barnet 
eller den unge lämnar placeringen. Såväl 
barnet som den unge, vårdnadshavare och 
närstående samt berörda verksamheter 
bör närvara, likaså familjehemmet/HVB-
hemmet.

Socialtjänsten Att skapa förutsättningar för 
en hållbar livssituation för 
barnet eller den unge när 
placeringen avslutas och 
förebygga återplacering. 
Gemensam behovsinventering 
och vid behov planering av 
samordnade insatser från både 
socialtjänst och hälso-, sjuk- 
och tandvården för barnet eller 
den unge. 

Inför	SIP-planering	lämna	underlag	till	
socialtjänsten	gällande barnet eller den 
unges behov av fortsatta tandvårdsinsatser, 
på begäran från socialtjänsten. Detta 
förutsätter den enskildes samtycke.

Tandvården Att skapa kontinuitet i de 
tandvårdsinsatser som barnet 
eller den unge behöver och har 
rätt till.

Medverka	vid	SIP-planering	 Hälso- och 
sjukvården

Att skapa kontinuitet i de hälso- 
och sjukvårdsinsatser som 
barnet eller den unge behöver 
och har rätt till.
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8. Efter placeringen
När barnet eller den unge lämnat placeringen ska alla berörda verksamheter fortsätta att erbjuda 
de hälso-, sjuk- och tandvårdsinsatser samt stödinsatser som överenskommits i SIP eller annan 
form av samverkan. SIP-samarbetet fortsätter så länge det finns behov av samordning av insatser 
från olika huvudmän. Oavsett om behov av samordning kvarstår mellan huvudmännen, ska de olika 
insatserna fortsätta att erbjudas barnet eller den unge så länge denne har behov av detta.

Det är socialtjänstens, hälso-, sjuk- och tandvårdens ansvar att kontinuerligt ge 
barnet/den unge information på ett sätt så att barnet/den unge förstår.

Samverkansrutiner gällande hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet24
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REGION	STOCKHOLM
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Box 6909, 102 39 Stockholm
Telefon: 08-123 132 00 
www.vardgivarguiden.se

STORSTHLM
Box 38145, 100 64 Stockholm
Telefon: 08-615 94 00 
www.storsthlm.se

25Samverkansrutiner gällande hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
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Samordningsförbund Samsund 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner förbundsordning och budget för 

Samordningsförbundet Samsund. 

2. Socialnämnden rekommenderar Kommunfullmäktige att godkänna 

förbundsordning och budget för Samordningsförbundet Samsund. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har efter beslut i fullmäktige, den 11 november 2020 § 

176, ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet Sundbybergs stad. 

Förbundsstyrelsen för samordningsförbundet beslutade vid sitt sammanträde 

den 29 januari 2021 att tillstyrka Upplands-Bro kommuns ansökan.  

Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten genom 

myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  

Samordningsförbundet är ett fristående organ för att samordna och finansiera 

rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att förbättra sin 

förmåga att förvärvsarbeta. 

Ett förslag till ny förbundsordning har skapats utifrån en utvidgning av 

förbundet när Upplands-Bro kommun ansökt om medlemskap. I samband med 

utvidgningen ska förbundet byta namn till Samordningsförbundet Samsund. 

Förbundet anses utvidgat vid den tidpunkt när samtliga medlemmar har 

godkänt den nya förbundsordningen. Målsättningen är att Samordningsförbund 

Samsund är i gång den 1 januari 2022.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2021 

 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §176 den 11 november 2020 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2020 § 176 att ge 

kommunledningskontoret i uppdrag att ansöka om medlemskap i 
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Samordningsförbundet Sundbybergs stad. Kommunfullmäktige gav även 

kontoret i uppdrag att utreda om en fortsatt utvidgning av 

Samordningsförbundet. 

Sedan den 1 januari 2021 tillhör inte längre kommunens arbetsmarknadsenhet 

kommunledningskontoret utan Socialnämnden och socialkontoret.  

Samordningsförbundet Sundbybergs stad 

Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten genom 

myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  

Samordningsförbund är ett fristående organ för att samordna och finansiera 

rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att förbättra sin 

förmåga att förvärvsarbeta. Förbunden liknar kommunalförbund till formen, 

men regleras av egen lagstiftning. Förbundet har en styrelse med ledamöter 

från de tre parterna – kommuner, regioner och staten. Det ska även finnas en 

förbundsordning.  

Samordningsförbundet Sundbybergs stad bildades den 21 augusti 2018. Enligt 

den nuvarande förbundsordningen är samordningsförbundets syfte att inom det 

geografiska området för Sundbybergs stad, svara för en finansiell samordning 

avseende insatser för individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region 

Stockholm samt Sundbybergs stad.  

Upplands-Bro kommuns ansökan om medlemskap  

Upplands-Bro kommun har efter beslut i fullmäktige, den 11 november 2020 § 

176, ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet Sundbybergs stad. 

Förbundsstyrelsen för samordningsförbundet beslutade vid sitt sammanträde 

den 29 januari 2021 att tillstyrka Upplands-Bro kommuns ansökan.  

Det är lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser som 

är den lagstiftning som reglerar vad som gäller för samordningsförbund 

gällande parter, finansiering, beslut om förbundsordning med mera.  

Enligt 8 § (2003:1210) ska det finnas en förbundsordning som ska fastställas av 

förbundets medlemmar. Förbundsordningen kan liknas vid förbundets stadgar. 

Vid en utökning av medlemmarna behöver förbundsordningen ändras och 

förbundsmedlemmarna behöver därmed fastställa den ändrade 

förbundsordningen.  

Ett förslag till ny förbundsordning har såldes tagits fram utifrån Upplands-Bro 

kommuns ansökan om medlemskap (se bilaga 1). I den nya förbundsordningen 

föreslås att förbundet framöver ska omfatta kommunerna Sundbybergs stad och 

Upplands-Bro kommun samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

Region Stockholm.  I samband med utvidgningen ska förbundet byta namn till 

Samordningsförbundet Samsund.  
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Syftet med förbundet är bland annat att inom de geografiska områdena för de 

medverkande kommunerna svara för en finansiell samordning avseende 

insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 

mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm, 

Sundbybergs stad samt Upplands-Bro kommun. Den finansiella samordningen 

ska bidra till en effektivare användning av gemensamma resurser, dels genom 

insatser som kompletterar utbudet i ordinarie verksamheter och dels genom en 

kompletterande samverkansstruktur som är hållbar över tid. Utöver detta så ska 

samordningsförbundet främja metodutveckling och långsiktigt förstärka de 

ordinarie samverkansstrukturerna.  

Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av fem ledamöter och 

fem ersättare och varje medlem i förbundet utser en ledamot och en ersättare. 
Ett val av ledamot och ersättare kommer därmed förrättas av 

Kommunfullmäktige. 
 
Förbundet anses utvidgat vid den tidpunkt när samtliga parter har godkänt den 

nya förbundsordningen. Parterna ska även godkänna föreslagen budget för 
Samordningsförbundet. Målsättningen är att Samordningsförbund Samsund är i 

gång den 1 januari 2022.  

Samordningsförbundets finansiering 

Enligt 5 § första stycket lag (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser ska staten bidra med hälften av medlen till den 

finansiella samordningen, regionen med en fjärdedel samt den eller de 

kommuner som deltar med en fjärdedel.  Den andel som dessa kommuner 

sammanlagt ska bidra med fördelas mellan dem på det sätt som de kommer 

överens om.  

I Samordningsförbundets förordning § 11 regleras parternas andelar i tillgångar 

och skulder samt fördelning av kostnader. Fördelningen mellan kommunerna är 

att Sundbybergs stad står för fem åttondelar (5/8) och Upplands Bro kommun 

för tre åttondelar (3/8) av kommunernas fjärdedel (1/4). 

Samordningsförbundets förslag till budget:  

 800 000 kr från kommunerna Sundbyberg och Upplands-Bro 

(fördelning enligt förbundsordning Sundbybergs stad 5/8 och 

Upplands-Bro 3/8) 

 800 000 kr Region Stockholm  

 1 600 000 kr från staten (dvs Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan) 

Socialkontorets synpunkter 

Socialkontoret ser positivt på kommunens medlemskap i Samordningsförbund 

Sundbybergs stad. Sundbybergs stad tillhör samma geografiska område som 
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Upplands-Bro, nordvästra Stockholmsområdet, vilket bidrar till att kommunen 

är en naturlig samverkanspart inom ramen för samordningsförbundet. 

Redan idag så deltar Upplands-Bro kommun i projektet MIA Vidare som drivs 

tillsammans med Samordningsförbund Sundbybergs stad. MIA Vidare har till 

syfte att utforska de metoder och arbetssätt som används inom 

arbetsmarknadsenheten idag, men även att ta fram och utveckla nya insatser för 

att stödja människor på vägen tillbaka till arbetsmarknaden. Stödet varierar 

beroende på individens behov. Det kan handla om studier, rehabiliter ing, 

ekonomisk planering, arbetsträning eller hjälp med vårdkontakter. 

Socialkontoret anser att ett medlemskap i Samordningsförbund Samsund leder 

till en långsiktig och förstärkt samverkan samt metodutveckling som kan leda 

till att fånga upp och hjälpa invånare i behov utav arbetslivsinriktad 

rehabilitering att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och en 

egen försörjning. 

Barnperspektiv 

Barn och ungas livssituation är starkt beroende av de nära vuxnas tillvaro. 

Egen försörjning med ökad självständighet hos vårdnadshavare och andra 

vuxna runt barnet utgör goda förebilder för barn. 

 

Socialkontoret 

  

 

  

 

 

 

Bilagor 

1. Förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund 

2. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §176 den 11 november 2020 

3. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 

 Enhetschef Arbete, försörjning o integrationsenhet (AFI) 
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Förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund 
Samordningsförbundet Samsund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Stockholm och kommunerna Sundbybergs stad och 
Upplands Bro Kommun. 
 
1 § Förbundets namn 
Förbundets namn är Samordningsförbundet Samsund 
 
2 § Förbundets säte 
Förbundets säte är Sundbybergs stad 
 
3 § Förbundets medlemmar 
Samordningsförbundet har fyra (4) parter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Region Stockholm samt kommunerna Sundbybergs stad och Upplands Bro Kommun  
De fyra parterna består av fem (5) medlemmar: Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna Sundbybergs stad och 
Upplands Bro Kommun.  
 
4 § Förbundets ändamål 
Förbundets ändamål är att inom de geografiska områdena för kommunerna 
Sundbyberg stad samt Upplands Bro Kommun, svara för en finansiell samordning 
avseende insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna 
Sundbybergs stad samt Upplands Bro Kommun. 
 
Insatser inom finansiella samordningen ska syfta till att dessa individer 
uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Syftet med finansiell 
samordning inom samordningsförbund är att uppnå en effektivare användning av 
gemensamma resurser, dels genom insatser som kompletterar utbudet i ordinarie 
verksamheter och dels genom kompletterande samverkansstruktur som är hållbar 
över tid. Verksamheten ska främja metodutveckling och långsiktigt förstärka de 
ordinarie samverkansstrukturerna. Detta kan ske exempelvis genom att förbundet 
finansierar individinsatser samt strukturella insatser för kunskapshöjning, 
omvärldsbevakning och utveckling av samarbeten och samverkansarenor.   
 
5 § Styrelsen 
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av 5 (5) 
ledamöter och fem (5) ersättare. Varje medlem utser en ledamot och en ersättare. 
Ersättaren har närvaro- och yttranderätt. 
 
Ledamöter och ersättare valdes första gången för tiden från och med samordnings-
förbundets bildande till och med den 31 december 2018 och därefter fyra år räknat 
från och med den 1 januari 2019, efter att val av fullmäktige i region och kommuner i 
landet har ägt rum. Tillkommande kommun inträder i pågående mandatperiod. 
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Styrelsen utser inom sig en (1) ordförande och en (1) vice ordförande, för den tid som 
styrelsen bestämmer. 
 
Valbar till Samordningsförbundets styrelse är  
  - ledamot eller ersättare i region- eller kommunfullmäktige  
  - anställd vid Försäkringskassan  
  - anställd vid Arbetsförmedlingen 
 
6 § Uppgifter och beslutanderätt 
Förbundet har till uppgift att: 
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser 
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas 
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder 
6. de insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas upp via  
    parternas gemensamma uppföljningssystem för samordningsförbund  
7. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 
 
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för 
enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att 
tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda. 
 
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid beslut om budget och verksamhetsplan 
samt val av ordförande krävs kvalificerad majoritet med fyra femtedelar (4/5). 
 
7 § Personal 
Förbundsstyrelsen utser en tjänsteman, förbundschef, som leder arbetet inom 
förbundet enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefen, kan i samråd med styrelsen, 
anställa personal för olika arbetsuppgifter, till exempel för egen administration samt 
projektledning.  
 
8 § Initiativrätt 
En medlem i förbundet och förbundschefen har rätt att väcka ett ärende i 
förbundsstyrelsen. Revisorerna får väcka ärenden till styrelsen som rör granskningen 
av verksamheten i förbundet. 
 
9 § Samråd 
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna 
planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller 
organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de 
yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina 
uppgifter. 
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10 § Kungörelser 
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på 
förbundets officiella hemsida. 
 
11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. 
 
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
bidrar med hälften av medlen (1/2), Region Stockholm med en fjärdedel (1/4) och 
Kommunerna Sundbyberg stad samt Upplands Bro Kommun med en fjärdedel (1/4). 
Där fördelningen mellan kommunerna är enligt följande: Sundbybergs stad fem 
åttondelar (5/8) och Upplands Bro kommun tre åttondelar (3/8) av kommunernas 
fjärdedel (1/4). 
 
12 § Styrning och insyn 
Styrelsen ska årligen upprätta en årsredovisning. Detta utfall ska redovisas för 
medlemmarna tillsammans med revisionsberättelsen senast den 31 mars varje år. 
 
Förbundet får inte ingå i borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är 
sedvanliga krediter för verksamheten.  
 
13 § Budget 
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och 
ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen 
upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa 
verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 
 
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande 
kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med 
förbundsmedlemmarna om budgeten.  
 
14 § Revisorer och revision 
Samordningsförbundets årsredovisning med räkenskaper samt styrelsens förvaltning 
ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Godkännande av 
årsredovisning samt fråga om ansvarsfrihet ska prövas av förbundsmedlemmarna var 
för sig. Förbundet ska ha tre (3) revisorer. 
 
För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en 
gemensam revisor. Regionen utser en egen revisor och Kommunerna Sundbybergs 
stad samt Upplands Bro Kommun utser en gemensam revisor. Revisor för 
kommunerna utses av säteskommunen Sundbybergs stad. 
 
Revisorer utses enligt bestämmelserna i 25 § lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. 
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Revisorer väljs första gången för tiden från och med samordningsförbundets bildande 
till och med den 31 mars 2019 och därefter för fyra år räknat från och med den 1 
april året efter att val av fullmäktige i regionen och kommuner i landet har ägt rum. 
Mandatperioden för den av Försäkringskassan utsedda revisorn hanteras i särskild 
ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. 
 
Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat 
granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. 
 
15 § Utträde 
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. 
Uppsägningstiden är tre år. 
 
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas 
ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. 
Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska 
upplösning endast ske om det beslutas enligt 16 §. 
 
16 § Likvidation och upplösning 
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en 
eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av 
ett samråd mellan medlemmarna.  
 
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. 
Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna 
förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 
 
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin 
förvaltning. Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över 
likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom  
 
och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när 
förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna. 
 
17 § Tvister 
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i 
Sverige. 
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18 § Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer 
Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, 
ersättare samt revisorer ska bekostas av samordningsförbundet. 
 
Ordförande och vice ordförande erhåller årsarvode, vilken ersätter det löpande 
mötesarvodet. Årsarvodet följer prisbasbeloppet och justeras årligen: 
Ordförande 0,45 x prisbasbeloppet 
Vice ordförande 0,30 x prisbasbeloppet 
 

Ersättning till styrelseledamöter, ersättare samt kommunernas och regionens 
revisorer vid deltagande i styrelsemöten eller revisonsmöten ska följa Region 
Stockholms reglemente. Arvodet är beroende av tidsåtgången och närvarotid.  
 
Arvode och ersättning för ev andra kostnader kopplat till deltagande i kurser och 
konferenser för styrelseledamöter och ersättare ska beslutas av förbundsstyrelsen 
innan deltagande. Arvode samt ev ersättning för traktamente och resor regleras 
utifrån Region Stockholms reglemente och utifrån tidsåtgång och närvarotid. 
 
För den av Försäkringskassan utsedda revisorn utbetalas ersättning av 
samordningsförbundet i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 
§ i lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
 
19 § Arkivtillsyn 
Kommunstyrelsen i Sundbybergs stad ansvarar för tillsynen av att 
samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 
 
20 § Förbundets bildande 
Förbundet anses bildat den 21 augusti 2018 under namnet Samordningsförbundet 

Sundbybergs stad. Från och med den 1 januari 2022 omfattar förbundet 

kommunerna Sundbybergs stad och Upplands Bro Kommun och byter samtidigt 

namn till Samordningsförbundet Samsund. Förbundet anses utvidgat vid den 

tidpunkt när samtliga medlemmar godkänt denna förbundsordning. 



62 Samordningsförbund Samsund - SN 21/0266-1 Samordningsförbund Samsund : Bilaga 2 - protokollsutdrag Kommunfullmäktige §176 den 11 november 2020



62 Samordningsförbund Samsund - SN 21/0266-1 Samordningsförbund Samsund : Bilaga 2 - protokollsutdrag Kommunfullmäktige §176 den 11 november 2020



62 Samordningsförbund Samsund - SN 21/0266-1 Samordningsförbund Samsund : Bilaga 3 - Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020



62 Samordningsförbund Samsund - SN 21/0266-1 Samordningsförbund Samsund : Bilaga 3 - Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020



62 Samordningsförbund Samsund - SN 21/0266-1 Samordningsförbund Samsund : Bilaga 3 - Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020



62 Samordningsförbund Samsund - SN 21/0266-1 Samordningsförbund Samsund : Bilaga 3 - Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020



62 Samordningsförbund Samsund - SN 21/0266-1 Samordningsförbund Samsund : Bilaga 3 - Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020



63 Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut per den 31 augusti 2021 - SN 21/0259-3 Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut per den 31 augusti 2021 : Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut per den 31 augusti 2021

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 

   

 

   

 

2021-09-23 SN 21/0259  

Socialnämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Rapportering av ej verkställda och verkställda 
beslut per den 31 augusti 2021 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej 

verkställda och verkställda beslut per den 31 augusti 2021 till 

kommunens revisorer. 

2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och 

verkställda beslut per den 31 augusti 2021 till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in ej verkställda 

beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i 

verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från 

dagen för avbrottet. Samtliga ej verkställda beslut som rapporterats ska alltid 

återrapporteras när beslutet har verkställts. Rapporteringen till IVO och 

kommunens revisorer ska ske på individnivå och lämnas in en gång per kvartal.  

Vid rapporteringstillfället den 31 augusti 2021 fanns det inom LSS 13 

verkställda eller avslutade beslut som tidigare rapporterats ej verkställda samt 

två gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 

Det fanns även 50 stycken avbrott i verkställighet.  

Inom SoL förekom det ett verkställda eller avslutade beslut som tidigare 
rapporterats ej verkställda samt tre gynnande beslut har inte verkställts inom tre 

månader från beslutsdatum.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2021 

 Bilaga - statistikrapport ej verkställda och verkställda beslut per den 31 

augusti 2021 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
   SN 21/0259 

 
 

Ärendet 

Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i SoL samt från den 1 

juli 2008 genom ett tillägg i LSS, skyldighet att rapportera in gynnande beslut 

som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO).  

Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i 

verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från 

dagen för avbrottet. Samtliga ej verkställda beslut som rapporterats ska alltid 

återrapporteras när beslutet har verkställts. Rapporteringen till IVO och 

kommunens revisorer ska ske på individnivå och lämnas in en gång per kvartal.  

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd som någon är 

berättigad till kan åläggas att betala en särskild avgift. Det lägsta beloppet för 

en sanktionsavgift är tio tusen kronor och den högsta en miljon kronor.  

Nuläge vid rapporteringstillfället 31 augusti 2021  

Insatser enligt LSS  

Verkställda eller avslutade beslut som tidigare rapporterats ej verkställda (LSS) 

Vid rapporteringstillfället den 31 augusti 2021 fanns det tretton verkställda 

eller avslutade beslut som tidigare rapporterats ej verkställda (LSS).  

Två beslut avser bostad med särskild service och resterande 11 beslut handlar 

om daglig verksamhet/sysselsättning. 

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum (LSS) 

Det fanns två gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum och bägge beslut gäller daglig verksamhet/ sysselsättning. Ett 

beslut verkställdes den 1 september 2021 och det andra avser beslut för en 

individ som vill vänta tills alla är vaccinerade.  

Avbrott i verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom tre månader (LSS) 

Femtio avbrott i verkställighet återrapporteras fram till rapporteringstillfället 31 

augusti. Samtliga avbrott i verkställighet förutom ett, avser daglig 

verksamhet/sysselsättning och har covid-19 som orsak till avbrott. 16 utav 

dessa avbrott har delvis blivit verkställda under angiven tidsperiod. Två 

individer har hela tiden haft daglig verksamhet men inte på den heltid som 

deras beslut avser. Några individer väljer även att invänta att alla ska bli 

vaccinerade.  

Det sista avbrottet i verkställighet handlar om bostad med särskild service och 

beror på att den enskilde är inskriven för rättspsykiatrisk tvångsvård. 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
   SN 21/0259 

 
 

Individ och familjeomsorg, insatser enligt SoL  

Verkställda eller avslutade beslut som tidigare rapporterats ej verkställda SoL 

Vid rapporteringstillfället den 31 augusti 2021 fanns det ett verkställda eller 

avslutade beslut som tidigare rapporteras ej verkställda ensligt SoL. Beslutet 

avser sociala bostäder. 

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum (SoL) 

Tre gynnande beslut har inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 

Samtliga beslut handlar om sociala lägenheter. Ett beslut har ej verkställts då 
individen har tackat nej till erbjudet alternativ och de andra två har ej 

verkställts då individerna har varit placerade behandlingshem och/eller 
stödboende utifrån hjälpbehov.  

Avbrott i verkställighet och där biståndet inte åter verkställts  inom tre månader SoL 

Inte aktuellt under denna tidsperiod.  

Barnperspektiv 

Granskningar bidrar till att socialtjänsten i Upplands-Bro kommun är 

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

nämndens verksamhetsområde. 

Socialkontoret 

  

 

  

 

 

Bilagor 

1. Statistikrapport ej verkställda och verkställda beslut per den 31 augusti 

2021 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige (anmälan för kännedom) 

 Kommunens revisorer 

 Ansvarig revisor EY 
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Statistikrapport ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 
Rapporteringstillfälle 31 augusti 2021 

Verkställda eller avslutade beslut som tidigare rapporterats ej verkställda (LSS) 

Beslutsdatum för 
gynnande beslut 
som ej verkställts 

Korttidsvistelse 
utanför det egna 
hemmet 

Bostad med 
särskild service 

Daglig 
verksamhet/s
ysselsättning 

Kvinna/ 
flicka 

Man/ 
pojke 

Datum för 
verkställighet/avslut 

2020-04-06   X X  2021-08-30 

2020-04-06   X  X 2021-08-30 

2020-04-06   X X  2021-08-30 

2020-09-08   X X  2021-08-30 

2020-04-06   X X  2021-08-27 

2020-04-06   X  X 2021-08-25 

2020-03-10   X  X 2021-05-31 

2021-03-03   X  X 2021-08-10 

2020-04-06   X  X 2021-08-26 

2020-04-06   X  X 2020-11-23 

2020-10-23  X   X 2021-05-25 

2021-03-12  X  X  2021-07-27 

2020-09-08   X X  2021-08-27 
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Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum (LSS) 
  

Beslutsdatum för 
gynnande beslut 

som ej verkställts 

Korttidsvistelse 
utanför det egna 

hemmet 

Bostad med 
särskild service 

Daglig 
verksamhet/s

ysselsättning 

Kvinna/ 
flicka 

Man/ 
pojke 

Kommentar 

2020-04-06   X  X Verkställs 2021-09-01. 

2020-04-06   X  X Vill avvakta att alla är vaccinerade.  

 
 

Avbrott i verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom tre månader (LSS) 
  

Datum för avbrott i 

verkställighet 

Insats  Datum för 

verkställighet/avslut  

Kvinna

/ flicka 

Man/ 

pojke 

Orsak Kommentar 

2020-04-06 Daglig 

verksamhet 

 X  Covid-19 Vill till arbetsplatsförlagd 

verksamhet vilket inte varit 
möjligt utifrån pandemin. 
Erbjudits daglig verksamhet men 

avböjt detta. 

2020-04-06 Daglig 
verksamhet 

 X  Covid-19 Delvis verkställt 2021-02-08 

2020-04-06  Daglig 

verksamhet 

  X Covid-19 Erbjuden att återgå till daglig 

verksamhet november 2020 men 
kom ej och nu svår att få kontakt 
med. 

2020-04-06  Daglig 

verksamhet 

  X Covid-19 Delvis verkställt 2020-08-10. 

2020-04-06  Daglig 
verksamhet 

  X Covid-19 Erbjuds att återgå till daglig 
verksamhet men vill avvakta 
specifik arbetsplats. 
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2020-04-06  Daglig 

verksamhet 

  X Covid-19 Delvis verkställt 2021-02-11 

2020-04-06 Daglig 
verksamhet 

  X Covid-19 Delvis verkställt 2021-02-15 

2020-04-06  Daglig 
verksamhet 

  X Covid-19 Delvis verkställt 2020-09-18 

2020-04-06  Daglig 
verksamhet 

  X Covid-19 Delvis verkställt 2020-06-05 

2020-04-06 Daglig 
verksamhet 

   X Covid-19 Delvis verkställt 2020-06-16 

 2020-04-06 Daglig 

verksamhet 

  X Covid-19 Bor på LSS-boende och erbjuds 

aktiviteter där. 

2020-04-06  Daglig 
verksamhet 

 X  Covid-19 Bor på LSS-boende och erbjuds 
aktiviteter där. Startar DV 1 

september 2021. 

2020-04-06  Daglig 
verksamhet 

 X  Covid-19 Bor på LSS-boende och erbjuds 
aktiviteter där. 

2020-04-06  Daglig 
verksamhet 

  X Covid-19 Delvis verkställt 2020-10-19 

2020-04-06  Daglig 
verksamhet 

  X Covid-19 Delvis verkställt 2020-09-21 

2020-04-06 Daglig 
verksamhet 

 X  Covid-19 Delvis verkställt. Har haft daglig 
verksamhet hela tiden men i 

mindre omfattning. 

2020-04-06  Daglig 
verksamhet 

  X Covid-19 Bor på LSS-boende och erbjuds 
aktiviteter där. Vill avvakta tills 
alla är vaccinerade. Startar daglig 

verksamhet 1 september 2021. 

2020-04-06  Daglig 
verksamhet 

  X Covid-19/vill 
avvakta 

Vill avvakta vaccinering. 

2020-04-06 Daglig 
verksamhet 

  X Covid-19/vill 
avvakta 

Bor på LSS-boende och erbjuds 
aktiviteter där. Vill avvakta 

återgång till daglig verksamhet. 
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2020-04-06  Daglig 

verksamhet 

 X  Covid-
19/egna 

hinder 

Bor på LSS-boende och erbjuds 
aktiviteter där. Har haft en plats 

för att delta men inte deltagit 
utifrån egna hinder. 

2020-04-06  Daglig 

verksamhet 

  X Covid-19 Bor på LSS-boende och erbjuds 
aktiviteter där. 

2020-04-06  Daglig 
verksamhet 

 X  Covid-
19/tackat nej 

Erbjuden att återgå juli 2020. Valt 
att ej delta utifrån covid. 

2020-04-06 Daglig 
verksamhet 

 X  Covid-
19/tackat nej 

Tackat nej till daglig verksamhet. 
Vill avvakta tills alla är 

vaccinerade. 

2020-04-06  Daglig 
verksamhet 

  X Covid-19 Delvis verkställt 2021-02-15 

2020-04-06  Daglig 

verksamhet 

 X  Covid-19 Delvis verkställt 2021-02-15 

2020-04-06  Daglig 
verksamhet 

 X  Covid-
19/egna 
hinder 

Avvaktar utifrån det egna 
måendet. 

2020-04-06  Daglig 

verksamhet 

  X Covid-

19/egna 
hinder 

Har haft en plats men avvaktar 

på grund av egna hinder. 

2020-04-06 Daglig 
verksamhet 

 X  Covid-
19/egna 

önskemål 

Erbjuden plats i maj 2020, juli 
2020, mars 2021. Vill avvakta till 

månadsskiftet oktober/november 
2021. 

2020-04-06 Daglig 
verksamhet 

  X Covid-19 Bor på LSS-boende och erbjuds 
aktiviteter där. 

2020-04-06 Daglig 

verksamhet 

 X  Covid-

19/tackat nej. 

Varit erbjuden återgång på deltid 

men avböjt. Avvaktar till alla är 
vaccinerade. 

2020-04-06 Daglig 
verksamhet 

 X  Covid-19 Bor på LSS-boende och erbjuds 
aktiviteter där. 

2020-12-08 Daglig 
verksamhet 

 X  Covid-
19/egna 
hinder 

Vill återgå till daglig verksamhet 
efter sommaren 2021. 
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2020-04-06 Daglig 

verksamhet 

  X Covid-19/eget 
val 

Blivit erbjuden att återgå till 
daglig verksamhet september 

2020. Sedan tackat ja till att börja 
mars 2021. Ej kommit igång. 

2020-04-06 Daglig 

verksamhet 

  X Covid-19 Delvis verkställt 2021-02-15 

2020-04-06 Daglig 
verksamhet 

  X Covid-19 Haft daglig verksamhet hela tiden 
men inte i omfattningen heltid. 

2020-04-06 Daglig 
verksamhet 

 X  Covid-19 Haft daglig verksamhet hela tiden 
men inte i omfattningen heltid. 

2020-04-06 Daglig 
verksamhet 

  X Covid-19/eget 
val 

Vill avvakta tills alla är 
vaccinerade. 

2020-04-06 Daglig 
verksamhet 

 X  Covid-19/eget 
val 

Bor på LSS-boende och har 
aktiviteter där. Erbjuden att 

påbörja daglig verksamhet 
september 2021 men avböjt. 

2020-04-06 Daglig 
verksamhet 

 X  Covid-19 Delvis verkställt 2020-06-16 

2020-04-06 Daglig 

verksamhet 

  X Covid-19/eget 

val 

Bor på LSS-boende och har 

aktiviteter där. Har utifrån egna 
val inte möjlighet att börja innan 
november 2021. 

2020-09-11 Daglig 

verksamhet 

  X Covid-19 Delvis verkställt 2021-02-15 

2020-04-06 Daglig 
verksamhet 

  X Covid-19 Delvis verkställt 2021-03-01 

2020-04-06 Daglig 

verksamhet 

  X Covid-19/eget 

val 

Avvaktar vaccination. 

2020-04-06 Daglig 
verksamhet 

 X  Covid-19/eget 
val 

Bor på LSS-boende och har 
aktiviteter där. Inte velat delta 
efter uppstartsmöte oktober 

2020. 
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2020-04-06 Daglig 

verksamhet 

  X Covid-19 Bor på LSS-boende och har 
aktiviteter där.  

2020-04-06 Daglig 
verksamhet 

 X  Covid-19 Bor på LSS-boende och har 
aktiviteter där. 

2020-04-06 Daglig 
verksamhet 

 X  Covid-
19/egna 

hinder. 

Startade daglig verksamhet igen 
2021-03-01, men har sedan 

2021-04-06 ej deltagit utifrån 
egna måendet. Vill avvakta till 
efter sommaren 2021.   

2020-04-06 Daglig 

verksamhet 

 X  Covid-19 Bor på LSS-boende och erbjuds 

aktiviteter där. Vill avvakta tills 
alla är vaccinerade. Startar daglig 
verksamhet 1 september 2021. 

2021-02-24 Bostad med 

särskild service 

  X Datum för när 

behov av 
insats finns 
saknas ännu. 

Inskriven på Rättspsykiatrisk 

tvångsvård. 

2020-11-10 Sysselsättning   X Covid-19 Bor på LSS-boende och har 

aktiviteter där. 
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Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 

 

Rapporteringstillfälle 31 augusti 2021 

Verkställda eller avslutade beslut som tidigare rapporterats ej verkställda SoL 

Beslutsdatum för 

gynnande beslut 
som ej verkställts 

Sociala 

lägenheter 

Missbruk Våld i nära 

relation 

Kvinna/ 

flicka 

Man/ 

pojke 

Datum för 

verkställighet/avslut 

2020-10-02 X   X  2021-07-09 

 
 

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum (SoL) 
  

Beslutsdatum för 
gynnande beslut 

som ej verkställts 
 

Sociala 
lägenheter 

Missbruk Våld i nära 
relation 

Kvinna/ 
flicka 

Man/ 
pojke 

Kommentar 

2021-03-17 X   X  Den enskilde har tackat nej till 
erbjudet alternativ. 

2021-02-12 X    X Den enskilde har varit placerad på 
behandlingshem och stödboende 

utifrån hjälpbehov under den tid som 
varit sedan beslutet. 

2021-05-28 X    X Den enskilde har varit placerad på 
behandlingshem och stödboende 

utifrån hjälpbehov under den tid som 
varit sedan beslutet. 
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Avbrott i verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom tre månader SoL 
  

Datum för avbrott i 
verkställighet 

Insats  Datum för 
verkställighet/avslut  

Kvinna
/ flicka 

Man/ 
pojke 

Orsak Kommentar 

Ej aktuellt       
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 

 

 

   

 

2021-09-27 SN 19/0008  

Socialnämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ny kontaktpolitiker för Solängen, Härnevi 
och ungdomsmottagningen efter Helena 
Austrell (S) 

Förslag till beslut 

Socialnämnden utser XX (x) till kontaktpolitiker för Solängen, Härnevi och 

ungdomsmottagningen (tillsammans med tidigare valda Marlene Juthstrand 

(KD)). 

Sammanfattning 

Helena Austrell (S) kommer att entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

Socialnämnden den 13 oktober 2021 av Kommunfullmäktige. I och med att 

Helena Austrell (S) entledigas från Socialnämnden uppstår ett valbarhetshinder 

till uppdraget som kontaktpolitiker och Socialnämnden behöver därför utse en 

ny kontaktpolitiker för Solängen, Härnevi och ungdomsmottagningen 

tillsammans med tidigare valda Marlene Juthstrand (KD). 

Målsättningen och syftet med att utse kontaktpolitiker är att få bättre kunskap 

om och inblick i nämndens verksamhetsområden. Som kontaktpolitiker har du 

även möjlighet att se kopplingen mellan nämndens beslut och 

resultat/konsekvenser ute i verksamheten. Kontaktpolitikern blir även en av 

flera kontaktvägar mellan nämnden och brukare/anhöriga.  

Besöken ska rapporteras till nämnden muntligt eller skriftligt vid nämndens 

närmaste sammanträde efter besöket och ersätts med timarvode till högst 8 

timmar per ledamot och år. Ytterligare information om uppdraget finner du i 

riktlinjerna för kontaktpolitiker. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2021 

Barnperspektiv 

Att de förtroendevalda besöker verksamheter är viktigt för en förståelse för hur 

verksamheten fungerar i vardagen men det är även ett sätt för de 

förtroendevalda att förstå vilken upplevelse en besökare av verksamheten får. 

Besökare av dessa verksamheter kan vara barn och ungdomar vilket innebär att 

uppdrag som kontaktpolitiker även tar hänsyn till barnens bästa. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-09-27 SN 19/0008 

 
 

 

Socialkontoret 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Riktlinjer kontaktpolitiker 

2. Lista över valda kontaktpolitiker Socialnämnden 

 

Beslut sänds till 

 Den valda  

 Chef för Solängen 

 Chef för Härnevi 

 Chef för ungdomsmottagningen 

 Förtroendemannaregistret 
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www.upplands-bro.se

Riktlinjer för
kontaktpolitiker inom
Socialnäm ndens
verksam hetsom råde
Socialnämnden den 2015-04-01
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1 Inledning 
Ett viktigt inslag i Socialnämndens sammanfattande bedömning över 
utvecklingen i kommunen, är politikernas besök i verksamheterna. Uppdraget 
som kontaktpolitiker ska även ses som en del av Socialnämndens kontroll av 
kvalitet i verksamheterna.  

1.1 Uppdraget kontaktpolitiker inom Socialnämndens 
verksamhetsområde 

Uppdraget kontaktpolitiker inom Socialnämndens verksamhetsområde innebär 
årliga besök samt kontakter med den verksamhet som Socialnämnden har utsett 
och där samtala med brukare/anhöriga. Ledamöter och ersättare representerar 
nämnden och dess beslut under besöket/kontakten oavsett partitillhörighet eller 
uppfattning i enskild fråga. 

1.2 Uppdragsbeskrivning 
Planering av när besök ska ske bör göras upp med respektive enhetschef (eller 
dennes företrädare). 

Ledamöterna och ersättarna ska under sina besök/kontakter med verksamheten 
informera om Socialnämndens arbete men även samla in information från den 
verksamhet som besöks. Syftet med besöken är att ledamöterna och ersättarna 
ska få en ökad kunskap om, samt inblick i, nämndens verksamhetsområden. 
Denna kunskap och inblick kan komplettera skriftliga underlag och underlätta 
vid beslut i nämnden.  

Kontaktpolitikern ska även tydliggöra politikerrollen för målgrupp/ verksamhet 
samt vara en kontaktväg mellan politiker och brukare/anhöriga i ledet för en 
förbättrad dialog. 

När nämndens ledamöter och ersättare uppträder som kontaktpolitiker är det 
viktigt att de följer ett gemensamt förhållningssätt gentemot 
målgrupp/verksamheter.  Som kontaktpolitiker företräder man Socialnämnden 
och inte sitt parti. Kontaktytan mellan kontaktpolitikern och verksamheten är 
inte en politisk arena och ska inte användas för att driva politiska 
intressefrågor. Samtalen med personalen ska avse verksamheten och inte 
problemställningar i den löpande verksamheten så som personalfrågor, 
lokalfrågor och resursfrågor. 

En enskild kontaktpolitiker ska inte delta i den löpande verksamheten och kan 
inte fatta beslut som rör verksamheten. 
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I konkreta termer kan uppdraget innebära följande: 

 Besöka verksamheten, till exempel i form av studiebesök. 

 Samtala med brukare/anhöriga i den mån de själva önskar kontakt och 
dialog. 

 Ta del av verksamheternas nedbrutna mål samt dokument som 
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. 

 Återrapportera till Socialnämnden om kontakter och eventuella frågor som 
tagits upp under besöken. 

1.3 Spontana besök 
Spontana besök av kontaktpolitiker bör ej förekomma. Respektive enhetschef 
(eller dennes företrädare) ska alltid informeras i förväg om besök som en 
enskild ledamot eller ersättare ska genomföra.  

1.4 Rapportering  
Efter varje besök/kontakt med verksamheten ska en rapport lämnas in till det 
närmaste nämndsammanträde efter besöket/kontakten. Denna rapportering kan 
ske såväl muntligt som skriftligt samt kan lämnas in av en eller flera 
kontaktpolitiker. En rapport kan till exempel ta upp en kort beskrivning av den 
besöka verksamheten, allmänna intryck vid besöket och eventuella särskilda 
frågor som tagits upp i kontakten. 

1.5 Ersättning 
Ersättning utgår med högst 8 timmar/år och ledamot. 
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Lista över valda kontaktpolitiker i Socialnämnden 

senast reviderad 2021-10-04 
 
 

Kontaktpolitiker Socialpsykiatri 
Anni Ullberg (S) och Therese Nordin (M) 
 

Gruppboende och servicebostäder enligt LSS 
Birgitta Nylund (S), Jeanette Bustos Cesped (V), Daniele Spagnolo (KD), Stig Engcrantz (M) 
 

Kontaktpolitiker Solängen, Härnevi samt Ungdomsmottagningen 
Marlene Juthstrand (SD) och vakant 
 

Daglig verksamhet - Kungsängen och Brunna 
Stig Engcrantz (M) och Kerstin Ahlin (S)  
 

Daglig Verksamhet - Bro 
Marlene Juthstrand (KD) och Christer Norberg (S) 
 

Arbetsmarknadsenheten 
Birgitta Dickson (M) och Jessica Dannefalk (S) 
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             Samhällsbyggnadskontoret
             Christin Jofs

2021-09-22

Källa: Arbetsförmedlingen
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Öppet arbetslösa i procent av den registrerade arbetskraften 16-64 år
i Upplands-Bro kommun, Stockholms län samt riket fr.o.m. 2019
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Riket
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           Christin Jofs
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   Arbetsmarknadsdata: Antal personer fördelat på riket, län och kommun 2021-08. Förändring sedan 2020-08.
Antal och andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Förändring i antal samt i procentenheter.

Riket, län, kommun Kvinnor och män  16-64 år  

Öppet 
arbetslös
a 
- antal Förändring.

Sökande i 
program 
med 
aktivitetss
töd 
- antal Förändring.

Totalt
- antal Förändring.

Öppet 
arbetslös
a 
- andel Förändring.

Sökande i 
program 
med 
aktivitetss
töd 
- andel Förändring.

Totalt
- andel Förändring.

Riket 199075 -90594 200314 14741 399389 -75853 3,80% -1,70% 3,90% 0,30% 7,70% -1,40%
Stockholms län 55382 -24375 39045 7421 94427 -16954 4,40% -1,90% 3,10% 0,60% 7,50% -1,40%
Upplands Väsby 1296 -525 879 249 2175 -276 5,20% -2,30% 3,50% 0,90% 8,70% -1,30%
Vallentuna 412 -223 279 43 691 -180 2,30% -1,30% 1,60% 0,20% 3,90% -1,10%
Österåker 658 -199 440 91 1098 -108 2,90% -0,90% 1,90% 0,40% 4,80% -0,50%
Värmdö 618 -327 414 67 1032 -260 2,70% -1,40% 1,80% 0,30% 4,40% -1,10%
Järfälla 2242 -691 1670 409 3912 -282 5,30% -1,80% 4,00% 0,90% 9,30% -0,80%
Ekerö 361 -140 216 4 577 -136 2,60% -1,00% 1,50% 0,00% 4,10% -0,90%
Huddinge 3048 -928 2020 356 5068 -572 5,10% -1,60% 3,40% 0,60% 8,50% -1,00%
Botkyrka 3667 -709 2703 386 6370 -323 7,40% -1,50% 5,40% 0,70% 12,80% -0,80%
Salem 317 -90 210 12 527 -78 3,80% -1,10% 2,50% 0,10% 6,30% -0,90%
Haninge 2284 -863 1688 337 3972 -526 4,70% -1,90% 3,40% 0,60% 8,10% -1,20%
Tyresö 783 -357 618 108 1401 -249 3,10% -1,40% 2,50% 0,40% 5,60% -1,00%
Upplands-Bro 787 -218 540 180 1327 -38 5,10% -1,50% 3,50% 1,10% 8,70% -0,40%
Nykvarn 140 -80 118 0 258 -80 2,40% -1,40% 2,00% 0,00% 4,50% -1,40%
Täby 940 -442 515 141 1455 -301 2,70% -1,30% 1,50% 0,40% 4,10% -0,90%
Danderyd 371 -191 229 26 600 -165 2,60% -1,20% 1,60% 0,20% 4,10% -1,00%
Sollentuna 1560 -643 1067 251 2627 -392 4,10% -1,70% 2,80% 0,60% 6,90% -1,10%
Stockholm 23684 -12559 16424 2892 40108 -9667 4,40% -2,30% 3,00% 0,50% 7,40% -1,70%
Södertälje 3372 -1109 3254 556 6626 -553 6,40% -2,20% 6,20% 1,00% 12,60% -1,20%
Nacka 1701 -971 1110 104 2811 -867 3,20% -1,80% 2,10% 0,20% 5,20% -1,60%
Sundbyberg 1463 -585 930 303 2393 -282 4,70% -2,10% 3,00% 0,90% 7,70% -1,20%
Solna 1718 -896 918 269 2636 -627 3,70% -2,00% 2,00% 0,60% 5,70% -1,40%
Lidingö 676 -350 402 51 1078 -299 3,00% -1,50% 1,80% 0,20% 4,80% -1,30%
Vaxholm 141 -58 94 21 235 -37 2,50% -1,00% 1,60% 0,40% 4,10% -0,60%
Norrtälje 907 -285 762 151 1669 -134 3,10% -1,00% 2,60% 0,50% 5,70% -0,50%
Sigtuna 1675 -739 1106 323 2781 -416 6,40% -2,80% 4,20% 1,30% 10,70% -1,50%
Nynäshamn 561 -197 439 91 1000 -106 4,00% -1,40% 3,10% 0,60% 7,10% -0,80%
 

Källa: Arbetsförmedlingen
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   Arbetsmarknadsdata: Antal personer fördelat på riket, län och kommun 2021-08. Förändring sedan 2020-08.
Antal och andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Förändring i antal samt i procentenheter.

Riket, län, kommun Kvinnor och män  16-64 år (endast utrikesfödda)

Öppet 
arbetslösa 
- antal Förändring.

Sökande i 
program 
med 
aktivitetsstöd 
- antal Förändring.

Totalt
- antal Förändring.

Öppet 
arbetslösa 
- andel Förändring.

Sökande i 
program 
med 
aktivitetsstöd 
- andel Förändring.

Totalt
- andel Förändring.

Riket 101810 -30119 122390 4343 224200 -25776 8,50% -2,80% 10,30% 0,10% 18,80% -2,70%
Stockholms län 31419 -9829 25852 3897 57271 -5932 8,10% -2,80% 6,60% 0,80% 14,70% -2,00%
Upplands Väsby 849 -281 624 179 1473 -102 8,80% -3,70% 6,50% 1,50% 15,30% -2,20%
Vallentuna 155 -69 119 -29 274 -98 5,00% -2,50% 3,80% -1,10% 8,80% -3,70%
Österåker 267 -38 220 10 487 -28 5,80% -1,10% 4,80% 0,00% 10,60% -1,10%
Värmdö 185 -44 201 -9 386 -53 5,20% -1,40% 5,70% -0,40% 11,00% -1,90%
Järfälla 1537 -319 1270 308 2807 -11 9,10% -2,50% 7,50% 1,50% 16,50% -1,00%
Ekerö 102 -25 130 -11 232 -36 4,50% -1,40% 5,70% -0,80% 10,10% -2,20%
Huddinge 1951 -457 1453 249 3404 -208 8,80% -2,30% 6,60% 1,00% 15,40% -1,30%
Botkyrka 2734 -380 2127 274 4861 -106 10,20% -1,80% 8,00% 0,80% 18,20% -1,00%
Salem 143 -29 119 -4 262 -33 6,50% -1,70% 5,40% -0,50% 11,90% -2,20%
Haninge 1297 -370 1059 192 2356 -178 7,80% -2,70% 6,40% 0,90% 14,20% -1,80%
Tyresö 315 -92 315 44 630 -48 6,40% -2,10% 6,40% 0,80% 12,80% -1,30%
Upplands-Bro 505 -72 380 144 885 72 9,10% -2,20% 6,90% 2,20% 16,00% 0,10%
Nykvarn 40 -21 51 -7 91 -28 4,90% -3,00% 6,30% -1,20% 11,20% -4,20%
Täby 393 -109 280 58 673 -51 5,10% -1,80% 3,70% 0,60% 8,80% -1,20%
Danderyd 138 -53 139 -12 277 -65 5,00% -1,90% 5,00% -0,40% 10,00% -2,30%
Sollentuna 969 -271 749 129 1718 -142 7,80% -2,70% 6,10% 0,80% 13,90% -1,90%
Stockholm 12564 -4875 10496 1311 23060 -3564 8,00% -3,30% 6,70% 0,70% 14,70% -2,50%
Södertälje 2546 -709 2594 449 5140 -260 9,70% -3,20% 9,90% 1,40% 19,60% -1,80%
Nacka 763 -371 610 -8 1373 -379 6,10% -2,90% 4,90% -0,10% 11,00% -3,00%
Sundbyberg 904 -278 680 207 1584 -71 8,00% -3,10% 6,00% 1,60% 14,00% -1,60%
Solna 945 -368 563 134 1508 -234 5,90% -2,60% 3,50% 0,70% 9,40% -1,90%
Lidingö 293 -86 218 -18 511 -104 6,10% -2,10% 4,50% -0,60% 10,60% -2,70%
Vaxholm 39 -14 48 5 87 -9 5,20% -1,90% 6,40% 0,70% 11,60% -1,20%
Norrtälje 324 -71 372 38 696 -33 7,40% -2,20% 8,40% 0,40% 15,80% -1,80%
Sigtuna 1197 -358 826 218 2023 -140 10,60% -3,40% 7,30% 1,80% 18,00% -1,60%
Nynäshamn 264 -69 209 46 473 -23 8,30% -2,70% 6,60% 1,20% 14,90% -1,50%
 

Källa: Arbetsförmedlingen
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  Arbetsmarknadsdata: Antal personer fördelat på riket, län och kommun 2021-08. Förändring sedan 2020-08.
Antal och andel av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år. Förändring i antal samt i procentenheter.
Riket, län, kommun Kvinnor och män 18-24 år  

Öppet 
arbetslösa 
- antal Förändring.

Sökande i 
program 
med 
aktivitetsstöd 
- antal Förändring.

Totalt
- antal Förändring.

Öppet 
arbetslösa 
- andel Förändring.

Sökande i 
program 
med 
aktivitetsstöd 
- andel Förändring.

Totalt
- andel Förändring.

Riket 25317 -17265 27665 -2109 52982 -19374 4,90% -3,00% 5,30% -0,10% 10,20% -3,10%
Stockholms län 5671 -3241 4342 148 10013 -3093 5,00% -2,90% 3,80% 0,10% 8,80% -2,70%
Upplands Väsby 111 -100 108 21 219 -79 4,60% -4,20% 4,50% 0,90% 9,10% -3,30%
Vallentuna 52 -52 54 -16 106 -68 3,30% -3,10% 3,40% -0,90% 6,70% -4,00%
Österåker 72 -45 69 0 141 -45 3,40% -2,10% 3,30% 0,00% 6,70% -2,00%
Värmdö 75 -53 63 -2 138 -55 3,50% -2,30% 3,00% 0,00% 6,50% -2,30%
Järfälla 231 -149 229 37 460 -112 5,50% -3,70% 5,40% 0,80% 10,90% -2,90%
Ekerö 51 -9 28 -1 79 -10 4,40% -1,00% 2,40% -0,20% 6,80% -1,30%
Huddinge 360 -121 194 -11 554 -132 5,90% -2,20% 3,20% -0,30% 9,20% -2,40%
Botkyrka 398 -134 244 47 642 -87 7,30% -2,40% 4,50% 0,90% 11,70% -1,50%
Salem 49 -18 33 -5 82 -23 6,00% -2,00% 4,10% -0,50% 10,10% -2,50%
Haninge 302 -190 266 38 568 -152 5,80% -3,50% 5,10% 0,80% 10,90% -2,80%
Tyresö 102 -84 114 -13 216 -97 4,00% -3,20% 4,50% -0,40% 8,40% -3,60%
Upplands-Bro 111 -42 75 11 186 -31 7,10% -2,40% 4,80% 0,80% 11,90% -1,50%
Nykvarn 26 -17 21 -6 47 -23 5,20% -2,90% 4,20% -0,90% 9,40% -3,80%
Täby 91 -67 64 -10 155 -77 2,70% -2,20% 1,90% -0,40% 4,60% -2,60%
Danderyd 34 -19 17 -5 51 -24 2,50% -1,70% 1,30% -0,50% 3,80% -2,10%
Sollentuna 160 -113 146 47 306 -66 4,50% -3,30% 4,20% 1,30% 8,70% -2,00%
Stockholm 2399 -1204 1609 -21 4008 -1225 5,30% -2,80% 3,60% -0,10% 8,90% -2,90%
Södertälje 277 -218 299 31 576 -187 5,10% -3,60% 5,50% 0,80% 10,60% -2,80%
Nacka 146 -144 100 -57 246 -201 3,20% -3,10% 2,20% -1,20% 5,40% -4,30%
Sundbyberg 113 -75 108 18 221 -57 4,60% -3,20% 4,40% 0,70% 9,10% -2,60%
Solna 141 -70 112 16 253 -54 4,00% -2,10% 3,20% 0,40% 7,20% -1,70%
Lidingö 55 -29 27 -13 82 -42 2,80% -1,40% 1,40% -0,60% 4,20% -2,10%
Vaxholm 17 -7 17 -3 34 -10 3,20% -1,30% 3,20% -0,60% 6,40% -1,90%
Norrtälje 102 -80 115 5 217 -75 3,60% -2,70% 4,00% 0,30% 7,60% -2,40%
Sigtuna 128 -166 153 36 281 -130 4,80% -5,80% 5,80% 1,50% 10,60% -4,20%
Nynäshamn 68 -35 77 4 145 -31 5,20% -2,20% 5,90% 0,60% 11,10% -1,60%
 

Källa: Arbetsförmedlingen
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