
Handlingar till 

Socialnämndens sammanträde

den 28 april 2022 
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Ansökan om föreningsbidrag 2022 - BRIS 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar Bris region mitt, 75 000 kronor i föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2022. 

Sammanfattning 

Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 

organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 

inom nämndens verksamhetsområde. Föreningar och organisationer som 

arbetar med barn som far illa tillhör denna kategori.  

Bris region mitt ansöker om 75 000 kr i föreningsbidrag för verksamhetsåret 

2022. Socialkontoret anser att Bris region mitt uppfyller kraven för att ta emot 

föreningsbidrag ifrån Socialnämnden och föreslår att föreningen erhåller 75 

000 kr i föreningsbidrag för verksamhetsåret 2022. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 1 april 2022

 Bris region mitts ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2022

med tillhörande bilagor

Ärendet 

2019 tog Socialnämnden över hela ansvaret för föreningsbidrag till föreningar 

och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro 

kommun som kompletterar det arbete som socialtjänsten bedriver inom 

Socialnämndens verksamhetsområden, ifrån Kultur- och fritidsnämnden.  

Socialnämnden ansvarar för verksamhetsområdena omsorg av personer med 

funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som 

regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt 

bistånd, arbetsmarknadsinsatser, daglig verksamhet, insatser för personer med 

missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med 

psykiska funktionsnedsättningar samt kommunens mottagande av nyanlända. 
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Bris, barnens rätt i samhället ansökan om föreningsbidrag för 
verksamhetsåret 2022 

Bris bygger sin verksamhet på frivilligt arbete samt ekonomiska bidrag och 

gåvor. Föreningen bedriver ett arbete främst till barn och ungdomar. Bris har 

Sveriges nationella stödlinje för barn och erbjuder professionellt samtalsstöd 

via chatt, mejl och telefon till alla barn upp till 18 år. Varje barn som kontaktar 

Bris får ett tryggt, anonymt och kostnadsfritt samtal och stöd utav en utbildad 

kurator. Sedan mars 2021 är stödlinjen öppen dygnet runt.  

Under 2021 har Bris noterat en samtalsökning till deras samtalsstöd med 32 

procent jämfört med 2020. Utöver den generella samtalsökningen har Bris 

noterat en oroande ökning av samtal kring ämnen som självmord, sexuella 

övergrepp, självdestruktivitet, ätstörningar samt fysiskt och psykiskt våld. 

Pandemin och den samhällskris som den har lett till har förstärkt en redan 

existerande utsatthet hos många barn.  

2021 öppnade Bris region mitt upp en egen regional mottagning. 

Brismottagningen i Stockholm erbjuder ett fördjupat och individuellt anpassat 

stöd till barn i form av individ- och familjesamtal, gruppstöd, lotsning till andra 

instanser samt stöd i kontakt med andra myndigheter.  

I Bris långsiktiga plan för får åren 2021–2025 framkommer det att Bris ska 

fokusera på följande områden fram till 2025: 

 Att samhället ska tillgodose barnets rättigheter 

 Att finnas till för alla barn 

 Att ha en stark regional närvaro 

 Att finnas där barn finns 

 Att vara en inkluderande rörelse 

Den långsiktiga planen bryts sedan ner till årliga verksamhetsplaner som 

beskriver hur arbetet genomförs årligen. 

Socialkontorets förslag till beslut  

Bris region mitt ansöker om 75 000 kronor i föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2022. Socialkontoret anser att Bris uppfyller kraven på att 

erhålla föreningsbidrag ifrån Socialnämnden då föreningens verksamhet 

kompletterar socialtjänstens arbete. Socialkontoret föreslår att föreningen 

erhåller 75 000 kr i föreningsbidrag för verksamhetsåret 2022. 

Barnperspektiv 

Bris ser barn och ungdomar som sin uppdragsgivare. Bris arbetar efter de 

principer som fastslagits i FN:s konvention om barnets rättigheter. 
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Socialkontoret 

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef social- och 

arbetsmarknadsavdelningen 

 

Beslut sänds till 

  

 Bris region mitt 
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Ansökan om föreningsbidrag 2022 - Finska 
Synskadades Förening 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beviljar Finska Synskadades Förening föreningsbidrag 

med 1 260 kronor för verksamhetsåret 2022. 

2. Socialnämnden beviljar Finska Synskadades Förening 35 000 kronor 

för föreningens arbete med finsktalande synskadade då Upplands-Bro 

kommun är ett finskt förvaltningsområde.  

Sammanfattning 

Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 

organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 

inom nämndens verksamhetsområde. Finska synskadades förening är en 

intresseförening inom nämndens verksamhetsområde och har tidigare ansökt 

föreningsbidrag via Kultur- och fritidsnämnden.  

Socialkontoret anser att Finska Synskadades Förening uppfyller kraven för att 

erhålla föreningsbidrag ifrån Socialnämnden och föreslår att föreningen 

erhåller 1260 kronor i föreningsbidrag för verksamhetsåret 2022. 

Socialkontoret föreslår även att Finska Synskadades Förening erhåller 35 000 

kronor för föreningens arbete med finsktalande synskadade då Upplands-Bro 

kommun är ett finskt förvaltningsområde. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 1 april 2022 

 Finska Synskadades Förening ansökan om föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2022 med tillhörande bilagor 

Ärendet 

2019 tog Socialnämnden över hela ansvaret för föreningsbidrag till föreningar 

och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro 

kommun, som kompletterar det arbete som socialtjänsten bedriver inom 

Socialnämndens verksamhetsområden, ifrån Kultur- och fritidsnämnden. 
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Intresseföreningar har tidigare erhållit 70 kronor per medlem ifrån Kultur- och 

fritidsnämnden i grundbidrag. 

Socialnämnden ansvarar för verksamhetsområdena omsorg av personer med 

funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som 

regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt 

bistånd, arbetsmarknadsinsatser, daglig verksamhet, insatser för personer med 

missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med 

psykiska funktionsnedsättningar samt kommunens mottagande av nyanlända. 

Finska synskadades förening ansökan om föreningsbidrag för 
verksamhetsåret 2022 

Finska Synskadades Förening i Upplands-Bro är en lokalförening till 

Sverigefinska Synskadadeförbundet. Sverigefinska Synskadadeförbundet är en 

intresseorganisation för finsktalande synskadade i Sverige. 

Förbundets viktigaste uppgift är att bevaka och driva medlemmarnas frågor på 

riks-, landstings- och kommunal nivå. Förbundet har som prioriterat område att 

alla finskspråkiga synskadade ska ha möjlighet att delta på samhällets alla 

områden och förbundet samarbetar med nordiska synskadeorganisationer och 

finskspråkiga minoritetsorganisationer som är verksamma i Sverige. 

I Upplands-Bro så träffas föreningen på onsdagar 10-13 i lokalen Kontakten i 

Kungsängen. Under 2022 vill föreningen bland annat genomföra aktiviteterna 

handarbete, gympa/sittgyma, utflykt till Nynäshamn, teater, museum, kryssning 

och en rekreationsresa.  

Finskt förvaltningsområde 

Socialkontoret anser att Finska Synskadades Förening bidrar till att Upplands-

Bro kommun kan fullfölja sitt uppdrag som finskt förvaltningsområde. 

Kontoret föreslår att föreningen erhåller 35 000 kronor för sitt arbete med 

finsktalande synskadade bosatta i Upplands-Bro kommun. Föreningen ska 

inkomma med en redovisning utav vilka aktiviteter de har genomfört för dessa 

medel i nästa års ansökan om föreningsbidrag.   

Socialkontorets förslag till beslut  

Finska synskadades förening har tidigare sökt grundbidrag genom Kultur- och 

fritidsnämnden. Grundbidraget till föreningar och organisationer inom 

funktionshinderområdet har tidigare varit 70 kronor per medlem. Föreningen 

hade år 2021 18 medlemmar och ansöker för år 2022 således om 1 260 kronor i 

grundbidrag.  

Socialkontoret anser att Finska Synskadades Förening uppfyller kraven på att 

ta emot föreningsbidrag från Socialnämnden då föreningens verksamhet 

kompletterar socialtjänstens arbete. Socialkontoret föreslår att Finska 
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synskadades förening erhåller 1 260 kronor i föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2022. 

Socialkontoret föreslår även att Finska Synskadades Förening erhåller 35 000 

kronor för föreningens arbete med finsktalande synskadade då Upplands-Bro 

kommun är ett finskt förvaltningsområde. 

Barnperspektiv 

Sverigefinska Synskadadeförbundet är en intresseorganisation för finsktalande 

synskadade i Sverige som arbetar för att alla medlemmar, inklusive barn och 

ungdomar, ska ha möjlighet att delta på samhällets alla områden. 

Socialkontoret 

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef social- och 

arbetsmarknadsavdelningen 

 

Beslut sänds till 

  

 Finska Synskadades Förening i Upplands-Bro 
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Ansökan om föreningsbidrag 2022 - Bro härads 
Rödakorskrets 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar Bro Härads Rödakorskrets föreningsbidrag med 25 000 

kr för verksamhetsåret 2022. 

Sammanfattning 

Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 

organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 

inom nämndens verksamhetsområde. Föreningar och organisationer inom det 

humanitära området tillhör denna kategori. 

Bro Härads Rödakorskrets ansöker om föreningsbidrag på 25 000 kronor för 

verksamhetsåret 2022. Socialkontoret anser att Bro Härads Rödakorskrets 

uppfyller kraven på att erhålla föreningsbidrag ifrån Socialnämnden då 

föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens arbete. Socialkontoret 

föreslår att Bro Härads Rödakorskrets erhåller 25 000 kr i föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2022. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 1 april 2022 

 Bro Härads Rödakorskrets ansökan om föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2022 med tillhörande bilagor 

Ärendet 

2019 tog Socialnämnden över hela ansvaret för föreningsbidrag till föreningar 

och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro 

kommun, som kompletterar det arbete som socialtjänsten bedriver inom 

Socialnämndens verksamhetsområden, ifrån Kultur- och fritidsnämnden.  

Socialnämnden ansvarar för verksamhetsområdena omsorg av personer med 

funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som 

regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt 

bistånd, arbetsmarknadsinsatser, daglig verksam µk.-het, insatser för personer 

med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med 

psykiska funktionsnedsättningar samt kommunens mottagande av nyanlända. 
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Bro Härads Rödakorskrets ansökan om föreningsbidrag för 
verksamhetsåret 2022 

Röda Korset beskriver sig själva som en utav världens största humanitära 

nätverk. Organisationen finns i 192 länder och är en utav Sveriges största 

humanitära organisationer med närvaro i flertalet kommuner. Bro Härads 

Rödakorskrets är en av dessa lokala organisationer med cirka 250 medlemmar i 

Upplands-Bro kommun.  

Bro Härads Rödakorskrets verksamhet 2021 präglades precis som året innan 

utav Coronapandemin. Föreningens kretsstämma genomfördes via poströstning 

den 25 februari. När restriktionerna lättade öppnade föreningen sin lokal i 

slutet av sommaren. Bro Härads Rödakorskrets har under året etablerat ett 

samarbete med den lokala ICA-handlaren i Bro. Ett samarbete som kommer att 

utvecklas under 2022. Året avslutades med en julmarknad den 27 november 

samt med en julavslutning den 11 december.  

Föreningen avser att komma starta upp nya och fler aktiviteter under 2022 som 

ska tas fram genom en behovsanalys. Bro Härads Rödakorskrets planerar även 

att bli mer synliga och nå ut till fler invånare i kommunen genom att etablera 

sig på sociala medier och starta upp en sida på Facebook.  

Socialkontorets förslag till beslut  

Bro Härads Rödakorskrets ansöker om minst 25 000 kr i föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2022. Socialkontoret anser att Bro Härads Rödakorskrets 

uppfyller kraven på att erhålla föreningsbidrag ifrån Socialnämnden då 

föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens arbete.  

Då Socialnämndens budgeterade medel för föreningsbidrag 2022 är begränsade 

föreslår socialkontoret att Bro Härads Rödakorskrets erhåller ett bidrag på  

25 000 kronor ifrån Socialnämnden. 

Barnperspektiv 

Bro Härads Rödakorskrets ger humanitär hjälp samt anhörigstöd till barn och 

ungdomar i behov utav detta. 
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Socialkontoret 

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef social- och 

arbetsmarknadsavdelningen 

 

 

Beslut sänds till 

  

 Bro Härads Rödakorskrets 
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Ansökan om föreningsbidrag 2022 - 
Reumatikerförbundet Järfälla Upplands-Bro 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar Reumatikerförbundet Järfälla Upplands-Bro 

föreningsbidrag med 25 200 kronor för verksamhetsåret 2022. 

Sammanfattning 

Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 

organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 

inom nämndens verksamhetsområde. Patientorganisationer tillhör denna 

kategori. Reumatikerförbundet Järfälla- Upplands-Bro ansöker om 

föreningsbidrag från Socialnämnden för verksamhetsåret 2022. Föreningen har 

360 medlemmar. 

Socialkontoret anser att Reumatikerförbundet Järfälla- Upplands-Bro uppfyller 

kraven på att erhålla föreningsbidrag från Socialnämnden då föreningens 

verksamhet kompletterar socialtjänstens arbete. Socialkontoret föreslår att 

Reumatikerförbundet Järfälla Upplands-Bro erhåller 25 200 kronor i 

föreningsbidrag för verksamhetsåret 2022. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 1 april 2022 

 Reumatikerförbundet Järfälla Upplands-Bros ansökan om 

föreningsbidrag för verksamhetsåret 2022 med tillhörande bilagor 

Ärendet 

2019 tog Socialnämnden över hela ansvaret för föreningsbidrag till föreningar 

och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro 

kommun, som kompletterar det arbete som socialtjänsten bedriver inom 

Socialnämndens verksamhetsområden, ifrån Kultur- och fritidsnämnden. 

Patientföreningar har tidigare erhållit 70 kronor per medlem ifrån Kultur- och 

fritidsnämnden i grundbidrag. 

Socialnämnden ansvarar för verksamhetsområdena omsorg av personer med 

funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som 

regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt 
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bistånd, arbetsmarknadsinsatser, daglig verksamhet, insatser för personer med 

missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med 

psykiska funktionsnedsättningar samt kommunens mottagande av nyanlända. 

Reumatikerförbundet Järfälla Upplands-Bros ansökan om 
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2022 

Reumatikerförbundet är en politiskt och religiöst obunden organisation som har 

funnits sedan år 1945. Reumatikerförbundet arbetar för att människor som 

lever med reumatiska sjukdomar ska kunna leva ett gott och aktivt liv samt 

stödjer forskning inom området. Förbundet samlar och sprider kunskap, driver 

viktiga frågor för reumatiker, stöttar och inspirerar sina medlemmar och andra 

reumatiker.  

Reumatikerförbundet Järfälla Upplands-Bro hade under 2021 360 medlemmar. 

Föreningen har kunnat genomföra en del aktiviteter under året på grund av 

minskad smittorisk. Exempelvis så har det genomförts en handgrupp med 

paraffinbad, sittgympa och vattengymnastik i Jakobsbergs simhall. 

Bokbytarklubben har träffats en gång i månaden för diskussion och byte av 

böcker. Föreningen har även haft informationsträffar om Ankyloserande 

spondylit och Psoriasisartrit samt medicinsk yoga.  

Under hösten bjöds medlemmarna in till filmvisning av filmen ”En runda till” 

på Kallhälls folketshus och det anordnades adventsfika med kaffe, 

smörgåstårta, lotteri och underhållning.  

Reumatikerförbundet Järfälla Upplands-Bro förhoppning är att få i gång de 

fysiska träffarna samt aktiviteterna under 2022.  

Socialkontorets förslag till beslut  

Reumatikerförbundet Järfälla- Upplands-Bro har tidigare sökt grundbidrag 

genom Kultur- och fritidsnämnden. Grundbidraget till föreningar och 

organisationer har varit 70 kronor per medlem. Föreningen hade år 2021 360 

medlemmar och ansöker således om 25 200 kronor i grundbidrag.  

Socialkontoret anser att Reumatikerförbundet Järfälla Upplands-Bro uppfyller 

kraven på att erhålla föreningsbidrag från Socialnämnden då föreningens 

verksamhet kompletterar socialtjänstens arbete. Socialkontoret föreslår att 

Reumatikerförbundet Järfälla Upplands-Bro erhåller 25 200 kronor i 

föreningsbidrag för verksamhetsåret 2022. 

Barnperspektiv 

Reumatikerförbundet ger råd och stöd åt barn och unga med 

reumatikersjukdomar samt deras familjer och anhöriga. 

Socialkontoret 
 



22 Ansökan om föreningsbidrag 2022 - Reumatikerförbundet Järfälla Upplands-Bro

 

 
   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-04-01 SN 22/0157 

 
 

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef social- och 

arbetsmarknadsavdelningen 

 

 

 

 

Beslut sänds till 

  

 Reumatikerförbundet Järfälla Upplands-Bro 
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Ansökan om föreningsbidrag 2022 - Upplands-
Bro Anhörigförening 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar Upplands-Bro Anhörigförening föreningsbidrag med 

60 000 kronor för verksamhetsåret 2022. 

Sammanfattning 

Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 

organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 

inom nämndens verksamhetsområde. Föreningar och organisationer inom 

området anhörigstöd tillhör denna kategori.  

Upplands-Bro Anhörigförening ansöker om föreningsbidrag på 60 000 kronor 

för verksamhetsåret 2022. Socialkontoret anser att Upplands-Bro 

Anhörigförening uppfyller kraven för att ta emot föreningsbidrag ifrån 

Socialnämnden och föreslår att föreningen erhåller 60 000 kr i föreningsbidrag 

för verksamhetsåret 2022. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 1 april 2022 

 Upplands-Bro kommuns Anhörigförenings ansökan om föreningsbidrag 

för verksamhetsåret 2022 med tillhörande bilagor 

Ärendet 

2019 tog Socialnämnden över hela ansvaret för föreningsbidrag till föreningar 

och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro 

kommun som kompletterar det arbete som socialtjänsten bedriver inom 

Socialnämndens verksamhetsområden, ifrån Kultur- och fritidsnämnden.  

Socialnämnden ansvarar för verksamhetsområdena omsorg av personer med 

funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som 

regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt 

bistånd, arbetsmarknadsinsatser, daglig verksamhet, insatser för personer med 

missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med 

psykiska funktionsnedsättningar samt kommunens mottagande av nyanlända. 
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Upplands-Bro Anhörigförenings ansökan om föreningsbidrag 
för verksamhetsåret 2022 

Upplands-Bro Anhörigförening bildades 2003 och är en ideell, partipolitiskt 

och religiöst obunden förening som stödjer anhöriga oavsett ålder, kön, diagnos 

eller etnicitet hos den närstående. Föreningen vill tillsammans med sina 

medlemmar väcka debatt och påverka det anhörigstöd som finns i Upplands 

Bro kommun. Föreningen är en utav ett 60-tal lokalföreningar i Sverige som är 

anslutna till Anhörigas Riksförbund. Vid årets slut 2021 hade föreningen 102 

medlemmar.  

Precis som 2020 så präglades början av 2021 utav svårigheter för föreningen 

att kunna genomföra de aktiviteter som hade planerats. Föreningen har under 

året försökt att hitta andra vägar förutom att ses fysiskt för att ge stöd till sina 

medlemmar. Under årets första fyra månader var föreningens möten och 

kontakter enbart digitala. Föreningens förhoppning är att kunna återgå till att 

kunna genomföra aktiviteter där medlemmar kan ses och mötas fysiskt under 

2022.  

Exempel på genomförda aktiviteter är 2021 års sommarfest för medlemmar 

som hölls på Kvistaberg den 3 juni. Dagverksamheten för personer med 

demens, som har sin verksamhet i lokalerna, höll ett föredrag. Andra aktiviteter 

som genomfördes var korvgrillning samt medlemsträff på Gröna Udden. 

Upplands-Bro Anhörig förening har även medverkat som utställare på 

Alzheimerdagen den 21 september samt var med och arrangerade aktiviteter 

under den nationella anhörigveckan.  

Upplands-Bro anhörigförening är positiva till det samverkansklimat som råder 

mellan Anhörigföreningen och kommunen. Speciellt den samverkan som 

byggts upp med Förebyggande enheten och genom aktivt samråd med 

Anhörigrådet samt Tillgänglighetsrådet.  

I verksamhetsplanen för 2022 framkommer det att föreningen ska genomföra 

egna aktiviteter vid större arrangemang i Bro respektive Kungsängen såsom 

Kungskalaset i Kungsängen (maj) och Fest i byn i Bro (september) under året. 

Upplands-Bro Anhörigförening ska även synliggöra anhörigas situation den 

under den nationella anhörigveckan samt genomföra föreläsningar för sina 

medlemmar.  

Socialkontorets förslag till beslut 

Upplands-Bro Anhörigförening ansöker om 60 000 kr i föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2022. Socialkontoret anser att Upplands-Bro Anhörigförening 

uppfyller kraven på att erhålla föreningsbidrag ifrån Socialnämnden då 

föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens arbete.  

Socialkontoret föreslår att Upplands-Bro Anhörigförening erhåller ett bidrag på 

60 000 kronor ifrån Socialnämnden för verksamhetsåret 2022. 
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Barnperspektiv 

Upplands-Bro Anhörigförening ger stöd och hjälp till barn och ungdomar som 

är anhöriga oavsett kön, diagnos eller etnicitet hos den närstående. 

Socialkontoret 

 

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef social- och 

arbetsmarknadsavdelningen 

Beslut sänds till 

  

 Upplands-Bro Anhörigförening 
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Yttrande - Rekommendation om 
överenskommelse länsövergripande samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg 

Förslag till beslut 
 Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen  

 

1. anta Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård 

och omsorg  

2. meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 30 juni 2022 med e-post till 

registrator@storsthlm.se 

 

Sammanfattning 

Storsthlm har tillsammans med Region Stockholm tagit fram ett förslag till 

Huvudöverenskommelse för samverkan inom hälsa, vård och omsorg i 

Stockholms län (HÖK). För att underlätta och samordna när insatser ges från 

både kommun och region finns flera länsövergripande överenskommelser som 

reglerar samverkan och ansvarsfördelning inom olika sakområden inom vård 

och omsorg. Det har dock saknats en huvudöverenskommelse med dels 

gemensam målsättning och utgångspunkter samt dels principer om samverkan 

på olika nivåer. Den föreslagna huvudöverenskommelsen börjar gälla tidigast 1 

juli 2022, eller efter att samtliga parter har beslutat att anta överenskommelsen 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 25 mars 2022 

 Rekommendation om att anta Huvudöverenskommelse om 

länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK 

 Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, 

vård oh omsorg 

 Riktlinje för länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg- 

Riktlinje enligt huvudöverenskommelse (HÖK) 

 Presentation HÖK 

 Minnesanteckninar frågor-svars-möte om HÖK 9 november 2021 
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Ärendet 

Kommunerna i länet och Region Stockholm har en långvarig erfarenhet av 

samverkan. Det fortsatta utvecklingsarbetet behöver dock stödjas genom en 

samordningsstruktur för hur kommunerna och regionen tydligare organiserar 

sitt gemensamma arbete. Storsthlms styrelse beslutade därför på sitt 

sammanträde den 14 oktober 2021 att rekommendera kommunerna i länet att 

anta huvudöverenskommelsen om länsövergripande samverka kring hälsa, vård 

och omsorg (HÖK). Syftet med huvudöverenskommelsens är att skapa bättre 

förutsättningar för samarbete mellan parternas verksamheter och därmed bidra 

till det övergripande målet för samverkan mellan regionen och kommunerna. 

Det vill säga, att den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård 

och omsorg som ska ske på ett samordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt. 

Samverkan sker på flera olika nivåer och mellan ett stort antal aktörer i länet. 

Genom denna överenskommelse fastställs den övergripande organisationen för 

samverkan. 

Förslaget till huvudöverenskommelse fastställer även principer för; 

- parternas gemensamma och respektive ansvar för sammanhållen, god, 

delaktig och effektiv vård och omsorg 

- struktur för samverkan på olika nivåer mellan kommunerna och 

regionerna 

- hur samverkan ska ske lokalt, delregionalt och regionalt 

- hur överenskommelser inom sakområden ska tas fram/revideras och 

följas upp 

Riktlinje för länsövergripande samverkan  

Till huvudöverenskommelsen finns en riktlinje för länsövergripande 

samverkan kring hälsa, vård och omsorg. Denna beskriver bland annat 

organisation, processer och arbetssätt kring samverkan. Parterna förbinder sig 

genom HÖK att samverka i enlighet med riktlinjen. Riktlinjen uppges kunna 

revideras över tid.  

I riktlinjen förtydligas att med hälsa, vård och omsorg avses samlat alla de 

insatser som ges av kommunerna och regionen enligt det lagreglerade ansvaret: 

- Med hälso- och sjukvård avses de insatser som ges av antingen 

kommunen eller regionen enligt hälso- och sjukvårdslagen eller 

tandvårdslagen 

- Med socialtjänst respektive omsorg avses insatser som ges av 

kommunen enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade eller annan relevant lagstiftning. 
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Organisation för samverkan 

Kommunerna har genom Storsthlms styrelse och hälso- och sjukvårdsnämnden 

i regionen en politisk styrgrupp, Vård i samverkan (VIS). Den politiska 

styrgruppen leder den strategiska inriktningen för länsövergripande ärenden 

och beslut i respektive organisation gällande frågor som rör hälsa, vård och 

omsorg. Som stöd i sitt arbete har VIS en tjänstemannastyrgrupp, 

Sammanhållen vård- och omsorg. Denna styrgrupp stöds av olika 

samrådsgrupper och arbetsgrupper för olika sakområden.  

Lokal samverkan med samordnande funktion och samordnande 
vårdcentral 

I den lokala samverkan ska enligt förslaget till huvudöverenskommelse, 

respektive part utse en samordnande funktion i den lokala samverkan. 

Kommunens samordnande funktion ska ansvara för samverkan kring hälso- 

och sjukvård och omsorg och enligt förslaget vara en länk för samverkans 

aktörer in till kommunens berörda verksamheter inklusive utförarverksamhet i 

privat regi. Denne ska delta i lokal samverkan. 

 Den kommunala samordnande funktionen förväntas: 

- vara kontaktperson för andra aktörer i samverkan med kommunen kring 

vård- och omsorg 

- delta i lokala samverkansmöten med samordnad vårdcentral och 

eventuella andra aktörer 

- kunna föra frågor till och från kommunens verksamheter inklusive 

utförarverksamheter i privat regi 

Den kommunala samordnande funktionen bör därutöver ha: 

- god kunskap om socialtjänstens organisation och uppdrag 

- kännedom om aktuella samverkansfrågor kring hälso- och sjukvård och 

omsorg 

Beroende på kommunens organisation kan det behövas att kommunen utser fler 

än en person till funktionen som samordnande funktion för att utöver hälso- 

och sjukvården täcka in socialtjänstens alla verksamhetsområden. 

Regionens vårdcentraler har redan idag ett uppdrag gällande lokal samverkan. 

Det innebär att vårdcentralerna i en kommun eller stadsdel tillsammans ska 

utse en samordnande vårdcentral. Uppdraget för denna är bland annat att 

sammankalla till lokala samverkansmöten. Stockholms läns sjukvårdsområde 

(SLSO) har uppdragits att stödja och vägleda de samordnande vårdcentralerna. 

Socialkontorets bedömning 

Socialkontoret ställer sig positiv till förslaget om en huvudöverenskommelse 

mellan kommunerna och regionen gällande hälsa, vård och omsorg. 

Huvudöverenskommelsen främjar samverkan mellan huvudmännen och bidrar 



           ch omsorg - SN 21/0287-2 Yttrande - Rekommendation om överenskommelse länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg : Yttrande - Rekommendation om överenskommelse länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg

 

 
   

Datum Vår beteckning 4 (4)  
   SN 21/0287 

 
 

till gemensamma principer och en tydlig utgångspunkt för hur samverkan ska 

bedrivas och följas upp på olika nivåer. 

Socialkontoret vill understryka vikten av att den kommunala samordnande 

funktionen/funktionerna representeras av personer med god kunskap inom 

hälso- och sjukvårdsfrågor samt inom socialtjänstens områden. 

  

Barnperspektiv 

Ärendet bedöms inte medföra några direkta konsekvenser ur ett 

barnrättsperspektiv. 

Socialkontoret 

 

 

Socialchef   

 Avdelningschef Social och  

Arbetsmarknadsavdelningen  

 

 

 

  

Bilagor 

1. Rekommendation överenskommelse samverkan vård och omsorg   

2. Huvudöverenskommelse om samverkan vård och omsorg  

3. Riktlinje för länsövergripande samverkan  

4. Presentation HÖK 

5. Minnesanteckninar frågor-svars-möte om HÖK 9 november 2021 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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REKOMMENDATION UT 
2021-10-14 
S/21/0168 

Kommunstyrelser 
Berörda förvaltningschefer inom 
Socialförvaltning 

 

Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm 
Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm 
08-615 94 00 info@storsthlm.se storsthlm.se Org.nr. 222000-0448 

 

Huvudöverenskommelse om 
länsövergripande samverkan kring hälsa, 
vård och omsorg, HÖK 
Rekommendation 
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 14 oktober 2021 att rekommendera 
kommunerna i länet att anta huvudöverenskommelsen om länsövergripande 
samverkan kring hälsa, vård och omsorg (HÖK). 

Bakgrund
Kommunerna i länet och Region Stockholm har en långvarig grund för samverkan. Men 
det fortsatta utvecklingsarbetet behöver stödjas genom en samordningsstruktur för hur 
kommunerna och regionen organiserar sitt gemensamma arbete ännu tydligare. För att 
underlätta och samordna när insatser ges från både kommun och region finns flera 
länsövergripande överenskommelser som reglerar samverkan och ansvarsfördelning i 
olika sakområden inom vård och omsorg. Det har saknats en huvudöverenskommelse 
med gemensam målsättning och utgångspunkter samt principer för samverkan på olika 
nivåer. 

Beskrivning av huvudöverenskommelsen
Storsthlm har tillsammans med Region Stockholm tagit fram ett förslag till 
Huvudöverenskommelse för samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län 
(förkortad HÖK). Styrgrupp för arbetet har varit Tjänstemannastyrgruppen 
Sammanhållen vård och omsorg. Storsthlms styrelse beslutade 2021-10-14 att 
rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelsen. 

Förslaget till huvudöverenskommelse bygger till stor del vidare på de arbetssätt och 
samverkansformer som hittills fungerat väl, och ska samtidigt ge förutsättningar för 
fortsatt dialog, utveckling och förändring av samverkan.  

Arbetet grundar sig på en gemensam förstudie som genomfördes år 2018 (länk till 
förstudien samt bilagor). Sakkunskap inhämtades från tjänstemän, jurister, ekonomer, 
kommunikatörer och e-strateger från kommun och region.  

Kommunerna i länet har under våren år 2021 getts möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget till överenskommelse genom en tjänstemannaremiss. Synpunkter har även 
inhämtats från tjänstepersoner inom i Region Stockholm. 



        ring hälsa, vård och omsorg - SN 21/0287-2 Yttrande - Rekommendation om överenskommelse länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg : SN 21_0287-4 Rekommendation överenskommelse samverkan  vård och omsorg 785347_1_1

 
 

 

2(4) 

Förslaget till huvudöverenskommelse fastställer principer för:  

• parternas gemensamma och respektive ansvar för sammanhållen, god, delaktig 
och effektiv vård och omsorg, 

• struktur för samverkan på olika nivåer mellan kommunerna och regionen,  

• hur samverkan ska ske lokalt, delregionalt och regionalt.  

• hur överenskommelser inom sakområden ska tas fram/revideras och följas upp. 

 
Riktlinje 
Eftersom överenskommelsen är långsiktig kommer de delar i samverkan som kan 
komma att behöva förändras över tid, bland annat organisation för samverkan och 
process för uppföljning av samverkan, regleras i en särskild riktlinje till 
överenskommelsen. Arbetet med riktlinjen pågår och kommunerna i länet kommer att 
involveras i framtagandet. Riktlinjen kommer sedan att fastställas av 
tjänstemannastyrguppen Sammanhållen vård och omsorg i februari år 2022. 
 
Samordnande funktion i den lokala samverkan 
I den lokala samverkan ska enligt förslaget till ny huvudöverenskommelse, respektive 
part utse en samordnande funktion i den lokala samverkan i kommunen (och 
stadsdelarna i Stockholm stad). 
  
Kommunens samordnande funktion 
Kommunens samordnande funktion ska, enligt förslaget till ny huvudöverenskommelse 
vara en länk för samverkansaktörer in till kommunens berörda verksamheter, inklusive 
utförarverksamhet i privat regi.  
 
Den kommunala samordnande funktionen förväntas:  

• vara kontaktperson för andra aktörer i samverkan med kommunen kring vård- 
och omsorg,  

• delta i lokala samverkansmöten med samordnande vårdcentral, och eventuella 
andra aktörer,  

• kunna föra frågor till och från kommunens verksamheter, inklusive 
utförarverksamheter i privat regi. 

Den samordnande funktionen bör ha:  

• god kunskap om socialtjänstens organisation och uppdrag,  
• kännedom om aktuella samverkansfrågor kring hälso- och sjukvård och 

omsorg. 

Beroende på till exempel kommunens organisation kan det behövas att kommunen 
utser fler än en person till funktionen samordnande funktion för att täcka in alla 
socialtjänstens verksamhetsområden.  
 
Den kommunala samordnande funktionens roll kan komma att utvecklas över tid, och 
kan också behöva anpassas utifrån förutsättningarna i den lokala samverkan. 
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Samordnande vårdcentral  
Det finns redan idag ett uppdrag för vårdcentralerna i den lokala samverkan. 
Vårdcentralerna i en kommun, eller stadsdel i Stockholm stad, ska tillsammans utse en 
samordnande vårdcentral. Det kan vara en vårdcentral antingen regionens regi eller i 
privat regi. Uppdraget är bland annat att organisera och sammankalla till lokala 
samverkansmöten. Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har också uppdragits att 
stödja och vägleda de samordnande vårdcentralerna. 

Uppdraget är formulerar enligt nedan i förfrågningsunderlaget för husläkarverksamhet 
från och med 1 februari 2021. 

”Husläkarmottagningarna i varje kommun/stadsdel ska gemensamt utse en 
husläkarmottagning som, på strukturell nivå, ska ansvara för samordningen av 
samverkan mellan vård- och omsorgsgivare som invånarna i kommunen/stadsdelen 
vänder sig till. Den husläkarmottagning som har blivit utsedd ska rapportera detta till 
HSF senast den 30 april. I de fall vårdgivarna i en kommun/stadsdel inte utser en 
mottagning kommer HSF att utse vilken mottagning som ska vara ansvarig.  

Att samordna samverkan på strukturell nivå innebär att organisera och sammankalla 
till nätverksmöten med vård- och omsorgsgivarna i området samt arbeta för ett högt 
deltagande i den samverkan där vården bör vara representerad.  

Samordningen ska gälla patientgrupper och processer som rör flera vård- och 
omsorgsgivare och där samverkan förbättrar för patienterna. I samordningsansvaret 
ingår även att säkerställa att ansvarsområdena inom Närområdesplanen är fördelade 
och planen är aktuell. Samordnande husläkarmottagning har också särskilt ansvar för 
samordning vid behov av krisstöd till befolkningen vid allvarlig händelse. 
Husläkarmottagningar ska delta i den strukturella samverkan med vård- och 
omsorgsgivare i området. Varje husläkarmottagning ansvarar för samverkan kring den 
enskilde patienten.” 

Länk till förfrågningsunderlaget. 

Organisering av den lokala samverkan 
Parterna måste själva forma hur den lokala samverkan ska bedrivas på bästa sätt, samt 
utifrån hur samverkan redan bedrivs. Det gäller även vilka aktörer och funktioner som 
ingår i samverkan. Den lokala samverkan motsätter inte att det finns ytterligare forum 
och grupperingar för lokal samverkan, och det är viktigt att bibehålla redan fungerande 
samverkan. 

Om parterna inte kommer överens om annat så är det den samordnande vårdcentralen 
som har i sitt uppdrag att ansvara för att sammankalla till samverkan. 

Frågor och svarsmöte 
Storsthlm bjuder tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen in kommunerna 
för ett digitalt möte för frågor och svar om förslaget till huvudöverenskommelse samt 
förslaget till riktlinjen.  
 
Datum: 2021-11-09 
Tid: 15:00 – 16:00 
 
Anmälan till mötet sker till  
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1. Inledning 
Mellan kommunerna i Stockholms län (nedan kallade kommunerna) och Region Stockholm 
(nedan kallad regionen) finns en huvudöverenskommelse (nedan kallad HÖK) om samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg. Med hälsa, vård och omsorg avses samlat alla de insatser som 
ges av kommunerna och regionen enligt det lagreglerade ansvaret (se punkt 2.3 i HÖK). 

Med hälso- och sjukvård avses insatser som ges av antingen kommunen eller regionen enligt 
hälso- och sjukvårdslagen eller tandvårdslagen. Med socialtjänst respektive omsorg avses 
insatser som ges av kommunen enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, eller annan relevant lagstiftning. 

Syftet med HÖK är att skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan parternas 
verksamheter och bidra till det övergripande målet för samverkan. HÖK reglerar principer 
och former för samverkan mellan kommunerna och regionen på en övergripande 
länsövergripande nivå (ibland kallad regional nivå) samt lokal nivå. Med lokal nivå avses det 
geografiska områden som utgörs av en enskild kommun, eller respektive stadsdel i Stockholm 
stad. 

Med kommunernas respektive regionens verksamhetsområden avses de verksamheter 
(oavsett driftsform) och ansvarsområden som åligger respektive part genom lagstiftning eller 
överenskommelser.  

Denna länsövergripande riktlinje för samverkan mellan regionen beskriver organisation och 
processer för samverkan på tjänstemannanivå mellan kommunerna och regionen kring HÖK. 
Parterna förbinder sig genom HÖK att samverka i enlighet med riktlinjen.  

Riktlinjen ska kunna utvecklas och revideras för att möta förändrade behov. Det är 
tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg som fastställer riktlinjen (nedan 
kallad tjänstemannastyrgruppen). Gällande riktlinje publiceras på www.storsthlm.se 

2. Prioriterade områden för länsövergripande 
samverkan 
En prioritering av områden för länsövergripande samverkan fastställs av den politiska 
styrgruppen för vård i samverkan (nedan kallad VIS) för aktuell mandatperiod. Vid behov kan 
områdena kompletteras med ytterligare prioriteringar som sträcker sig under ett år. Förslag 
till prioriterade områden för samverkan tas fram av tjänstemannastyrgruppen. 

De prioriterade områdena är fokus för den länsövergripande samverkan mellan kommunerna 
och regionen och är grund för länsövergripande handlingsplaner och liknande. 
Prioriteringarna är vägledande för den lokala samverkan mellan enskild kommun och 
regionen.  

En viktig del i den länsövergripande samverkan och lokala samverkan är omställningen till 
god nära vård. I enlighet med det nationella arbetet kring god och nära vård ska regioner och 
kommuner arbeta för att utveckla samverkan, eftersom det är en förutsättning för att ställa 
om till nära vård. Från nationell nivå uppmanas kommunerna och regionen att tillsammans 
upprätta gemensam målbild och struktur för att driva omställningen med utgångspunkt i 
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lokala förutsättningar och behov. Det övergripande målet i HÖK utgör en sådan målbild. Med 
utgångspunkt från denna målbild och VIS prioriterade områden påbörjas arbetet under år 
2022 med att ta fram en långsiktig länsövergripande handlingsplan för god och nära vård.   

3. Processer för länsövergripande samverkan  
Det länsövergripande utvecklingsarbetet kring, och uppföljning av samverkan om hälsa, vård 
och omsorg sker med utgångspunkt från VIS och tjänstemannastyrguppen. 
Utvecklingsarbetet och utarbetande av länsövergripande överenskommelser inom 
sakområden, riktlinjer och rutiner och andra samverkansdokument, är en gemensam process 
mellan parterna. Funktioner med sakkunskap och nödvändig kompetens deltar i arbetet. Vid 
behov sker samråd med brukarorganisationer och utförarverksamheter.  

Kommunerna (genom Storsthlm) och regionen har var för sig dokumenterade processer, som 
är anpassade till varandra, för att ta fram och revidera länsövergripande 
samverkansöverenskommelser och liknande utifrån fastställda mallar. 

4. Avgränsning mellan HÖK och 
länsövergripande överenskommelser inom 
sakområden  
Mellan kommunerna och regionen finns flera överenskommelser inom sakområden inom 
hälsa, vård och omsorg. Dessa omfattar även samverkan i sakfrågor på länsövergripande och 
lokal nivå för vissa målgrupper och verksamhetsområden. HÖK med tillhörande riktlinje 
ersätter inte det som överenskommits i dessa överenskommelser med tillhörande 
länsövergripande riktlinjer, rutiner eller anvisningar. HÖK ska inte utgöra hinder för den 
samverkan som bedrivs inom ramen för dessa överenskommelser utan ska ses som ett 
komplement som övergripande samordnar och säkerställer de olika samverkansprocesserna. 
Parterna har ett gemensamt ansvar för att överenskommelserna inom sakområden 
regelbundet följs upp och uppföljningen av dessa regleras i respektive överenskommelse.   

Gällande länsövergripande överenskommelser med tillhörande länsövergripande riktlinjer 
och likande finns publicerat på Storsthlms webbplats, www.storsthlm.se. 

5. Organisation av länsövergripande och lokal 
samverkan 
Nedan beskrivs organisation för samrådsgrupper och kunskapsstyrning. Uppdrag och 
organisation för VIS och tjänstemannastyrgruppen beskrivs i HÖK. 
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5.1 Gemensamt sekretariat 
Som stöd i sitt arbete har VIS och tjänstemannastyrgruppen ett sammanhållande sekretariat 
bestående av ordinarie resurser från regionen och Storsthlm. Det sammanhållande 
sekretariatet bereder ärenden till, och följer upp prioriterade områden för samverkan i VIS.  

Sekretariatet ansvarar för: 

• en sammanhållande årsplanering av den länsövergripande samverkan 
• sammanhållande uppföljning av prioriterade områden för länsövergripande 

samverkan 
• bereda underlag till tjänstemannastyrgrupp och VIS 
• att det utarbetas förslag till uppdrag för och bemanning av samrådsgrupper och 

arbetsgrupper 
• samordning av uppdragen till samrådsgrupper och arbetsgrupper. 

Samrådsgrupper och arbetsgrupper rapporterar till tjänstemannastyrgruppen genom det 
gemensamma sekretariatet under tjänstemannastyrgruppen. 

Vid behov inhämtar det gemensamma sekretariatet sakkunskap från deltagare i 
samrådsgrupper och arbetsgrupper. 

5.2 Länsövergripande samrådsgrupper och arbetsgrupper 
Till stöd för tjänstemannastyrgruppen finns samrådsgrupper för prioriterade målgrupper och 
sakområden. Samrådsgruppernas syfte är att  

• förvalta och följa upp länsövergripande överenskommelser inom samrådsgruppens 
sakområde  

• identifiera relevanta utvecklingsfrågor för den länsövergripande samverkan  
• utgöra arena för dialog och samverkan kring kunskapsstyrningen som rör 

samrådsgruppens sakområde 
• bidra i omställningen till God och nära vård.     

Samrådsgrupperna utses av tjänstemannastyrgruppen och bemannas av representanter för 
kommunerna, regionen och vid behov från utförarverksamheter och andra aktörer, 
exempelvis patient-, brukar- och anhörigorganisationer så att samrådsgruppen har den 
kompetens som krävs för uppdraget. Vid behov kan särskilda tillfälliga arbetsgrupper utses. 
Varje samrådsgrupp och arbetsgrupp har ett tydligt uppdrag som beslutas av 
tjänstemannastyrgruppen. Samrådsgruppernas eller arbetsgruppernas uppdrag är bland 
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annat att inom sitt område ansvara för att utarbeta, förvalta och följa upp 
samverkansöverenskommelser samt framtagande och revidering av kunskaps- och 
beslutsstöd som rör samverkan. Skillnaden mellan samrådsgrupp och arbetsgrupp är främst 
att arbetsgruppens uppdrag är begränsad i omfattning eller tid.  

Samrådsgrupper och arbetsgrupper har en bred representation av kompetenser och 
sakkunskap inom verksamhetsområdet. Personer med verksamhetskunskap och medicinsk 
sakkunskap inom kommunernas respektive regionens berörda verksamhetsområden ingår i, 
eller finns att tillgå som stöd till, respektive samrådsgrupp och arbetsgrupp. Kommunernas 
representanter utses av Storsthlms socialtjänstnätverk (nedan kallad socialtjänstnätverket). 
Regionens representanter utses av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).  

Arbetet i samrådsgrupper och arbetsgrupper sker så ändamålsenligt som möjligt och ska vara 
ett komplement till eventuella andra grupperingar och utvecklingsarbeten i länet. 

Vid tidpunkten när denna riktlinje börjar gälla finns följande samrådsgrupper: 

• Länsövergripande samverkan om barn och ungas hälsa 
• Länsövergripande samverkan om äldres hälsa, äldreomsorg och kommunal hälso- 

och sjukvård 
• Länssamverkan om psykisk ohälsa, beroendefrågor och psykiatrisk hälso- och 

sjukvård 
• Länssamverkan om digitalisering av hälso- och sjukvård och omsorg. 

 

5.3 Länsgemensamma medel som beslutas av regeringen 
Tjänstemannastyrgruppen fattar beslut om planering och fördelning av statliga 
stimulansmedel från regeringen som tilldelas kommunerna och regionen gemensamt. 
Tjänstemannastyrgruppen kan uppdra åt samrådsgrupp eller arbetsgrupp att planera, 
genomföra samt följa upp länsgemensamma insatser. 

Statliga stimulansmedel som enbart riktas till kommunerna eller regionen omfattas inte av 
denna riktlinje och beslutas på annat sätt.  

5.4  Lokal samverkan med aktörer utanför HÖK 
Parterna i den lokala samverkan avgör tillsammans vilka övriga aktörer som ingår i 
samverkan som omfattas av HÖK. Parterna har ett gemensamt ansvar för att lokala 
samverkansfrågor är förankrade med andra berörda samverkansaktörer utanför 
kommunernas respektive regionens verksamhetsområden. 

6. Organisation för kunskapsstyrning 
Samverkan mellan den länsövergripande nivån av kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård 
respektive socialtjänst bör initieras  

• när vården och omsorgen är ojämlikt fördelad för gemensamma behovs- och 
patientgrupper  

• när det är mer effektivt att arbeta tillsammans med exempelvis innehåll i 
kunskapsstöd  
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• vid prioritering av gemensamma insatsområden för att sätta upp gemensamma mål 
för uppföljning  

• när uppföljning har visat att det finns förbättringsområden. 

Samverkan kan initieras av kommunerna eller regionen och beslut fattas av 
tjänstemannastyrgruppen. 

Kunskapsstyrningen inom regionens hälso- och sjukvård och socialtjänst och kommunal 
hälso- och sjukvård syftar till att 

• bästa kunskap är tillgänglig och används vid varje möte med patienter, besökare och 
brukare  

• resultat följs upp och analyseras 
• verka för förbättringar i verksamheter. 

Sammanhållen kunskapsstyrning omfattar kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys, 
stöd till verksamhetsutveckling samt stöd till ledarskapet. Kunskapsstyrningen bygger på 
samspel mellan nationell, länsövergripande och lokal nivå för att uppnå en mer jämlik och 
resurseffektiv vård och omsorg. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) samordnar de två nationella systemen för 
kunskapsstyrning: nationell kunskapsstyrning för socialtjänst och nationellt system för 
kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.  

Kunskapsstyrningen som omfattas av HÖK avser den kunskapsstyrning som berör 
gemensamma behovsgrupper och där kommunerna och regionen på lokal nivå eller 
länsövergripande nivå ser gemensam nytta av att samverka.  

Kommunen och regionen ansvarar på lokal nivå för lokal kunskapsstyrning, utveckling och 
uppföljning. Tjänstemannastyrgruppen initierar, beslutar och följer upp kunskapsstyrning 
som är länsövergripande. Detta omfattar länsövergripande kunskapsstyrning: 

• riktlinjer och rutiner 
• metod- och kunskapsstöd 
• uppföljning och analys 
• stöd till verksamhetsutveckling 
• stöd till ledarskapsutveckling. 

Det gemensamma sekretariatet ansvarar för att identifiera behov av länsövergripande 
kunskapsstyrning. Tjänstemannastyrgruppen kan uppdra åt samrådsgrupper och 
arbetsgrupper olika insatser inom den länsövergripande kunskapsstyrningen. Insatserna sker 
i samverkan med övriga aktörer inom kommunerna och regionen som har uppdrag inom 
kunskapsstyrning. Arbetet omfattar framtagande eller revidering av kunskapsstöd, med fokus 
på samverkanssituationer och insatser som effektiviserar tillämpning av kunskap i nya 
arbetssätt och metoder. 

7. Lokal samverkan som omfattas av HÖK 
7.1 Samordnande funktioner i den lokala samverkan 
Respektive part i HÖK utser samordnande funktioner som underlättar den lokala samverkan 
i en kommun eller stadsdel i Stockholm stad. De samordnande funktionerna kan komma att 
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utvecklas över tid, och kan också behöva anpassas utifrån förutsättningarna i den lokala 
samverkan. 

7.1.1 Kommunens samordnande funktion 
En kommuns samordnande funktion är en länk för samverkansaktörer in till kommunens 
eller stadsdelens berörda verksamheter, inklusive utförarverksamhet i privat regi.  

Kommunens samordnande funktion förväntas:  

• vara kontaktperson för olika aktörer i samverkan med kommunens hälso- och 
sjukvård och omsorg 

• delta i lokala samverkansmöten med samordnande vårdcentral, och eventuella andra 
aktörer 

• kunna föra frågor till och från kommunens verksamheter, inklusive 
utförarverksamheter i privat regi.  

Den samordnande funktionen bör ha god kunskap om socialtjänstens, och den kommunala 
hälso- och sjukvårdens, och omsorgens organisation och uppdrag och kännedom om aktuella 
samverkansfrågor kring hälso- och sjukvård och omsorg.  

Beroende på till exempel kommunens organisation kan det behövas att kommunen utser fler 
än en person till funktionen samordnande funktion för att täcka in alla kommunens berörda 
verksamhetsområden.  

Storsthlm erbjuder kommunerna länsövergripande samordnande stöd. 

7.1.2 Regionens samordnande funktion (Samordnande vårdcentral) 
Vårdcentralerna i en kommun, eller stadsdel i Stockholm stad, utser tillsammans en 
samordnande vårdcentral. Det kan vara en vårdcentral antingen i regionens regi eller i privat 
regi. Regionens samordnande funktion ska organisera den övriga av regionens hälso- och 
sjukvård som berörs av den lokala samverkan och sammankalla till och facilitera 
återkommande lokala samverkansmöten, om inget annat överenskommits mellan parterna.   

Uppdraget för den samordnande vårdcentralen regleras av regionens förfrågningsunderlag 
för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.  

Stockholms länssjukvårdsområde (SLSO) stödjer och vägleder de samordnande 
vårdcentralerna. 

8. Uppföljning av länsövergripande och lokal 
samverkan  
Enligt HÖK sker uppföljning årligen i dialogform för hur väl HÖK bidrar till de övergripande 
målen för samverkan. Därtill har parterna gemensamt ansvar för att överenskommelser inom 
sakområden regelbundet följs upp. Uppföljning sker gemensamt, samordnat och 
sammanställs och rapporteras till VIS. Uppföljningen redovisas för kommunerna genom 
socialtjänstnätverket. 
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8.1 Årshjul för uppföljningsprocessen 
Enligt HÖK fattar tjänstemannastyrgruppen inför varje kalenderår beslut om prioriteringar 
vad gäller uppföljningar av länsgemensamma överenskommelser. 

Uppföljning av den länsövergripande samverkan sker enligt processen nedan: 

 

Det gemensamma sekretariatet ansvarar för uppföljningsprocessen och rapportering av 
resultatet till tjänstemannastyrgruppen och VIS. Sekretariatet beslutar vilka metoder och 
datakällor och nyckeltal som används. 

8.2 Uppföljningsdialog om länsövergripande samverkan  
Dialog sker årligen mellan parterna angående hur väl HÖK och riktlinjen bidrar till de 
övergripande målen för samverkan. Dialogen bidrar till gemensam analys och utveckling av 
samverkan mellan parterna. Deltagare från kommunerna i uppföljningsdialogen utses av 
socialtjänstnätverket. Regionens deltagare utses av HSF.  

Det gemensamma sekretariatet ansvarar för planering och dialogen och sammanställning av 
resultatet. 

8.3 Uppföljning av lokal samverkan 
Parterna ansvarar gemensamt för att på lokal nivå följa upp och utveckla den lokala 
samverkan. Utveckling tillgodoses i första hand på lokal nivå. Problem eller oenigheter 
mellan parterna hanteras på lokal nivå, såvida dessa inte är av en sådan principiell karaktär 
att det kan antas påverka andra parter.  

8.4 Uppföljning av överenskommelser inom sakområden 
Enligt HÖK har parterna gemensamt ansvar för att arbetet och utvecklingen som görs inom 
överenskommelser inom sakområden regelbundet följs upp. Uppföljning sker gemensamt, 
samordnat och sammanställs och rapporteras till VIS. Inför varje kalenderår beslutar 
tjänstemannastyrgruppen om prioriteringar vad gäller uppföljningar av länsgemensamma 
överenskommelser.  
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Det gemensamma sekretariatet ansvarar för uppföljningen. Tjänstemannastyrgruppen kan 
uppdra åt samrådsgrupp eller arbetsgrupp att följa upp respektive 
samverkansöverenskommelse och rapportera till det gemensamma sekretariatet. 

8.5 Process för länsövergripande utvecklingsfrågor 
Tjänstemannastyrgruppen ansvarar med stöd av det gemensamma sekretariatet och 
samrådsgrupper och arbetsgrupper för att identifiera utvecklingsfrågor för den 
länsövergripande samverkan. 

Kommunerna lyfter utvecklingsfrågor genom respektive kommuns socialchef till 
socialtjänstnätverket. Frågor lyfts därigenom vidare till länsövergripande samverkansnivå 
genom kommunernas representanter i tjänstemannastyrgruppen.  

Regionens vårdgivare lyfter utvecklingsfrågor genom HSF. 

8.6 Uppföljning av problem i samverkan 
Syftet med uppföljningen är att identifiera strukturella problem i samverkan, och 
rapporteringen möjliggör för parterna att föra upp problem eller oenigheter kring lokal 
samverkan till den länsövergripande samverkansnivån. Uppföljningen avser inte avvikelser 
som rör enskilda individer. Rapporteringen ska inte ersätta parternas skyldighet att 
rapportera avvikelser. 

Kommunerna rapporterar problem i samverkan till Storsthlm. Vårdgivare i regionen 
rapporterar problem i samverkan till HSF. Instruktioner för parternas rapportering av 
problem i samverkan inom respektive länsövergripande överenskommelse i sakområden 
finns på Storsthlms webbplats www.storsthlm.se.  

HSF och Storsthlm ska löpande stämma av inkomna rapporter och återkoppla till parterna. 
Strukturella problem i samverkan rapporteras till VIS genom tjänstemannastyrgruppen. 
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Förord  
Stockholms läns befolkning har vuxit under lång tid. Med fler invånare och en förändrad demografi 
har behov av vård och omsorg ökat, särskilt för äldre med komplexa vårdbehov. Som invånare 
förväntar vi oss en tillgänglig och nära vård med god kvalitet som fungerar sömlöst mellan olika 
aktörer. Kommunerna och regionen har efter många års gemensamt arbete en bra grund för 
samarbete. Med denna övergripande överenskommelse om samverkan för hälsa, vård och omsorg 
förstärker vi det goda samarbetet ytterligare.   
 
Huvudöverenskommelsen är en viktig signal till såväl beslutsfattare som vårdens och omsorgens 
medarbetare att tillsammans kan vi mer, och vi kan bättre. Därför organiserar vi vårt gemensamma 
arbete ännu tydligare. Vårt gemensamma mål är att alltid sträva efter en jämlik vård där resurser 
används på bästa sätt så för att den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård och 
omsorg, samt att befolkningens hälsa ska öka.    

Vårdens och omsorgens medarbetare kommer från olika verksamheter, har olika uppdrag och ibland 
olika yrkestraditioner, men möter samma patienter och brukare med samma önskan om stöd, vård och 
omsorg utan försvårande gränser. Denna huvudöverenskommelse ska vara en bas för en fortlöpande 
dialog om hur vi bäst bidrar till varandras utveckling och hur vi skapar nytta och mervärde för alla 
invånare i Stockholms län.  

 
     

Ordförande för Region Stockholm i VIS Ordförande för kommunerna i Stockholms län i VIS 

 

 

Stockholm 2021-09-06

 

Region Stockholm 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
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Telefon 08-123 132 00 

Vardgivarguiden.se 

 

 

Storsthlm 
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Telefon 08-615 94 00 

Storsthlm.se 
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1 Överenskommelsens bakgrund, parter och syfte  

1.1 Inledning  
Kommunernas och regionernas ansvar och uppgifter är till stor del lagstyrda. För huvudmännen finns 
också en lagstadgad skyldighet att samarbeta när den enskilde är i behov av insatser från både 
kommun och region.   

För att underlätta insatser där både kommuner och regionen är inblandade, finns idag ett stort antal 
länsövergripande överenskommelser. Det har dock saknats en huvudöverenskommelse mellan 
kommunerna och regionen gällande hälsa, vård och omsorg. En sådan överenskommelse behövs för 
att främja samverkan och skapa förutsättningar för att huvudmännen ska kunna erbjuda 
sammanhållna och samordnade insatser på bästa sätt.  

Denna överenskommelse ska ge parterna en tydlig utgångspunkt och gemensamma principer för hur 
samverkan ska bedrivas och följas upp på olika nivåer mellan tjänstemän och politiker. 
Överenskommelsen bygger till stor del vidare på de arbetssätt och samverkansformer som hittills 
fungerat väl. Den skapar samtidigt förutsättningar för fortsatt utveckling och förändring av samverkan 
mellan parterna. Till huvudöverenskommelsen finns en riktlinje som kan ändras i takt med att 
arbetssätten utvecklas.  

Hälso- och sjukvård och omsorg behöver utgå ifrån och bedrivas tillsammans med den enskilde. 
Vården och omsorgen ska utgå ifrån bästa tillgängliga kunskap. Det förebyggande arbetet är viktigt 
både för att förbättra hälsan i befolkningen och för att det är kostnadseffektivt. Tillgången på 
arbetskraft och rätt kompetens inom vård och omsorg är en utmaning som behöver mötas på flera sätt. 
Vårt gemensamma utvecklingsarbete ska ske med stöd av digitalisering för att bidra till effektiva 
lösningar, nya arbetssätt och nya sätt att kommunicera, som i sin tur frigör resurser. 

1.2 Syfte med överenskommelsen  
Överenskommelsens syfte är att skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan parternas 
verksamheter och därmed bidra till det övergripande målet för samverkan. Överenskommelsen 
reglerar därför principer och former för samverkan mellan kommunerna och regionen och på en 
övergripande nivå. 

1.3 Avsiktsförklaring  
Överenskommelsens parter samverkar för att utveckla och prioritera det som är bäst för 
brukaren/patienten och för invånarna i hela Stockholms län. 

1.4 Benämning av parter 
Överenskommelsens parter är Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län, inklusive 
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Se vilka kommuner som ingår under ”Parter”.  

Kommunerna kallas gemensamt ”kommunerna” och var för sig ”kommun”. Region Stockholm kallas 
”regionen”. Kommunerna och regionen gemensamt kallas ”parterna”. Kommunerna samarbetar i 
strategiska frågor genom organisationen Storsthlm, ett förbund som ägs och styrs av länets 26 
kommuner och Storsthlms strategiska nätverk för socialtjänst. 

Om regionen eller kommunen tecknar avtal med någon annan part och överlåter uppgifter de har 
ansvar för, ska denna överenskommelse tillämpas. Respektive part ska ansvara för att 
överenskommelsen är bindande för och gälla eventuella underleverantörer. 
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2 Övergripande mål och målgrupper för samverkan 

2.1 Övergripande mål  
Det övergripande målet med samverkan mellan regionen och kommunerna är att den enskilde ska få 
en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg, samt att befolkningens hälsa ska förbättras. 

Det ska ske på ett samordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt för invånarna i Stockholms län. 

2.2 Målgrupper  
Målgrupperna är patienter och brukare, inklusive barn och unga, med behov av sammanhållna 
insatser från båda huvudmännen.  

2.3 Det lagreglerade ansvaret  
Huvudmännens respektive ansvar är reglerat i olika lagar och föreskrifter. Därutöver är det även 
reglerat i lag att huvudmännen ska samverka med varandra. Det är till exempel följande lagar: 

• Hälso- och sjukvårdslagen 
• Tandvårdslagen 
• Socialtjänstlagen 
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
• Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
• Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
• Lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård 
• Lagen om psykiatrisk tvångsvård 

Överenskommelsen utgår ifrån att parterna tar sitt ansvar enligt nuvarande och kommande lagkrav. 

3 Riktlinje för länsövergripande samverkan  
Till huvudöverenskommelsen finns en riktlinje för länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och 
omsorg. Den beskriver bland annat organisation, processer och arbetssätt kring samverkan.  
Tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg beslutar om revideringar av riktlinjen och 
gällande riktlinje publiceras i den digitala portalen som förvaltas av Storsthlm. Parterna ska följa 
riktlinjen. 

4 Organisation för samverkan 
Samverkan sker på flera olika nivåer och mellan ett stort antal aktörer i länet. Det är enbart den 
övergripande organisationen för samverkan som fastställs genom denna överenskommelse.  

Organisationen för länsövergripande samverkan beskrivs i riktlinjen till huvudöverenskommelsen.  

Huvudöverenskommelsen avser ordinarie samverkan, vid kris gäller andra samverkansformer. 
Övergripande samverkan vid kris finns beskriven i regionens plan för krisberedskap. Relevanta 
länsaktörer har tillsammans utvecklat modellen En trygg, säker och störningsfri region. 
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4.1 Politisk styrgrupp, Vård i Samverkan (VIS) 
Kommunerna, har genom Storsthlms styrelse, och hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen en politisk 
styrgrupp Vård i samverkan, VIS. Styrgruppen leder den strategiska inriktningen för länsövergripande 
samverkan och bereder ärenden inför beslut i respektive organisation i frågor som rör hälsa, vård och 
omsorg. 

4.2 Tjänstemannastyrgrupp, Sammanhållen vård och omsorg 
Kopplat till VIS finns en tjänstemannastyrgrupp för sammanhållen vård och omsorg i länet. 
Tjänstemannastyrgruppen består av representanter från regionen, kommunerna samt Storsthlm. 
Kommunernas representanter utses av Storsthlms strategiska nätverk för socialtjänst.   

Tjänstemannastyrgruppen bereder ärenden till VIS. Tjänstemannastyrgruppen beslutar om riktlinjer 
för operativ samverkan i länet, samverkansformer och processer för framtagande och förvaltning av 
överenskommelser samt uppföljning av samverkansöverenskommelserna. Dessa beslut ska vara 
förankrade hos respektive part. 

Tjänstemannastyrgruppen beslutar om revideringar av riktlinjen för länsövergripande samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg som bland annat beskriver organisation, processer och arbetssätt. 

4.3 Samrådsgrupper för prioriterade målgrupper och sakområden 
Till stöd för tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg ska det finnas samrådsgrupper 
för prioriterade målgrupper och sakområden. Varje samrådsgrupp ska ha ett tydligt uppdrag som 
beslutas av tjänstemannastyrgruppen. Tjänstemannastyrgruppen utser representanter i 
samrådsgrupper och arbetsgrupper från regionen, kommunerna och vid behov från 
utförarverksamheter och andra aktörer, exempelvis patient-, brukar- och anhörigorganisationer. 
Samrådsgrupperna ska ha den kompetens som krävs för uppdraget. 

Samrådsgrupperna ansvarar för att, inom sina sakområden, utarbeta och förvalta 
samverkansöverenskommelser, följa upp dem och rapportera till tjänstemannastyrgruppen.  
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Samrådsgrupperna har även uppdrag som rör kunskapsstyrning, framtagande och revidering av 
kunskaps- och beslutsstöd som rör samverkan.  

Information om samrådsgrupperna och deras uppdrag finns i den digitala portalen som förvaltas av 
Storsthlm (paragraf 4.7). 

4.4 Delregional samverkan 
Förtroendevalda inom regionen respektive kommunerna och stadsdelar i Stockholms stad träffas 
delregionalt för informationsutbyte och dialog kring frågor som berör båda huvudmännen i regionens 
regi. På tjänstemannanivå finns en motsvarande struktur för samverkan som organisationen för den 
politiska samverkan.  

4.5 Lokal samverkan 
På lokal nivå sker samverkan mellan utförare i vården och verksamheter som kommunerna är 
huvudman för. Den lokala samverkan kring hälsa, vård och omsorg ska ske i enlighet med det 
övergripande målet för huvudöverenskommelsen och utifrån parternas lagstadgade ansvarsområden 
och uppdrag. 

Regionen ansvarar för att det finns en utsedd vårdcentral med samordnande ansvar för samverkan i 
varje kommun och stadsdel i Stockholms stad. Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), som är en 
nämnd under regionfullmäktige, har i uppdrag att stödja och vägleda de samordnande 
vårdcentralerna.   

Respektive kommun ansvarar för att utse en samordnande funktion för samverkan kring hälso- 
och sjukvård och omsorg. Kommunens samordnande funktion ska vara en länk för samverkansaktörer 
in till kommunens berörda verksamheter, inklusive utförarverksamhet i privat regi samt delta i lokal 
samverkan. Storsthlm erbjuder kommunerna länsövergripande samordnande stöd.  

Respektive uppdrag inom ramen för lokal samverkan beskrivs i riktlinjen. 

4.6 Sekretariat och arbetsgrupper 
Som stöd i sitt arbete har VIS och tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg ett 
sammanhållande sekretariat bestående av ordinarie resurser från regionen och kommunerna 
genom Storsthlm.   

Vid behov skapas arbetsgrupper, exempelvis vid framtagande av överenskommelser och uppföljning av 
dessa. Arbetsgrupperna beslutas av tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg.  

4.7 Digital portal 
Storsthlms webbplats www.storsthlm.se fungerar som digital portal för samverkan mellan 
kommunerna och regionen.  

Där beskrivs samverkansorganisationen, uppdrag och kontaktuppgifter för samverkansgrupper för de 
olika sakområdena.   

I portalen publiceras även gällande riktlinje för länsövergripande samverkan kring hälsa vård och 
omsorg, överenskommelser för olika sakområden och gemensamma rutiner.  

Storsthlm och Region Stockholm har ett gemensamt ansvar för att utveckla portalen. Storsthlm 
ansvarar för att uppgifterna i den digitala portalen är aktuella. Regionen länkar till portalen från 
aktuella sidor på sll.se, exempelvis www.vardgivarguiden.se.  

5 Länsgemensamma samverkansöverenskommelser och dokument 
inom sakområden 

Samverkansöverenskommelser och därtill kopplade riktlinjer, rutiner och anvisningar är viktiga för att 
medarbetare i vården och de kommunala verksamheterna ska ha goda förutsättningar för att 
samarbeta kring den enskilde. 
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Hälso- och sjukvårdslagen (16 kap. 3 §) och socialtjänstlagen (5 kap. 1 a §, 8a § och 9a §) reglerar att 
region och kommun ska ingå överenskommelser om samarbete kring vissa målgrupper. 

Därtill har regionen och kommunerna slutit överenskommelser på ytterligare områden.  

VIS beslutar om gemensamma överenskommelser och rekommenderar sedan huvudmännen att anta 
dessa överenskommelser så att de blir gällande. 

 

 
 

Inom regionen respektive Storsthlm finns dokumenterat hur den gemensamma och den egna 
processen ser ut för framtagande/revidering och beslut av länsövergripande 
samverkansöverenskommelser.  

Utarbetandet av samverkansdokument ska följa beslutade mallar och vara en gemensam process 
mellan parterna. 

Länsgemensamma riktlinjer ska följas av parterna. Dessa beslutas av tjänstemannastyrgruppen 
Sammanhållen vård och omsorg. 

Lokala rutiner ska utgå ifrån de länsövergripande överenskommelserna och tas fram mellan de lokala 
parterna. 

Samtliga länsgemensamma samverkansdokument ska vara publicerade i den digitala portalen 
www.storsthlm.se 

6 Uppföljning av länsövergripande samverkan 
Dialog ska årligen ske mellan parterna angående hur väl huvudöverenskommelsen bidrar till de 
övergripande målen för samverkan. Dialogen ska bidra till gemensam analys och utveckling av 
samverkan mellan parterna. 

Därtill har parterna gemensamt ansvar för att överenskommelser inom sakområden regelbundet följs 
upp. Uppföljning ska ske gemensamt, samordnat och sammanställas och rapporteras till VIS.  

Inför varje kalenderår fattar tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg beslut om 
prioriteringar vad gäller uppföljningar av länsgemensamma överenskommelser. 

Uppföljning av samverkan beskrivs i riktlinjen för länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och 
omsorg.  

7 Allmänt om överenskommelsen 

7.1 Eskaleringstrappa vid oenigheter 
Vid eventuell oenighet ska alltid överenskommelsens syfte och gemensamma målsättning vara 
vägledande. Vid oenighet om tolkning av överenskommelsen eller parts eventuella avsteg från 
åtaganden i överenskommelsen ska eskaleringstrappan nedan följas. (Avsteg eller oenighet avseende 
enskilda överenskommelser ska lösas enligt liknande eskaleringstrappa i respektive 
överenskommelse.)   
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1. Avsteg från åtagande eller oenighet om tolkning ska i första hand lösas av parterna på lokal 
nivå i kommunen och regionen, såvida dessa inte är av en sådan principiell karaktär att det 
kan antas påverka andra parter.  

2. I det fall en fråga inte kan lösas lokalt, ska frågan hanteras av regionens och kommunernas 
gemensamma tjänstemannastyrgrupp Sammanhållen vård och omsorg.  

3. Ytterst hanteras avsteg från åtagande eller oenighet av den politiska styrgruppen VIS som har 
tolkningsföreträde gällande överenskommelsen. 

7.2 Ikraftträdande och upphörande 
Överenskommelsen börjar gälla 2022-07-01 eller efter att samtliga parter har beslutat att anta 
överenskommelsen. Överenskommelsen gäller därefter tills vidare.  

Överenskommelsen kan sägas upp med en uppsägningstid om tjugofyra (24) månader. Om en 
kommun säger upp överenskommelsen behöver övriga parter ta ställning till om överenskommelsen 
ska fortsätta att gälla för resterande parter.  

VIS beslutar om eventuella revidering av överenskommelsen. Reviderad överenskommelse börjar gälla 
tidigast tre månader efter att den omförhandlade överenskommelsen godkänts av parterna.  

7.3 Parter 
Region Stockholm  
Botkyrka kommun 
Danderyds kommun 
Ekerö kommun 
Haninge kommun 
Huddinge kommun 
Järfälla kommun 
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
Lidingö stad 
Nacka kommun 
Norrtälje kommun  
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 
Österåker kommun 
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Minnesanteckningar frågor-svars-möte om 
HÖK 9 november 2021 
Storsthlm har erbjudit kommunerna i länet ett tillfälle att ställa frågor om 
huvudöverenskommelsen om samverkan mellan kommunerna i Stockholms län och 
Region Stockholm gällande vård och omsorg.  

, processledare och , processledare svarar på 
kommunernas frågor. 

Fråga 1: Vad kommer huvudöverenskommelsen med tillhörande riktlinje att innebära 
för det lokala arbetet avseende till exempel resurser, förberedelser och omställning? 
Innebär HÖK:en att nuvarande lokala samverkansgrupper, arbetssätt och kontaktvägar 
behöver förändras? 

Svar: Storsthlm svarar att huvudöverenskommelsen (HÖK) och riktlinjen inte reglerar 
hur samverkan ska se ut på lokal nivå. Syftet med HÖK är främja att det finns 
förutsättningar i varje kommun (och stadsdel i Stockholm stad) för lokal samverkan. 
Kommunen och regionen måste själva få komma överens om hur den lokala samverkan 
bäst bedrivs. Redan fungerande samverkan ska självklart bibehållas. HÖK ska inte 
ersätta, eller utgöra ett hinder för den samverkan som redan bedrivs genom befintliga 
länsövergripande överenskommelser, eller lokala överenskommelser. HÖK ska ses som 
ett komplement som övergripande samordnar och främjar samverkan kring 
överenskommelser inom olika sakområden. 

Fråga 2: Vilka aktörer är det som ska ingå i den lokala samverkan? 

Svar: Storsthlm svarar att vilka övriga aktörer som deltar måste vara upp till 
kommunen och regionen i den lokala samverkan.  

Fråga 3: Huvudöverenskommelsen omfattar inte hur samverkan ska mellan 
brukarorganisationer och liknande. Kommer detta att framgå av riktlinjen? 

Svar: Storsthlm svarar att överenskommelsen reglerar främst samverkan mellan 
parterna i HÖK:en som är kommunerna i länet och regionen. Samverkan med andra 
aktörer är viktiga både på regional nivå och lokal nivå. Det står i HÖK:en att vid behov 
ska andra aktörer delta i de samrådsgrupper eller arbetsgrupper som finns på regional 
nivå. Detta beslutas av tjänstemannastyrgruppen. På lokal nivå är det kommunen och 
regionen som tillsammans kommer överens om vilka aktörer som deltar.   

Fråga 4: Omfattar den samordnande vårdcentralens uppdrag också att samordna sig 
med övriga vårdgivare i öppenvården och slutenvården? 

Svar: Storsthlm svarar att samordnande vårdcentrals ansvar omfattar målgrupper och 
processer som berör flera vård- och omsorgsgivare i kommunen (eller stadsdelen i 
Stockholm stad). Det inkluderar också samverkan med psykiatri och slutenvård men 
samordningsuppdraget är nytt och rollen kommer att behöva konkretiseras över tid.  
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Fråga 5: Vilka förutsättningar och resurser har vårdcentralerna att delta i den lokala 
samverkan? 

Svar: Storsthlm svarar att vårdcentralerna i respektive kommun och stadsdel i 
Stockholm stad gemensamt ska utse en samordnande vårdcentral som samordnar 
regionens del i den lokala samverkan. Den vårdcentral som utses erhåller också en viss 
ersättning för detta. Men det ingår också i övriga vårdcentralers grunduppdrag att delta 
i samverkan.  

Fråga 6: Vilken yrkesroll eller kompetens förväntas att den samordnande funktionen i 
kommunen har? 

Svar: Storsthlm svarar att den samordnande funktionen i kommunen kommer att 
beskrivas i riktlinjen. Rollen beskrivs i nuläget i rekommendationsbrevet till 
kommunerna som skickats ut med HÖK:en. Det är kommunen som bäst bedömer 
vilken yrkesroll eller kompetens som är lämplig. Den samordnande funktionen bör ha 
god kunskap om socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens 
organisation och uppdrag, och kännedom om aktuella samverkansfrågor. Beroende på 
till exempel kommunens organisation kan det behövas att kommunen utser fler än en 
person som samordnande funktion för att täcka in alla socialtjänstens 
verksamhetsområden. Den kommunala samordnande funktionens roll kan komma att 
utvecklas över tid, och kan också behöva anpassas utifrån förutsättningarna i den lokala 
samverkan. 

Fråga 7: Hur kommer medicinsk kompetens att säkerställas på den regionala 
samverkansnivån? 

Svar: Storsthlm svarar att det står i HÖK att samrådsgrupper och arbetsgrupper ska ha 
den kompetens som krävs för uppdraget. Det inbegriper självklart att det ska finnas 
funktioner med verksamhetskunskap samt hälso- och sjukvårdskompetens. Det är 
kommunerna som utser kommunernas representanter i samvårdsgrupperna och 
arbetsgrupper. 

Fråga 8: Kan ni ge exempel på vad riktlinjen kommer att innehålla? 

Svar: Storsthlm svarar att förslaget till riktlinje som är under framtagande innebär 
vissa förtydliganden av innehållet i överenskommelsen, främst kring organisation för 
samverkan och uppföljning av samverkan. Tanken med riktlinjen som beslutas av 
tjänstemannastyrgruppen för sammanhållen vård och omsorg är att till exempel hur 
samverkan organiseras vid behov ska kunna gå att utvecklas utan att själva 
överenskommelsen ska behöva revideras och antas på nytt av alla parter.  

Fråga 9: Det hade varit önskvärt med tydligare skrivningar i överenskommelsen med 
gällande ansvarsfördelningen mellan olika vårdnivåer. Är det möjligt att förtydliga detta 
i riktlinjen? 

Svar: Storsthlm svarar att tanken är att HÖK:en inte ska omfatta sådant som redan 
regleras i länsövergripande överenskommelser för olika sakområden mellan 
kommunerna och regionen. Det är i dessa överenskommelser eller länsövergripande 
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riktlinjer, rutiner eller anvisningar som det i så fall bäst görs förtydliganden. Vid behov 
kan det eventuellt behövas i framtiden att nya överenskommelser tillkommer. 

Fråga 10: Går det att förtydliga att samverkan också omfattar kommunal hälso- och 
sjukvård, så det inte uppfattas som så att samverkan kring hälso- och sjukvård bara 
avser den regionfinansierade hälso- och sjukvården. 

Svar: Storsthlm svarar att det självklart ska ses som att samverkan i samma 
utsträckning omfattar den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för. 
Storsthlm tar med sig synpunkten och ser om detta kan förtydligas i riktlinjen.  

Fråga 11: Hur kan samverkansfrågor lyftas från den lokala nivån till den regionala 
nivån? Är det möjligt att beskriva detta i riktlinjen? 

Svar: Storsthlm svarar att det kan bero lite på vad det är för frågor. Men större frågor 
från lokal nivå lyfts bäst från kommunens sida av respektive socialchef till Storsthlms 
socialtjänstnätverk. På så sätt är det möjligt att få en länsövergripande bild av frågan. 
Därefter lyfter kommunernas representanter frågan till tjänstemannastyrgruppen. 
Storsthlm tar med sig att detta kan tydliggöras i riktlinjen. 

Fråga 12: Kommer det att vara en samlad uppföljning av hur samverkan fungerar på 
de olika nivåerna? 

Svar: På länsövergripande nivå planeras för en dialogmodell för årlig uppföljning av 
hur samverkan fungerar. På lokal nivå är det viktigt att samverkande parter själva följer 
upp hur samverkan fungerar, men det är viktigt att det då finnas en fungerande struktur 
för hur aktörerna på lokal nivå kan lyfta till den regionala nivån om samverkan inte 
fungerar. Uppföljningen av lokal och regional samverkan kommer att vara ett 
gemensamt utvecklingsområde över tid. 

Fråga 13: När och hur kommer kommunerna att få lämna synpunkter på ett förslag till 
riktlinje?  

Svar: Storsthlm svarar att arbetet pågår tillsammans med Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen (HSF) att ta fram ett mer färdigt utkast som skickas ut till 
kommunerna i form av en tjänstemannaremiss i december år 2021. 

Fråga 14: När och hur kommer riktlinjen att beslutas, och hur kommer den framöver 
att revideras? 

Svar: Storsthlm svarar att tidsplanen är att riktlinjen beslutas av 
tjänstemannastyrgruppen i februari år 2022 Det är tjänstemannastyrgruppen som 
bedömer när det sedan finns behov att revidera överenskommelsen. De delar som mer i 
detalj regleras i riktlinjen ska kunna utvecklas över tid. Riktlinjen ska vara ett relevant 
och levande styrdokument som utvecklas tillsammans mellan parterna i 
överenskommelsen. 
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Revidering Socialnämndens delegationsordning 
april år 2022 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagna revideringar i delegationsordningen. 

Socialnämnden godkänner förteckning över nämndens föreslagna ledamöter 

och tjänstemän avseende den kompletterande beslutanderätten.  

Sammanfattning 

Socialkontoret gör två gånger per år en kontroll av att delegationsordningen är 

uppdaterad och korrekt.  Nu aktuell revidering innehåller smärre justeringar då 

vissa saker har saknats men också för att föreslå överlåtande av 

beslutanderätten till annan delegat. Tillägg är också gjort för att ge 

socialkontoret möjlighet att fatta beslut enligt LMA, lagen om mottagande av 

asylsökande.  

En uppdaterad förteckning över den kompletterande beslutanderätten i vissa 

brådskande ärenden enligt LVU och LVM är bilagd. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 april år 2022

 Bilaga 1 – Socialnämndens reviderade delegationsordning

 Bilaga 2 – Personligt förordnande avseende vissa beslut enligt

LVU/LVM

Ärendet 

Socialkontoret gör två gånger per år en kontroll av att delegationsordningen är 

uppdaterad och korrekt. Revideringar kan bli aktuella att göra utöver detta 

intervall beroende på förändringar i lagstiftning eller i organisationen. 

Nu aktuell revidering innehåller smärre justeringar då vissa saker har saknats 

men också för att föreslå överlåtande av beslutanderätten till annan delegat. 

Beslut om att föra nämnden talan i allmän- eller förvaltningsdomstol samt att 

utse ombud föreslås ändras från socialchef till avdelningschef. 

Delegat för rätten att teckna avtal med leverantör vid externa 

placeringar/öppenvård är enhetschef. För att möjliggöra ett snabbt avslut av 
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avtal föreslås socialsekreterare/biståndshandläggare ges rätten att säga upp 

densamma. Detta förslag utgörs av ett tillägg i delegationsordningen. 

Tillägg är också gjort för att ge socialkontoret möjlighet att fatta beslut enligt 

LMA, lagen om mottagande av asylsökande, för att kunna utbetala bistånd i 

form av dagbidrag och särskilt bidrag.  

Med anledning av förväntat mottagande av flyktingar från Ukraina, och för att 

ge socialkontoret beredskap och korrekt beslutsfattande, är ett 

delegationsbeslut fattat av nämndens ordförande den 16 mars år 2022 om 

införandet av tillägget i delegationsordningen.   

Föreslagna revideringar är i bilaga 1, Socialnämndens reviderade 

delegationsordning, markerade i rött. 

 

Kompletterande beslutanderätt 

I 10 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) föreskrivs begränsningar i nämndens 

rätt att delegera beslut som rör socialtjänstens verksamhet. Bland annat finns 

det bestämmelser om rätt att i närmare angivna situationer av brådskande 

karaktär fatta beslut i nämndens ställe; så kallad kompletterande beslutanderätt.  

Beslutanderätten anges direkt i lag, och för det fall annan nämndledamot (än 

ordförande) ska förordnas den kompletterande beslutanderätten behövs ett 

särskilt förordnande där denna/dessa personer namnges. För vissa lagrum kan 

även tjänstemän förordnas rätten till kompletterande beslutanderätt.  

Bilagd förteckning, bilaga 2, Personligt förordnande avseende vissa beslut 

enligt LVU/LVM, är en förteckning över de beslut som inte medger rätt att 

delegera och som är av brådskande natur. Förteckningen innehåller också det 

beslut som ger tjänsteman rätt att begära polishandräckning för att genomföra 

beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU då beslut av 

arbetsutskottet inte kan avvaktas. (43 § 2 LVU) 

Beslut tagna enligt förordnande om kompletterande beslutanderätt ska anmälas 

specifikt vid nästa nämndsammanträde (se 6 kap 40 § 2 st. kommunallagen). 

Detta innebär att besluten, likt delegationsbeslut, presenteras under ett 

gemensamt ärende så att redovisning av ärendet kan godkännas av nämnden. 

Själva beslutet kan dock inte (likt delegationsbeslut) ändras av nämnden, 

såvida inte ett uppenbart fel föreligger (så kallad ”självrättelse”).  
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Barnperspektiv 

Ur ett barnperspektiv är det av vikt att socialtjänstens handläggning sker 

rättssäkert vilket en delegationsordning bidrar till.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialkontoret 

  

Socialchef  

 Avdelningschef social- och 

arbetsmarknadsavdelningen 

 

 

 

  

  

 

Bilagor 

1. Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 30 mars år 2022 

2. Bilaga 1 – Socialnämndens reviderade delegationsordning 

3. Bilaga 2 – Personligt förordnande avseende vissa beslut enligt 

LVU/LVM 
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Beslut sänds till 

 Enhetschef myndighet barn och unga 

 Enhetschef myndighet vuxen, LSS och socialpsykiatri 

 Enhetschef myndighet AFI, arbete, försörjning och integrationsenhet 
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1 Inledning – allmänt om delegation av beslut 

1.1 Delegationsordning 
I Upplands-Bro kommun har Socialnämndens ansvarsområden fastställts i 
reglementen antagna av kommunfullmäktige. Reglementena bestämmer vilka 
typer av beslut som respektive nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland 
annat praktiska skäl har lagstiftaren ansett att det inte är rimligt att alla beslut i 
en kommun ska fattas av Socialnämnden. En sådan hantering skulle leda till 
många och väldigt långa nämndsammanträden. Det har därför förts in 
bestämmelser i kommunallagen (2017:725) om möjlighet för Socialnämnden 
att delegera beslutanderätten. En delegationsordning innehåller beslut om 
delegering av ärendetyper. 

 
 

1.2 Vilka kan få delegation? 
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 
kap. 5 § KL. 

 
 

1.3 Vad kan inte delegeras 
Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av 
ärenden: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller  
kvalitet, det vill säga ärenden av principiell natur. 

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäk tige  
har överklagats. 

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 
nämnden, eller 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

 
1.4 Delegationsbeslut 
Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av 
delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens 
namn och beslutet blir därför jämställt med ett beslut som nämnden själv har 
fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet. 

Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras 
generellt för en viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt 
ärende. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett 
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enskilt ärende genom att själv ta över ärendet. Ett sådant föregripande bör dock 
endast ske i ett ärende som nämnden anser vara av principiell beskaffenhet. 

Saknas beslutspunkt i delegationsordningen? 
 

Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte 
delegerat. Det betyder att det är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet. 

 
 

1.5 Ersättare för delegat 
Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga 
förfall avses frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis 
sjukdom, semester, tjänstledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande. 

Ersättaren regleras särskilt i delegationsordningen och kan exempelvis vara den 
som vikarierar för delegaten. Om ersättare inte finns övertas delegatens 
beslutanderätt av delegatens närmsta chef. 

Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att 
delegatens återkomst inte kan avvaktas, övertar delegatens närmaste chef 
delegationen. En person med högre befattning än delegatens, inom samma 
verksamhetsområde, har alltid minst samma behörighet att fatta de beslut som 
delegaten har. Delegaten och dennes chef ansvarar för att delegaten har den 
kunskap som krävs innan beslut fattas. 

 
 

1.6 I samråd 
Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har 
samrått med aktuell befattningshavare enligt delegationsordningen. 

 
 

1.7 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden 
Nämnden beslutar själv vilka av delegationsbesluten som ska anmälas tillbaka 
till nämnden och i vilken form återrapporteringen ska ske. Alla 
delegationsbeslut ska anmälas vid närmast påföljande nämndsammanträde. 
Finner delegaten att beslutet kan vara av omedelbart intresse för nämnden 
eller föreligger andra skäl därtill ska beslutet anmälas omgående. 

Beslut som inte återrapporteras ska särskilt anslås på kommunens digitala 
anslagstavla. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om 
beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. kommunallagen. 

 
 

1.8 Ren verkställighet 
Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens 
dagliga arbete. 

Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller 
som grundar sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för 
självständiga bedömningar är inte beslut i kommunallagens mening. Det kan 
exempelvis vara tillämpning av taxa som kommunfullmäktige antagit. Beslut 
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till följd av arbetsledningsrätten är inte heller att betrakta som 
delegationsbeslut. Beslut inom budgetram är att betrakta som verkställighet. 
Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid klar. 

Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden. 
 
 

1.9 Överklagan av beslut - allmänt 
Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket  
beslut som överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär.  
Skrivelsen ska lämnas in till nämnden. 

1.9.1 Förvaltningsbesvär 

Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen, FL. 
Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut av nämnden som grundar sig på 
specialförfattningar med särskilda regler för hur beslut överklagas. Enligt 
förvaltningslagen får ett beslut överklagas av den som beslutet angår. Det krävs 
också att beslutet har gått honom eller henne emot och att det är ett beslut som 
är möjligt att överklaga. 

Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att den som överklagar 
har tagit del av beslutet. 

1.9.2 Laglighetsprövning 

Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid 
laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller 
författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om 
kommunen har överskridit sina befogenheter. 

Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits på 
kommunens anslagstavla (se anmälan av delegationsbeslut). 

 
 

1.10 Brådskande beslut 
I de fall ett ärende är så brådskande att socialnämndens sammanträde inte kan 
avvaktas har socialnämndens ordförande rätt att besluta på socialnämndens 
vägnar, i enlighet med 6 kap 39 § KL. Denna beslutanderätt ska användas 
restriktivt. Ordförandebeslut ska anmälas till socialnämndens nästkommande 
sammanträde och innehålla uppgift om att ärendet var brådskande. 

 
 

1.11 MBL-förhandling eller samråd 
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt 
medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med 
personalorganisationerna följs innan beslut fattas. 

 
 

1.12 Kompletterande beslutanderätt 
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Från den kommunalrättsliga delegationen ska skiljas så kallad kompletterande 
beslutanderätt. Ordförande i socialnämnd eller annan utsedd ledamot får t ex 
enligt 6 § andra stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU) besluta om omedelbart omhändertagande om nämndens beslut 
inte kan avvaktas. Detta är en i förhållande till nämnden parallell beslutande- 
rätt, nämnden har inte frånhänt sig sin beslutanderätt. Regler om 
kompletterande beslutanderätt finns även i 11 § tredje stycket LVU 
(placeringsbeslut m m), 27 § andra stycket LVU (tillfälligt flyttningsförbud) 
samt 43 § LVU (biträde av polismyndighet) och 13 § lagen (1988:870) om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) (omedelbart omhändertagande). När 
enskild ledamot eller tjänsteman ska besluta enligt kompletterande 
beslutanderätt ska beslut fattas av den först namngivna personen vid respektive 
bestämmelse. Är denna beslutsfattare inte tillgänglig tas beslut i nedåtstigande 
ordning. 

 

1.13 Delegeringsförbud 
Inom verksamhetsområdet individ och familjeomsorg finns ärendetyper där 
delegationsförbud gäller enligt socialtjänstlagen, lagen om vård av unga samt 
lagen om vård av missbrukare. I vissa ärenden kan beslut endast delegeras till 
ordförande eller ledamot av nämnd. 

 
 

2 Angående socialnämndens 
delegationsordning 

2.1 Delegationer 
Kommunstyrelsen delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper 
som tas upp i denna delegationsordning. Delegat är det organ eller den 
befattningshavare som angivits vid respektive ärendegrupp och på de villkor 
som uppställs vid respektive ärendegrupp. 

Förkortningar definieras i avsnitt 3. 

Med avdelningschef avses närmaste chefsnivå under socialchef. Med enhetschef avses närmaste 
chefsnivå under avdelningschef. Person med högre befattning kan fatta beslut som delegerats till 
person med lägre befattning. 

 

2.2 Förordnande av ersättare 
När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår 
delegationen på ersättaren. 

 
 

2.3 Jäv 

2.3.1 Socialchef 

Är socialchefen jävig övertar Socialnämndens ordförande delegationerna. 
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2.3.2 Avdelningschefer och enhetschefer 

Är avdelningschef jävig övertar socialchef delegationerna. 

Är enhetschef jävig övertar avdelningschef över delegationerna. 
 
 

2.3.3 Övriga anställda 
Avdelningschef eller enhetschef övertar delegationer till jävig delegat anställd 
inom respektive avdelning inom socialkontoret. 

2.3.4 Socialnämndens ordförande 

Är Socialnämndens ordförande jävig övertar socialnämndens vice ordförande 
delegationerna till ordföranden. Är även socialnämndens vice ordförande jävig 
övertar socialchef delegationerna, med undantag för delegation vid brådskande 
beslut i enlighet med 6 kap 39 § KL. 

 

 
2.4 Laga förfall 
Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om 
inte ersättare har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av 
sjukdom, semester, eller annan giltig frånvaro från anställning eller uppdraget. 
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3 Förkortningar 
 
 

AB Allmänna bestämmelser 

AU Arbetsutskottet 

AL Arkivlagen 

AML Arbetsmiljölagen 

BrB Brottsbalken 

BoU Barn- och ungdomsenheten 

FB Föräldrabalken 

FL Förvaltningslagen 

FMA Förordningen om mottagande av asylsökande 

GDPR General Data Protection Regulation 
(Dataskyddsförordningen) 

HSLF 
-FS 

Gemensamma författningssamlingen 
avseende hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m 

IFO Individ och familjeomsorgen 

IVO Inspektionen för vård och omsorg 

JK Justitiekanslern 

JO Justitieombudsmannen 

KC Kontaktcenter 

KL Kommunallagen 

LAS Lagen om anställningsskydd 

LMA Lag om mottagande av asylsökande m. fl. 

LOU Lagen om offentlig upphandling 

LOV Lagen om valfrihet 

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
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MIG Migrationsverket 

OSL Offentlighet och sekretesslagen 

POS 
OM 

Psykiskt och socialt omhändertagande vid kriser 
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5.2 Beslut om deltagande i 

upphandling som har 
genomförts eller kommer 
att genomföras av annan 
myndighet med ett totalt 
kontraktsvärde över 5 
mnkr 

Gäller alla typer av 
upphandlingar/(ramavtal, 
uppdrag, varor, 
koncession) som enbart 
avser den egna nämnden 

Upphandlingschef 
i samråd med 
socialchef 

5.3 Besluta att godkänna 
upphandlingsdokument 
för upphandling med ett 
totalt kontraktsvärde 

 
 

- mellan 0,5 mnkr och 5 
mnkr. 

 
 

-över 5 mnkr 

Gäller alla typer av 
upphandlingar (ramavtal, 
uppdrag, 
tjänstekoncession) som 
enbart avser den egna 
nämnden 

 
 
 
 
 
 
 
Socialchef 

 
 

SN 

5.4 Beslut att inte lämna ut 
allmänna handlingar eller 
att lämna ut handlingar 
med förbehåll i pågående 
upphandlingsärende 

OSL 19 kap 3§, 31 kap 
16§ 

Upphandlingschef 

5.5 Rätt att avge yttrande i 
överprövning av 
upphandlingsärende i mål, 
vid domstol eller annan 
myndighet. Gäller även 
rätt att anlita ombud för 
sådan talan. Delegationen 
omfattar även att ta 
ställning till om beslut 
eller dom ska överklagas 

 Upphandlingschef 

5.6 Besluta om 
tilldelningsbeslut eller att 
avbryta upphandling för 
upphandling med ett 
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7.3 Beslut om att helt eller delvis 

avslå den registrerades begäran 
om att få felaktiga 
personuppgifter som rör hen 
rättade eller ofullständiga 
personuppgifter kompletterade 
(”rätt till rättelse”) 

Artikel 16 

GDPR 

Enhetschef 

7.4 Beslut om att helt eller delvis 
avslå den registrerades begäran 
om att begränsa personuppgifts- 
behandling (”rätt till begränsning 
av behandling”) 

Artikel 18 
GDPR 

Enhetschef 

7.5 Beslut om att helt eller delvis 
avslå den registrerades begäran 
om att få ut de personuppgifter 
som rör hen samt överföra dessa 
uppgifter till annan 
personuppgiftsansvarig 
(”dataportabilitet”) 

Artikel 20 
GDPR 

Enhetschef 

7.6 Beslut om att fortsätta 
behandling av personuppgifter, 
trots den registrerades 
invändningar, p.g.a att 
kommunens berättigade skäl 
för behandling väger tyngre än 
den registrerades intressen, 
rättigheter och friheter eller i de 
fall det sker för fastställande, 
utövande eller försvar av 
rättsliga anspråk (” rätt att göra 
invändningar”) 

Artikel 21 
GDPR 

Enhetschef 

7.7 Ingå och underteckna 
personuppgiftsbiträdes-avtal inom 
sitt verksamhetsområde. 

Artikel 28 
GDPR 

Socialchef 
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  om det föreligger 

ett prövobehov 
 

 

-Avdelningschef 

  

Socialchef 

-Enhetschefer 
 

Avdelningschef 

-Övrig personal vid enheten 
 

Enhetschef 

-Personliga assistenter 
 

Enhetschef och 
enhetsledare 

-Anställning av personal 
med arbetsmarknadsstöd 

  

Enhetschef 

9.2 Beslut att begära intyg om 
arbetsförmåga och 
hälsoundersökningar 

AB § 3 Enhetschef 

9.3 Beslut om entledigande 
 

-från arbetstagaren 
 

Anmärkning: 
 

I samråd med 
personalstaben 

AB § 33  

Enhetschef 

9.4 Besked om att tidsbegränsad 
anställning upphör 

AB § 4, LAS § 15 Enhetschef 

9.5 Beslut om ledigheter utöver 
lag och avtal 

AB § 25 Mom. 6 
ledighet om det är 
förenligt med 
verksamhetens 
krav utöver de fall 
om regleras i lag 

Enhetschef 

9.6 Beslut om avstängning med 
eller utan löneförmåner 

AB § 10 Socialchef 
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12.5 Teckna kontrakt om 
andrahandsuthyrning samt 

12 kap. 
Jordabalken 

 
Boendesamordnare 
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 -Hemutrustning enligt 

riktlinjer 
 Socialsekreterare 

 

-Hemutrustning utöver 
riktlinjer 

Enhetschef 
myndighet 

 
-Spädbarnsutrustning 

 
 

 
  Socialsekreterare 
 
Socialsekreterare 

-Resor enligt riktlinjer  

 

-Resor utöver riktlinjer 
Enhetschef 
myndighet 

 
-Flyttkostnader enligt 
riktlinjerna 

 
Socialsekreterare 

 

-Flyttkostnader utöver 
riktlinjerna 

Enhetschef 
myndighet 

 
-Bilkostnader och 
magasineringskostnader 
enligt riktlinjerna 

 
 
Socialsekreterare 

-Övriga kostnader upp till 
15% av basbeloppet 

 
Soc sekr. 

-Övriga kostnader över 15% 
av basbeloppet Enhetschef 

myndighet 
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17.2 Beslut om ekonomiskt 
bistånd då den enskilde deltar 
i av nämnden anvisad praktik 
eller kompetenshöjande 
verksamhet 

4 kap. 4 § SoL Socialsekreterare 
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17.3 Beslut om avslag eller 

nedsättning på ekonomiskt 
bistånd om den enskilde utan 
godtagbart skäl avböjer att 
delta i praktik eller annan 
kompetenshöjande 
verksamhet som anvisats 
enligt 4 § 

4 kap. 5 § SoL Socialsekreterare 

17.4 Hyresskulder 
 
 

- 1 mån 
 
- Från 2- 3 mån och 

därutöver 

4 kap. 1§ SoL  
 

 
Socialsekreterare 

 

Enhetschef 
myndighet 

17.5 Elskulder (inkl. 
påkopplingsavgift) 

 
- - upp till 10 % av 

prisbasbelopp 
 

- belopp därutöver 

4 kap. 1§ SoL  
 

 
Socialsekreterare 

 

Enhetschef 
myndighet 

17.6 Beslut i ärenden om 
ekonomiskt bistånd utöver 
riktlinjer. Jmf. 17.1 

4 kap. 1 § SoL AU 

17.7 Beslut om bistånd till 
skyddat boende vid 
våld i nära relationer 

 
-upp till fyra (4) 
månader 

4 kap 1 § SoL  
 

 
Enhetschef 
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 -efter fyra (4) månader   

AU 

17.8 Beslut om ekonomiskt 
bistånd till tillfälligt 
boende, t ex vandrarhem 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 
myndighet 

17.9 Beslut om akut 
boende påkvinnojour 

till nästkommande 

vardag. 

Anmärkning : 
Delegationen gäller 
undersocialjouren 

nordvästs öppettider då 

socialtjänsten i 

Upplands- 

Bro kommun har stängt. 
 
Delegationen gäller för 
akuta beslut då 
socialsekreterare på 
socialjour nordväst bedömt 
attdet inte är möjligt att 
avvakta beslut till 
nästkommande vardag 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare vid 
socialjouren 

17.10 Beslut om ekonomiskt bistånd 
utöver riktlinjer (se 17.4) där 
beslut från AU inte kan 
avvaktas. 

 
Anmärkning: Avser beslut 
utöver riktlinjer och med högst 
70 % av prisbasbelopp per 
hushåll under 12 månader. 

 
 
Över 70% av 

4 kap 2 § SoL Enhetschef 
myndighet 
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19.2 Beslut om förordnande och 
entledigande av kontaktperson 

 Socialsekreterare 

19.3 Beslut om bistånd i form av 
social bostad. Anmärkning: 
Fördelning av bostäder till 
respektive enhet sker i enlighet 
med gällande rutiner för sociala 
bostäder. 

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 2 § SoL 

Enhetschef 
myndighet 

19.4 Beslut om bistånd i form av 
bolots 

4 kap. 1 § SoL 
Socialsekreterare 
myndighet 

19.5 Beslut om bistånd i form av 
arbetsträning och 
sysselsättning 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

19.6 Beslut om bistånd i form av 
öppenvårdsinsatser 

-inom kommunens 
verksamhet 

4 kap. 1 § SoL  
 

 
Socialsekreterare 
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21.5 Beslut om akut placering av en 

underårig person till nästkommande 
vardag Anmärkning: Delegationen 
gäller under socialjouren nordvästs 
öppettider då socialtjänsten i 
Upplands Bro kommun har stängt. 
Delegationen gäller för akuta beslut 
då socialsekreterare på socialjour 
nordväst bedömt att det inte är 
möjligt att avvakta till näst- 
kommande vardag. 

4 kap. 1 § 
SoL 

Socialsekreterare 
vid socialjouren 

21.6 Bevilja öppna insatser för barn som 
har fyllt 15 år utan vårdnadshavares 
samtycke om det är lämpligt och 
barnet begär det. 

3 kap. 6 a § 
SoL 

Enhetschef 

myndighet 

21.7 Medgivande att underårig tas emot 
för stadigvarande vård och fostran i 
enskilt hem som inte tillhör någon av 
hans föräldrar eller annan 
vårdnadshavare. Anmärkning: Ett 
beslut om att bereda en underårig 
vård i ett visst familjehem är att 
betrakta som ett medgivande enligt 6 
kap. 6 §. Utredning av familjehem 
ska alltid ske. 

6 kap. 6 § 
SoL 

AU 

21.8 Beslut om särskild kostnad under 
placering i familjehem eller hem för 
vård eller boende stödboende 
Anmärkning: Högst 10 % av 
basbeloppet totalt per barn under 12 
månader. 
Högst 20 % av basbeloppet totalt per 
barn under 12 (tolv) månader. 

 
-i övriga fall 

 
-beslut om ersättning för resekostnad 

i samband med LSS insats 

4 kap. 1 § 
SoL 

 
 
 

Socialsekreterare 
 

Enhetschef, 
myndighet 

 
 

AU 
 

Biståndshandläggare 
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23.3 Beslut om läkarundersökning samt utse 

läkare för undersökningen. 
Anmärkning: Beslut om läkar- 
undersökning skall fattas om sådan 
inte är uppenbart obehövlig. 

9 § LVM Samordnare 
myndighet 

 

 
23.4 Beslut om ansökan hos förvaltnings- 

rätt om vård enligt LVM 
11 § LVM AU 

23.5 Beslut om omedelbart omhänder- 
tagande av missbrukare 

13 § LVM AU 

23.6 Beslut om att begära polishand- 
räckning för att föra en missbrukare 
till läkarundersökning 

45 § 1. LVM Samordnare 
myndighet 

23.7 Beslut om att begära polishand- 
räckning för inställelse vid 
vårdinstitution 

45 § 2. LVM Samordnare 
myndighet 
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24.9 Beslut om hur rätt till umgänge med 
den unge skall utövas 

– när överenskommelse inte kan nås 
med vårdnadshavare eller förälder 
med dem eller avtal om umgänge 
Anmärkning: Vid beslut ska det 
framgå att övervägande av beslutet 
kommer att göras i arbetsutskott 

14 § 2 st. 1. 
LVU 

SN 

24.10 Beslut om hur rätt till umgänge med 
den unge skall utövas 

– när överenskommelse inte kan nås 
med vårdnadshavare eller förälder 
med dem eller avtal om umgänge och 
i avvaktan på socialnämndens beslut 
Anmärkning: Se HFD 2016 ref 74 

14 § 2 st. 1. 
LVU 

6 kap. 39 § 
KL 

Ordförande 

24.11 Beslut om att den unges vistelseort 
inte skall röjas för föräldern eller 
vårdnadshavaren Anmärkning: Vid 
beslut ska det framgå att över- 
vägande av beslutet kommer att göras 
i arbetsutskott 

14 § 2 st. 2. 
LVU 

SN 

24.12 Beslut om att den unges vistelseort 
inte skall röjas för föräldern eller 
vårdnadshavaren i avvaktan på 
socialnämndens beslut Anmärkning: 
Se HFD 2016 ref 74. 

14 § 2 st. 2. 
LVU 

6 kap. 39 § 
KL 

Ordförande 

24.13 Övervägande om beslut om umgänge 
eller hemlighållande av vistelseort 
enligt 14 § 2 st. punkt 1 och 2 
fortfarande behövs Anmärkning: 
Bestämmelsen innebär att nämnden 
minst en gång var tredje månad är 
skyldig att överväga om ett beslut om 
umgänge eller hemlighållande av 
vistelseort fortfarande behövs. 

14 § 3 st. 
LVU 

AU 



25 Revidering Socialnämndens delegationsordning april år 2022 - SN 21/0210-7 Revidering Socialnämndens delegationsordning april år 2022 : Socialnämndens delegationsordning bilaga 1 april år 2022 bilaga 1

Socialnämndens delegationsordning 

42 

 

 

 
24.14 Beslut om att vården skall upphöra 21 § 1 st. 

LVU 
AU 

24.15 Beslut om regelbunden kontakt med 
särskilt utsedd kontaktperson eller 
behandling i öppna former 

22 § 1 st. 
LVU 

AU 

24.16 Prövning av om beslut om 
förebyggande insats skall upphöra att 
gälla. Anmärkning: Bestämmelsen 
innebär att nämnden minst en gång 
var 6:e månad skall pröva om 
insatsen fortfarande behövs. 

22 § 3 st. 
LVU 

AU 

24.17 Beslut om att förebyggande insats 
enligt 22 § 1 st. LVU skall upphöra 

22 § 3 st. 
LVU 

AU 

24.18 Ansökan hos förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud Anmärkning: Jfr 25 
§ LVU 

24 § LVU AU 

24.19 Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs Anmärkning: 
Övervägande var tredje månad om 
flyttningsförbudet fortfarande 
behövs. 

26 § 1 st. 
LVU 

AU 

24.20 Beslut om att flyttningsförbud skall 
upphöra 

26 § 2 st. 
LVU 

AU 

24.21 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st. 
LVU 

AU 

24.22 Beslut om att ett tillfälligt 
flyttningsförbud enligt 27 § LVU 
skall upphöra 

30 § 2 st. 
LVU 

AU 

24.23 Beslut om att ett tillfälligt 
flyttningsförbud enligt 27 § LVU 
skall upphöra när utskottets beslut 
inte kan avvaktas. 

30 § 2 st. 
LVU 

Ordförande 
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24.24 Beslut om den unges umgänge med 

förälder eller andra vårdnadshavare 
efter beslut om flyttningsförbud eller 
tillfälligt flyttningsförbud när 
överenskommelse inte kan nås 

31 § LVU AU 

24.25 Beslut att hos förvaltningsrätten 
ansöka om utreseförbud 

31 b § LVU AU 

24.26 Beslut om att utreseförbud enl 31 a 
§ LVU ska upphöra. (Prövning ska 
ske inom sex (6) månader från dag 
för beslut) 

31 c § 1 st. 
LVU 

AU 

24.27 Beslut om tillfälligt utreseförbud  31 d § LVU AU (omfattas av 
kompletterande 
beslutanderätt) 

24.28 Beslut om att tillfälligt utreseförbud 
ska upphöra 

31 g § LVU AU (omfattas av 
kompletterande 
beslutanderätt) 

24.29 Beslut om tillfälligt undantag från 
ett utreseförbud  

31 i § LVU AU 

24.30 Beslut om läkarundersökning, att utse 
läkare samt plats för läkar- 
undersökning 

32 § 1 st. 
LVU 

Samordnare 
myndighet 

24.31 Beslut att begära polishandräckning 
för att genomföra läkarundersökning 

43 § 1. LVU AU 

24.32 Beslut att begära polishandräckning 
för att genomföra läkarundersökning 
då beslut av arbetsutskottet inte kan 
avvaktas. Anmärkning: Beslut får 
fattas av socialnämnd och ordförande 
samt delegeras till arbetsutskott. 

43 § 1. LVU Ordförande 

24.33 Beslut att begära polishandräckning 
för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande med stöd av 
LVU 

43 § 2. LVU AU 
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 verksamheter 

- Beslut om köp av plats för 
korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år hos 
annan huvudman 

  
Enhetschef 
myndighet 

26.10 Beslut om boende i familjehem 
för barn och ungdomar 

7 § och 9 § 8. 
LSS 

AU 

26.11 Beslut om boende i bostad med 
särskild service för barn och 
ungdomar 

–  Verkställighet inom kommunens 
verksamheter 

–  Beslut om köp av boende i 
bostad med särskild service för 
barn och ungdomar hos annan 
huvudman 

7 § och 9 § 
8. LSS 

 
 
 

Enhetschef 
myndighet 

AU 

26.12 Beslut om boende för vuxna i 
bostad med särskild service etc. 

–  Verkställighet inom kommunens 
verksamhet 

–  Beslut om köp av boende i 
bostad med särskild service hos 
annan huvudman 

7§ och 9 § 9. 
LSS 

 

 
Enhetschef 
myndighet 

AU 

26.13 Beslut om daglig verksamhet för 
personer i yrkesverksam ålder som 
saknar förvärvsarbete och inte 
utbildar sig Anmärkning: 
Personkrets 1 och 2. 

–  Verkställighet inom kommunens 
verksamhet 

–  Beslut om köp av daglig 
verksamhet hos annan huvudman 

7 § och 9 § 
10. LSS 

 
Biståndshandläggare 

 
 
 
 
 
 
 
AU 

26.14 Beslut om att utbetala 
assistansersättning till annan 
person än den som är berättigad 
till insatsen 

11 § LSS Enhetschef 
myndighet 
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26.15 Beslut om upphörande av insats 

enligt LSS 

 Enhetschef 
myndighet 

26.16 Beslut om 
återbetalningsskyldighet 

12 § LSS AU 

26.17 Förhandsbesked om rätt till insats 
enligt LSS för person som inte är 
bosatt i kommunen 

16 § 2 st. LSS AU 

26.18 Beslut om att utreda behoven för 
enskild på tillfälligt besök i 
kommunen och besluta om 
insatser enligt LSS 

16 § 3 st. LSS Samordnare 
myndighet 

 
 

26.19 Beslut om avgift från föräldrar 
vars barn är under 18 år och får 
omvårdnad i ett annat hem än det 
egna Anmärkning: Beslutet är 
inte överklagbart. 

20 § LSS, 5 § 
LSS- 
förordningen, 6 
kap. 2 o. 3 §§ SoF 

Biståndshandläggare 

26.20 Beslut om att anmäla behov av 
ersättning för personlig assistent 
till försäkringskassa 
Anmärkning: Gäller under 
förutsättning att den enskilde 
ansökt om personlig assistent 
enligt LSS, inte enligt SoL. 

51 kap 17,18 o 19 
§§§ 
Socialförsäkrings- 
balken 

Biståndshandläggare 

26.21 Godkännande av familjehem 6 kap 6 § SoL AU 

26.22 Beslut om ersättning för 
reskostnad i samband med LSS- 
insats 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 
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30.5 Överklagande och yrkande om 

inhibition när förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat nämndens 
beslut och detta beslut 
ursprungligen fattats av delegaten 
samt avgivande av yttrande i SoL-, 
LVU- och LVM -ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av 
delegat. Anmärkning: Beslutet 
avser inte myndighetsutövning 
mot enskilda i ärende av 
principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt (jfr RÅ 1994 
ref 67). 

10 kap 1–2 §§ 
SoL 

Delegat i 
ursprungsbeslutet 

30.6 Överklagande och yrkande om 
inhibition när förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat nämndens 
beslut och detta beslut 
ursprungligen fattats av delegaten 
samt avgivande av yttrande i LSS- 
ärenden 

27 § LSS Delegat i 
ursprungsbeslutet 

30.7 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
förvaltningsrätt och kammarrätt i 
SoL-, LVU- och LVM- ärenden 
när ursprungsbeslutet fattats av 
nämnd. Anmärkning: Brådska 
råder eller nämnd/utskotts- 
sammanträde kan inte avvaktas. 
Denna typ av delegering bör 
undvikas i ärenden som gäller 
tvångsomhändertagande. 

 
10 kap 1-2 §§ SoL 
6 kap. 39 § KL 

 
Ordförande 

30.8 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
förvaltningsrätt och kammarrätt i 
LSS-ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av nämnd 

27 § LSS, 
6 kap. 39 § KL 

Ordförande 
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31.2 Yttrande till polismyndigheten 

och åklagarmyndigheten 
11 § 1 st. LUL Samordnare BoU 

31.3 Begäran till åklagarmyndigheten 
med anledning av ev. utredning 
beträffande misstänkt under 15 år 

33 § jfr med 31 § 
LUL 

Samordnare BoU 

31.4 Begäran hos åklagarmyndigheten 
om förande av bevistalan 

38 § LUL Samordnare BoU 

31.5 Lämnande av upplysningar och 
förslag på åtgärder till 
åklagarmyndigheten 

6 § Lag 
(1991:204) om 
särskild 
personutredning i 
brottmål m.m. 

Enhetschef 
myndighet 

31.6 Lämnande av upplysningar och 
förslag på åtgärder till domstol 

6 § Lag 
(1991:204) om 
särskild 
personutredning i 
brottmål m.m. 

Enhetschef 
myndighet 

31.7 Lämnade upplysningar och 
förslag på åtgärder till 
frivårdsmyndigheten 

6 § Lag 
(1991:204) om 
särskild 
personutredning i 
brottmål m.m. 

Socialsekreterare 

31.8 Yttrande till allmän domstol när 
den som begått brottslig gärning 
kan bli föremål för LVM-vård 

31 kap. 2 § 1 st. 
BrB 

Enhetschef 
myndighet 

31.9 Yttrande över ansökan om 
rättshjälp genom offentligt biträde 
samt yttrande över 
kostnadsräkning 

3 § Lag om 
offentligt biträde 
och 7 § 
Förordning om 
offentligt biträde. 

Enhetschef 
myndighet 

31.10 Yttrande i körkortsärende 3 kap. 8 § och 5 
kap. 2 § körkorts- 
förordningen 

Socialsekreterare 

31.11 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 

3 § 2 st. 
passförordningen 

Enhetschef 
myndighet 
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31.12 Yttrande i ärenden om 

förordnande av god man eller 
förvaltare för någon som har fyllt 
16 år 

11 kap. 16 § 2 st. 
FB 

Enhetschef 
myndighet 

 
 

31.13 Upplysningar i vapenärenden. 
Anmärkning: Uppgifter får 
endast lämnas ut om den enskilde 
har samtyckt till det (JO 1983/84 
s. 188 f.). 

 Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

31.14 Upplysningar till försvarsmakten  Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

31.15 Uppgiftslämnande på begäran av 
smittskyddsläkare 

6 kap 12§ 
smittskyddsla 
gen 

Enhetschef 
myndighet 

31.16 Anmälningsskyldighet enligt 
smittskyddslagen 

31 § 1 st. smitt- 
skyddslagen 

Enhetschef 
myndighet 

31.17 Yttrande till allmän domstol  Enhetschef 
myndighet 

31.18 Yttrande till förvaltningsdomstol  Enhetschef 
myndighet 

31.19 Yttrande till Migrationsverket- 
individärenden 

 Samordnare 

31.20 Yttrande till tillsynsmyndighet – 
verksamhetstillsyn. Anmärkning: 
Tillsynsmyndighet kan vara IVO, 
länsstyrelsen i resp. län, JO och 
JK. I första hand bör nämnden 
avge yttrande på grund av 
ärendets principiella betydelse. 

13 kap. 2 § SoL SN 

31.21 Yttrande till tillsynsmyndighet – 
individärenden. Anmärkning: 
Tillsynsmyndighet kan vara IVO, 
länsstyrelsen i resp. län, JO och 
JK. 

13 kap. 2 § SoL AU 
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LVU då beslut av arbetsutskottet inte 
kan avvaktas. 

 Ledningsgrupp BoU 
   
   
   
   
            
   

 
 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 
Kvalitetsutvecklare 
Socialkontoret 
   

 

2022-04-04 SN 22/0066  

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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Fastställande av förfrågningsunderlag 
familjerådgivning LOV 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förfrågningsunderlag enligt LOV för 
familjerådgivning. 

Sammanfattning 
Den 2 december år 2021 fattade nämnden beslut om att införa valfrihetssystem 
enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) avseende insatsen 
familjerådgivning.  

För att tillhandahålla familjerådgivning under en övergångsperiod har nämnden 
från den 1 februari år 2022 direktupphandlat tjänsten genom tidsbegränsade 
avtal med fyra leverantörer. 

Annonsering är planerad att ske under maj år 2022, en preliminär bedömning 
är att privata utförare kan finnas i drift under kvartal tre – fyra år 2022.  

 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 april år 2022 

• Förfrågningsunderlag familjerådgivning enligt LOV-Lagen om 
valfrihetssystem, bilaga 1 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 2 december år 2021-
Införande av valfrihetssystem (LOV) avseende insatsen 
familjerådgivning (SN 21/0331) 

 

Ärendet 
Socialnämnden tillhandahöll familjerådgivning fram till den sista januari år 
2022 i ett LOU-avtal med A & L Psykoterapi. 

Den 2 december år 2021 fattade nämnden beslut om att införa valfrihetssystem 
enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) avseende insatsen 
familjerådgivning.  



 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-03-28 SN 22/0066 

 
 

För att under en övergångsperiod kunna tillhandahålla familjerådgivning har 
nämnden från den 1 februari år 2022 direktupphandlat tjänsten genom avtal 
med fyra leverantörer. Avtal löper till och med den 30 juni år 2022 med option 
på förlängning till och med den 31 oktober samma år. Kommunen inrättar även 
tjänsten i egen regi med tillsättning i juni månad.  

Beskrivning av familjerådgivning  
Med familjerådgivning avses verksamhet i form av samtal med syfte att 
bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Kommunen har 
enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen skyldighet att erbjuda 
familjerådgivningsverksamhet till sina invånare. 

Nuläge och tidsplan 
Vid framtagandet av förfrågningsunderlaget har särskilt viktiga 
kvalitetsaspekter beaktats såsom tillgänglighet, erfarenhet och dokumenterad 
formell kunskap inom verksamhetsområdet.    

Annonsering av förfrågningsunderlaget är planerad till maj månad.  

En preliminär bedömning är att privata utförare kan finnas i drift under kvartal 
tre – fyra år 2022.  

Utvärdering av tjänsten utgör en del i den planering av uppföljningar som 
socialkontorets kvalitetsteam genomför. 

Barnperspektiv 
Vid framtagandet av förfrågningsunderlaget för tjänsten har krav som 
formulerar kunskap och erfarenhet om barns utveckling, inflytande och 
delaktighet utgjort en viktig del.  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 
   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-03-28 SN 22/0066 

 
 

Socialkontoret 
  

Socialchef  

 Avdelningschef social- och 
arbetsmarknadsavdelningen 

 
 
 

  

  

 

Bilagor 
1. Förfrågningsunderlag familjerådgivning enligt LOV-Lagen om 

valfrihetssystem, bilaga 1 
 

Beslut sänds till 
• Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 
• Upphandlingsenheten 



 Beslutsärenden -  Fastställande av förfrågningsunderlag familjerådgivning LOV :

Denna punkt på agendan är sekretessbelagd
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Kvalitetsberättelse år 2021 Socialnämnden 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning av kvalitetsberättelse från verksamheter 

i intern och extern regi. 

Sammanfattning 

Samtliga verksamheter inom Socialnämndens ansvarsområde, oavsett regi, ska 

inkomma med en kvalitetsberättelse senast den första mars (1/3) varje år. 

Kvalitetsberättelsen ska beskriva hur verksamhetens kvalitetsarbete under 

föregående år har bedrivits. Den ska ge svar på vilka resultat som har uppnåtts 

inom verksamhetens kvalitetsarbete samt vilka åtgärder som är vidtagna för att 

säkra kvaliteten. 

Socialnämnden har framfört önskemål om att alla nämndens verksamheter ska 

följas upp och presenteras på ett likvärdigt sätt, oavsett regi. Samtliga 

verksamheter har blivit ombedda att nyttja den mall för kvalitetsberättelse som 

är utarbetad av socialkontorets kvalitetsteam, i syfte att uppnå nämndens 

önskemål. 

Samtliga berättelser har granskats av kvalitetsutvecklare som har lämnat 

återkoppling till verksamheterna. 

Kvalitetsteamet har gjort en analys och ger förslag på aktiviteter för att 

förbättra verksamheternas systematiska kvalitetsarbete.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 april år 2022

 Bilaga 1 Kvalitetsberättelse år 2021 A&L psykoterapi,

familjerådgivning-extern regi

 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse år 2021 Stiftelsen Parasoll, personligt

ombud-extern regi 

 Bilaga 3 Carelli Assistans AB, personlig assistans - extern regi 

 Bilaga 4 Kvalitetsberättelse Barn- och ungdomsenheten myndighet

 Bilaga 5 Kvalitetsberättelse Myndighet vuxen, LSS och socialpsykiatri
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 Bilaga 6 Kvalitetsberättelse Arbete, försörjning och integration 

 Bilaga 7 Kvalitetsberättelse Härnevimottagningen 

 Bilaga 8 Kvalitetsberättelse Familjestödsenheten 

 Bilaga 9 Kvalitetsberättelse Daglig verksamhet och sysselsättning 

 Bilaga 10 Kvalitetsberättelse LSS bostad, kontaktperson, ledsagar- och 

avlösarservice 

 Bilaga 11 Kvalitetsberättelse Socialpsykiatrienheten 

 Bilaga 12 Kvalitetsberättelse Hälso- och sjukvårdsenheten LSS 

 Bilaga 13 Kvalitetsberättelse Destinys Care AB, LSS ledsagar- och 

avlösarservice-extern regi 

Ärendet 

En kvalitetsberättelse ska beskriva hur verksamhetens kvalitetsarbete under 

föregående år har bedrivits. Den ska ge svar på vilka resultat som har uppnåtts 

inom verksamhetens kvalitetsarbete samt vilka åtgärder som är vidtagna för att 

säkra kvaliteten. 

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

medarbetare som verksamhetsansvariga kunna identifiera förbättringsområden 

och med detta lägga en plan för kommande arbete, med de prioriteringar som 

är mest angelägna att göra. 

Samtliga verksamheter inom Socialnämndens ansvarsområde, oavsett regi, ska 

årligen inkomma med en kvalitetsberättelse senast den första mars (1/3) varje 

år.  

Granskning av kvalitetsberättelser – en del i nämndens uppföljningsplan 

Socialnämnden har framfört önskemål om att alla nämndens verksamheter ska 

följas upp och presenteras på ett likvärdigt sätt, oavsett regi. Mot bakgrund av 

detta pågår inom kvalitetsteamet ett arbete med en ny uppföljningsplan för 

nämndens verksamheter vilken kommer att tas upp i nämnd för beslut när den 

är färdigställd. En del i den nya uppföljningsplanen avser granskning av 

kvalitetsberättelser från samtliga verksamheter. För att skapa likvärdighet 

kommer samtliga verksamheters kvalitetsberättelser att presenteras på samma 

sätt för nämnd. Detta till skillnad från tidigare år där en nämndövergripande 

kvalitetsberättelse skrivits för verksamheter i intern regi. 

I föregående års kvalitetsberättelser uppmärksammades inom flera 

verksamheter, såväl i intern som extern regi, brister avseende systematik i 

berättelserna. Kvalitetsteamet har därför tagit fram en mall med tydliga 

anvisningar för att stödja cheferna i skrivandet och för att underlätta 

systematiken. För att ge verksamheter möjlighet att uppnå en så fullständig och 

heltäckande beskrivning som möjligt av vad som har åstadkommits under år 
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2021 samt vilka uttalade och prioriterade områden som har identifierats, har 

samtliga berättelser som steg ett granskats av kvalitetsutvecklare. Efter 

granskning har kvalitetsutvecklare lämnat återkoppling. Därefter har 

verksamheterna givits möjlighet till förtydliganden och tillägg för att ge en så 

rättvisande bild som möjligt. Detta förfarande har bidragit till ett lärande för 

såväl verksamhet som för kvalitetsteamet och är en kvalitetshöjning i sig. 

Kvalitetsberättelser – intern regi 

Av enheternas kvalitetsberättelser går det tydligt att utläsa att ambitionen och 

målsättningen att utveckla sitt arbete är god. Särskilda aktiviteter finns 

beskrivna i flera enheter som möter nämndens specifika mål. Många aktiviteter 

utgör prioriterade delar i lagkrav och föreskrifter. 

 Uppmärksammade delar:   

 Systematik för att, i utredningsarbetet, i högre grad nyttja 

bedömningsverktyg som visar på evidens. 

 Öka socialkontorets tillgänglighet genom att ange en konkret och 

mätbar tidsväntan för nybesök, beslut och verkställande av insats. 

 Mätningar för att bedöma resultat av insats. 

 Aktiviteter för att öka den enskildes delaktighet. 

Kvalitetsberättelser – extern regi 

De verksamheter inom Socialnämndens ansvarsområde som bedrivs i extern 

regi är personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, personligt ombud samt 

familjerådgivning. Externa utförare har likt kommunala verksamheter fått 

återkoppling på sina kvalitetsberättelser och givits möjlighet att redigera om de 

så önskat. 

Verksamheten personligt ombud, som bedrivs av Stiftelsen Parasoll, har 

inkommit med verksamhetsberättelse för att beskriva sina resultat för år 2021. I 

avtal har inte upprättande av kvalitetsberättelse kravställts. Inlämnad 

verksamhetsberättelse ger dock en god bild av 2021 års resultat. 

Destinys Care AB bedriver LSS ledsagar- och avlösarservice enligt LOV. I 

dagsläget har de enbart ett fåtal brukare varför de har tillåtits att skriva sin 

kvalitetsberättelse för området i samma berättelse som den som redovisas i 

Äldre- och omsorgsnämnden och där avser kvalitetsberättelse för hemtjänst.    

Sammanfattande bedömning och planering av övergripande åtgärder 

Socialkontorets kvalitetsutvecklare har granskat samtliga kvalitetsberättelser. 

De förbättringsområden som är uppmärksammade berör till största del såväl 

den externa som den interna verksamheten.  Några särskilt viktiga 

förbättringsområden har identifierats. 
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 Kunskap om systematiskt förbättringsarbete – Utveckling och 

förbättring av verksamhet förutsätter systematik. Systematik innebär 

planering av kontrollmoment, uppföljning och utvärdering av resultat. 

Analys av resultat ska ge information om vilka åtgärder som behöver 

vidtas och föreslå aktiviteter som kan förbättra arbetet.  

Många verksamheter presenterar vilka aktiviteter som är genomförda 

men behöver bli bättre på att arbeta enligt beskriven systematik.  

 

 Kunskap om SOSFS 2011:9 - Föreskriften beskriver krav på systematik 

men också specifikt för vilken lagstiftningen den gäller. Föreskriften 

gäller för hela hälso- och sjukvården, hela socialtjänsten och all 

verksamhet enligt LSS. Det är framför allt nyttan för den enskilde i 

dennes kontakt med vården och omsorgen som ska belysas i det 

systematiska arbetet. Av granskade kvalitetsberättelser är fler och andra 

delar är det som ingår i SOSFS 2011:9 beskriva. Kunskapen om 

föreskriftens innehåll, syfte och målsättning behöver bli större inom 

flera verksamheter.  

 Socialtjänstlagens kvalitetsparagraf beskriver vad som behöver vara 

uppfyllt för att anses ha god kvalitet. God kvalitet betyder att 

verksamheten ska bygga på evidens och kunskap, vara tillgänglig och 

jämlik, delaktiggöra den enskilde samt vara samordnad. Många 

verksamheters kontrollområden/moment behöver utökas för att säkra 

samtliga kvalitetsområden. 

 Avvikelsehantering – Flera verksamheter behöver utarbeta rutiner för 

synpunkts- och avvikelsehantering samt även i detta avseende hantera 

informationen på ett systematiskt sätt med mål om att nyttja kunskapen 

som underlag för förbättringar.  

Planering år 2022 för att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet 

Kvalitetsutvecklare kommer under år 2022 att ytterligare analysera samtliga 

inlämnade kvalitetsberättelser. Resultatet av detta ligger till grund för vilka 

verksamheter som granskas närmare under år 2022. 

Verksamhetsuppföljningarna kommer att presenteras i nämnd.  

Kvalitetsteamet erbjuder aktiviteter och ger förslag till verksamheterna för att 

utveckla arbetet enligt följande:   

 Genomförande av workshops för att underlätta och åskådliggöra hur 

Stratsys kan nyttjas för att kunna följa upp och analysera utvecklingen i 

verksamheten. Stratsys är kommunens ledningsverktyg för att planera, 

genomföra och följa upp verksamhet. En grundutbildning kommer att 

genomföras i samarbete med systemförvaltare för Stratsys. Som nästa 

steg kommer socialkontorets kvalitetsutvecklare att, tillsammans med 
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verksamheterna, arbeta fram de egenkontroller som är viktiga att 

genomföra för att efterleva krav på god kvalitet enligt SOSFS 2011:9.  

 Nyttja resultat av nationella mätningar och jämförelser för att 

identifiera förbättringsbehov och prioriterade delar. 

 Nyttja resultat av revisioner där förbättringsområden identifieras. 

 Metoder för att utvärdera resultat av insats. 

 

Barnperspektiv 

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

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

Detta gynnar de barn och ungdomar som har insatser inom Socialnämndens 

ansvarsområde.  
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Socialkontoren 

 

 

Socialchef  

 Avdelningschef Social- och 

arbetsmarknadsavdelningens 

 

 

 

  

  

 

Bilagor 

1 Bilaga 1 Kvalitetsberättelse år 2021 A&L psykoterapi, familjerådgivning-

extern regi 

2 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse år 2021 Stiftelsen Parasoll, personligt 

ombud-extern regi 

3 Bilaga 3 Carelli Assistans AB 

4 Bilaga 4 Kvalitetsberättelse Barn- och ungdomsenheten myndighet 

5 Bilaga 5 Kvalitetsberättelse Myndighet vuxen, LSS och socialpsykiatri-  

6 Bilaga 6 Kvalitetsberättelse Arbetet, försörjning och integration 

7 Bilaga 7 Kvalitetsberättelse Härnevimottagningen 

8 Bilaga 8 Kvalitetsberättelse Familjestödsenheten 

9 Bilaga 9 Kvalitetsberättelse Daglig verksamhet och sysselsättning 

10 Bilaga 10 Kvalitetsberättelse LSS bostad, kontaktperson 

11 Bilaga 11 Kvalitetsberättelse Socialpsykiatrienheten 

12 Bilaga 12 Kvalitetsberättelse Hälso- och sjukvårdsenheten LSS 

13 Bilaga 13 Kvalitetsberättelse Destinys Care AB, LSS ledsagar- och 

avlösarservice 

Beslut sänds till 

 A&L Psykoterapi, familjerådgivning 

 Stiftelsen Parasoll, personligt ombud 

 Carelli Assistans AB 

 Destinys Care AB 

 Samtliga enhetschefer inom socialkontoret 
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1 Syfte och mål 
En kvalitetsberättelse ska beskriva hur verksamhetens kvalitetsarbete för föregående år 

har bedrivits. Den ska ge svar på vilka resultat som har uppnåtts inom verksamhetens 
kvalitetsarbete samt vilka åtgärder som är vidtagna för att säkra kvaliteten. 

Kvalitetsberättelsen ska vara till nytta för verksamheten själv. Där ska såväl 
medarbetare som verksamhetsansvariga kunna identifiera förbättringsområden och med 
detta lägga en plan för kommande arbete, med de prioriteringar som är mest angelägna 

att göra. 
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2 Verksamhetsinriktning och ansvar 

2.1 Målgrupp 

Familjerådgivningen är till för alla kommunens invånare. 

Utgångspunkten för familjerådgivningens arbete är att hjälpa par, familjer och enskilda 

med deras samlevnadsproblem. Familjerådgivning har i ett tidigt skede en klart 

förebyggande effekt vad gällande människors hälsa och välbefinnande.  

 

2.2 Uppdrag och ansvar 

Familjerådgivningen är till för kommunens invånare. 

Utgångspunkten för familjerådgivningens arbete är att hjälpa par, familjer och enskilda 
med deras samlevnadsproblem. Familjerådgivning har i ett tidigt skede en klart 

förebyggande effekt vad gällande människors hälsa och välbefinnande.  

Övervägande samtal är parsamtal. Även enskilda samtal erbjuds samt samtal med flera 

personer i nära relationer.  

Vi har sträng sekretess och för inga journaler. De minnesanteckningar vi för förstörs 

efter avslutad kontakt. Avidentifierad statistik lämnad årligen till SCB och Myndigheten 

för familjerätt och föräldraskapsstöd. De samlar in fakta kring antalet ärenden, antalet 

samtal, vilken ålder det är på dem som besöker familjerådgivningen samt vilket fokus 

på samtalen varit. 

Verksamhetsansvarig är ytters ansvarig för kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbete utförs 

gemensamt av anställda på företaget.  
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3 Föregående års identifierade 
förbättringsområden 

Under november månad gör vi årligen brukarundersökningar i våra verksamheter. Det 
som framkom under föregående års undersökning som önskemål och 

förbättringsområden var en önskan om fler kvällstider. 

Under 2021 har vi erbjudit möjlighet till kvällstider två kvällar per vecka.  

I övrigt har inga klagomål eller andra synpunkter inkommit under föregående år. 

Utvärdering av kontakten görs också som en del i behandlingsarbetet med paren och 

familjerna vid varje besökstillfälle samt i samband med avslut av kontakten. Personalen 

följer regelbundet upp verksamheten vid konferens varannan vecka samt vid 

planeringsdagar.  
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4 Egenkontroll 

4.1 Genomförda egenkontroller 

Under 2021 har verksamhetsansvariga på A&L gått igenom familjerådgivningens 

rutiner vid två tillfällen då vi haft planeringsdagar, en på våren och en på hösten. Vi har 

gått igenom anmälningsprocessen, vår sekretess, vår dokumentation samt rutiner för 

avslut. 

4.2 Resultat av egenkontroller 

Vi har beslutat att fortsätta våra rutiner som tidigare utan att göra några förändringar. 

Vår uppfattning är att både personalen och brukarna är nöjda med de rutiner som finns.  

4.3 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Inga planerade förändringar. 
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5 Brukarundersökning 
 

5.1 Genomförda brukarundersökningar 

Under hösten 2021 genomfördes en brukarundersökning. Alla som besökte 

familjerådgivningen fysiskt under oktober månad fick fylla i en enkät anonymt efter 

avslutat samtal. Enkäten lämnades in i kuvert. 

Enkäten medföljer som bilaga. 

Utvärderingen har tre delar. Fråga ett till sex berör parets problematik. Fråga sju till tio 

handlar om uppfattningen kring familjerådgivarens kompetens samt upplevt bemötande. 

De sista tre frågorna handlar om tillgänglighet och lokalens utformning.  

 

5.2 Resultat av brukarundersökning 

Tabellen nedan är en sammanställning av resultatet. I denna kan man utläsa att svaren 

på fråga sju till tio som handlar om kontakten med familjerådgivaren ger följande 

information: 

Fråga 7: Jag kände att jag fick ett förtroende för familjerådgivare.  

94% av besökarna svarar att detta stämde bra alternativt stämde helt. 

Fråga 8: Jag upplevde att familjerådgivaren lyssnade på mig. 

90 % av besökarna har svarat att det stämde bra, alternativt stämde helt. 

Fråga 9: Jag upplevde att familjerådgivaren inte tog parti för någon i 

parrelationen. 

90% av besökarna upplevde att detta stämde bra, alternativt stämde helt. 

Fråga 10: Jag skulle kunna rekommendera Familjerådgivningen till mina vänner. 

92% av besökarna beskrev att detta stämmer bra, alternativt stämmer helt. 

 

Under den öppna frågan vad som kunde gjorts annorlunda kom följande önskemål och 

kommentarer: 

- Snabbare möjlighet till tid. 

- Längre samtal och gärna fler. 

- Fler tillfällen. 

- Bättre tider för samtal, tidigare på morgonen och senare på kvällen. 

- Utökade öppettider. 

- Dåligt skyltat, svårt att hitta. 
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5.3 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Vi har vid flera tillfällen framfört en önskan till kommunen om tydligare skyltning till 

kommunens lokal. Då vi avslutar vårt uppdrag i kommunen 22-0-131 kommer inga 

åtgärder att genomföras. 
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6 Synpunkter och klagomål 
 

6.1 Sammanställning synpunkter 

Inga klagomål har inkommit under året. 

 

6.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Vi avslutar vårt uppdrag i kommunen 22-01-31. 
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8 Samverkan 
 

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

en familj. Under 2021 har samverkan med andra verksamheter varit begränsad då vi haft 

restriktioner på grund av pandemin. Vid något tillfälle har samverkan skett med 

utredande socialsekreterare. Då efter överenskommelse med familjen.  

 

8.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

I och med att vi avslutar vårt uppdrag är denna fråga inte aktuell. 
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9 Riskanalys 

9.1 Genomförda riskanalyser 

Riskanalys har genomförts vid två tillfällen under året då vi haft det som en stående 

punkt under planeringsdagar. Fokus har varit både på brukarnivå och på 

verksamhetsnivå. 

9.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Identifierad risk är att personer inte kommer till familjerådgivningen med tanke på 

pandemin som pågår. De väntar längre med att ta kontakt och problemen växer. 

Förbättringsområde: Vi erbjuder digitala samtal som ett alternativ för att bli 
lättillgängligare för brukarna. 

Identifierade risker på verksamhetsnivå är ensamarbete. Att vi i lokalen ofta arbetar 
ensamma. Positionen kan vara utsatt då vi vid nybesök inte vet vilka som besöker oss.  

Då vi avslutar uppdraget är förändring av detta inte aktuellt. 
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10 Genomförda externa granskningar 
Inga externa granskningar har förekommit. 
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11 Plan för nästkommande år utifrån identifierade 
förbättringsområden 

Då vi avslutar vårt uppdrag är frågan inte aktuell. 
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STIFTELSEN PARASOLL 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2021 

Verksamhet 

Stiftelsen Parasoll har i drygt två decennier bedrivit verksamhet med personligt ombud i 

stiftelseform. Stiftelsen Parasoll startade som en fristående försöksverksamhet då Parasoll bildades 

1995 av de två intresseföreningarna RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, och 

Schizofreniförbundet. Verksamheten drivs utan vinstintresse och är politiskt och religiöst obundet. 

Parasoll bedriver personligt ombudsverksamhet på uppdrag av kommunerna Danderyd, Sigtuna, 

Sollentuna, Upplands Väsby, Upplands-Bro samt Solna Stad och Sundbybergs stad i Stockholms län. 

Parasoll arbetar för och med människor med psykisk funktionsnedsättning.  Detta innebär att 

verksamheten är riktad mot vuxna över 18 år med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten 

regleras av lag sedan 2013 av en förordning om statsbidrag för personligt ombud (SFS 2013:522). 

Förordningen reglerar kommunernas och Parasolls (utförarens) ansvar för verksamheten och dess 

innehåll. Sedan tidigare har de meddelandeblad som regelbundet utkommit definierat målgruppen. 

Under året gavs det senaste ut (Socialstyrelsens meddelandeblad 5/2020). Detta styrdokument 

definierar målgruppen enligt nedanstående: 

Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer som är 18 år eller äldre, som har 

psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på 

olika livsområden. 

De enskilda som kan få stöd av personligt ombud ska ha sammansatta och omfattande behov av vård, 

stöd och service, rehabilitering och sysselsättning samt ha behov av långvariga kontakter med 

socialtjänsten, primärvården och den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter. Ett 

personligt ombud arbetar på den enskildes uppdrag. 

Det är behovet som avgör om man tillhör målgruppen. Det innebär att den enskilde inte rent faktiskt 

måste ha haft allt stöd och alla kontakter som uppräknas under en längre tid utan det är behoven 

som på olika sätt ska vara sammansatta, omfattande och långvariga. 
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Det har under några år funnits en tydlig förskjutning mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

bland klienterna generellt även om det lokalt kan skilja sig åt mellan ombudens klientgrupper. Man 

kan se att behovet av Parasolls verksamhet ökar genom att fler och fler personer i denna grupp 

behöver ett personligt ombud. För många klientgrupper, inte minst bland de unga vuxna, har de 

ekonomiska förutsättningarna försämrats år från år. Det har inneburit ökad oro och stress för 

individen och sämre förutsättningar till återhämtning. För gruppen unga vuxna sätter detta förmågan 

till anpassning till ett meningsfullt vuxenliv på prov. Vi ser dock en avstannad trend under året då 

andelen i den yngre årsklassen minskat ett par procent bland klienterna. Detta kan vara ett undantag 

för detta speciella år, eller så kan förklaringen ligga i att denna grupp unga vuxna kanske får hjälp 

och stöd redan under skoltiden som ger dem ingångar i samhället utan stöd av personligt ombud. 

 

Ekonomin är ett stort problem för klientgruppen generellt. Vid sidan av ekonomin är tillgången till 

vård ett omfattande och vanligt område där klienterna söker stöd av personligt ombud men även 

tillgång till och problem kring bostäder är områden där många av våra klienter har en svår situation. 

Stöd i kontakt med myndigheter och med vårdgivare, oftast kopplat till ekonomi och försörjning, är 

de vanligaste uppdragen för ombuden. 

 

Med utgångspunkt från dessa förutsättningar är målsättningen att bidra till att uppnå bästa tänkbara 

livssituation för den enskilde personen, utifrån dennes behov och önskemål. Parasoll verkar därför för 

att klienterna får den vård, service och de stödinsatser som behövs och som de har rätt till. Det finns 

också en tydlig ambition i Parasolls insatser att verka för en meningsfull sysselsättning för våra 

klienter då de ofta möter stora hinder när det gäller att etablera sig på arbetsmarknaden och bibehålla 

en plats där. Verksamheten bygger på frivillighet och förtroende från klienternas sida. Ombuden 

arbetar långsiktigt och helt och hållet på klienternas uppdrag. Parasoll har en fristående ställning 

gentemot myndigheter och vårdgivare och insatserna är helt kostnadsfria för klienterna.  

 

Behovet av stöd hos målgruppen ökar och vår funktion blir allt viktigare. Sedan flera år finns en 

ständig kösituation i flera kommuner där klienter får vänta på att få hjälp av ett ombud i Parasoll. De 

insatser vi bidrar med från de personliga ombuden blir ofta avgörande för individen och den 

samhällsekonomiska nyttan är avsevärd. Därför är det tråkigt att konstatera att ombudsverksamheten 

inte utökas nationellt trots att finansieringen till stor del sker med statliga medel och kommunernas 

nytta av ombudsverksamheten för målgruppen är så stor. 

En glädjande förändring är att den sista kommunen i regionen som inte tidigare haft personligt 

ombud, Upplands-Bro kommun, tilldelat Parasoll uppdraget för verksamheten omfattande en halvtid. 

Danderyds kommun har däremot reducerat uppdraget till motsvarande en halvtidstjänst i 

upphandlingen inför året. 

  

Det pågår en språkdiskussion kring begreppet funktionsnedsättning som tidigare också benämndes 

funktionshinder. Många har börjat använda begreppet funktionsvariation för att neutralisera ordet och 

ge begreppet en mer positiv klang. Parasolls ställningstagande att behålla begreppet 

funktionsnedsättning baseras dels på den lagtext samt senaste meddelandeblad som vår verksamhet 

grundas på, och som även fortsatt använder begreppet funktionsnedsättning. Det andra skälet är att de 

klienter som söker hjälp och stöd av ombuden i Parasoll har stora behov då diagnoserna för dem, inte 

innebär extraordinära krafter eller förmågor, utan ett hinder för ett likvärdigt liv som andra i 

samhället. 
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Organisation  

 

Parasoll är en fristående och brukardriven organisation som är politiskt och religiöst obunden. 

Intresseföreningarna RSMH och Schizofreniförbundet driver med lokal anknytning verksamheten 

med personligt ombud utifrån ett uttalat brukarperspektiv. 

 

Styrelse 

Styrelsen är Parasolls strategiska ledningsfunktion. Den tillsätts på den årliga stämman i maj och 

består av representanter från de lokala föreningarna för RSMH och Schizofreniförbundet. Styrelsen 

består av fyra ordinarie ledamöter och två ersättare samt en styrelseordförande. Styrelsen är 

sammansatt av hälften medlemmar från RSMH, hälften från Schizofreniförbundet förutom 

styrelseordförande som är från RSMH.  Det finns också en adjungerad personalrepresentant med 

suppleant i styrelsen. Styrelsen har sammanlagt under året haft åtta sammanträden jämte stämman 

samtliga i digitalt format. Genom sina erfarenheter som brukare och anhöriga tar ledamöterna i 

styrelsen aktiv del i verksamheten och har gedigen kunskap om verksamhetsområdet.  

 

Styrelsen har utsett ett arbetsutskott (AU) som arbetar mellan styrelsemöten. Där tas akuta frågor upp 

och utskottet utgör ett komplement till styrelsen och ett stöd till verksamhetsledningen. Under året 

har ledamöterna i AU bland annat arbetat med frågor rörande avtal, ekonomi, bemanning, rekrytering 

och andra personalfrågor.  

 

En framtidsgrupp sammansatt av styrelseledamöter, verksamhetschef och medarbetare har bildats 

med anledning av det nya avtalet med kommunerna för att diskutera och föreslå verksamhetens 

utvecklingsinriktningar. 

 

Verksamhetsledning 

Verksamhetschefen innehar den operativa ledningsfunktionen och styrelsen de övergripande och 

strategiska ledningsfunktionerna för verksamheten. Ansvarsfördelningen regleras i den 

delegationsordning som fastställs årligen. Redovisning och lönehantering har sedan flera år 

administrerats av Steg för Steg som drivs av IFS/Centrala Stockholm. Steg för Steg ger brukare bland 

annat sysselsättning och anställningar inom administration.  

 

Verksamhetsledningen har under året arbetat med personalfrågor, avtalsfrågor, löpande ekonomi, 

styrnings- och lokala driftsfrågor. Coronapandemin har varit en övergripande problematik och 

förutsättning för allt arbete och digitaliserade möten har varit formen för detta med några få 

undantag. 

 

Stort fokus har lagts vid kostnadsreducerande åtgärder inför ny avtalsperiod där utflyttning av kontor 

från Sollentuna tagit tid och kraft. Reducering av ledningens arbetstid har varit en annan. Operativa 

och praktiska uppgifter för att säkerställa att verksamheten kunnat bedrivas både på distans och från 

de lokalkontor ombuden disponerar har sysselsatt ledningen med att se till att skrivare och annan 

teknisk utrustning möjliggör arbete flexibelt i så kallat hybridarbete.  
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Personal 

De personliga ombuden har ansvar för klientuppdragen i sina respektive kommuner. I Solna samt i 

Sollentuna arbetar motsvarande två heltidstjänster per kommun. I Sundbyberg bemannas Parasoll 

med en heltidstjänst och i Sigtuna  med 75 procents tjänst. I Danderyd och Upplands- Bro finns ett 

halvtidsombud i respektive kommun som innehas av en medarbetare på sammantaget en heltid. Från 

och med mars 2021 utökades tjänsten i Upplands Väsby till en heltid.  

 

Ombuden träder i vissa fall in för varandra och samordnar arbetssättet. Det kan handla om att 

ombuden bemannar dubbelt i vissa situationer och arbetar i flera kommuner som vikarier för 

varandra, men även arbetar kommunöverskridande generellt.  

 

Parasoll har under året haft åtta anställda personliga ombud i sin verksamhet varav två män. Ingen 

personalomsättning har skett under 2021 utan Parasoll har haft en stabil personalgrupp. 

Under större delen av våren förlades allt arbete på distans dvs hemifrån och de allra flesta 

utbildningar, möten och konferenser  har skett med några få undantag digitalt. Då det rått fortsatt 

strikta restriktioner kring möten med klienter och andra har det efter omständigheterna kommit att 

fungera förvånansvärt bra.  Under hösten har arbetet återgått till det normala i stor utsträckning men 

med en blandning av distans och möten på plats s k hybridarbete. Flera personalkonferenser har 

under hösten kunnat genomföras i fysisk form vilket varit viktigt för sammanhållningen. 

 

I december följdes åter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och distansarbete återinfördes. 

 

Eftersom verksamheten och medarbetarnas dagliga arbete även innan pandemin är geografiskt 

mycket spridd är det kollegiala samarbetet och kontakterna mellan ombuden och den interna 

kommunikationen ett ytterst viktigt moment i arbetet. Det påverkar klimatet i gruppen och bidrar 

positivt till verksamhetens psykosociala arbetsmiljö som satts under särskild press ett år som detta. 

Därför har regelbundna möten digitalt med egenhandledningen i gruppen prioriterats. 

 

Ledningsgrupp 
 

Ombudsverksamheten regleras genom förordningen SFS 2013:522. Kraven på ledningsgrupp är 

specifik vad gäller vilka organisationer som ska ingå. Försäkringskassa och Arbetsförmedling jämte 

kommuner och landstingsdriven psykiatri skall delta. Även landstingsdriven primärvård har ett 

tvingande krav om närvaro. Däremot är intresse- och brukarorganisationernas engagemang frivilligt, 

de kan bjudas in i ledningsgruppen. Eftersom Parasoll bedriver verksamhet i sju olika kommuner 

med två olika avtal har ledningsgruppsarbetet bedrivits olika i de olika delarna av 

upptagningsområdet under åren.  

 

Under alla år har det funnits problem med hur ledningsgruppen skall organiseras. Tillkomsten av 

förordningen har inte förenklat sammansättningen även om det blivit tydligare. Under åren har detta 

inte fungerat särskilt väl och man har tillsammans med avtalande kommuner kommit fram till att 

driva lokala ledningsgrupper som följer den geografiska strukturen för de övriga representanternas 

organisationer bättre. I Ledningsgrupperna har under året haft representanter från landstingets 
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psykiatri, Försäkringskassan, representanter för kommunerna, personliga ombud och 

verksamhetschef från Parasoll. Arbetsförmedlingen har bjudits in men inte deltagit. Primärvårdens 

representanter saknas i den ena gruppen men finns med i den andra. Arbetet har i stort sett fått göra 

halt då den digitala formen som uteslutande mötesform efter mars 2020 försvårat arbetet med 

ledningsgrupperna. 

En ny struktur där Danderyd ingår utgörs av Samordningsförbundet i Nordöst med bland annat 

kommunerna Österåker, Täby och Vaxholm. En ny gemensam ledningsgrupp har formats under året 

men pandemin har försenat arbetet med den. Parasoll följer med stort intresse denna grupp och 

hoppas kunna delta i någon form. Det kan komma att innebära att andra kommuners 

ombudsverksamhet där ombuden är anställda i kommunerna, kommer att kunna samverka med 

Parasolls ombudsverksamhet för ömsesidigt kunskapsutbyte. 

 

Eftersom Parasoll är en upphandlad fristående verksamhet vars uppdrag regleras i avtal ser vi inte 

syftet med gruppen att i första hand leda verksamheten som en ledningsgrupp i traditionell 

bemärkelse, utan att vara det forum där övergripande samordningsfrågor samt systemfel avhandlas. 

Ett viktigt (men inte alltid så tacksamt) uppdrag för personligt ombudsverksamheten är att rapportera 

systemfel och systembrister. Detta regleras i förordningen och Länsstyrelsen följer upp systemfelen 

och bristerna i den rapport som Parasoll och kommunerna sammanställer årligen. 

 

Ledningsgrupperna är också forum för ömsesidig information om varandras organisationer. 

Ledningsgruppen skall bestå av ledande tjänstemän och representanter med möjligheter att påverka 

både sin egen organisation och Parasoll utifrån de frågor som tas upp. Genom Parasolls fristående 

ställning har vi teoretiskt sett stora möjligheter att ta upp fel och brister som drabbar den enskilde 

klienten direkt med berörda myndigheter utan att stå i beroendeställning organisationsmässigt.  

 

En komplikation för Ledningsgruppen har varit att de kommuner och myndigheter som deltar endast 

representerat sin egen enhet i kommunen eller sin del av organisationen. Det har även varit svårt att 

hålla gruppen levande och uppfylla förordningens krav. Ombudsverksamheten är en mycket liten 

verksamhet och det är svårt att motivera ledande tjänstemän att avsätta tid för detta trots lagkrav. De 

flesta systemfel som ombudsverksamheten brottas med går dessutom inte att åtgärda på det lokala 

planet utan utgör brister i de generella systemen på nationell nivå. 

 

På några håll finns det lyckligtvis livaktiga och väl fungerande lokala samverkansgrupper 

organiserade av kommunerna. I dessa finns Parasoll representerade genom sina ombud i flera fall. 

Det är mycket viktigt för ombuden att kunna delta i dessa lokala grupper med kontakt med andra 

aktörer kring operativa frågor. Vi önskar att fler lokala samverkansgrupper samverkar med Parasolls 

ombud och i de fall lokala samverkansgruppen inte finns dessa kommer till stånd eller motsvarande 

stabila nätverk av aktörer som är aktuella för målgruppen. 

 

Vid sidan av ledningsgruppernas arbete träffar Parasolls ledning kommunernas företrädare i 

regelbundna avtalsmöten för att följa upp verksamheten och säkerställa kvaliteten.  

 

Rapportering sker månatligen av bemanning, kösituation och verksamhetstal kring klientarbetet och 

man avhandlar strukturfrågor och samarbetsfrågor med kommunerna. Styrelse och ledning bedriver 
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ett strukturerat kvalitetsarbete och konkreta kvalitetsfrågor och policyfrågor revideras kontinuerligt 

och kommunerna som uppdragsgivare är en viktig dialogpart. 

  

Aktuella systemfel och uppmärksammade brister under året 
 

Parasolls verksamhet bedrivs i en miljö där flertalet, kanske alla, klienters situation kännetecknas av 

att de drabbas av brister i den omsorg och det stöd som de har rätt till från olika myndigheter och 

verksamheter. Enbart det faktum att vi är efterfrågade, signalerar att brister finns kring målgruppen. 

Det är därför värt att notera att den rent statistiskt mest förekommande insatsen utgörs av det stöd 

som ombuden ger i kontakt med myndigheter i vår uppföljning under året. Att redovisa brister är 

därför vanskligt eftersom vi i varje klientfall skulle kunna identifiera brist eller systemfel i vid 

bemärkelse. De många ärenden och uppdrag som vi arbetat med under året signalerar omfattningen 

av de brister som drabbar de klienter vi arbetat med. 

 

I det uppföljningsarbete för systemfel som vi genomför med redovisas dock färre systemfel och 

brister utifrån en mer snäv definition som utarbetats i dialog med Socialstyrelsen och Länsstyrelsen.  

 

Flera av bristerna kan förekomma fortlöpande sedan tidigare år, eftersom vi inte kunnat konstatera att 

några åtgärder på lokal eller central nivå inneburit att systemfelen eliminerats under året.  

 

Under 2020 och 2021 har flera generella brister i fråga om förseningar och tillgänglighet naturligtvis  

berott på restriktioner och inskränkningar på grund av pågående pandemi och klientgruppen är 

särskilt sårbar. Det är dock motstridigt, då flera klienter upplever att kraven på personliga möten som 

nu ersatts av telefonsamtal eller digitala möten underlättat kraven på deras närvaro och engagemang. 

De flesta klienter upplever dock restriktionerna som negativa både i vår verksamhet och för alla 

kontakter. 

Ombuden har även detta år på bred front uppmärksammat svårigheter för klienter att få adekvat stöd i 

kontakter med framför allt olika myndigheter. Det ställs ibland alltför höga krav på klienternas 

förmåga eller det saknas tydliga riktlinjer i samband med utredningar eller i annan kontakt med 

myndigheten. Det brister i hänsyn till funktionsnedsättningen och dess konsekvenser vilket i sin tur 

får konsekvenser för klienten i form av bland annat försenade utredningar, hjälpinsatser och 

ekonomisk ersättning. Detta är ett problem som framförallt uppmärksammats på handläggarnivå  och 

mellannivå men förekommer även centralt i form av samhällssystem som inte anpassas efter personer 

med psykiska funktionsnedsättningar.  

 

Av de systembrister som konstaterats och behandlats även under detta år är de som berör klienternas 

försörjning tydligast och mest förekommande. De sammanfaller även med den mängd uppdrag som 

ombuden haft under året där ekonomi är det i särklass mest engagerande uppdraget. Den vanligaste 

orsaken till kontakt med personligt ombud är att få hjälp i myndighetskontakter. Skälen till 

kontaktbehov är oftast av ekonomisk karaktär.  

 

Urholkade strukturer i sjukersättningssystemet är ett stort systemfel. Försäkringskassans allt hårdare 

bedömningar innebär att läkarintyg i allt högre utsträckning underkänns som underlag vid bedömning 

av arbetsförmåga. Det finns flera fall där Försäkringskassan inte godkänt en sjukskrivning trots 

samstämmiga utlåtanden från flera läkare. 
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De olika myndigheternas regelverk och rutiner innebär ibland uppehåll i ersättningar som raserar 

individens mycket spröda ekonomi. Olika definitioner för olika myndigheter främst mellan 

Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens sjuk- och friskbegrepp får till följd att klienter 

diskvalificeras för ersättning från båda myndigheterna och hänvisas till försörjningsstöd. Det leder 

oftast till en försämrad ekonomi för klienterna. Det råder många gånger en bristande 

överensstämmelse mellan Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens syn på arbetsförmåga vilket 

kan leda till att personer hamnar utanför möjligheten att få stöd från någon av myndigheterna. En 

samordning i regelverk och en mer anpassad rutinhantering mellan myndigheter skulle göra 

situationen för individen något lite tryggare. Under året har Parasoll gjort en särskild satsning i denna 

fråga och fokuserat kring de fall då försörjningsstöd inte heller är aktuellt. Det gäller särskilt de fall 

då ingen som helst samhällelig ersättning utgår och klienterna med allvarliga funktionsnedsättningar 

är helt hänvisade till anhörigas ekonomiska stöd eller egna resurser.  

 

Svag och försämrad privatekonomi och låga ersättningar medför sämre resurser till återhämtning och 

meningsfull tillvaro för klienterna. Långvarig ohälsa innebär i många fall ren fattigdom som ger ännu 

sämre hälsa. Kortlivade beslut inom de olika ersättningssystemen innebär en ångestfylld och osäker 

tillvaro för många klienter och innebär ett starkt påslag i ohälsan utöver grunddiagnosen eller 

funktionsnedsättningen.  

 

Bristande kontinuitet i läkarkontakter innebär kvalitetsbrister och risk för att t ex klienterna inte får 

korrekta läkarintyg för ansökan om sjukersättningar eller tillgång till andra resurser av olika slag. 

Långa handläggningstider är vanligt förekommande. Den påtagliga resursbristen inom 

öppenvårdspsykiatrin som yttrar sig som svårigheter att inom rimlig tid få läkartider eller olika andra 

behandlingsformer än läkemedel för våra klienter är andra påtagliga problem som i många fall kan 

kvalificeras som rena systemfel. Vissa lokala förbättringar har skett och variation under året kan 

konstateras. 

 

Bemötandebrister hos handläggare och andra representanter för myndigheter är ett påtagligt problem 

för många av våra klienter som upplever att de får ett sämre bemötande på grund av sin 

funktionsnedsättning än de annars skulle ha. Vi ser att det i vissa fall samvarierar med minskade 

resurser och mer stressade handläggare. Men vi ser även bemötandebrister av andra skäl som vi 

hoppas kan lösas genom upplysning och utbildning om psykiska (och dolda) funktionsnedsättningar. 

Detta tillika med att det blir allt oftare och förknippas med höjda krav på klienterna för att få olika 

ersättningar, t.ex. försörjningsstöd, gör tillvaron mer och mer komplicerad för många i målgruppen.  

Många kommuner digitaliserat sökanderutinerna vilket gör att många av Parasolls klienter som av 

olika skäl inte kan hantera digitala medier ställs inför ytterligare svårigheter. 

 

Länsstyrelsen efterfrågar i den årliga uppföljningen av verksamheten om man kan konstatera att 

systemfel och brister har blivit åtgärdade. I princip ser vi inte någon sådan effekt men i några 

kommuner rapporterar ombudet att brister har åtgärdats då bättre förståelse för klientens 

funktionsnedsättning och ett bättre samarbete har uppnåtts genom idogt arbete och ett flertal möten 

initierade av ombuden.  
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Uppsökande verksamhet och informationsinsatser 
 

Parasoll har god kontakt med huvudmännens organisationer och medverkar på möten som de 

arrangerar men denna verksamhet har på grund av pandemin kraftigt reducerats och med några få 

undantag skett digitalt. Vi har dessutom många enskilda kontakter med representanter för 

brukarföreningarna. I det ordinarie ombudsarbetet ingår uppsökande verksamhet och ombuden 

besöker de verksamheter och lokaler där klienterna vistas och lämnar informationsbroschyrer om 

ombudsverksamheten. Mycket stor del av denna verksamhet har vi fått avvakta med under pandemin. 

 

 I övrigt ges både skriftlig och muntlig information om verksamheten till psykiatrin, primärvården, 

socialtjänsten, Försäkringskassan, arbetsmarknadsmyndigheter och en del övriga service- och 

vårdgivare. Parasoll deltar i de lokala samverkansorgan som finns. När tillfälle ges föreläser vi och 

informerar olika grupper och på olika seminarier. Vi föreläser även på olika utbildningar och skolor. 

Parasolls hemsida ger information om vår verksamhet och kontaktuppgifter till våra ombud. Länkar 

till oss finns på kommunernas hemsidor och i flera fall upplysningar om vår verksamhet. 

 

Allt fler kommer i kontakt med Parasoll via vår hemsida, men de flesta klienter tar kontakt med oss 

efter att ha blivit informerade om ombudsverksamheten av till exempel öppenvården inom psykiatrin 

eller kommunens handläggare. Många anhöriga hör av sig och flera kommer i kontakt med oss via 

intresseföreningarna. Parasolls verksamhet är väl upparbetad men fortfarande är verksamheten med 

personligt ombud okänd för många bland allmänheten. Informationsinsatserna behöver genomföras 

med kontinuitet. Klienter berättar ofta att de hade velat känna till vår verksamhet tidigare. I många 

fall skulle detta ha inneburit att problem varit lättare att lösa och att situationen för klienterna inte 

hunnit bli så allvarlig. 

  

Intresset för ombudsverksamhetens form har varit mycket stort och man tar stort intryck av hur 

brukarinflytandet utformats både i Parasoll och gentemot våra samarbetsparter. 

 

Kompetensutveckling och handledning 
 

Det finns ett stort och kontinuerligt uttalat behov av vidareutbildningar och kompetensutveckling. 

Många av medarbetarna har arbetat länge i Parasoll och behöver utveckling och inspiration. Viljan att 

vidareutvecklas inom yrket och förkovra sig är stark hos medarbetarna. Ombuden har deltagit i olika 

utbildningar och konferenser efter individuella ställningstaganden och kompetensbehov. 

Kompetensutveckling är viktigt för att ombuden på bästa sätt ska kunna möta sina klienters behov 

och företräda dem. 

Ett normalår arrangerar den nationella yrkesföreningen, YPOS, en konferens för ombuden där 

representanter för Parasoll deltar. Under två år har denna inte kunnat genomföras. 

Vi hoppas kunna hitta lösningar framöver vad gäller finansiering så att de få yrkesnätverk som finns 

för ombuden, kan utnyttjas på bästa sätt. YPOS är den enda rikstäckande yrkesföreningen för 

ombuden. Det kommer att dröja till maj 2022 innan en nationell konferens kan genomföras. 

 

Parasolls ombud har haft förmånen att i stor utsträckning kunna delta i kommunernas olika aktiviteter 

och samverkansprojekt även om de uteslutande genomförts digitalt detta år. Inte minst 
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samordningsförbunden har erbjudit och bjudit in till flera digitala föreläsningar och möten vilket varit 

mycket uppskattade av ombuden. De har också deltagit i den årliga konferensen där alla ombud i 

Stockholms och Uppsalas län bjuds in. Denna för året digitala konferens med personligt ombud och 

deras chefer har arrangerats av Länsstyrelsen. Under året ställdes de planerade särskilda chefsmöten 

in av Länsstyrelsen tyvärr. Dessa möten har varit ett relativt nytt och bra initiativ av Länsstyrelsen, då  

de ansvariga cheferna inom olika kommuner inte tidigare haft något gemensamt forum. Det är tydligt 

att ombudsverksamheten i länets olika kommuner bedrivs mycket olika. Årets möte ställdes dock in 

på grund av pandemin. 

 

Under flera endags- och flerdagskonferenser under vår och höst samlas personalen till intern 

planering och utveckling. Detta år har dessa måst begränsas till ett utomhusmöte samt flera under 

hösten, delvis digitalt, då smitt-nivåerna bedömdes som lägre. Kompetensutveckling genom intern 

kunskapsspridning har använts. De olika externa kurser som ombuden deltar i förmedlas till övriga 

delar av verksamheten kontinuerligt. 

 

Styrelse och personal har under vår och höst normala år gemensamma utvecklingsdagar i form av 

halvdagsseminarier, där vi diskuterar på vilket sätt verksamheten och framtiden i Parasoll kan 

utvecklas. Detta har ställts in i år men den så kallade framtidsgruppen har sammanträtt regelbundet 

under hösten. 

 

Ombuden har erhållit handledning i grupp varannan vecka av en välutbildad och erfaren 

psykoterapeut sedan flera år. Denne har mångårig erfarenhet av att handleda personliga ombud. Vid 

behov kan denne anlitas även för enskild handledning. Under hösten har vi bytt handledare som har 

samma kompetens och övergått till fysiska träffar varje månad. I slutet av året övergick mötesformen 

åter till digitalt format. 

 

Samtliga medarbetarna har genomgått Socialstyrelsens grundutbildning för ombud. De olika kortare 

utbildningar och konferenser som respektive ombud deltagit i redovisas i avsnitten per kommun. 

 

Arbetsmetodik i verksamheten 
 

Vi följer Socialstyrelsens övergripande riktlinjer för målgruppen vilket innebär att arbetet är helt 

klientfokuserat där klienten är den reelle uppdragsgivaren och bestämmer uppdragets innehåll i 

samråd med ombudet. Uppdraget formas i en personlig plan där uppdraget tydliggörs och klientens 

behov inventeras. Ombudet och klienten styr tillsammans både uppdragets innehåll och de 

arbetsmetoder som ska användas. Ombudet tydliggör vid behov olika handlingslinjer och tänkbara 

resultat av dem för klienten. Det har varit ett extraordinärt år där normala rutiner har fått frångås i 

hög utsträckning då pandemin satt gränser och vi följt myndigheters rekommendationer och råd i den 

grad det varit möjligt. Detta har inneburit att personliga möten ersatts av digitala möten eller 

telefonsamtal då både medarbetare och klienter i många fall utgjort s k riskgrupp. Beskrivningen i det 

följande görs utifrån hur ombuden under normala omständigheter arbetar. 

 

Arbetet utförs i huvudsak under kontorstid men kan i vissa fall förläggas på annan tid om det passar 

klienten bättre, t ex om klienten är upptagen med sysselsättning/arbete under dagtid. 
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Ombudsarbetet innebär ofta möten enbart med klienten men många möten sker också tillsammans 

med anhöriga, offentliga aktörer, vårdgivare då tid och plats inte bestäms av klient eller ombud. 

 

Ombudet träffar ofta sin klient i dennes hem men platsen för mötet kan variera. Det är vanligt att 

klienten föredrar att träffas på ombudets kontor vilket ibland kan vara att föredra. Där finns tillgång 

till kopiator och annan utrustning. Ombuden har hög tillgänglighet per telefon och håller också 

kontakt med klienter via mail i hög grad. Med hjälp av sina mobiler är ombudet flexibelt och kan 

arbeta effektivt och erbjuda en snabbare problemlösning för klienterna. 

 

Alla ombuden har vid behov möjlighet att arbeta tillsammans med någon kollega när det anses 

lämpligt. Att vara två i mötet med en klient kan skapa trygghet hos klienten. I vissa fall kan det vara 

en trygghet också för ombudet. Teamkänslan i Parasoll är ett viktigt arbetsredskap för ombuden, de 

känner varandra väl genom kontinuerlig handledning, personalmöten och andra sammankomster 

vilket gör det lätt att be kollegor om råd och stöd när det behövs.  

 

Det finns riktlinjer utarbetade för bland annat etik och arbetsmiljö. Personalhandboken som 

regelbundet uppdateras innehåller stöd och regler i det dagliga arbetet när det gäller administrativa 

frågor och förhållningssätt. De interna rutinerna för säkerhetsfrågor och kvalitetsfrågor bearbetas 

kontinuerligt. Rutiner för klagomål och synpunkter möjliggör för klienter och intressenter att bidra 

till att verksamheten förbättras. Det är viktigt att hålla kvalitetsarbetet aktivt och att det upplevs 

levande internt och det sker tillsammans med styrelsen och personal. 

 

Vid kö har vi framförallt två övergripande prioriterade grupper. Klienter med minderåriga barn är den 

ena gruppen, då vi särskilt tar hänsyn till barnperspektivet. Klienter som hotas av vräkning den andra, 

men varje presumtiv klient bedöms individuellt. Vi försöker ta hänsyn till behov men även i vilken 

grad etablerade kontakter finns som till exempel boendestöd eller god man. I flera av kommunerna 

har vi under året haft kö. Kösituationen har i flera kommuner förbättrats medan i någon kommun ser 

vi en utveckling där situationen med konstant kö och väntetider inte kommer att förbättras. I Sigtuna 

och Upplands Väsby har köerna bearbetats så att den konstanta kösituationen minimerats. I Upplands 

Väsby kan orsaken till det med all säkerhet hänföras till att uppdraget utökats till heltid.  

 

Hållbarhetsarbete 
 

Parasoll arbetar för en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle. Det innebär att vi arbetar för 

miljölösningar som ligger i linje med de miljöprogram som finns i de kommuner vi verkar i.  

Vi arbetar även aktivt med att samordna vårt brukarperspektiv med miljöperspektivet. Sparsamma 

lösningar med liten resursåtgång gynnar både miljö och ekonomi i de flesta fall. Parasolls miljöpolicy 

innebär att vi strävar efter att minska utsläppen genom att då det är möjligt söka kollektiva lösningar 

när det gäller transporter. Vi har all verksamhet i kommuner där kollektivtrafiken är väl utbyggd och 

utgör ett fungerande alternativ. I stort sett alla tjänsteresor sker med kollektiva färdmedel. 

Under pandemin har Parasoll i strid med detta av hälsoskäl premierat enskilda resealternativ. 

Miljöarbetet innebär också att vi i möjligaste mån försöker använda produkter och tjänster som är 

miljömärkta och allra helst rättvisemärkta. Vi har framförallt inriktat oss på att fortsätta vara 
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sparsamma och verka för att avfallet skall minska. Återvinning och återbruk är andra fokusområden 

och vi försöker välja bra och hållbara miljölösningar. På flera av våra kontor källsorteras avfallet.  

 

Utvecklingen inom det tekniska området försvårar hållbarhetsarbetet när det gäller inköp av teknisk 

utrustning, då livslängden på bland annat mobiler, skrivare och datorer är anmärkningsvärt kort och 

möjligheten till återbruk i realiteten är mycket begränsad. När inventarier behöver införskaffas sker 

de så gott som uteslutande genom second hand. Ett flertal skrivare har behövt införskaffas för att 

möjliggöra arbete på distans. 

Vi verkar för att energiförbrukningen minskar i de lokaler vi disponerar. Det innebär även att 

lokalerna bör underhållas så att energiåtgången reduceras. En hel del energibesparande åtgärder har 

vidtagits. Vi arbetar med att implementera ett förhållningssätt i Parasoll som innebär att Parasoll 

arbetar miljöklokt och hållbart. 

 

Lokaler och informationsstöd 
 

Ombuden har tillgång till lokaler i de flesta kommuner vi arbetar i men utformningen är mycket 

differentierad. Kommunerna tillhandahåller lokaler för ombuden enligt avtal. Parasolls ambition är 

att de inte till sin karaktär bör uppfattas som myndighetslokaler. Detta har ändrats över tid och i några 

fall sitter vi i närheten av andra kommunala verksamheter. I dessa fall bedömer vi att fördelarna 

överväger nackdelarna.  

 

Flera av ombuden arbetar i enmanskontor vilket är en nackdel organisationsmässigt också med tanke 

på den psykosociala arbetsmiljön. Det får mer ensamarbete till följd men underlättar för klienter att 

besöka oss i våra lokaler. Det ställer särskilda krav på säkerhetsrutiner och aktsamhet kring 

ombudens arbetsmiljö. En gemensam lokal har prövats på andra håll när det gäller 

ombudsverksamhet och ur klientperspektiv har det visat sig vara sämre. 

 

Ombuden för Solna och Sundbyberg är samlokaliserade i Solna, lokalerna i Sollentuna rymmer flera 

ombud. I Danderyd flyttar ombudet in i lokaler integrerade i gemensamma lokaler med andra 

verksamheter i Danderyds kommun efter en tid av stora ombyggnadsprojekt i kommunen. 

Lokalerna för ombudet i Sigtuna har innan pandemin utbröt visat sig vara olämpliga med anledning 

av den övriga dagverksamheten som bedrivs där. Under detta år då arbetet i huvudsak bedrivits 

hemifrån har lokalfrågan inte utgjort något akut problem men under sommaren fann kommunen en 

lösning och ombudet har samlokaliserats med andra närbesläktade verksamheter på Skolgatan i 

centrala Märsta.  

I Upplands Väsby är ombudens lokaler samlokaliserade med andra verksamheter men ligger relativt 

centralt.  

Lokalerna är inte tillgängliga för rullstolsburna i något fall utom i Upplands-Bro och Danderyd vilket 

gör att ombuden behöver träffa klienterna med sådana funktionsnedsättningar i andra lokaler eller 

göra hembesök. Ombuden träffar klienter på andra platser i hög utsträckning utifrån klientens 

önskemål och behov men det är ett bekymmer att lokalerna sätter begränsningar vad gäller fysisk 

tillgänglighet. Stora begränsningar i detta flexibla arbetssätt har präglat året p g a pandemin.  

För att det dagliga arbetet skall kunna bedrivas krävs ett bra och tryggt IT-stöd. En stor del av 

arbetstiden är ombuden rörliga. Alla har mobiltelefoner och bärbara datorer med uppkoppling till 
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nätet. Det ger möjlighet att via telefonerna följa upp mail och söka information men vi har inte 

utskriftsmöjligheter annat än på respektive kontor. Ombuden har stor tillgänglighet och ett mycket 

flexibelt arbetssätt. Servicen till klienterna kan naturligtvis bli snabbare och förbättras ännu mer. 

Ombuden upplever dock fortsatta problem när det gäller stabilitet och driftsäkerhet i det mobila nätet. 

Inte minst förseningar i SMS-trafiken ger störningar. Många klienter behöver påminnas inför möten 

och följden av att förseningar av påminnelse-SMS inträffar, gör att detta inte alltid fungerar. 

 

Utvecklingen av kommunikation och teknikstöd hoppas vi ska ge lösningar som ska kunna användas 

i verksamheten. Det är positivt med en utveckling vad beträffar medarbetarnas arbetssätt när det 

gäller att på ett klokt sätt utnyttja det stöd som finns att tillgå inte minst när det gäller säkerhetsfrågor, 

men även i att underlätta ombudens arbete och därmed ge positiva effekter för de klienter vi arbetar 

med.  

 

 

Ekonomi 
 

Inför verksamhetsåret genomfördes en gemensam upphandling för större delen av 

ombudsverksamheten i Parasoll. Spänningen och oron för framtiden var därför påtaglig. De sex 

kommuner som Parasoll sedan många år bedriver verksamhet för, samordnade upphandlingen genom 

Upplands Väsby kommun. Kommunen har under föregående avtalsperiod även varit ansvarig för 

avtalet vad gäller bland annat ekonomisk fördelning, rapportering och ansökan till Länsstyrelsen. 

Anbudet som Parasoll lämnade begränsades av ett mycket lågt satt maxpris i upphandlingen för 

verksamheten vilket föranledde stor tveksamhet. Inga andra anbud lämnades varför Parasoll erbjöds 

avtal. Genom de avtal som Parasoll tecknat med dessa sex kommuner i Stockholms län har nu 

verksamheten reglerats from maj 2021 och maximalt sju år framåt med ett treårigt grundavtal. 

Beställd volym i Upplands Väsby kommun har ökats till en heltid från motsvarande 75 procent 

tjänster och Danderyd har kvar en halvtid. Övriga kommuner bibehåller oförändrad volym. 

 

Separat avtal har sedan tidigare även tecknats i Upplands-Bro kommun där Parasoll nu bedrivit 

verksamheten under 2021 med ett personligt ombud på halvtid. Grundavtalet sträcker sig fram till 

hösten 2021 och avtalsförlängningen sträcker sig två år framåt. 

 

De sammanlagda intäkterna uppgår till 5 184 Tkr (föreg. år 4 814 Tkr). Under året har vissa 

sidointäkter kunnat tillgodogöras. Kompensation för sjuklönekostnader genom tillfälliga 

pandemiregler har givit tillfälliga ej budgeterade intäkter. 

 

Kostnaderna avser löpande verksamheter och den avgörande posten 97 % avser personalkostnader 

om totalt  5310 Tkr (föreg. år 4 511 kr och med kostnadsandel 94 %).  Årets resultat utgörs av ett 

underskott om -280 Tkr (föreg. år -34 Tkr). Underskottet beror på en uppräkning av semesterskulden 

med högre procentsats vilket innebär en principändring vad gäller värdering vilket även förklarar den 

höjda andelen personalkostnad. 
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Avsättningens resultatpåverkan är 550 tkr vad gäller semesterlöneskulden inklusive sociala avgifter. 

Utan denna justering skulle resultatet varit positivt. Semesterlöneskulden är upparbetad under många 

år och beräknas från och med 2021 utifrån att vid ett givet tillfälle behöva betalas ut i lön om 

medarbetarna begär detta. Detta är dock i löpande verksamhet högst hypotetiskt. 

 

Minskning av lokalkostnader för administration och andra besparingar har minskat 

verksamhetskostnaderna. Stiftelsen Parasoll är också sedan några år frivilligt momsregistrerad vilket 

reducerar omkostnadssidan till de delar rätten till momsavdrag föreligger och påverkar likviditeten 

positivt. Då andelen personalkostnader stiger kontinuerligt tappar dock momsen allt mer betydelse. 

Verksamheten har hittills varit skattebefriad bortsett från den särskilda löneskatt baserad på 

pensionsavsättningar som 2021 uppgår till 48 tkr. Från 2020 är verksamheten inte längre 

skattebefriad.  

 

Utvärdering  
 

Varje år ges våra klienter möjlighet att genom en enkät svara anonymt på hur man uppfattat 

verksamheten och det stöd man fått. Utformningen av enkäten är likadan som tidigare år. I 

klientenkäten ställs frågor som på en femgradig skala behandlar exempelvis tillgänglighet, 

inflytande/delaktighet, information och upplevelse av kontakten. Klienterna ges möjlighet att 

beskriva och utvärdera samt ge synpunkter. Denna enkät delas ut per post eller personligen men 

samlas in och bearbetas så att det säkerställs att svaren blir anonyma. Resultat och kommentarer 

sammanställs i avidentifierad form och presenteras i ett särskilt dokument. Årets enkät har liksom 

förra året besvarats av färre klienter än tidigare år, 35 procent (föreg. år 36 procent) av de tillfrågade.  

 

Regelmässigt har svarsfrekvensen haft en stadig nivå på runt 50 procent och den lägre nivån detta 

och föregående år kan troligen tillskrivas pandemin. Resultatet av enkäten ger en fortsatt 

övervägande positiv bild av ombudsverksamheten. Det finns ett fåtal som är missnöjda och dessa 

svar kommer att bearbetas på ett adekvat sätt. Ett av de svagaste resultaten gäller väntetider. Man 

upplever att man får stå länge i kö innan man får hjälp av ombuden. En annan svag punkt gäller den 

övergripande informationen och kunskapen om Parasolls verksamhet generellt. Eftersom det stöd 

ombuden ger är individuellt är kunskapen hos klienterna om Parasolls verksamhet i stort inte lika 

viktig. Enkäten ger ett tydligt kvitto på klienternas uppskattning av ombudens arbete och alla får 

genomgående positiva omdömen. Enkäten visar också hur uppskattad ombudsverksamheten är och 

visar på hur avgörande det kan vara för de enskilda klienter som ombuden kan bistå. 

 

I den undersökning av ombudsverksamheten nationellt som genomfördes under 2018 ingick Parasoll 

i den grupp som utvärderades. Den genomfördes av Schizofreniförbundet och RSMH där den förra 

tjänstemannen från Socialstyrelsen som varit ansvarig för ombudsverksamheten ingick. En 

slutrapport presenterades under hösten 2018 och under möten och konferenser internt och under 

rikskonferens under 2019 diskuterades rapporten. Parasoll bedömdes ha en klientverksamhet väl 

överensstämmande med regelverk och Socialstyrelsens intentioner. 

 

Sundbybergs stad har tillsammans med Sigtuna och Upplands Väsby genomfört en avtalsuppföljning 

av verksamheten under innevarande avtalsperiod. Parasoll har bedömts ha de rutiner och policys som 
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krävs för att några ytterligare åtgärder i samband med denna avtalsuppföljning inte behöver vidtas. 

Parasoll har dock fått ett antal rekommendationer och synpunkter som verksamheten arbetat vidare 

med. Denna process har varit synnerligen intressant och nyttig för det fortsatta kvalitetsarbetet men 

framförallt ett betyg som visar på att Parasoll håller måttet och är på rätt väg. 

 

Verksamhetstal 
 

Enligt avtal med kommunerna och krav på uppföljning från Länsstyrelsernas sida redovisar Parasoll 

olika verksamhetstal och under året även statistik över antal systemfel. Länsstyrelsen sammanställer 

och rapporterar sedan till Socialstyrelsen. Parasoll redovisar även månatligen statistik till de olika 

kommuner verksamheten bedrivs i. Klientstatistiken avseende 2021 årsuppgifter redovisas i bilaga 

till denna verksamhetsberättelse och motsvarar de uppgifter våra kommuner med avtal och 

länsstyrelserna efterfrågar. Efterfrågad statistik är uppdelad på kvinnor och män i flera av tabellerna. 

Summeras Parasolls klientantal har 275 klienter varit aktuella totalt i verksamheten jämfört med 257 

klienter föregående år. Av dessa 275 klienter utgörs 60 procent (föreg. år 62 procent) av kvinnor.  

Andelen klienter med minderåriga barn är 21 procent (föreg. år 21 procent) och 10 procent (föreg. år 

11 procent) av alla aktuella klienter under året har varit under 30 år. Då Parasoll liksom alla 

verksamheter haft ett extraordinärt år på grund av Corona-pandemin har ombudsverksamheten 

anpassats med hänsyn till detta och det avspeglas även i verksamhetstalen med lägre volymer i vissa 

fall. För detaljer kring verksamhetstal se tabeller i bilaga. 

 

 

 

 

 

 

I det följande ges en kort rapport från ombuden från respektive kommun 
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Danderyd   
 

Allmänt 

Ombudsarbetet 2021 har, liksom föregående år, styrts mycket av den rådande coronapandemin. 

Möten och kontakter med såväl klienter som myndigheter, vårdgivare och andra yrkeskontakter har 

skett digitalt eller via telefon. Ombudet har under året medverkat i lokala samverkansmöten och 

större möten där även representanter från Försäkringskassa, Arbetsförmedling, psykiatrin, Danderyds 

församling och intresseföreningarna RSMH och IFS medverkar. Inga specifika informationsinsatser i 

övrigt har genomförts eftersom verksamheten haft kö. Ombudet har inte upplevt att fler 

personer har sökt kontakt under coronapandemin, snarare färre och behovet av stödinsatser har 

inte sett annorlunda ut, möjligtvis att fler klienter har efterfrågat hjälp med att få struktur i 

tillvaron. Detta kan vara en slump och det är svårt att bedöma om pandemin har påverkat det 

stödbehovet. En annan skillnad är att andelen klienter som tagit kontakt efter tips från 

kommunens socialpsykiatri och försörjningsstöd, har minskat. Även orsaken till detta är oklar. 

 

Klientarbete 

Under året har ombudet haft kontakt med totalt 18 klienter, varav åtta kvinnor och tio män. Av 

dessa har tre klienter haft minderåriga barn, två kvinnor och en man, vad ombudet känner till. De 

vanligaste orsakerna till kontakt har handlat om ekonomi och stöd i kontakten med myndigheter, 

vilket överensstämmer med tidigare år. Vanliga kontaktorsaker har också varit behov av hjälp med 

struktur i vardagen och stöd i kontakter med vården. Under året har verksamheten haft fler manliga 

klienter än kvinnliga vilket är ovanligt men om detta är en tillfällighet eller ett mönster går inte att 

säga. Verksamheten har, under året, haft kö och väntetiden har varierat från mellan någon månad upp 

till cirka sex månader. Ombudet har varit behjälplig i kontakter med myndigheter och vårdgivare, 

med att ansöka om olika typer av insatser, kartlägga och reda ut klienters livssituation och att initiera 

samordning av de insatser som klienten haft. Ombudet har också arbetat mycket med att få till stånd 

fungerande stödinsatser hos myndigheter, vårdgivare och andra samhällsinstanser samt att överklaga 

avslagsbeslut från Försäkringskassan. De flesta klientkontakterna har varit långvariga, över ett år och 

ett fåtal har varat några månader. Under pandemin har också kontakterna tenderat att bli längre då 

mycket ute i samhället har ”stått still” och det har varit svårt att komma vidare. 

 

Samverkan  

Ombudet har under året medverkat i lokala samverkansmöten och större möten där även 

representanter från Försäkringskassa, Arbetsförmedling, psykiatrin, Danderyds församling och 

intresseföreningarna RSMH och IFS medverkar. Inga specifika informationsinsatser i övrigt har 

genomförts eftersom verksamheten haft kö. 

 

Övrigt 

Under året har ombudet deltagit i löpande handledning, enstaka digitala föreläsningar samt interna 

konferenser/personaldagar. Uppmärksammade brister och systemfel som noterats handlar som 

tidigare framför allt om diskrepansen mellan Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens syn på 

arbetsförmåga. Ett annat systemfel är svårigheten att få ersättning från Försäkringskassan vid 

sjukdom trots läkarintyg/-utlåtande. 
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Sigtuna  
 

Allmänt 

Verksamheten har återigen fått byta lokal och nuvarande kontor ligger på Skolgatan 7 sedan 

sommaren. 

 

Klientarbete 

Antalet aktuella klienter under 2021 var sammanlagt 27, varav 19 kvinnor och 8 män, där de flesta 

kvinnor var i åldersspannet 30–59 år och män 40–49 år. Klienter med barn har varit 

sammanlagt 2 stycken.  

 

De vanligaste anledningarna till kontakt med personligt ombud har varit behov av stöd i 

kontakt med myndigheter. Det har även funnits behov av stöd i frågor gällande ekonomi, 

vårdkontakter och boende. Klientarbetet har skett övervägande digitalt i början av året men 

efter sommaren och vaccineringen har man kunnat återgå till flera fysiska möten. De 

ekonomiska svårigheterna hos en stor del av klienterna är fortfarande genomgående och 

påverkar flera livsområden.  

 

Kön till personligt ombud från föregående år har under 2021 kunnat jobbas bort eftersom inflödet av 

klienter har varit lägre. För nya klienter som tagit kontakt med ombudet har samarbetet kunna 

påbörjats inom en månad. Omfattningen och uppdragens längd varierar stort mellan klienter, och har 

till stor del berott på handläggningstider hos myndigheter och domstolar såväl som väntetider vid att 

komma i kontakt och boka möten med vårdpersonal. Majoritet av alla klienter har varit nya under 

året, vilket är en ökning jämfört med föregående år.  

 

 

Samverkan 

Personligt ombud efterfrågar en samverkansgrupp i Sigtuna kommun. 

Den klientbaserade samverkan styrs i hög grad av klienternas situation och önskemål, 

samverkanskontakt mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och psykiatrin dominerat. 

 

 

Övrigt 

Personliga ombud har deltagit i flera digitala samordningsförbunds föreläsningar om ”MIA-vidare”, 

”Psykisk hälsa under pandemin: Vad kan vi göra?” samt kring ”Att förstå sin egen utsatthet – stöd för 

professionella i människovårdande yrken”. Systemfel och brister på handläggarnivå har under året 

handlat om rätt att få ta del av den information som beslut grundar sig på.  
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Sollentuna 
 

Allmänt 

Verksamheten med personligt ombud i Sollentuna har bedrivits under året 2021 till stor del på 

distans, p.g.a. den fortsatta coronapandemin. Vi har försökt att ha samma målsättning med vårt arbete 

som tidigare år, så att klienterna får den hjälp de behöver. Det har fungerat bra att arbeta hemifrån 

med telefonsamtal, sms, mail och digitala möten med handläggare, läkare och andra 

yrkesverksamma. En del klienter har saknat det personliga mötet, men har förståelse för 

coronarestriktionerna och varit nöjda med våra insatser. Vi har ibland tagit emot klienter på 

kontoret på coronasäkert sätt. 

 

Klientarbete 

Under 2021 har ombudsverksamheten haft kontakt med totalt 80 klienter, 43 kvinnor och 37 

män, det är en klient mer än föregående år. Av dessa har 15 klienter minderåriga barn, vilket 

är två färre än föregående år. Ombuden har som tidigare år haft kontakt med socialtjänsten, 

psykos- och allmänpsykiatriska mottagningarna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 

kommunens budget- och skuldrådgivning, Kronofogdemyndigheten, hyresvärdar, 

inkassobolag, arbetsgivare m.fl.  

En del klienter har samsjuklighet och många klienter har också flera olika ärenden som gör livet 

svårhanterligt. 

De flesta har en knaper och pressad ekonomisk situation som leder till stress, ångest och utebliven 

återhämtning. De två åren med coronapandemin har också inneburit ökad stress och oro för våra 

klienter. Kontakten med Försäkringskassan har som tidigare bl.a. handlat om klienternas sjukpenning 

och sjukersättning, då de ofta gör bedömningen att läkarintygen/läkarutlåtanden inte helt styrker att 

arbetsförmågan är nedsatt. Det får till följd att intyg måste kompletteras och beslut överklagas. På 

Arbetsförmedlingen har det bedrivits digitala föreläsningar nu under pandemin för klienter som är 

inne i något program med aktivitetsstöd. Det har sedan inte gått att få någon arbetsträningsplats p.g.a. 

pandemin.  

 

Samverkan 

Ombuden medverkar ofta på SIP- möten med våra klienter där flera andra personer är med från 

socialtjänsten, Försäkringskassan samt boendestödjare, läkare, anhöriga m.fl. 

Samverkan sker för det mesta på individnivå med handläggare, boendestödjare och läkare. 

Vi har som tidigare år träffat operativa samverkansgruppen, men i år bara en gång digitalt  mot 

tidigare år två ggr/termin. Där medverkar socialpsykiatrin, psykos- och allmänpsykiatriska 

mottagningarna, vård- och omsorgskontoret, beroendemottagningarna (kommunen och Regionen) 

och Inflytanderådet. Där ges en lägesrapport, möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. 

Träfflokalen Ture har till stor del varit stängd, vilket medfört att vi inte ha kunnat besöka den 

regelbundet. 

 

Övrigt 

Ombuden har deltagit i en del digitala föreläsningar under året, men inga större utbildningsinsatser 

har funnits tillgängliga under pandemin. 
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Solna   
 

Allmänt 

Ombudsverksamheten är etablerad och uppskattad av klienter och de flesta samarbetspartners. 

Ombuden arbetar med att hjälpa och stötta klienter i en stor variation av frågor och för de klienter 

som har vårdnad/gemensam vårdnad om barn ställs höga krav på ombudens kompetens och 

arbetsmetoder. Ofta handlar det om att finna råd i såväl sociala som ekonomiska frågor med särskild 

hänsyn till barnets situation. Under året har antalet klienter som fått avslag på ansökan om 

boendestöd enligt lagen som stöd och service till funktionshindrade [LSS] med hänvisning till 

personligt ombud ökat, vilket har tydliggjort behovet av personliga ombuden att förmedla och 

förtydliga sin roll och uppdrag gentemot kommunens handläggare. Informationsmöten har 

genomförts både via Zoom och fysiska besök och de personliga ombuden ser gärna en 

förbättrad och mer kontinuerlig kontakt med enheterna. Antalet klienter har ökat under året, 

jämfört med föregående år, och viss förändring av arbetssätt har skett genom att fler fysiska 

möten kunnat genomföras med klienterna.  

 

Klientarbete 

Antalet aktuella klienter under 2021 var sammanlagt 73, varav 48 kvinnor och 25 män, där de flesta 

kvinnor var i åldersspannet 40–59 år och män 40–49 år. Klienter med barn har varit sammanlagt nio 

stycken. Majoriteten av klienterna kom i kontakt med personligt ombud på grund av behov av stöd i 

kontakt med myndigheter och sjukvård samt kring ekonomiska frågor och sysselsättning, något som 

verkar vara återkommande kontaktorsaker över åren. Behov av stöd vid kontakt med myndigheter var 

framträdande hos både manliga och kvinnliga nya klienter. Enstaka fall av att stötta vid anmälan av 

sjukvård till IVO samt vid byte av förvaltare har förekommit. Det har under året förekommit viss kö, 

men ombuden har haft möjlighet att starta samarbetet med klienterna inom kort tid, därav har 

väntetiden max varit ett par veckor. Omfattningen och uppdragens längd varierar stort mellan 

klienter, och har till stor del berott på handläggningstider hos myndigheter och domstolar såväl som 

väntetider vid att komma i kontakt och boka möten med vårdpersonal. Cirka hälften av alla klienter 

har dock varit nya under året, vilket är en ökning jämfört med föregående år.  

 

Samverkan 

Möten med samverkansgrupp såväl som samverkan med myndigheter har övervägande skett digitalt, 

med enstaka undantag. Möjligheten till fysiska träffar har varit uppskattat både av de personliga 

ombuden och myndighetspersonal.  

 

Övrigt 

De personliga ombuden har deltagit i flera digitala föreläsningar och utbildningsdagar, såsom 

samordningsförbunds föreläsningar om MIA-vidare, psykisk hälsa under pandemin, utsatthet och 

stöd för professionella i människovårdande yrken samt Aktion livräddnings heldag kring 

suicidprevention. När det gäller systemfel och uppmärksammade brister har det under året på 

handläggarnivå handlat om bemötande och rutiner vid ansökningar och rätt att få ta del av den 

information som beslut grundar sig på. Som ovan nämnt har de personliga ombuden även sett en 

ökning av att klienter som vill ansöka om boendestöd via LSS hänvisas till personligt ombud utan att 

en utredning genomförs. Vi ombud önskar generellt ett arbetssätt som tar mer hänsyn till klientens 

förutsättningar och på så sätt ökar deras möjligheter att få del av kommunens insatser. 
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Sundbyberg  
 

Allmänt 

Arbetets form har under året anpassats utifrån pandemin och har under perioder skett via telefon, 

digitala möten samt möten utomhus. Brist på samverkan mellan myndigheter är fortsatt ett problem 

för många klienter.  

 

Klientarbete 

Under året har totalt 34 klienter varit aktuella, 18 kvinnor och 16 män, 16 av klienterna har 

hemmaboende barn. De flesta nya klienter har sökt hjälp utifrån behov av stöd kring ekonomi 

och stöd i kontakt med myndigheter. Det har varit kö under året, i snitt har väntetiden varit ca 

3 månader. Flera klienter har själva försökt söka hjälp från myndigheter men fått avslag innan 

de tagit kontakt med ombudet. Flera klienter har tidigare upplevt ett dåligt bemötande från 

myndigheterna och därför söker stöd hos ombudet för att våga söka hjälp igen. Några klienter 

har inte haft vetskap om myndigheternas insatser innan kontakt med ombudet. 

Ombudet har haft flera klienter där svårigheter i kombination med brist på stöd inom ett 

område har gett följdverkningar på flera områden och försvårat den totala livssituationen. 

Myndigheter som ställer krav på klienterna men avslår stöd för att uppnå dessa gör det svårt för 

klienterna. Bostadslösas utsatthet har visat sig och även hur bristen på stöd från samhället försvårar 

livssituationen för klienten under lång tid framåt. Brister hos myndigheter gällande kunskap samt 

fördomar kring olika former av utsatthet och psykisk ohälsa försvårar för klienterna. 

 

Samverkan 

Ett gott samarbete har funnits med många i klienternas professionella nätverk genom exempelvis 

kommunens och landstingets representanter. Informationsmöten har hållits med handläggare från 

kommunens socialpsykiatri samt med boendestöd. 

 

Övrigt 

Ombudet har deltagit i flertalet digitala föreläsningar, exempelvis en föreläsning av Bo Månson 

kring; tjänstemannarollen i den offentliga verksamheten, Socialstyrelsens föreläsningsdag; stärkt 

trygghet för barn som är långsiktigt placerade i familjehem och samordningsförbundets; en månad fri 

från våld med ex. Peter Rung.  

 

Ombudet har uppmärksammat följande systemfel och brister: 

-Klient efterfrågar upprepade gånger motivering till socialtjänstens beslut men får ingen. 

-Handläggare som inte vill svara skriftligt på frågor. 

-Avslag på ekonomiskt bistånd utifrån att klienten ville flytta ett möte med handläggarna så att en 

stödperson skulle kunna närvara. 

-Klient uppmanas att kontakta sin förövare då kommunens handläggare inte får svar när de ringer. 

-Klient informerar handläggare att det familjehemsplacerade barnet sagt att hen inte har det bra hos 

familjehemmet, får svaret från handläggaren att det är sådant barn säger. 
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Upplands-Bro 
 

Allmänt 

Ombudsarbetet har under 2021 påverkats av coronapandemin men trots det så har man kunnat 

konstatera en stor ökning av klienter och vid årets slut var det kö till verksamheten. Arbetet har 

bedrivits helt digitalt eller per telefon men personligt ombud som funktion ser ut att ha nått ut relativt 

väl ändå, sannolikt på grund av informationsinsatser i såväl olika delar av kommunen som inom 

psykiatrin. 

 

Klientarbete  

Under året har ombudet haft kontakt med totalt 20 klienter, varav tretton kvinnor och sju män. 

Av dessa har tre av kvinnorna minderåriga barn, vad ombudet känner till. De främsta 

kontaktorsakerna har varit att få hjälp i ekonomiska frågor och i kontakten med myndigheter. 

Andra kontaktorsaker har bland annat varit att få hjälp med struktur i vardagen och att få stöd i 

kontakten med vårdgivare. Ombudet har varit behjälplig i kontakter med myndigheter och 

vårdgivare, med att ansöka om olika typer av insatser, kartlägga och reda ut klienters livssituation 

och att initiera samordning av de insatser som klienten haft. Ombudet har också arbetat mycket med 

klientstöd i kontakter med fr.a. olika myndigheter och att få till stånd fungerande stödinsatser hos 

myndigheter, vårdgivare och andra samhällsinstanser samt att överklaga avslagsbeslut från 

Försäkringskassan.  

Då ombudsverksamheten i Upplands-Bro är relativt ny är det svårt att se tendenser eller förändringar 

avseende kontaktorsaker. Däremot kan man se och anta att det föreligger ett stort behov av stöd 

eftersom efterfrågan att få personligt ombud ökat under hösten så pass att det blev kö till 

verksamheten under senare delen av året. 

 

Samverkan 

Under 2021 har ombudet presenterat verksamheten personligt ombud dels lokalt i kommunen men 

också för öppenvårdsmottagningen i Jakobsberg. Vidare har ombudet medverkat vid 

samverkansmöten, både lokalt men också där andra myndigheter och vårdgivare deltagit. Dessa 

möten har skett digitalt. I övrigt har ombudet besökt kommunens Träfflokal och där planeras 

framöver en informationsträff för besökare och personal. 

 

Övrigt 

Vad gäller kompetensutveckling har ombudet deltagit i enstaka digitala föreläsningar och löpande 

handledning. Dessutom har ombudet medverkat vid interna planeringsdagar/-personaldagar. 

 

Som tidigare år är diskrepansen mellan Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens syn på 

arbetsförmåga ett allvarligt systemfel. Klienter kan bedömas som friska nog att söka arbete men 

anses för sjuka och inte arbetsföra av Arbetsförmedlingen. Konsekvensen blir då att klienter får 

vända sig till kommunen för att få hjälp med sin försörjning. Ett annat systemfel ( som är en del av 

ovanstående) är svårigheten att få ersättning från Försäkringskassan vid sjukdom trots läkarintyg/-

utlåtande. Dessa fel har upprepade gånger påtalats för Länsstyrelsen och Socialstyrelsen och 

systemfelet är väl känt. 
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Upplands Väsby  
 

Allmänt 

Ombudsverksamheten i Upplands Väsby är väletablerad hos både samverkansaktörer och klienter. 

Under 2021 har det personliga ombudet fortsatt sitt arbete under pandemin genom att ha kontakt med 

klienter samt samverkanspartners via telefon, mail och videosamtal. På så sätt har personliga 

ombudet fortsatt deltagit vid klienters besök hos t ex läkare, kommun, och Försäkringskassan. Några 

klientmöten har kunnat hållas utomhus med personliga ombudet. 

 

Klientarbete 

Under 2021 har 23 klienter varit aktuella i verksamheten, varav 15 kvinnor och 8 män. Av 

dess har 9 klienter minderåriga barn helt eller delvis boende hemma. I några fall har ombudets 

arbete rört klientens stöd i myndighetskontakter gällande barnen. Det har varit av vikt att ha 

ett barnperspektiv för att stötta och stärka klienten. Majoriteten av klienterna behöver hjälp 

med kontakter med myndigheter som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunen. 

Flertalet har behövt hjälp med sin ekonomiska situation. Under året har ombudet haft kö av 

personer som är behov av personligt ombud men vid årets slut stod ingen i kö till att få stöd av 

personligt ombud utan alla har kunnat erbjudas hjälp under året. 

 

De nya klienter som tagit kontakt har gjort det antingen själva eller med hjälp av till exempel en 

anhörig, läkare eller en socialsekreterare. Den målgrupp som utgör en stor del av de som personliga 

ombudet arbetar med, är de klienter som är sjukskrivna med läkarintyg och blir utförsäkrade från 

Försäkringskassan, dvs får avslag på sjukpenning. De behöver då söka försörjningsstöd. Ombudet har 

hjälpt till att söka försörjningsstöd samt begära omprövning hos Försäkringskassan och överklaga till 

Förvaltningsrätten. Ombudet har uppmärksammat att de personer som faller mellan stolarna i 

systemet far illa av det. Flera av de aktuella klienterna har skulder hos Kronofogden, ombudet stöttar 

i samtal samt med KF samt kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare. Ombudet har under 

året arbetat med vräkningsärenden.  

 

Samverkan 

Ombudet deltar kontinuerligt i samverkansmöten med socialpsykiatrin och Samverkansförbundet, 

som under 2021 liksom föregående år skett digitalt.  Samverkan med andra aktörer styrs utifrån 

klientens önskemål.  

 

Övrigt 

Ombudet har deltagit i utbildningar i form av digitala föreläsningar under året med ämnen som våld i 

nära relationer samt psykisk ohälsa under coronapandemin. Ombudet har tagit del av föreläsningar 

som anordnat av Samordningsförbundet.  
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Årsredovisning 2021 

 

Förvaltningsberättelse 

Allmänt om verksamheten 

Stiftelsen Parasoll bedriver verksamhet med personligt ombud i enlighet med Socialstyrelsens 

meddelandeblad och föreskrifter i Danderyd, Sigtuna, Sollentuna, Upplands Bro, Upplands Väsby 

kommuner samt i Solna och Sundbybergs Stad. Stiftelsen Parasoll har sitt säte i Solna. 

 

Främjande av ändamålet 

Parasolls ändamål är att driva verksamhet med personligt ombud och annan verksamhet som är 

förenligt med målgruppens behov. Ändamålet har uppfyllts genom att Parasoll uppfyller tecknat avtal 

med ovan nämnda kommuner. 

 

Väsentliga händelser under året 

Verksamheten bedrivs utifrån avtal med sju kommuner i Stockholms län. Avtalen med  kommunerna 

utom Upplands-Bro har upphandlats gemensamt. Parasoll har i början av året tecknat nya avtal utifrån 

den nya upphandlingen av ombudsverksamhet för ny avtalsperiod som börjar 2021-05-02 och som 

sträcker sig maximalt sju år framåt inklusive förlängningar. Ett separat  avtal om ombudsverksamhet 

löper med Upplands-Bro kommun som förlängts under året. Bemanningen har utökats under året vad 

gäller ombuden men minskats vad gäller ledning och stora anpassningar i verksamheten har behövt 

vidtagits med anledning av Corona-pandemin. Höjd skuldberäkning för under flera år upparbetad 

semesterskuld har avsatts i bokslutet med anledning av reviderad princip vilket påverkar resultatet i 

hög grad. 

Flerårsöversikt (Tkr)  2021 2020 2019 2018 2017 

Huvudintäkter  5 184 4 814 5 029 4 983 4 612 

Årets resultat     -280     -34   -119    168    300 

Soliditet (%)        29      52      52      51      48 

Totalt eget kapital     531    811    845    964    796 

Balansomslutning   1841 1 557 1 635 1 872 1 658

       

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning med noter.

   

Resultatdisponering 

Styrelsen föreslår att årets underskott om -279 920 kr och övrigt eget kapital disponeras enligt följande 

 2021-12-31 Avsättning Eget kapital efter disposition 

Grundkapital 20 000  20 000 

Eget kapital 123 691  123 691 

Balanserat resultat 667 134    -279 920 387 214 

Årets resultat -279920     279 920 0 

 535 905  808 825 



27 Kvalitetsberättelse år 2021 Socialnämnden - SN 22/0090-1 Kvalitetsberättelse år 2021 Socialnämnden : Verksamhetsberättelse  PARASOLL 2021, bilaga 2

Sida 23 av 30 

 

 

Stiftelsen Parasoll       

814801–2985       

        

Resultaträkning        

Belopp i kr     Not   210101-211231     200101-201231  

 

Verksamhetens intäkter     
Verksamhetsbidrag             5 147 805              4 744 472  

Övriga intäkter                    36 173                   69 721   

                5 183 978              4 814 193  
        

Verksamhetens kostnader      
Externa kostnader   1               154 962                 299 668 

Personalkostnader    2            5 309 843              4 510 852  

        

Verksamhetens resultat                -280 826                     3 673  
        

Resultat före finansiella poster     
Finansnetto                          99                          98   

Skatt                         807                 - 37 720 

      

Årets resultat             - 279 920                  -33 949  
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Stiftelsen Parasoll      

814801–2985      
       

Balansräkning 2021-12-31     
Belopp i kr           Not 2021-12-31 2020-12-31 

       

TILLGÅNGAR     

Materiella anläggningstillgångar            3              0                         0 

      

Omsättningstillgångar   
       

Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar      559 634  505 344 

Övriga kortfristiga fordringar       39 908    44 774 

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   428 380   413 044 

     1 027 922             963 162 

      

Kassa och bank       813 039   593 923 

       

Summa omsättningstillgångar  1 840 961           1 557 086 

       

SUMMA TILLGÅNGAR  1 840 961           1 557 086 

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
       

Eget kapital                4   

Eget kapital vid räkenskapsårets början   810 825 844 774 

Årets resultat    -279 920              -33 949 

Eget kapital vid räkenskapsårets slut   530 905 810 825 

      

Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder        6 933    13 068 

Skatteskulder               0         807 

Övriga skulder     509 273  452 065 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter          5  793 851  280 321 

                               1 310 057              746 261 

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                 1 840 961          1 557 086 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    



27 Kvalitetsberättelse år 2021 Socialnämnden - SN 22/0090-1 Kvalitetsberättelse år 2021 Socialnämnden : Verksamhetsberättelse  PARASOLL 2021, bilaga 2

Sida 25 av 30 

 

Stiftelsen Parasoll 814801–2985     Räkenskaperna 2121-01-01 – 2021-12-31 

     

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer    

         

Allmänna redovisningsprinciper      

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd (BFN 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.    

     

Personal         

Pensionsåtagandena är tryggade i Folksam samt Collectum kooperativa tjänstepensioner.  

         

Värderingsprinciper m m       

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 

nedan. Under 2021 har en mer korrekt värdering av utestående semesterlöneskuld beräknas än 

tidigare. Detta har, som en engångseffekt, belastat årets resultat med ytterligare 522036 kronor 

jämfört med om tidigare års sätt att värdera tillämpats.  

         

Fordringar        

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 

  

Upplysningar till enskilda poster   

       

    

Not 1 Övriga externa kostnader       

 I beloppet för övriga externa kostnader ingår revisionsarvode med 15 000 kronor. 

    

Not 2 Styrelseledamöter och personal             2021         2020   

 Styrelseledamöter  Män                1              1   

   Kvinnor                4              4   

 Verksamhetschef Kvinnor                                              1              1   

 Styrelsearvoden har utgått med 23 300 kr 

 Medelantal anställda inkl verksamhetschef               8,38            8,50 

   

Not 3  Anläggningstillgångar              2021          2020 

 Materiella anläggningstillgångar           93622       93622 

 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar               -93622       -93622 

 Restvärde                     0               0  

     

Not 4 Eget kapital          2021              2020   

 Grundkapital     20 000   20 000   

 Övrigt eget kapital   123 691 123 691   

 Balanserat resultat   667 134  701 083   

 Årets resultat   -279 920          -33 949   

 Fritt eget kapital    530 905 810 825  

  

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      2021     2020  

 Upplupna löner/ semesterlöner   546 385  128 025   

 Upplupna sociala avgifter   171 674    40 226   

 Upplupna särskild löneskatt pensionskostnad    60 792    55 003    

 Övriga upplupna kostnader och förutbet intäkter    15 000    57 067   

 Summa     793 851  280 321   
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1 Syfte och mål 
En kvalitetsberättelse ska beskriva hur verksamhetens kvalitetsarbete för föregående år 

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

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

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

medarbetare som verksamhetsansvariga kunna identifiera förbättringsområden och med 

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

att göra. 
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2 Verksamhetsinriktning och ansvar 

2.1 Målgrupp 

Carelli Assistans utför personlig assistans till vuxna personer och barn med 

funktionsnedsättning som har beviljats insatsen personlig assistans. 

2.2 Uppdrag och ansvar 

Att utföra personlig assistans enligt beslut.  

Carellis kunder är i första hand de assistansberättigade – men vi betraktar också det allmänna 

som vår uppdragsgivare och inkluderar därför kommuner, IVO mfl i vårt utvidgade 

kundbegrepp.   

För att kunna följa vår totalkvalitet tittar vi därför på en rad olika parametrar: 

• Kvalitetsundersökning för kund – mäts en gång per år 

• Social dokumentation och genomförandeplaner – mäts månadsvis 

• Avvikelser – mäts månadsvis 

• Punktprevalensmätning för basala hygienrutiner – mäts två gånger per år. 

• Uppföljningar med kommuner där Carelli har avtal om driva kommunens assistans – en till 

fyra gånger per år beroende av överenskommelse 
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3 Föregående års identifierade 
förbättringsområden 

Detta är första kvalitetsrapporten som Carelli assistans lämnar in, varför denna inte är aktuell. 

Kvalitetsrapport för hela Carellis verksamhet skickades under förra året. 
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4 Egenkontroll 

4.1 Genomförda egenkontroller 

Kvalitetsundersökning för kund – mäts en gång per år 

Social dokumentation och genomförandeplaner – mäts månadsvis 

Avvikelser – mäts månadsvis 

Punktprevalensmätning för basala hygienrutiner – mäts två gånger per år. 

4.2 Resultat av egenkontroller 

Resultatet för kunder via upphandlingen i Upplands-Bro gällande kvalitetsundersökning går inte 

att lämna ut pga för få deltagare. På helheten är kunder generellt mycket nöjda eller nöjda med 

kvaliteten inom Carelli assistans och de insatser som de får utförda. Det finns inget 

övergripande område som är generellt som behöver förbättras utan det ligger på kundnivå. 

Carelli har inom social dokumentation haft 100% korrekt under 2021. 

Avvikelser, se längre ner 

Punktprevalensmätningen för Upplands-Bros kunder var 100% korrekta. 

4.3 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Övergripande förbättringar har skett löpande under året varefter avvikelser uppstått i form av 

reviderade rutiner och utbildningssatsningar inom olika områden, bland annat en 

fördjupningsutbildning för assistenter. 
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5 Brukarundersökning 
Carelli Assistans genomför årligen en kvalitetsundersökning hos våra kunder för att se hur 

kunderna uppfattar samarbetet och möjligheten att påverka sin assistans och personal. Carelli 

assistans kundundersökning utgår ifrån Socialstyrelsens nationella brukarundersökning. 

Svarsfrekvensen för kunder genom upphandlingen i Upplands-Bro var för låg för att kunna ta 

fram underlag. 

5.1 Genomförda brukarundersökningar 

Enkätens frågor är utformade utifrån Socialstyrelsens nationella brukarundersökning som 

årligen skickas ut av kommuner och inrapporteras i Kolada för nationell statistik. I vissa 

upphandlade kommuner har Carelli assistans lämnat in sammanställning av kundenkäter för att 

kommunen i sin tur ska rapportera vidare. Detta har inte efterfrågats i Upplands-Bro. 

5.2 Resultat av brukarundersökning 

Det går inte att särskilja ut kunder via upphandlingen i Upplands-Bro på grund av för lågt 

deltagande. 

Ur sammanställningen av Carellis samtliga kunder kan följande utläsas. Under 2021 var 

svarsfrekvensen 66 % vilket ligger lägre än föregående års kundundersökning. En del av detta är 

att kunderna i större utsträckning, på grund av covid 19 fått enkäten hemskickad istället för 

lämnad vid ett personligt möte något som förhoppningsvis kommer vara möjligt under 2022.  

Dock är totala antalet kunder som svarat på enkäten 2021 högre, en anledning till detta är att 

verksamheten utökats så det finns fler antal kunder att tillfråga. Ett fokus under nästkommande 

år kommer vara att öka andelen kunder som vill svara på enkäten.  

Överlag är samtliga kunder mycket nöjda eller nöjda med sin assistans och kvalitet i de utförda 

insatserna, något som varit samstämmigt under de senaste tre åren.  

Generellt är kunderna hos Carelli assistans mycket nöjda med sin assistans och känner att de 

kan påverka insatsernas utformning och vara delaktiga i rekryteringen av assistenter. De känner 

tillit till sina assistenter och upplever att kommunikation och möjligheten att göra det de önskar 

fungerar. Samtliga kunder svarar att de är nöjda med hur samarbetet med ansvarig chef 

fungerar. 

5.3 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Carelli assistans förbättrar kundspecifika synpunkter. Kundundersökningen har inte visat behov 

av generella förändringar av verksamheten. 

Ett mål under 2022 är att öka svarsfrekvensen hos kunder hos Carelli assistans. 
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6 Synpunkter och klagomål 
Enligt SOSFS 2011:9 1 § 5 kap. (Socialstyrelsen) skall verksamhet enligt LSS fortlöpande 
bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i 
verksamhetens kvalitet.  

Carelli assistans arbetar utifrån tankesättet Lean. Det innebär att vi hela tiden strävar mot 
ständiga förbättringar genom att uppmärksamma felaktigheter i realtid och omgående åtgärda 
dessa. Synpunkter och avvikelser hanteras enligt de rutiner som finns i 
kvalitetsledningssystemet. 

Det finns tydliga rutiner och manualer för att säkerställa att det ska vara enkelt att kontakta 
Carelli för synpunkter och avvikelser. 

Under slutet av 2021 bytte Carelli assistans verksamhetssystem där alla klagomål och 

synpunkter registreras och åtgärder dokumenteras. Synpunkter- och 

avvikelsehanteringsprocessen underlättades vilket gjort att antalet synpunkter och avvikelser 

har ökat. Detta ser Carelli som positivt då det kommer öka kvaliteten i verksamheten 

ytterligare. Samtliga synpunkter och avvikelser går kvalitetsavdelningen igenom månadsvis och 

kontrollerar att allt hanterats enligt rutin. 

6.1 Sammanställning synpunkter 

Under 2021 har det inkommit ett klagomål/synpunkter från kund via upphandlingen i 
Upplands-Bro gällande att assistent satt upp reklam hos kund, detta åtgärdades direkt genom 
samtal med assistent och att reklamen togs bort. 

Sammanlagt gällande Carelli assistans samtliga kunder har vi fått 16 klagomål på verksamheten 

gällande samverkan, bemanning och att rutiner inte följts. Klagomålen har kommit från kund, 

god man/anhörig och kommun. 

6.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Samtliga klagomål har hanterats enligt rutin. Förbättringar i verksamheten har varit 

förbättrade rutiner och utbildningssatsningar 
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7 Avvikelsehantering 
Enligt SOSFS 2011:9 1 § 5 kap. (Socialstyrelsen) skall verksamhet enligt LSS fortlöpande 
bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i 
verksamhetens kvalitet.  

Carelli assistans arbetar utifrån tankesättet Lean. Vi anser att det är kunden själv och 
medarbetarna som utför insatserna som sitter på mest kunskap om vilka förbättringar som 
behövs, det är även de som direkt ser avvikelser som sker. Så snart en avvikelse upptäcks ska 
den åtgärdas för att inte fler ska upprepa avvikelserna, dvs att vi hela tiden strävar mot 
ständiga förbättringar genom att uppmärksamma felaktigheter i realtid och omgående åtgärda 
dessa. Missförhållande, avvikelser, klagomål och synpunkter hanterats enligt de rutiner som 
finns i kvalitetsledningssystemet. 

Under slutet av 2021 bytte Carelli assistans verksamhetssystem där 
avvikelsehanteringsprocessen underlättades vilket gjort att antalet avvikelser har ökat. Detta 
ser Carelli som positivt då det kommer öka kvaliteten i verksamheten ytterligare. 

Revidering och förbättringar av befintliga rutiner har skett löpande under året. Utifrån 
avvikelser som inkommit har även nya rutiner skapats för att säkerställa rättssäkerhet och 
ökad kvalitet. Utifrån att samtliga rutiner finns i vårt digitala ledningssystem sker 
uppdateringen av rutiner omedelbart. Ansvarig chef informerar om förändringar i rutiner på 
arbetsplatsträffarna så alla medarbetare får kännedom om detta. 

7.1 Avvikelser och förbättringsförslag 

Under 2021 har det inkommit sju avvikelser från kunder via upphandlingen i Upplands-Bro. Det 
har gällt arbetsmiljö, insats ej utförd/ej korrekt utförd samt olycka kund. Samtliga åtgärdades 
omedelbart.  

Sammantaget för alla Carellis kunder har det inkommit 146 avvikelser registrerats i 
avvikelsesystemet. Ovanstående klagomål ingår i avvikelsestatistiken. 9 av avvikelserna som 
inkommit har handlat om insatser som utförts av samverkansparter och dessa har enligt rutin 
lämnats vidare för att hanteras av rätt huvudman. Samtliga avvikelser har hanterats enligt våra 
rutiner och berörda personer har informerats om åtgärderna.  Åtgärder som avvikelserna 
föranlett har varit utbildningar i arbetsgrupper, genomgång av rutiner och handlingsplaner och 
samverkansmöten. 
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7.2 Lex Sarah 

För kunder avseende upphandlingen i Upplands-Bro har det under 2021 inte inkommit någon 
så allvarlig avvikelse att det funnits skäl för utredning enlig Lex-Sarah. 

För samtliga kunder inom Carelli assistans har nio rapporter om Lex Sarah inkommit. 
Rapporterna har handlat om brist i utförande av insatser. Ingen av de anmälda ärendena 
bedömdes uppfylla kriterierna för anmälan till IVO enligt Lex Sarah. 

 

7.3 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Åtgärder har gjorts genom förändrade genomförandeplaner och förbättrade rutiner. All 

personal är informerad och införstådd med dessa förändringar. 
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8 Samverkan 
Carelli Assistans stora samverkanspart är de kunder vi har och vi har vårt största fokus på att 
samarbetet ska fungera och upprätthållas. Vi är måna om att kunden alltid ska komma i 
kontakt med oss när de har behov och har därför en jourtjänst som går att nå utanför 
kontorstid.  

Samverkan sker även med de samhällsaktörer som behövs för att våra kunder ska garanteras 
bästa möjliga förutsättningar för en god kvalitet. Förutom kommuner, Regionen och 
Försäkringskassan är Carelli assistans medlem i arbetsgivarorganisationen Almega 
Vårdföretagarna. 

I varje kunds genomförandeplan finns tydlig information kring vilka samverkanskontakter som 
kunden har. 

I Upplands-Bro sker uppföljningar två gånger per år samt samverkansmöten gällande Covid-19. 

Övrig samverkan sker utifrån kundspecifika behov. 

8.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Utifrån senaste uppföljningens önskemål kommer en specifik rutin för samverkan i Upplands-

Bro skapas. Carelli assistans har även uppmärksammat att en rutin gällande hur det ska gå till 

vid utförandet av det kommunala basansvar behövs, ett utkast på detta är skickat till kommunen 

för översyn. 
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9 Riskanalys 

9.1 Genomförda riskanalyser 

Inför varje förändring hos kund görs en riskbedömning, detta sker löpande under året. 

Under 2021 har en övergripande riskbedömnings gjorts vid en större organisationsförändring i 

oktober för att säkerställa att alla delar tagits hänsyn till. 

En riskanalys skedde även vid byte av verksamhetssystem från Aiai till FAST. 

9.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Utifrån de riskbedömningar som gjorts under året har organisationen förändrats i och med att 

kvalitetsavdelning och HR-avdelning ligger under Kvalitét- och verksamhetschef. Även 

förändringar på löneavdelningen har gjorts för att förbättra verksamheten. 

Inga specifika riskbedömningar hos kunder upphandlade i Upplands-Bro har gett generella 

åtgärder. 
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10 Genomförda externa granskningar 
Ingen tillsyn har skett av Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, under 2021. 

10.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Inga åtgärder har vidtagits då ingen tillsyn skett. 
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11 Plan för nästkommande år utifrån identifierade 
förbättringsområden 

Carelli assistans arbetar enligt IBIC och ett fortsatt fokus kommer vara att säkerställa att 

genomförandeplaner och social dokumentation följer IBIC. Detta kommer ske genom utbildning 

av assistenter och egenkontroller. 

Carelli assistans ser att vi kan få en högre grad av avvikelserapportering för att fånga upp fler 

förbättringar i verksamheten. Det kommer under året vara en punkt på APT och en förenklad 

hantering i nya verksamhetssystemet. 
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1 Syfte och mål 
En kvalitetsberättelse ska beskriva hur verksamhetens kvalitetsarbete för föregående år 
har bedrivits. Den ska ge svar på vilka resultat som har uppnåtts inom verksamhetens 
kvalitetsarbete samt vilka åtgärder som är vidtagna för att säkra kvaliteten. 

Kvalitetsberättelsen ska vara till nytta för verksamheten själv. Där ska såväl 
medarbetare som verksamhetsansvariga kunna identifiera förbättringsområden och med 
detta lägga en plan för kommande arbete, med de prioriteringar som är mest angelägna 
att göra. 

Den kvalitetsberättelse som skrivs på nämndnivå är en sammanfattning av de viktigaste 
identifierade delarna inom nämndens alla verksamheter och syftar till att ge politiken en 
uppfattning om helheten. 
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2 Verksamhetsinriktning och ansvar 

2.1 Målgrupp 
Enheten arbetar med barn och unga, 0 till 18 år, som riskerar att fara illa eller har social 
problematik. Enheten handlägger placeringsärenden upp till 21 år. 

2.2 Uppdrag och ansvar 
Barn- och ungdomsenhetens uppdrag omfattar socialt arbete och stödinsatser genom 
myndighetsutövning för barn och ungdomar i åldern 0 till 18 år enligt gällande 
lagstiftning, Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter samt Kommunfullmäktiges 
och Socialnämndens mål och uppdrag samt fastställda riktlinjer. 

Enheten ska fokusera på tidiga insatser i syfte att förebygga att behov av mer 
omfattande insatser uppstår. Enhetens ska genomföra förhandsbedömningar, utreda 
behov av bistånd och följa upp beslutade insatser. Enheten ska säkerställa bästa möjliga 
vård för placerade barn tills de gått ut gymnasiet, dock längst tills den unge har fyllt 21 
år. Enheten ansvarar även för handläggning kring ensamkommande flyktingbarn. 
Härutöver ska enheten rekrytera, utreda, utbilda och handleda familjehem, 
kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Enheten ska med utgångspunkt från ett 
barnperspektiv samverka med barnet, den unge, dess vårdnadshavare, nätverk samt med 
olika myndigheter. 

I uppdraget ingår även utveckling av verksamheten internt och i samverkan med interna 
och externa samverkanspartners. 

Arbetet ska bedrivas med fokus på hållbar förändring och i enlighet med kommunens 
organisationsfilosofi HEP – helhetssyn, engagemang och professionalitet. 
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3 Föregående års identifierade 
förbättringsområden 

2020 identifierades följande utvecklingsområden inför 2021: 

Kortare utredningstider. Genom att införa en struktur för utredningsprocesserna i 
kombination med nära ledarskap har enheten under 2021 lyckats förkorta 
utredningstiderna med 20 procent. Från 108 dagar per utredning till 86 dagar per 
utredning (medeltal). 

Efterfråga samtycke för samverkan i alla ärenden. Samtycke efterfrågas i varje 
utrednings- och uppföljningsprocess. Dock har det skriftliga samtycket mött större 
motstånd än förväntat från klienterna, och upplägget har känts byråkratiskt. Istället har 
socialsekreterarna inhämtat muntliga samtycken avseende de kontakter som i det 
aktuella ärendet varit befogade. i 70% av ärendena har samtycke efterfrågats på olika 
sätt (främst muntliga samtycken). Av de ärenden där frågan ställts har 90 procent 
samtyckt helt eller delvis. 

Hög andel anmälningsmöten med anmälningsskyldiga samverkanspartners.  
Enheten har inte lyckats implementera arbetet med en högre grad anmälningsmöten, 
främst på grund av att möten varit svårare att ha under pågående pandemi. 

I högre utsträckning involvera professionellt och privat nätverk för hållbar 
förändring. Enheten har haft ett omfattande fokus på nätverksarbete, vilket fungerat 
framförallt som en placeringsförebyggande åtgärd även om statistik inte är möjlig att ta 
fram i det förebyggande avseendet. Av brukarundersökningen kan vi dock se att vi 
under 2021 sjunkit i resultat avseende involvering av professionellt och privat nätverk 
under utredningsprocessen, varför detta behöver finnas med som prioriterat område 
även kommande år. 

Vi ska följa upp alla placerade barns skolgång och där behov finns, i samverkan 
med skola, föräldrar och familjehem upprätta en gemensam plan för 
välfungerande skolgång (Målsättning att alla barn kommer till sin fulla rätt). Detta 
arbete har påbörjats och planer har upprättats för majoriteten av de placerade barnen. 
Fortsatt arbete pågår med att kunna statistikföra detta, samt införandet av en 
skolsamordnare med planerings- och uppföljningsansvar för placerade barns skolgång. 
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5 Brukarundersökning 

5.1 Genomförda brukarundersökningar 
Enheten har genomfört brukarundersökning enligt en modell som tagits fram av 
Jönköping kommun. Modellen består av enkäter som besvaras av både barn/ungdomar 
och vårdnadshavare efter avslutad kontakt. I enkäterna mäts bland annat brukarnas 
upplevelse av engagemang, delaktighet och nöjdhet, samt i vilken utsträckning Signs of 
safety genomsyrat kontakten. 

Brukarundersökningen har genomförts löpande under hela året. Enheten har haft som 
mål att öka antalet svar, för ett mer tillförlitligt resultat. Under 2021 svarade 35 barn 
(jämfört med 11 året innan) och 74 föräldrar på enkäten. 

5.2 Resultat av brukarundersökning 
Resultatet är närliggande det för 2020 och 2019, vilket får tolkas som positivt då 
pandemin medfört svårigheter i arbetssätten. 

84 procent av föräldrarna (jämfört med 76 % året innan) känner sig nöjda med 
samarbetet med socialsekreteraren och 74 procent kommer att vända sig till 
socialtjänsten igen, om de behöver stöd. 74 procent av barnen, lika stor andel som året 
innan, tycker att det varit bra att få träffa socialsekreteraren. 

Förändringar som sticker ut är att 97,1 % av barnen (jämfört med 82 % året innan) 
märkte att socialsekreteraren brydde sig om det barnet berättade, samt att 66 % (jämfört 
med 46% året innan) hade fått berättat för sig vad som är bestämt och kommer att hända 
nu. 

Det kan i resultatet dras en tydlig positiv korrelation mellan användandet av Signs of 
safety och klienters nöjdhet och förtroende för socialtjänsten. 

  

5.3 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 
Endast i 25% av våra utredningar har vi involverat minst två nätverkspersoner. Ett 
prioriterat  utvecklingsområde är därför att i högre grad involvera fler personer från 
barnens privata nätverk. Goda förutsättningar finns för detta utifrån god 
personalsituation och möjlighet till fler fysiska möten i och med pandemins slut. 

Ett fortsatt utvecklingsområde är också barns delaktighet där vi behöver uppnå att en 
större andel än 66 procent  av barnen svarar ja på att de fått information om vad som är 
bestämt och vad som kommer hända nu. Här är materialet Min Utredning och Min Väg 
viktiga instrument, som dock varit svåra att använda under pandemin. 
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6 Synpunkter och klagomål 
Rutinen och vikten av att ha en positiv attityd till inkomna klagomål och synpunkter tas 
upp på APT varje termin. I enhetens rutin, som alla medarbetare utgår från dagligen, 
finns tydliga instruktioner om klagomålshantering. 

6.1 Sammanställning synpunkter 
Under året har enheten tagit emot 20 klagomål. Av dessa har 16 gällt otydlig 
information/bristande kompetens/brister i bemötandet. Sex klagomål har gällt brister i 
handläggningen. Samtliga klagomål har hanterats enligt rutin och återkopplats till 
klagomålslämnaren. 

  

6.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 
Alla de klagomål som avsett brister i bemötandet har diskuterats med den avsedda 
socialsekreteraren. Socialsekreterarna får också regelbunden handledning och 
metodhandledning där bemötande och samarbetsallians är centralt. Avseende 
handläggningsrutiner arbetar enheten med att ständigt förbättras, med grund i resultaten 
från egenkontrollen. 
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7 Avvikelsehantering 
Barn- och ungdomsenheten har fortsatt att utveckla det systematiska förbättringsarbetet. 
Kvalitetsråd genomförs en gång/månad och protokoll förs. Rådet arbetar med att 
analysera avvikelser, klagomål och synpunkter. Enheten har utvecklat rådet ytterligare 
och använder gruppens kompetens med att förbättra kvalitetskritiska rutiner och 
processer. De beslut och förslag som kvalitetsrådet kommer fram till presenteras och 
diskuteras med övriga medarbetare på APT. 

Alla medarbetare på enheten arbetar med avvikelserapportering och skriver avvikelser 
på stort som smått. Detta är ett välfungerande sätt att hela tiden utveckla och förbättra 
verksamheten. Alla medarbetare förstår syftet med avvikelserapporteringen. Protokoll 
från APT och kvalitetsråd finns att ta del av i enhetens Teams-kanal. 

Enheten har olika grupper som arbetar med olika frågor. Exempel på dessa är 
Lifecaregruppen, Signs of safety coachgrupp samt arbetsmiljörådet. 

7.1 Avvikelser och förbättringsförslag 
Enheten har under året gjort 172 avvikelserapporter som hanterats av kvalitetsrådet. 
Innehållet är varierat, men framförallt gällt revideringar av rutinen, samverkansfrågor, 
Lifecarerelaterade frågor, säkerhet och rättssäker handläggning. 

7.2 Lex Sarah 
Ingen Lex Sarah-anmälan eller rapport har gjorts under 2021. 

7.3 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 
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8 Samverkan 
Enheten samverkar med ett stort antal aktörer. På chefsnivå sker framförallt samverkan 
mellan enhetschefer både inom och utanför kommunen och samverkan med 
verksamheter inom Regionen samt Järfälla kommun avseende barn- och 
ungdomsfrågor. Samordnarna deltar i samverkan med åklagare, barnahus, polis, fältare 
m.m. På handläggarnivå sker samverkan främst i individärenden, men även genom 
deltagande i olika nätverk och utifrån olika typer av problematik. 

Under året har samverkan med ungdomsutredande Polis utvecklats. Ungdomsteamet har 
utbildats i sekretessbrytande bestämmelser och delger i högre utsträckning information 
om aktuella ungdomar till Polis. Under året har en socialsekreterare utsett som 
samverkansansvarig gentemot ungdomsutredande polis. Denna socialsekreterare hare 
delvis arbetat från Polisens lokaler, deltagit i Polisens utsättningsmöten och samordnat 
socialtjänstens närvaro vid ungdomsförhör. Socialtjänsten har även sett över och 
reviderat arbetssättet kring Social insatsgrupp (SIG) och fört dialog med Polisen om 
ungdomar som kan vara aktuella för sådan insats. 

Enheten har arbetat för att motivera till och inhämta samtycke från ungdomar och 
vårdnadshavare att kunna dela information till andra viktiga aktörer. Socialsekreterare 
har därigenom kunnat återkoppla mer information till anmälare och viktiga vuxna runt 
barnet/ungdomen. 

En samverkanssatsning som gjorts har varit tillsammans med Råbyskolan, där Barn- 
och ungdomsenheten efter inspiration från Sollentuna kommun tagit fram en 
lärarhandledning som sedan, under höstterminen, använts av lärare för att undervisa 
barn på mellanstadiet om vad socialtjänsten gör. Socialsekreterare har sedan kommit ut 
till klasserna för att prata med eleverna och svara på frågor. 

Ytterligare en utveckling i samverkan har varit att komma närmre familjerätten, då 
många komplicerade och långvariga ärenden rör barn som även är aktuella inom den 
verksamheten. För att öka samarbetet i individärenden och möjlighet att samråda har 
familjerätten utsett representanter som med regelbundenhet arbetat i våra lokaler. 

8.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 
Samverkan internt är under utveckling, då enheten tillsammans med öppenvården 
arbetar för att öppenvården ska ges tillträde till familjer med stödbehov i ett tidigare 
skede. Ansvaret för detta ligger på samordnare för BoU och stödenheterna. 

Ett utvecklingsområde är att arbeta med strategiskt och strukturerat med samverkan i 
individärenden, och kartläggning om implementering av samverkansmodellen SSPF 
(socialtjänst skola, polis, fritid) pågår. 
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9 Riskanalys 
Riskanalyser har gjorts löpande under hela 2021 utifrån den rådande pandemin. 
Åtgärder har anpassats utifrån det aktuella smittläget. 

  

9.1 Genomförda riskanalyser 
Risk- och konsekvensanalyser har även utförs inför digitalisering av orosanmälan, inför 
omorganisation där en ytterligare samordnare skulle tillsättas och utredningsgruppen 
delas i två samt inför att enheten övergick från fasta till delade kontorsplatser. 

9.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 
Inga varaktiga åtgärder har krävts utifrån de genomförda riskanalyserna. 
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10 Genomförda externa granskningar 
Inga externa granskningar har skett under året. 

10.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 
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11 Plan för nästkommande år utifrån identifierade 
förbättringsområden 

Prioriterade områden för 2022 är: 

1. Att tillsammans med öppenvården ändra arbetssätt så att behandlare kommer 
in i ärenden med stödbehov i ett tidigt skede. Samordnare på respektive enhet 
ansvarar för att se över rutiner och implementera det nya arbetssättet. 

2. Att tillsammans med förskolor arbeta för att föräldrar får stöd innan 
problematiken eskalerar. Enhetschef ansvarar för att i samverkan ta fram ett arbetssätt 
som ska provas under året. 

3. Hög andel anmälningsmöten med anmälningsskyldiga samverkanspartners.  
Enhetschef och samordnare för mottagningsgruppen ansvarar. 

4. Att implementera en strukturerad och strategisk samverkansmodell. Enhetschef 
och samordnare i ungdomsteamet ansvarar. 

5. Att arbeta med aktivt med behandling för placerade barn, samt med deras 
skolgång. Enhetschef  och samordnare i placeringsgruppen ansvarar. 
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1 Syfte och mål 
En kvalitetsberättelse ska beskriva hur verksamhetens kvalitetsarbete för föregående år 

har bedrivits. Den ska ge svar på vilka resultat som har uppnåtts inom verksamhetens 
kvalitetsarbete samt vilka åtgärder som är vidtagna för att säkra kvaliteten. 

Kvalitetsberättelsen ska vara till nytta för verksamheten själv. Där ska såväl 
medarbetare som verksamhetsansvariga kunna identifiera förbättringsområden och med 
detta lägga en plan för kommande arbete, med de prioriteringar som är mest angelägna 

att göra. 

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

identifierade delarna inom nämndens alla verksamheter och syftar till att ge politiken en 
uppfattning om helheten. 
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2 Verksamhetsinriktning och ansvar 

2.1 Målgrupp 

Vuxen- och LSS-enheten arbetar med myndighetsutövning inom socialtjänst och vänder 

sig i huvudsak till människor som är 18 år eller äldre och i behov av stöd vid psykisk 

ohälsa, behandling för missbruk/beroende/kriminalitet, stöd på grund av relationsvåld. 
 
Enheten utreder också behov av boende i exempelvis träningslägenheter eller 

bostadsförtur samt insatser enligt LSS. Det är vid LSS-insatser som de sökande kan vara 
yngre än 18 år då enhetens uppdrag avseende LSS avser alla ansökningar oavsett ålder 

på den sökande. 

2.2 Uppdrag och ansvar 

Vuxen- och LSS-enheten arbetar med myndighetsutövning inom socialtjänst och vänder 

sig till: 

 Individer som är 18 år eller äldre och i behov av hjälp utifrån missbruk/beroende 

eller kriminalitet. 
 

 Individer som är 18 år eller äldre och i behov av hjälp utifrån våld i nära relation 
och då både för den utsatte och våldsutövaren. 

 

 Individer som är 18 år eller äldre och i behov av hjälp utifrån psykisk ohälsa. 

 

 Individer som är i behov av insatser enligt LSS oavsett ålder. 

Vuxen- och LSS-enhetens uppdrag är att informera, utreda, besluta och följa upp de 
insatser som har beviljats enligt Socialtjänstlagen eller Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). I uppdraget ingår även utveckling av verksamheten internt 

och i samverkan med interna och externa samverkanspartners. 
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3 Föregående års identifierade 
förbättringsområden 

I kvalitetsberättelsen för 2020 framkom utvecklingsbehov för Vuxen -och LSS-enheten. 

 Det fanns behov att arbeta vidare med att utveckla samverkan med en 

beroendemottagning och psykiatrin. Bakgrunden till detta var att tidigare delade 
kommunens öppenvård Härnevimottagningen lokaler med en 

beroendemottagning. Efter att beroendemottagningen i Bro stängde har enheten 
inte haft en specifik mottagning att vända sig till utan har haft kontakt med flera 

och samarbete i individärenden har möjliggjorts genom detta. Enheten har under 
året utvecklat kontakten/användandet av beroendemottagningar men i det stora 
kvarstår behovet av en mer lokal beroendemottagning. Samarbete med en 

specifik mottagning skulle ge möjlighet att tillsammans med berörd mottagning 
arbeta fram samverkansrutiner så att det gemensamma arbetet skulle bli tydligt 

och framförallt att samarbetet i individärenden skulle ha en tydlig process när 
det gäller samverkan. En annan del som är viktig är avståndet till 
beroendemottagningar. Med en beroendemottagning som låg på ett närmre 

avstånd till kommunen så skulle detta underlätta för de som har behov av denna 
kontakt. Ibland upplevs avståndet som ett hinder. Det skulle också ha positiva 

effekter för de individer som inte ansöker om insats via socialkontoret. Det finns 
individer som är i behov av stöd från en beroendemottagning och har dessa 
kontakter utan att socialkontoret har kännedom så ur ett kommunperspektiv och 

då kommunens invånare i synnerhet så vore närheten till en 
beroendemottagningen en positiv utveckling. 

 

 Det fanns behov av att öka klienters delaktighet då detta är en viktig faktor för 
att lyckas i förändringsprocesser. Arbetet har genomförts utifrån flera delar där 

en har varit att enheten har återgått till att i huvudsak ha fysiska möten. Under 
året har enheten ökat andelen arbetsplaner vilka ska ligga till grund till grund för 

den genomförandeplan som upprättas i nästa steg. I genomförandeplanen är 
klienter högst delaktig i planeringen för hur insatsen och förändringsprocess ska 
genomföras vilken är en viktig faktor för att uppnå önskat resultat. 

 

 Det fanns inför år 2021 ett behov av att utveckla arbetet i den nya 

myndighetsenhet som Vuxen- och LSS-enheten utgör. Enheten har under året 
arbetat för att två enheter som i mitten på februari år 2021 blev en ska upplevas 

och agera som en enhet. Enheten har arbetat med att rutinerna skall vara de 
samma. Exempelvis har arbetet med att ta snabb kontakt efter ansökan/anmälan 
utvecklats för hela enheten. 

 

 Behov fanns att arbeta vidare med de utvecklingsmöjligheter som fanns kring 

bostadsfrågor när det gäller att få individer att flytta till en egen bostad efter att 
ha varit beviljad denna insats via socialkontoret. I detta arbete har det funnits två 

huvudsakliga delar. Den första har varit att införa en ny insats i form av bolots 
som skall vara en insats för de individer som är beviljade insatsen 
träningslägenhet. En bolots ska vara behjälplig i arbetet mot målet att de ska 

flytta till en egen bostad i någon form. Arbete kring detta har genomförts under 
året och insatsen beräknas vara implementerad under våren år 2022. 
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 Den andra delen av bostadsfrågan har handlat om att i samverkan med 
Upplands-Brohus utveckla/använda möjligheterna till försökslägenheter. Under 

året har Socialkontoret gått i genom alla ärenden och efter detta gjort en 
sammanställning över de individer som kan vara aktuella för försökslägenhet 

och inledde samtal kring dessa individer med Upplands-Brohus. Det var positiva 
samtal men under hösten övergick arbetet till att innan hyreskontrakt skrivs 
mellan Upplands-Brohus och klienter behövdes ett förtydligande i 

samverkansavtal avseende försökslägenheter och processen kring 
försökslägenheter och då förtydligande utifrån Upplands-Brohus nya hyresregler 

men också hur samverkans mellan socialkontor och Upplands-Brohus ska se ut 
inför och under pågående insats i form av försökslägenhet. Detta arbete pågår 
och väntas vara helt genomfört under år 2022. 

 

 Inför år 2021 uppmärksammade enheten utvecklingsbehov kring målgruppen 

som har en pågående kriminalitet som de behöver stöd/insats för då inte alla 
individer som har en kriminalitet uppfyller de kriterier som göra att de tillhör 

målgruppen som beviljas externa insatser. Ett komplement till externa insatser 
behövdes. h avsedd för. Tillsammans med Härnevimottagningen har ett arbete 
genomförts vilket innebär att det från och med hösten varit möjligt att bevilja 

insats i öppenvård utifrån kriminalitet vilket är ett väldigt bra alternativ då det 
går att kombinera behandling för kriminalitet och missbruk på samma 

mottagning. Det är inte ovanligt att det finns hjälpbehov inom båda dessa 
områden för denna målgrupp. 
 

 Det fanns ett behov av att se över enhetens informationsmaterial kring SIP 
(samordnad individuell plan) för att undersöka om eventuell revidera behövde 

genomföras och att inom enheten uppmärksamma möjligheterna kring att 
använda SIP. Enheten har under året genomfört en översyn av 
informationsmaterial kring SIP samt utökat kunskapen kring de möjligheter som 

finns kring SIP i kommunen genom att nyttja kommunens SIP-ledare. 
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4 Egenkontroll 

Sammanfattning av årets egenkontroller 

Vuxen- och LSS-enheten har under år 2021 genomfört flera aktiviteter kopplat till 
egenkontroll. 
 

Inom våld i nära relation har enheten arbetat för att alla ansökningar/anmälningar ska 
kontaktas inom 48 timmar. Resultatet för år 2021 visade att detta har genomförts vid 52 

av 53 ansökningar/anmälningar. 
 
Inom missbruk/beroende/kriminalitet har enheten inventerat användande av Addiction 

Severity Index (ASI) i utredningar. Resultatet visade att det fanns ett utvecklingsbehov 
kring andelen utredningar som är genomförda där en ASI är genomförd i närtid. 

Enheten har upprättat rutiner för användandet och tydliggjort när ASI skall genomföras. 
Användande av ASI säkerställer att utredningen innehåller individens olika livsområden 
och inte bara fokuserar på individens missbruk/beroende och möjliggöra att bedömning 

och beslut tar hänsyn till en helhet vilket i förlängningen möjliggör att eventuellt 
beviljad insats kan tillgodose de behov som den enskilde har. 

Då enheten har skapats under år 2021 har en del av arbetet bestått i att se över processer 
och rutiner samt att uppdatera informationsmaterial. Det avser både korrekta 
beskrivningar av enhetens nya namn och enhetens uppdrag. Det innebär till exempel 

information som ska finnas på hemsidan. Arbetet har fortskridit under året men detta är 
något som kommer att fortsätta. Både då det framkommer fler behov men också för att 

enhetens arbete är föränderligt. 
 
Enheten har också uppmärksammat utvecklingsbehov kring användandet av 

arbetsplaner i arbetet med målgrupper i behov av insatser för missbruk och 
beroendeproblematik. Utifrån detta har rutiner och processer reviderats vilket innebär 

att det nu kontrolleras ytterligare att detta återfinns i ärenden samtidigt som det i 
samverkan med Härnevimottagningen är en central del som följs upp. 
Härnevimottagningen är i behov av informationen då de i nästa steg upprättar en 

genomförandeplan med individen som är aktuell för insats. 
 

Regelbundna ärendegenomgångar mellan samordnare och socialsekreterare har varit en 
del av egenkontrollen under året och syftat till att säkerställa dokumentation, 
utredningstider och att ärendet fortlöper som förväntat. Det som framkommit är att 

utredningar inom LSS i vissa fall blivit längre än önskat vilket beror på både orsaker 
både enheten haft kontroll över men också orsaker som enheten inte kunnat påverka 

som exempelvis att enheten väntar på underlag som är en viktig del av utredning som 
exempelvis ett läkarintyg. 
 

Utifrån att enheten skapats under år 2021 har också en del av arbetet varit att se över 
informationen på hemsidan då upptäckts att det finns utvecklingsbehov. Exempelvis att 

enheten fick ett nytt namn och att förtydliga information. Detta arbete pågår och 
kombineras med att utveckla ytterligare information utifrån att enheten arbetar med att 
utveckla e-tjänster där det är aktuellt att ha både fler möjligheter till digitala 

orosanmälningar men också möjligheten att ansöka digitalt. 

Under året har enheten återigen genomfört en brukarundersökning inom 
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myndighetsdelen som arbetar med missbruk/beroende. Resultatet var bra men en önskan 

om högre svarsfrekvens är önskvärd för att resultatet ska kunna utgöra underlag för 
förbättringar i verksamheten. Enheten har vidare en ambition att genomföra ytterligare 

brukarundersökningar, framför allt för målgrupper inom LSS och socialpsykiatri. 
 
För att undersöka hur de som varit beviljade insats avseende våld i nära relation har 

enheten arbetat fram en enkät för uppföljning av den enskildes upplevelse av 
tillgänglighet, information, samarbete, kunskap och om de upplever en ökad trygghet 

efter kontakten med socialkontoret samt om det är något de saknat eller önskat mer av i 
kontakten med socialkontoret. Det är för tidigt att analysera resultat då det ännu inte 
finns tillräckligt underlag. Uppföljning av insatser genom analys av enkätsvar fortsätter 

under år 2022. 

Ytterligare kontrollmoment som enheten har genomfört under året är rapportering till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av ej verkställda beslut eller beslut där 
verkställigheten har avbrutits. Redovisningen av detta visar att det framför allt inom 
insatsen daglig verksamhet finns förbättringsbehov. Enheten har därför haft en mycket 

tät samverkan med daglig verksamhet och utvecklat det gemensamma arbetet kring att 
följa upp beslut som inte är verkställda. 

Utöver ovanstående har enheten också arbetat med kvalitetsråd för att ta hand om 
synpunkter och förbättringsförslag för att både åtgärda och analysera utvecklingsbehov 
samt dela detta med hela enheten vid exempelvis arbetsplatsträffar (APT). 

4.1 Identifierade förbättringsområden 

För att enheten ska ha ett liknade arbetssätt oavsett vilken målgrupp man arbetar med 

har några särskilt viktiga delar uppmärksammats. 

För år 2022 har enheten ett mål om att kontakt vid nyansökan/anmälan ska tas med den 
enskilde inom tre (3) dagar. Detta mål utgör en indikator för verksamhetsår 2022 och är 

en del av enhetens egenkontroll. 

Vidare har enheten som mål att korta ner utredningstiderna vilket också kommer att 

utgöras av ett mått för egenkontroll för år 2022. Målsättningen är att en utredning ska 
vara färdigställd inom tre (3) månader. 

Ett tredje uppmärksammat förbättringsområde är att enheten för de olika målgrupperna i 

större utsträckning ska nyttja de verktyg och bedömningsmetoder som Socialstyrelsen 
bedömer har evidens. Även detta kommer för år 2022 att utgöra en egenkontroll. 

Egenkontroller kommer att göras med den frekvens som är nödvändig för att säkra 
enhetens kvalitet avseende bland annat tillgänglighet, delaktighet och rättssäkerhet. 
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5 Brukarundersökning 

5.1 Genomförda brukarundersökningar 

Under år 2021 har Vuxen- och LSS-enheten genomfört en brukarundersökning för 

målgruppen som är aktuell utifrån missbruk/beroende. Brukarundersökningen är genom 

SKR som har utarbetat vilka frågor som ingår. Socialkontoret har deltagit i denna ett 
flertal år. 
 

Vuxen och LSS-enheten har också genomfört en brukarundersökning avseende våld i 
nära relation. Tillsammans med kvalitetsutvecklare har enheten arbetat fram en enkät 

för uppföljning av ärenden som varit aktuella avseende våld i nära relation och varit 
beviljade en insats. 

5.2 Resultat av brukarundersökning 

Under år 2021 har Vuxen- och LSS-enheten genomfört en brukarundersökning 
avseende myndighetsutövningen för målgruppen som är aktuella utifrån 

missbruk/beroende. Det inkom tolv enkätsvar. 
 

frågor och resultat från brukarundersökningen: 

 Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreteraren (till exempel via 

telefon, sms eller e-post)? Av de svarande tycker 90 % att det är mycket lätt eller 
ganska lätt. 
 

 Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekreteraren? 
Av de svarande tycker 90 % att det är mycket lätt eller ganska lätt. 

 

 Hur stor förståelse visar socialsekreteraren för din situation? Av de svarande 

tycker 100 % mycket stor eller ganska stor. 
 

 Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna 

förändras? 100 % av de svarande svarar ja på frågan. 
 

 Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten i 
kommunen? 89 % av de svarande tycker att de kunnat påverkan mycket eller 

ganska mycket. 
 

 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd du får från 
socialtjänsten i kommunen? 100 % av de svarande är mycket nöjda eller ganska 
nöjda. 

 

 Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i 

kommunen? 100 % av de svarande svarar att det förbättrats mycket alternativt 
förbättrats lite. 

Vuxen och LSS-enheten har också genomfört en brukarundersökning avseende våld i 
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nära relation. I samband med att insats/kontakt kommer att avslutas eller har avslutats 

kommer enheten följa upp med den enskilde angående deras upplevelse av 
tillgänglighet, information, samarbete, kunskap och om de upplever en ökad trygghet 

efter kontakten med socialkontoret. Även fråga om det är något som man har saknat 
eller hade önskat ställs i enkäten. Planeringen var att efter perioden 15 augusti - 31 
december utvärdera såväl resultat av enkät som enkätens utformning. Då underlaget för 

utvärdering endast har bestått i en (1) utförd enkät under år 2021 är det för tidigt att 
utvärdera resultatet. Beslut har fattats att fortsätta med den ursprungliga planen under år 

2022. 

  

5.3 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Av resultatet av brukarundersökningen som avser missbruk/beroende så är det inget 

resultat inom något område som avviker från att vara ett bra resultat både jämfört med 
enhetens tidigare resultat eller nationellt då detta resultat också är bra i en jämförelse. 
Enheten har efter att resultatet blev offentligt arbetat vidare med att gå i genom 

resultatet inom varje område för att tillsammans tolka vad som kan ligga bakom de 
positiva svaren. Det som dock är av vikt att uppmärksamma och som blir enhetens stora 

arbete framåt är att öka svarsfrekvensen till kommande år då resultat är bra men andelen 
deltagare i brukarundersökningen är för låg samtidigt som antalet svarande minskade 
från 18 st till 12 st jämfört med 2019 då brukarundersökningen senast genomfördes. 

Att genomföra ytterligare brukarundersökningar inom områden LSS och socialpsykiatri 
är ett tydligt utvecklingsbehov för 2022. 
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6 Synpunkter och klagomål 

Det finns kännedom och skriftlig information inom Vuxen- och LSS-enheten angående 

processen för synpunkt, klagomål och kvalitetsråd. Samtliga inom enheten har tillgång 
och kännedom om avsedda blanketter och detta är en del av introduktionen för 

nyanställda. Kontinuerligt samtalas det om den arbetsgång som finns kring 
synpunkt/klagomål/avvikelse och kvalitetsråd och sedan redovisning av arbetet på APT. 

  

6.1 Sammanställning synpunkter 

Under 2021 har Vuxen- och LSS-enheten mottagit tre klagomål som redovisas nedan. 

Utöver dessa formella klagomål har synpunkter inkommit i kontakt med klienter och 
anhöriga och där enheten valt att ta med dessa synpunkter till enhetens kvalitetsråd. 

Denna information redovisas därför under avsnittet avvikelser. 

Den första synpunkten/klagomålet som inkom: Ärendet avsåg att en enskild inte fått 
svar/återkoppling på telefonsamtal till enhetschef eller samordnare. För att bemöta 

synpunkten har enhetschef träffat den klagande. 
 

Den andra synpunkten/klagomålet som inkom: Ärendet avsåg lång utredningstid. Den 
enskilde kontaktades och enheten följde upp ärendet och varför det tagit tid. 
 

Den tredje synpunkten/klagomålet som inkom: ärendet avsåg att en enskild hade 
synpunkter på vilka individer som beviljas bistånd och får bo i lägenheter i kommunen 

då detta påverkat hen negativt. Enhetschef kontaktade den klagande för samtal. 

Det finns ingen röd tråd mellan de tre klagomålen men det som återkommer är 
utredningstid och dialog med den enskilde när utredningstiden har dröjt. 

6.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Vuxen- och LSS-enheten ser att utredningstiden kring LSS-insatser behöver förkortas. 

Det är endast LSS-insatser som fått klagomål och synpunkter under år 2021. Det 
innebär inte att alla utredningar varit försenad men det räcker med en handfull för att det 

skall inkomma synpunkter och för att detta ska bli ett viktigt område att arbeta vidare 
med. Det har varit en stor del av att enheten har prioriterat frågan och inför år 2022 

förberett att utredningstid ska följas kontinuerligt för att kunna fånga upp utredningar 
som riskerar att bli försenade.  

Andelen av utredningarna som dröjt är få men det blir tydligt att detta är ett område 

enheten behöver fokusera på. Enheten arbetar för att utredningar ska vara klara inom tre 
månader men det finns omständigheter som ibland påverkar detta och som enheten inte 

alltid kan kontrollera som exempelvis att enheten väntar på kompletterande underlag. 
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7 Avvikelsehantering 

Vuxen- och LSS-enheten följer de rutiner som finns upprättade kring kvalitetsråd. 

Återkoppling av kvalitetsrådet sker löpande på arbetsplatsträffar (APT). Kvalitetsrådet 
är ett komplement till det utvecklingsarbete som sker löpande. Huvuddelen av de 

ärenden som inkommit till kvalitetsrådet under 2021 är information som framkommit 
mellan handläggare och klient eller anhörig till klient. När enhetschef har fått kännedom 
om detta så har information tagits med till kvalitetsråd. Under år 2021 har kvalitetsrådet 

arbetat med 13 ärenden. 

Ärende 1: Ett ombud för enskild kontaktat enheten och undrat om ansökan om personlig 

assistans inkommit då bekräftelse/återkoppling saknas. 
Åtgärd: Ansökningar ska registreras i verksamhetssystem samma dag de inkommer. 
Rutin tas upp på enhetens ärendedragningar. 

 
Ärende 2: Ärende med över sju (7) månaders handläggningstid vid ansökan om boende. 

Verksamheten har glömt att lämna utredningsbeslut för underskrift och inte skickat 
beställning av verkställighet, därav dröjt två (2) månader. 
Åtgärd: Enheten reviderar rutin avseende hur enheten följer handläggningstid samt 

kontrollerar detta genom att lära sig funktion i verksamhetssystem samtidigt som 
eventuella nyanställda ska informeras om denna funktion. 

 
Ärende 3: Boende på gruppbostad upplever att planering inte följs. 
Åtgärd: Gemensam uppföljning bokas med berörd gruppbostad. 

 
Ärende 4: Enhetschef som skulle vikariera på enheten under sommaren var inte fysiskt 

på plats på kontoret, möjlighet för underskrifter saknades. 
Åtgärd: Avvikelse tas vidare till avdelningschef. 
 

Ärende 5: Lång utredningstid och frågor om tillsyn, daglig verksamhet och transporter 
som inte har fungerat. 

Åtgärd: Utredningen är klar och beslut är fattat. Kontakt har funnits med den enskilde 
kring frågeställningarna. 

Ärende 6: Lång utredningstid. 

Åtgärd: Kontakt har funnits med den enskilde kring handläggningstid och utredningen 
är klar. 

Ärende 7: Säkerhetsfrågor. Exempelvis att det saknas ett säkerhetsrum. Att det behövs 
fler larmdosor. Att det kan behövas en skylt och låda i receptionen så att klienter som 
besöker kommunhuset och har farliga föremål kan lämna dem där samt att utbildning 

behövs för annan enhet. 
Åtgärd: Larmdosor köps in omedelbart samtidigt som övriga frågeställningar kommer 

att undersökas under år 2022. 
 
Ärende 8: Enheten har felaktigt namn på intranätet. 

Åtgärd: Namnet på enheten kommer att ändras i den redan pågående översynen av den 
information som finns på intranätet och hemsidan. 

 
Ärende 9: Lång utredningstid. 
Åtgärd: Kontakt har funnits med den enskilde kring handläggningstid och utredningen 



27 Kvalitetsberättelse år 2021 Socialnämnden - SN 22/0090-1 Kvalitetsberättelse år 2021 Socialnämnden : Kvalitetsberattelse 2021 Myndighet vuxen, LSS och socialpsykiatri, bilaga 5

 

Myndighet vuxen, LSS och socialpsykiatri, Kvalitetsberättelse 2021 13(20) 
 

 

är klar. 

 
Ärende 10: Klient ville ha kontakt när ordinarie handläggare hade semester. Den som 

skulle ersätta ordinarie handläggaren enligt den information klienten fått hade också 
semester. Utöver felaktig information om vem som var ersättare fanns synpunkter på 
lång utredningstid. 

Åtgärd: Förmedla information om semestrar tydligt, dokumentera informationen i 
ärenden inom rimlig tid. Om utredning drar ut på tiden informera 

enhetschef/samordnare löpande i ärendet samt informera den enskilde om dröjsmål. 
 
Ärende 11: Vid minst fyra tillfällen ”försvann” utredningar i verksamhetssystemet 

under sommaren. 
Åtgärd: Omgående kontaktades tf systemförvaltare och Tieto. Orsaken upptäcktes och 

hanterades så att utredningarna återigen var synliga. 
 
Ärende 12: Det fanns ett beslut utan efterföljande beställning men detta framgick inte i 

verksamhetssystemet. 
Åtgärd: Samverka med systemförvaltare kring åtgärd. 

 
Ärende 13: Enheten har tagit emot en jourrapport från Socialjouren, kontaktuppgifter 
till den enskilde saknas. Även information om vilket sjukhus och avdelning den 

enskilde varit på saknades. Telefonnumret som stod i rapporten gick till en okänd man. 

Åtgärd: Att Socialjouren frågar mer kring personen och situationen samt 

kontaktuppgifter, framför allt till den enskilde. Samtal har förts med Socialjouren 
angående händelsen. 

7.1 Avvikelser och förbättringsförslag 

I juli månad inkom en avvikelse från Psykiatri Stockholm, psykiatrisk avdelning Ytterö. 

Avvikelsen avsåg lång utredningstid. Det som är värt att notera är att utredningstid 
självfallet kan bli fördröjd av enheten men det finns också viktiga faktorer så som att 
enheten inväntar underlag eller att kommuniceringen av utredning slutar med att det 

skall göras tillägg eller framkommer frågeställningar som behöver utredas vidare. Detta 
utgör viktiga delar som enheten inte alltid kan påverka. 

Under året har Vuxen och LSS-enheten haft ett omfattande arbete tillsammans med 
utförare utifrån en stor andel ej verkställda beslut alternativt avbrott i verkställigheten. 
Utveckling under året har varit positiv och antalet har minskat ordentligt. Den största 

andelen har varit kopplade till insatsen daglig verksamhet. 
 

7.2 Lex Sarah 

Vuxen- och LSS-enheten har under året inte upprättat någon lex Sarah-rapport. 
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8 Samverkan 

Samverkan sker både internt och externt i syfte att hitta enkla samverkansformer, för att 

utveckla gemensamt arbete, för att finna gemensamt stöd till de individer Vuxen- och 
LSS-enheten har kontakt med, allt utifrån individernas bästa. Under år 2021 har 

samverkan bland annat funnits med: 
 
- Samverkan internt inom socialkontoret både inom myndighetsenheter och med 

utförare. 
- Samverkan med Härnevimottagningen. 

- Samverkansmöte med daglig verksamhet. 
- Samverkansmöten med LSS-bostäder. 
- Samverkansmöten med kvinnojouren Anna. 

- Samverkan med Kontaktcenter. 
- Samordnarmöten där samtliga samordnare på socialkontoret ses. 

- Utöver ovanstående sker samverkan internt inom socialkontoret mellan enhetschefer 
både inom myndighet och på utförarsidan samt med externa aktörer. 
- Samverkan med Upplands-Brohus. 

- Samverkan med budget- och skuldrådgivare. 
- Samverkan med polisen. 

- Samverkan med personligt ombud. 
- Samverkan med boendestöd/socialpsykiatri. 
- Samverkan med utbildningskontorets övergripande enhet Resursteamet som ansvarar 

för konsultativt och förebyggande stöd till personal inom förskola och skola. 
-Samverkansmöte med Skolteamet. 

  

8.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Sammanfattningsvis är Vuxen- och LSS-enheten nöjd med den samverkan som finns 

och upplever de kontakter som enheten har som värdefulla i det gemensamma arbetet 
för de som är aktuella för insats vid enheten. De vinster enheten har sett är att tydligare 

rutiner gällande arbetsuppgifter, arbetsfördelning och uppdrag gynnar de individer 
enheten har kontakt med. 

Främst finns utvecklingsbehov kring att Vuxen- och LSS-enheten saknar ett tydligt 
samarbete med en beroendemottagning vilket tidigare fanns att tillgå i Bro,  (tidigare 
beskrivet under rubriken Föregående års identifierade förbättringsområden). 
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9 Riskanalys 

9.1 Genomförda riskanalyser 

Vuxen- och LSS-enheten har under året i det dagliga arbetet gjort löpande riskanalyser 

och då främst utifrån covid-19 och utifrån ett säkerhetsperspektiv vid klientmöten både 

vid möten i kommunhuset som vid hembesök. 

I slutet av år 2021 har Vuxen- och LSS-enheten varit delaktig i en risk- och 
konsekvensanalys utifrån en organisatorisk förändring. Tjänsten boendehandläggare 

skulle flyttas till en annan enhet inom socialkontoret. Vuxen- och LSS-enheten 
påbörjade en risk- och konsekvensanalys och formulerade vad som skulle förändras och 

vilka risker som kunde finnas med förändring. Arbetet med risk- och 
konsekvensanalysen fortsatte sedan vid den enhet där boendehandläggaren nu arbetar. 
Risker som togs fram var både utifrån klientperspektiv, medarbetarens perspektiv och 

organisationens. 
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10 Genomförda externa granskningar 

Under året har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid två tillfällen begärt 

yttranden och vid ett tillfälle vidarebefordrat ett klagomål. 
 

Ärende 1 
Den första begäran mottogs 2021-05-05 och avsåg ett avbrott i verkställighet av 
insatsen daglig verksamhet 9 § 10 LSS sedan 2020-04-06. 

 
Del av Vuxen-och LSS-enhetens svar till IVO: 

Det som framkommer är att efter att beslut om daglig verksamhet fattats skickades 
beställning till utförare 2019-09-12. Beslutet verkställdes och den enskilde deltog i 
daglig verksamhet. Den enskilde slutade delta när pågående pandemi aktualiserades 

men hade möjlighet att fortsatt delta. Enligt tidigare rapportering till IVO rapporterades 
att beslutet inte verkställdes efter 2020-04- 06. Det som framkommit nu är att beslutet 

var verkställt men att det sedan blev ett avbrott i verkställigheten under september 
månad år 2020. Vid uppföljningsmöte 2020-06-10 uppger den enskilde att denne inte 
riktigt är intresserad av att ha insatsen daglig verksamhet fortsättningsvis då den 

enskilde har ansökt om insatsen för att beviljas aktivitetsersättning. Planering fanns för 
att följa upp insatsen under hösten och insatsen avslutades därför inte. Den enskilde 

informerades 2020-09-11 att den dagliga verksamheten är stängd på obestämd tid på 
grund av arbetsmiljön i lokalen. 2020-09-28 skickas en ny beställning/beslut angående 
insats daglig verksamhet till utförare, detta efter försök att nå den enskilde utan 

framgång. Beslutet gäller från och med 2020-10-01 – 2020-11-30. Den enskilde är 
vidare svår att nå och nytt bifall ges 2020-11-30. 2020-12-10 genomförs telefonmöte 

med den enskilde som anger att hen vill fortsätta med daglig verksamhet. Under 
perioden då det nya beslutet ej har verkställts har kontakt funnits med den enskilde 
2020-12-10, 2020-12-29, 2021-02-03 och 2021-03-04. Den enskilde erbjuds 2021-02-

03 återgång till daglig verksamhet. Den enskilde avböjer 2021-03-04 återgång till 
insatsen utifrån att denne för tillfället har en sviktande hälsa och känner därför att denne 

inte kan komma till den dagliga verksamheten. 
 
Beslut från IVO: 

Vuxen- och LSS-enheten har ännu inte mottagit något beslut från IVO angående 
ovanstående yttrande. 

 
Ärende 2 
Den andra begäran mottogs 2021-06-04 och avsåg ett ej verkställt beslut angående 

insatsen korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS med beslutsdatum 2020-02-26. 
 

Del av Vuxen och LSS-enhetens svar till IVO: 
Förälder ansöker 2019-09-02 skriftligt för den enskildes räkning om insatsen 
korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS. Telefonkontakt med den enskildes förälder 2020-02-11 

utifrån att denne ansökt om insatsen korttidsvistelse med en omfattning om fyra 
dygn/månad. Föräldern framför att denne har förslag på utförare och ska skicka 

kontaktuppgifter via e-post till handläggare. 2020-02-26 beslutas att bevilja 
korttidsvistelse utanför det egna hemmet i form av korttidsfamilj enligt 9 § 6 LSS med 
omfattning fyra dygn/månad. I telefonkontakt med den enskildes förälder 2020-03-09 

har föräldern förslag på två personer till att utföra beviljad insats. Handläggare får 
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kontaktuppgifter och information om personerna. De är anhöriga och handläggare 

informerar då om att Socialnämnden inte anställer anhöriga. Föräldern framför att den 
enskilde inte kan vara hos vem som helst. Handläggare ska diskutera situationen med 

sin chef. 

Vid uppföljande samtal med förälder 2020-03-11 informerar handläggare om att denne 
har diskuterat situationen med sin chef och att Socialnämnden inte anställer anhöriga. 

Föräldern uppger att den enskilde inte kommer att vilja vara hos någon annan än de 
personerna den uppgett. Handläggare informerar om hur processen går till när 

Socialnämnden söker efter lämpliga familjer. Föräldern uppger att denne först på egen 
hand vill försöka se om denne kan hitta lämpliga personer. Handläggare frågar hur 
förälder ska genomföra detta och får svar att förälder ska ”höra sig för” och återkomma 

till handläggare om förälder hittar någon. Förälder uppger att denne inte vill att 
Socialnämnden ska söka efter någon familj. 

Vid kontakt med förälder 2020-05-06 har inga förslag om lämplig familj för insatsen 
korttidsvistelse inkommit. Föräldern meddelar att denne kommer att inkomma med egna 
förslag. 

2020-06-26 inkommer förälder med förslag på två personer för insatsen kortidsvistelse. 
Den ena personen är förälderns syster som delar bostad med förälder och den enskilde. 

Handläggare informerar om att syftet med insatsen är att den enskilde ska få bo i en 
annan familj än i sitt eget hem. Detta för att det ska innebära avlastning vilket är 
intentionen med insatsen korttidsvistelse. Den andra personen eftersöks via 

telefonsamtal vid tre tillfällen utan att få svar. 

Vid kontakt med förälder 2020-09-08 har upprepade försök gjorts att komma i kontakt 

med den person som förälder lämnat uppgifter om 2020-06-26 men utan resultat. 
Förälder uppger i samtalet att det är fullt upp gällande ansökan om personlig assistans 
just nu och att denne och handläggare ska höras senare gällande insatsen 

korttidsvistelse. 
 

Enligt anteckning från 2020-11-13 har det inte gått att komma i kontakt med den person 
som förälder föreslagit som korttidsfamilj för att vidare utreda om detta är ett lämpligt 
alternativ. Det har också uppkommit frågetecken gällande insatsen utifrån om det är 

möjligt att verkställa denna utifrån de hjälpmedel och anpassningar som den enskilde 
behöver alternativt om det är annan insats som är mer passande. Samtal pågår med 

förälder angående ovanstående. 

Beslut från IVO: 
IVO avslutar ärendet 2021-12-27 utifrån att de bedömer, mot bakgrund av de 

redovisade omständigheterna i ärendet, att det inte finns skäl att ansöka om utdömande 
av särskild avgift hos Förvaltningsrätten. 

 
Ärende 3 
IVO vidarebefordrade 2021-10-06 ett klagomål till Vuxen- och LSS-enheten. IVO 

avslutade ärendet och efterfrågade ingen redovisning av hanteringen av klagomålet. 
 

Det inkomna klagomålet var gjort av en förvaltare som i ett klagomål till IVO skrev: 
 
"Socialtjänsten i Upplands-Bro kommun har ej svarat inom föreskriven tid rörande 

ansökan om boende med särskild service i form av gruppbostad enligt lagen (1993:387) 
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om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Socialtjänsten i Upplands-Bro 

kommun har angivit kostnadsskäl såsom grund för att ej bereda plats på ett boende 
anpassat för X vårdbehov. Platsen på boendet är uppsagd av enhetsledare då 

kommunen/boendet ej anser sig ha resurser tillika kompetens att ge X den vård och 
omsorg X behöver. Ett nytt boende/plats har ansökts."  
 

 

10.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Vuxen- och LSS-enheten har utifrån det som inkommit från IVO granskat den egna 
verksamheten och uppmärksammat förbättringsbehov. 

 Det finns en svårighet att verkställa när den enskildes egna motivation varierar. 
Det enhet har gjort efter detta och avser att fortsätta med under år 2022 är att 

återkommande tillsammans med utförare följa upp samtliga beslut som ej är 
verkställda eller där det finns avbrott i verkställigheten för att snabbt kunna 
uppmärksamma detta och följa upp ärendet. Det som skulle ha kunnat vara ännu 

tydligare och kanske än mer omfattande är kontakten med den enskilde under 
året. 

 

 Det är en svårighet att verkställa beslut om det finns specifika önskemål vid val 

av utförare och att enheten ombeds avvakta. Enheten hade under året kontakter 
med den enskildes företrädare och om det är något som skulle kunnat vara bättre 
i detta ärende så kunde kontakten varit än mer omfattande. 

 

 Utredningstid och dialog med den enskilde är av vikt och enheten har inför år 

2022 utvecklat arbetssätt och uppföljning. Enheten kommer kontinuerligt följa 
både att individer som ansöker om insats kontaktas inom senast tre arbetsdagar 

samt att utredningstid följs. Detta för att dröjsmål inte ska uppstå och om detta 
görs vilket också kan bero på omständigheter som enheten inte kan styra över så 
behövs en dialog med den enskilde. 
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11 Plan för nästkommande år utifrån identifierade 
förbättringsområden 

Vuxen- och LSS-enhetens utvecklingsplan/egenkontrollplan kommer under år 2022 att 
bestå av: 

 

 Snabb kontakt vid ansökan/anmälan. Enheten kommer inom tre arbetsdagar att 

ta kontakt med samtliga individer som berörs av ansökan/anmälan. Enheten har 
utvecklat ett uppföljningsunderlag som ska användas kontinuerligt för att 

enheten löpande ska kunna följa att arbetet ligger i nivå med det mål som är 
uppsatt. 
 

 Utredningstid med målet att samtliga utredningar är klara inom tre månader. 
Enheten har utvecklat ett uppföljningsunderlag som ska användas kontinuerligt 

för att enheten löpande ska kunna följa att arbetet ligger i nivå med det uppsatta 
målet. Vid avvikelser ska det framgå varför utredningen dröjer så att enheten 
kan göra en analys av avvikelser. 

 

 Säkerställa och utveckla användandet av Addiction Severity Index (ASI) i 

utredningar inom missbruk/beroende och kriminalitet och utifrån detta har 
enheten utvecklat ett uppföljningsunderlag som ska användas kontinuerligt för 

att enheten löpande ska kunna följa att arbetet ligger i nivå med det uppsatta 
målet. Vid avvikelser ska det framgå varför det saknas en ASI i utredningar så 
att enheten kan göra en analys av avvikelser. 

 

 Säkerställa och utveckla användandet av Individens behov i centrum (IBIC) i 

utredningar inom LSS och socialpsykiatri och utifrån detta har enheten utvecklat 
ett uppföljningsunderlag som ska användas kontinuerligt för att enheten löpande 

ska kunna följa att arbetet ligger i nivå med det uppsatta målet. Vid avvikelser 
ska det framgå varför IBIC i utredningar så att enheten kan göra en analys av 
avvikelser. 

 

 Säkerställa och utveckla användandet av bedömningsmetoder som 

rekommenderas av Socialstyrelsen avseende våld i nära relation. Utredningarna 
inom detta område skall innehålla dessa bedömningsmetoder och utifrån detta 
har enheten utvecklat ett uppföljningsunderlag kring detta som skall användas 

kontinuerligt för att enheten löpande skall följa att arbetet är i nivå med det 
uppsatta målet. Vid avvikelser skall det framgå varför så att enheten då kan göra 

en analys av avvikelser. 
 

 Under år 2021 har Vuxen- och LSS-enheten genomfört en brukarundersökning 

inom missbruk/beroende. Under år 2022 ska enheten se över möjligheterna till 
ytterligare brukarundersökningar och då inom fler verksamhetsområden. 

 

 Vuxen och LSS-enheten har sedan sommaren år 2021 ett ansvar att utreda, 

besluta och eventuellt bevilja insatser till våldsutövare inom området våld i nära 
relation. Enheten behöver under år 2022 tillsammans med öppenvården utveckla 

både rutiner och processer kring dessa ärenden samt utveckla så att behandling 



27 Kvalitetsberättelse år 2021 Socialnämnden - SN 22/0090-1 Kvalitetsberättelse år 2021 Socialnämnden : Kvalitetsberattelse 2021 Myndighet vuxen, LSS och socialpsykiatri, bilaga 5

 

Myndighet vuxen, LSS och socialpsykiatri, Kvalitetsberättelse 2021 20(20) 
 

 

för målgruppen ska finns att tillgå i öppenvård. 

 

 Vuxen- och LSS-enheten har också uppmärksammat utvecklingsbehov av de 

riktlinjer som styr enhetens arbete. De uppmärksammade områden där 
revidering behövs är tillägg/förtydliganden kring spelmissbruk, arbetet med 

anhöriga, arbetet med våldsutövare, arbetet med personer som söker stöd utifrån 
kriminalitet.  
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1 Syfte och mål 
En kvalitetsberättelse ska beskriva hur verksamhetens kvalitetsarbete för föregående år 

har bedrivits. Den ska ge svar på vilka resultat som har uppnåtts inom verksamhetens 
kvalitetsarbete samt vilka åtgärder som är vidtagna för att säkra kvaliteten. 

Kvalitetsberättelsen ska vara till nytta för verksamheten själv. Där ska såväl 
medarbetare som verksamhetsansvariga kunna identifiera förbättringsområden och med 
detta lägga en plan för kommande arbete, med de prioriteringar som är mest angelägna 

att göra. 

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

identifierade delarna inom nämndens alla verksamheter och syftar till att ge politiken en 
uppfattning om helheten. 
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2 Verksamhetsinriktning och ansvar 

2.1 Målgrupp 

Arbete, försörjning och integrationsenheten vänder sig till vuxna 

försörjningsstödstagare samt arbetslösa med stöd till självförsörjning och sysselsättning. 

2.2 Uppdrag och ansvar 

Inom enheten Arbete, försörjning och integrationsenheten arbetar: 

Socialsekreterare som utreder och fattar beslut i klientärenden avseende ekonomiskt 
bistånd samt bostäder. Bostadssamordnare samt bovärd som samordnar och 

upprätthåller drift av sociala bostäder. Arbetskonsulenter som rustar och stödjer 
arbetslösa till arbete. Chaufförer som sköter transporterna, servicearbetare som utför 

uppdrag på beställning inom kommunen samt arbetshandledare som stöttar och leder 
personer med arbetsträning. Inom enheten arbetar även integrationsstödjare som stöttar 
kommunmottagna nyanlända till etablering i svenska samhället. 

Biträdande enhetschefer arbetar i nära samverkan med enhetschef så att 
verksamheternas uppdrag utförs i enlighet med socialnämndens mål och enhetens 

aktiviteter. Enhetschefen har det övergripande ansvaret för hela AFI. 

Uppdrag ekonomiskt bistånd: Att hjälpa människor finna vägar till självförsörjning 
samt pröva rätten till ekonomiskt bistånd under tiden. 

Nyanlända: Ta emot anvisningar av nyanlända flyktingar för bosättning samt hjälpa 
dessa att integreras i samhället och finna vägar till självförsörjning samt pröva rätten till 

bistånd under tiden. 

Jobbcenter: Att stötta och rusta arbetslösa deltagare inför arbete genom kartläggning, 
uppföljning och jobbmatchning. 

Sociala bostäder: Utredning och handläggning av försöks- samt träningslägenheter 
samt drift av dessa. 

Integrationsstöd: Stödjer nyanlända och ger samhällsvägledning. 

Transport: Utför skolskjutstransporter, kostkörningar, transporter till och från daglig 
verksamhet samt utkörning av avfallspåsar. 

Servicegruppen: Erbjuder arbetsträningsplatser, utför service till flertalet enheter inom 
kommunen exempelvis skötsel av naturreservat och skog, fixarservice till pensionärer, 

samt snickeriarbeten. 

Kvalitetsarbetet och hantering av inkomna synpunkter och klagomål hanteras via 
kvalitetsrådet med särskilt utsedda personer i verksamheterna. 
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3 Föregående års identifierade 
förbättringsområden 

Då enheten Arbete, försörjning och integration bildades januari 2021 och det inte 
genomfördes någon likställd kvalitetsberättelse år 2020 har vi inte kunnat identifiera 

några dokumenterade förbättringsområden. Dock har vi: 

 Arbetat aktivt med våra försörjningsstödsärenden för att nå målet 

självförsörjning. 

 Arbetat med målet att se till så att alla klienter alltid ska ha en uppdaterad 

arbetsplan, vilket i slutet av år 2021 låg på 95 % för försörjningsstödsgruppen 
vilket är den högsta siffran hittills. 

 Vid samtliga ansökningar varje månad kontrollerar och säkerställer vi att villkor 

och aktuell arbetsplan följs med målet självförsörjning. 

 Anvisar samtliga arbetsföra utan annan aktivitet via AF till Jobbcenter. 

 Vi anvisar nya ärenden som är arbetsföra utan aktivitet via AF snabbt (målet: 

inom 1 månad från nyansökan) till Jobbcenter. 

 Vi har samarbetat med konsultläkare gällande våra långtidssjukskrivna klienter 
för att se över om de kan gå vidare till självförsörjning genom sjukersättning via 

FK. 

 Förbättrat vår digitala struktur där vi har bibehållit en hög andel ansökningar via 

e-tjänst. 

 Inom nyanlända gjort en stor satsning i samband med upphörandet av 

Violinvägen där vi fick ut 13 av 17 hushåll i eget boende. Detta arbete kommer 
fortsätta under 2022. 

 Vi har utformat en samverkan på individnivå med AF inom etableringen vilket 
även den kommer fortsätta under 2022. 
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4 Egenkontroll 

Sammanfattning av årets egenkontroller 

Egenkontroller har genomförts i syfte att upptäcka förbättringsområden och utveckla 
arbetet inom AFI:s olika verksamheter. Inom områden för försörjningsstöd och 
nyanlända genomfördes egenkontroller kontinuerligt under 2021. Vid samtliga 

försörjningsstödsansökningar varje månad kontrollerar och säkerställer vi att krav och 
villkor i aktuell planering med mål om självförsörjning är uppfyllda. Även granskning 

av alla aktuella personakter samt en brukarundersökning (se nedan) genomfördes 
sommaren 2021. Sammanställningen av dessa egenkontroller har genomförts och 
kvalitetsrådet inom enheten för AFI har diskuterat vilka områden som under 2022 ska 

lyftas för vidare åtgärder. 

4.1 Identifierade förbättringsområden 

Utifrån egenkontroll 2021 uppmärksammades följande förbättringsområden: 

 Registrera kommunicering. 

 Utföra barnkonsekvensanalyser i samband med avslagsbeslut. 

 Fortsatta regelbundna kontroller av uppdaterade och aktuella arbetsplaner/ 

genomförandeplaner. 

 Utökning av mottagningen - fler genomförda kontroller vid hembesök vid 

nyansökan.  

 Utveckla arbetssätten för bosök. 

 Kontinuerliga genomgångar av personakter. 

 Utveckling av ny digital dokumentation inom verksamhetssystemen. 

 Fortsatta kontroller av krav och villkor vid ansökan om försörjningsstöd enligt 
enhetens rutiner och checklista.  

 Genomlysning och kontroll av bostadsutredningar. 

 Revidering av delegationsordning och riktlinjer. 

 Bättre samverkan med vuxenutbildningen/SFI gällande utbildningsplikten, SFI 
på jobbet samt samhällsorienteringen. 

4.2 Egenkontrollplan 
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5 Brukarundersökning 

5.1 Genomförda brukarundersökningar 

Enheten har hösten 2021 genomfört en brukarundersökning avseende 

myndighetsutövningen inom ekonomiskt bistånd. Undersökningen gjordes genom en 
skriftlig enkät med frågeställningar om upplevelsen av engagemang, delaktighet och 

nöjdhet. 

På grund av pandemin var svarsfrekvensen låg, 17% (42 svar av 253). 

5.2 Resultat av brukarundersökning 

Under hösten 2021 genomfördes brukarundersökning avseende myndighetsutövning för 
målgruppen vuxna aktuella för försörjningsstöd. 

Frågor/resultat: 

 Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreterare? Resultat: 40% 

svarade mycket lätt eller ganska lätt. 

 Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekreteraren? 
38% svarade mycket lätt respektive 36% ganska lätt. 

 Hur stor förståelse visar socialsekreteraren för din situation? Av de svarande 
tycker 55% mycket stor och 25% ganska stor. 

 Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna 
förändras? 84 % av de svarande svarar ja på frågan. 

 Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten i 
kommunen? 34 % av de svarande tycker att de kunnat påverka mycket och 32% 

ganska mycket. 

 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd du får från 

socialtjänsten i kommunen? 48% av de svarande är mycket nöjda och 33% 
ganska nöjda. 

 Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i 

kommunen? 46% av de svarande svarar att det förbättrats mycket respektive 
38% förbättrats lite. 

  

  

5.3 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Utifrån egenkontroll 2021 så uppmärksammades följande förbättringsområden för 2022: 

 Öka tillgängligheten hos socialsekreterarna. 

 Att registrera kommunicering för utredningar och arbetsplaner - lyfts på 
ärendedragning veckovis. 

 Se till barnperspektivet - Metodmöten inplanerade. Införande av 
barnkonsekvensanalyser inom ekonomiskt bistånd i alla avslagsbeslut som rör 

hushåll med barn. 

 Utveckla och skapa nya genomförandeplaner inom Jobbcenter.  

 Utökning av mottagningen samt kontroller genom hembesök vid 
inneboendekontrakt och andrahandsbostäder vid nyansökningar.  
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 Utökning av nyanländagruppen. 

 Närmare samverkan med SFI. 

 Utökning av Jobbcenter - fler arbetskonsulenter 

 Utveckla arbetssätt och flödet inom Jobbcenter. 

 Effektivisera transporterna. 
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6 Synpunkter och klagomål 
Synpunkter och klagomål hanteras enligt enhetens interna rutiner. Återkoppling och 

svar på dessa görs inom 48 timmar till berörd person samt registreras i 360. Synpunkter 
och klagomål hanteras även på enhetens kvalitetsråd samt redovisas på APT. 

6.1 Sammanställning synpunkter 

Under år 2021 har Arbete, försörjning och integrationsenheten mottagit 3 st klagomål. 
Där samtliga har handlat om önskan om handläggarbyte samt felaktiga utbetalningar av 

försörjningsstöd. Samtliga synpunkter och klagomål har lyfts i kvalitetsrådet samt 
återkoppling har skett till klagomålslämnaren enligt enhetens rutin. 

6.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Samtliga synpunkter och klagomål som inkommit under 2021 har diskuterats med 
berörd socialsekreterare samt dokumenterats i kvalitetsrådet. 
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7 Avvikelsehantering 
Kvalitetsråd med särskilt utsedd personal från samtliga verksamheter inom enheten 

genomförs varannan månad där inkomna synpunkter och klagomål tas upp. 
Återkoppling och sammanfattning sker till medarbetare på APT. 

7.1 Avvikelser och förbättringsförslag 

Avvikelser som har inkommit under 2021 har framförallt berört sena eller uteblivna 
transporter av deltagare till och från daglig verksamhet. Enheten har därför sett över 

körschema samt vikariepool då sjukfrånvaron har varit hög under pandemin. 

Enheten tog även emot anmälan om personuppgiftsincident som inkommit från 

systemutvecklare samt IT-utvecklare. Detta då det fanns en risk att personuppgifter 
skulle kunnat ha röjts för obehörig person då en handläggare hade råkat skriva in en 
klients namn i en annan klients ärende. Möte mellan systemutvecklare och samordnare 

genomfördes och nya rutiner skapades och uppdaterades i handläggarstödet samt 
presenterades för samtliga socialsekreterare. 

Ytterligare ett avvikelse/förbättringsförslag som enheten uppmärksammat är att Lokal 
överenskommelse (LÖK) mellan kommun, AF och Migrationsverket saknades. 

Förslag till åtgärd: Upprätta LÖK. Åtgärd: Lokal samverkan sammankallad. 

I samband med ny funktion i Lifecare upptäcktes även fyra obehandlade nyansökningar 
utan handläggare från 2019. Förslag till åtgärd: Ny funktion i Lifecare skapades. 

Vidare uppmärksammades behov av IT-stöd och administrativa uppgifter som med 
fördel skulle kunna ligga på en eller flera extratjänster för att avlasta socialsekreterarna. 
Samverkan med Administrativa enheten påbörjades. 

  

7.2 Lex Sarah 

Arbete, försörjning och integrationsenheten har inte rapporterat någon Lex Sarah 

anmälan under år 2021. 

7.3 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Enheten kommer under 2022 ge utbildning och information till medarbetare hur man 
rapporterar avvikelser och kvalitetsrådet kommer fortsätta hållas varannan månad med 
representanter från samtliga verksamheter inom enheten AFI. Enheten har sett över och 

uppdaterat handläggarstöd och rutiner för avvikelser. 
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8 Samverkan 
Inom Arbete, försörjning och integrationsenheten sker samverkan både internt och 

externt på handläggar- samt chefsnivå. Under 2021 har samverkan bland annat funnits 
med: 

 Arbetsförmedlingen 

 Försäkringskassan 

 MIA vidare Sundbyberg 

 Samordnare på socialkontorets enheter 

 DUA 

 Vårdcentralen Capio i Bro. 

 Daglig verksamhet 

 Nätverk nordväst 

 Koordination Norrort 

 Socialjouren 

 SFI/Vuxenutbildningen 

 Näringslivskontoret  

Samverkan har sammanfattningsvis varit bra, arbetsfördelning och uppdaterade rutiner 

har skapats mellan de olika parterna med fokus på att på bästa sätt ge stöd åt deltagare 
och klienter. 

  

8.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Fortsatt samverkan med Arbetsförmedlingen, framförallt inom etableringsuppdraget. 
Utveckla nära samverkan mellan ekonomiskt bistånd och Jobbcenter för effektivare och 

kortare väg till insatser, även samverkan med kompletterande aktörer inom 
arbetsförmågebedömningar samt jobbmatchning (den kommande upphandlingen). Fr o 

m 2022 är vi även en del av Samsund. 
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9 Riskanalys 
På grund av covid-19 har riskanalyser genomförts kontinuerligt. 

9.1 Genomförda riskanalyser 

Arbete, försörjning och integrationsenheten har utfört riskanalyser gällande covid-19 

samt "Infoga". Vidare har en organisationsförändring inom sociala bostäder genomförts 
där en boendehandläggare flyttades från annan enhet inom socialkontoret samt 
förändring av samordnaransvar som konverterades till biträdande enhetschefer. 

9.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Åtgärder som har vidtagits efter genomförda riskanalyser är att "Infoga" tagits bort, två 
samordnartjänster har om förvandlats till biträdande enhetschefer samt tillsättning av 1:e 

socialsekreterare. Sociala bostäder inklusive medarbetare har flyttats från annan enhet 
inom socialkontoret till AFI. Utvärdering av ovan förändringar kommer att ske under 

våren 2022. 
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10 Genomförda externa granskningar 
Granskning/revision av kommunens etableringsinsatser genomförd av Ernst & Young 

AB. 

10.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Sammanfattningsvis har kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 
arbete med etableringsinsatser. Granskningen har syftat till att bedöma om kommunen 
säkerställer ett ändamålsenligt arbete med etableringsinsatser. Sammantagen bedömning 

är att socialnämnden delvis har säkerställt ett ändamålsenligt arbete med etablering av 
nyanlända. Ansvarsfördelningen på övergripande nivå i huvudsak är tydligt fördelad i 

nämndernas reglementen, med undantag för ansvaret för samhällsorienteringen som inte 
tydliggjorts. Rutin för mottagning av nyanlända som beskriver ansvars- och 
rollfördelning har skapats och som bedöms ge goda förutsättningar för ett 

ändamålsenligt mottagande av nyanlända. I nämndernas verksamhetsplaner för 2022 
finns mål med bäring på kommunens etablerings-/integrationsarbete. Nya indikatorer 

kopplat till insatser för nyanlända har upprättats för att tydliggöra hur nämnden lyckas 
med sitt etableringsansvar. 

På Jobbcenter har en genomlysning utförts då granskningen påvisade avsaknad av 

tillräckliga resurser för att bedriva ett ändamålsenligt arbete med etablering av 
nyanlända. Utökning av två arbetskonsulenter genomfördes under första delen av året 

samt översyn av integrationsstödjarnas arbete gjordes. 

Fortsatt samverkan tillsammans med Arbetsförmedlingens nyckelpersoner inom 
etableringsuppdraget har initierats i slutet av 2021 för upprättande av lokal 

överenskommelse samt DUA. Vidare har en närmare samverkan med 
SFI/vuxenutbildningen påbörjats. 
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11 Plan för nästkommande år utifrån identifierade 
förbättringsområden 

Enhetens prioriterade områden 2022: 

 Implementera LÖK med Arbetsförmedlingen.  

 Skapa samverkansformer tillsammans med vuxenutbildningen för 
utbildningsplikten för nyanlända. 

 Utveckla och skapa Jobbcenter 2.0 genom att se över den digitala strukturen för 
tydlig dokumentation av arbetssätt i verksamhetssystemen, rekrytering av två 

nya arbetskonsulenter samt se över flödet/samverkan med ekonomiskt bistånd.  

 Hitta fler interna arbetsträningsplatser inom kommunen. 

 Utveckla och sjösätta nya verksamheten Feriejobben. 

 Implementera projekt MIA Vidare. 

 Effektivisera transporterna med säkrare körscheman. 

 Upphandling av arbetsförmågebedömningar samt jobbmatchning/coaching.  

 Genomlysning av sociala bostäder för nyanlända. Intensifiera bosök och 

utveckla arbetssätten för att söka bostäder samt uppstart av boskola. 

Samtliga ovan förbättringsområden kommer enhetschef och biträdande enhetschefer 
löpande arbeta med i nära samverkan med enhetens medarbetare samt följas upp under 

året. 
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1 Syfte och mål 
En kvalitetsberättelse ska beskriva hur verksamhetens kvalitetsarbete för föregående år 

har bedrivits. Den ska ge svar på vilka resultat som har uppnåtts inom verksamhetens 
kvalitetsarbete samt vilka åtgärder som är vidtagna för att säkra kvaliteten. 

Kvalitetsberättelsen ska vara till nytta för verksamheten själv. Där ska såväl 
medarbetare som verksamhetsansvariga kunna identifiera förbättringsområden och med 
detta lägga en plan för kommande arbete, med de prioriteringar som är mest angelägna 

att göra. 

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

identifierade delarna inom nämndens alla verksamheter och syftar till att ge politiken en 
uppfattning om helheten. 
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2 Verksamhetsinriktning och ansvar 

2.1 Målgrupp 

Verksamheten vänder sig till ungdomar och vuxna med en missbruksproblematik. Fem 

öppna samtal erbjuds till den som inte har biståndsbeslut. 

Vid anmälan om oro kring en ungdom kan en biståndsbedömd missbruksbedömning 

beviljas. En missbruksbedömning kan även göras i samband med att en ungdom 
tilldömts Ungdomskontrakt som upprättas av socialnämnden när det bedöms att 
ungdomen har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd. 

Ej biståndsbedömda missbruksbedömningar för ungdomar upp till 20 år kan göras i 
samverkan med Mini-Maria. Mini-Maria är integrerad mottagning som vänder sig till 

barn och unga med risk och missbruk. Syftet med en integrerad mottagning är att 
erbjuda målgruppen samordnade insatser från kommun och region i form av 
evidensbaserad vård och behandling av hög kvalitet. 

Anhöriga till personer med en missbruksproblematik kan erbjudas ett stödprogram utan 
biståndsbeslut. 

2.2 Uppdrag och ansvar 

Missbruksbehandlarna får uppdrag från socialsekreterare på vuxenenheten och barn- 
och ungdomsenheten. Uppdraget innefattar motiverande och stödjande 

behandlingssamtal baserade på KBT (kognitiv beteendeterapi) och manualbaserad 
Återfallsprevention. Vid körkortsyttranden utförs urinprov. Stödsamtal kan ges till den 

som eventuellt vill ansöka om behandlingsinsats. Stödsamtal kan även ges till anhöriga. 

Missbruksbehandlaren ansvarar för att upprätta en genomförandeplan tillsammans med 
klienten. I genomförandeplanen ska det framgå vad målet med insatsen är, hur 

behandlingen ska utformas för att målet ska uppnås, tidsram för insatsen samt vilket 
ansvar som vilar på klienten och missbruksbehandlaren för att uppnå målet med 

insatsen. 

När en ungdom tilldöms ungdomstjänst genomförs en missbruksbedömning där 
behandlaren utifrån samtal validerar ungdomens behov av missbruksbehandling eller 

stöd och grad av risk- eller missbruk. 

Samordnaren ansvarar för att arbetsleda i det dagliga arbetet, fördela ärenden samt 

bevaka att riktlinjer och föreskrifter följs och att implementera nya rutiner. I uppdraget 
ingår samverkan med socialkontorets myndighetsdelar barn- och ungdomsenhet samt 
vuxenenhet. I uppdraget ingår omvärldsbevakning i samarbete med enhetschef. 

Enhetschef är ansvarig för att verksamheten håller en god kvalité och för att utveckla 
verksamheten tillsammans med medarbetarna och bevaka och ta till sig målgruppens 

synpunkter på för verksamhetens utformning. Enhetschef är även ansvarig för att 
lagstiftning, riktlinjer och föreskrifter följs. 

Urinprover kan även utföras på beställning av gymnasieskolors yrkesutbildning, såsom 

transportförarprogrammet. 
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3 Föregående års identifierade 
förbättringsområden 

Enheten har under år 2021 blivit stabilare. Inga långa sjukfrånvaron har registrerats och 
gruppen har utökats med en tredje behandlare. Enheten har arbetat med att förbättra 

dokumentationen i ärendena och haft regelbundna samverkansmöten och gemensamma 
ärendedragningar tillsammans med Vuxenenheten. Ungdomsärenden inom missbruk har 

ökat och satsning på kompetenshöjning i form av utbildningar har gjorts för att kunna 
hålla mer strukturerade samtal med klienterna. Enheten har även börjat att ge stöd och 
behandling till personer som har kriminalitet som livsstil. 
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4 Egenkontroll 

Sammanfattning av årets egenkontroller 

Härnevimottagningen har utfört aktiviteter som är kopplade till egenkontroll. 

- Samverkansråd med Vuxenenheten har ägt rum ägt rum månadsvis under år 2021 där 
syftet är att prata om samverkan mellan båda enheterna och lyfta avvikelser som 

inkommit. 

- Enheten har tittat på informationen på hemsidan då det finns behov för att klienter 

hittar lätt och rätt information. 

- Löpande uppföljning av genomförandeplaner har skett under året. 

Egenkontroller är utvecklingsområde för år 2022 där målet är att utföra egenkontrollen 

under november månad för att kunna granska och utvärdera våra insatser och klienters 
upplevelse av förändring. Enheten har arbetat för att förbättra dokumentationen i 

ärendena och att upprätta genomförandeplaner i samtliga pågående insatser. 

4.1 Identifierade förbättringsområden 

Förbättringsområden som har identifierats på enheten är mer information om enheten på 

olika ställen som hemsida, kontaktcenterns tv-skärm, broschyrer på olika språk. 
Förbättringar vad gäller samverkan med beroendemottagningar och psykiatrin behöver 

ske. Andra förbättringsområden som uppmärksammats är 

 Fortsatta regelbundna kontroller av uppdaterade och aktuella arbetsplaner/ 

genomförandeplaner. 

 Årlig kontroll av dokumentation i syfte att säkerställa att formella krav på 

dokumentation enligt Socialstyrelsens allmänna råd följs. 

 Utveckling av ny digital dokumentation inom verksamhetssystemen. 

 Skapa bättre struktur och ramar för de olika verksamheternas arbetssätt. 

 Regelbunden översyn av våra samverkansprocesser och avtal. 

 Genomföra mätningar för att säkerställa våra klienters delaktighet. 

 kontinuerlig översyn av kompetens i grupperna och behov av 

kompetensutveckling. 

 Egenkontroller kommer att göras med den frekvens som är nödvändig för att 

säkra enhetens kvalitet avseende bland annat tillgänglighet, delaktighet och 
rättssäkerhet. 
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5 Brukarundersökning 

5.1 Genomförda brukarundersökningar 

Uppföljningar har genomförts löpande i pågående insatser tillsammans med 

socialsekreterare för att se till att målen i uppdraget uppnås och klienterna har varit 
delaktiga. 

Brukarundersökning är en prioriterad aktivitet för år 2022, då rutiner för detta saknas på 
enheten. Enheten avser att mäta klienters upplevelse av nöjdhet, information och 
tillgänglighet hos både klienter och anhöriga som deltar i anhöriggrupperna. 

5.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Att genomföra brukarundersökningar under 2022 och satsa på att få en bra 

svarsfrekvens som kan hjälpa oss att identifiera de områden vi behöver förbättra. Det 
som avses att mätas är om klienten varit delaktig i utformandet av sin behandling, om 
målen med insatsen är uppfyllda samt hur klienten upplever sig bemött. 
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6 Synpunkter och klagomål 
Inga synpunkter har registrerats under 2021. 

6.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Ett förbättringsområde som finns som mål för 2022 är att ta fram rutiner för hantering 

av synpunkter av klagomål för enheten. 
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7 Avvikelsehantering 
Avvikelsehantering har påbörjats inom enheten men tydliga rutiner saknas fortfarande. 

Avvikelser har under år 2021 rapporterats direkt till enhetschef som tagit med sig det till 
samverkan med enhetschef för Vuxenenheten. 

  

7.1 Avvikelser och förbättringsförslag 

Avvikelser som har inkommit har under året från medarbetare har gällt samverkan och 

säkerhet i lokalerna. Bristerna kring säkerhet i lokalerna har åtgärdats genom att 
installera nya ringklockor med kamera vid båda ingångarna till Härnevimottagningen. 

Rutin har arbetats fram av samordnare från myndighet och öppenvård med syfte att 
förbättra samverkan mellan enheterna. 

7.2 Lex Sarah 

Inga lex Sarah-rapporter har upprättats under år 2021. 

7.3 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Under år 2022 kommer avvikelserapportering från medarbetare att ske direkt till 

samordnare som tar det med sig det till gemensamma samverkansträffar med 
samordnare på myndighet som sker en gång per månad. 

Behov av genomgång av lex Sarah finns och kommer att planeras under år 2022. 
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8 Samverkan 
På chefsnivå sker framförallt samverkan mellan enhetschefer både inom och utanför 

kommunen och samverkan med verksamheter inom Regionen samt Järfälla kommun 
avseende vuxna med kriminalitet som livsstil, i syfte att utveckla och förbättra arbetet 

kring klienterna. 

8.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Samverkan sker både internt och externt med olika aktörer i syfte att kunna underlätta 

klienternas kontakt med socialtjänsten. Under år 2021 har samverkan skett med bland 
annat Vuxenenheten, Barn- och ungdomsenheten och Mini-Maria. Samverkan behöver 

utvecklas ytterligare med regionens psykiatri- och beroendemottagningar för att 
underlätta behandlingen för klienter med samsjuklighet. 

  

Enhetschefer och samordnare från Härnevimottagningen och Vuxenenheten kommer 
under år 2022 att fortsätta att träffas regelbundet för att ta upp avvikelser och prata 

vidare om hur vi kan samverka på bästa sätt. 
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9 Riskanalys 
Riskanalys har gjorts löpande under år 2021 med anledning av pandemin. Riskanalys 

har även gjorts inför byte av enhetschef på enheten. Riskanalyser görs även löpande 
inför klientmöten eftersom vissa ärende kan vara av hög risk. 

9.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Mer konkreta rutiner för riskanalyser, speciellt innan besök från klienter. 
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10 Genomförda externa granskningar 
Granskning/revision av kommunens etableringsinsatser genomförd av Ernst & Young 

AB. 

10.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Med anledning av resultatet har följande åtgärder tagits: 

- Ny modul i verksamhetssystemet som underlättar för alla att se om genomförandeplan 
finns och när den är upprättad. 

- Genomförandeplanernas innehåll har uppdaterats och förbättrats för att vara aktuella 
och angelägna och med relevant innehåll så att den enskilde görs delaktig i sitt ärende 

med de framsteg/förbättringar och aktiveter som planen ska innehålla. 

- Under år 2021 har Härnevimottagningen förbättrade rutiner för att säkerställa att 
genomförandeplaner finns i samtliga ärenden. År 2021 redovisade verksamheten att 

samtliga mottagna ärenden har en uppdaterad plan. Mätning av att den upprättas inom 
en månad mäts. 

- Samordnare för Härnevi har rutin för att månadsvis granska dokumentation i enskilda 
ärenden vilket görs i ärendegenomgång med varje handläggare. Samordnare har rutin 
för att följa att fördelning av ärendet görs inom max en vecka från mottagandet. 

. Kontroll av andel aktuella genomförandeplaner finns som en indikator i nämndens 
verksamhetsplaner, både för Socialnämnden och Äldre- och omsorgsnämnden. Samtliga 

enhetschefer förväntas mäta andel aktuella genomförandeplaner kvartalsvis via sina 
delårsbokslut samt i verksamhetsberättelse för det gångna året. 

- Inför Socialnämndens verksamhetsplan för år 2022 genomfördes under hösten år 2021 

två dagars planeringsdag med samtliga enheter inom nämndens verksamhetsområden. 
Där sattes plan för relevanta aktivitet kopplade till relevanta indikatorer utifrån uppsatta 

mål. För år 2022 har verksamheternas deltagande i framtagandet av indikatorer och 
aktiviteter gjort att uppföljning av bland annat genomförandeplaner är en aktivitet som 
är inlagt för uppföljning. 

Vidare har en ny indikator för målet om tillgänglighet utarbetats och som ska mäta 
snabb uppstart av insats efter första kontakt. 
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11 Plan för nästkommande år utifrån identifierade 
förbättringsområden 

Prioriterade områden för 2022 är: 

1. Öka samverkan med psykiatrin och beroendemottagningar 

2. Se över införandet av bedömningsmetoder som rekommenderas av Socialstyrelsen 

3. Jobba med brukarundersökningar/ utvärdering av våra behandlingar. 

4.  Ökad kompetensen hos medarbetare att bemöta klienter med neuropsykiatriska 
svårigheter och personer med våldskapital 

5. Utveckla och erbjuda stöd och insatser för personer som utövar våld i nära relation. 

6. Registrering av icke-biståndsbedömda insatser. 
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1 Syfte och mål 
En kvalitetsberättelse ska beskriva hur verksamhetens kvalitetsarbete för föregående år 
har bedrivits. Den ska ge svar på vilka resultat som har uppnåtts inom verksamhetens 

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

Kvalitetsberättelsen ska vara till nytta för verksamheten själv. Där ska såväl 
medarbetare som verksamhetsansvariga kunna identifiera förbättringsområden och med 

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

Den kvalitetsberättelse som skrivs på nämndnivå är en sammanfattning av de viktigaste 
identifierade delarna inom nämndens alla verksamheter och syftar till att ge politiken en 
uppfattning om helheten. 
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2 Verksamhetsinriktning och ansvar 

2.1 Målgrupp 

  

Familjebehandling: Familjebehandlare arbetar med verkställande av biståndsbedömda 

insatser för barn och unga, 0 till 18 år och deras familjer och som är i behov av stöd. 

Barnskyddsteamet:  Projekt på tre år, med start år 2020, som möter akuta behov av 
stöd i samband med barnförhör när misstanke om våld finns, behov av observation av 

föräldraförmåga, stöd i samband med LVU/SoL-placeringar, stöd i samband med att 
placerade barn flyttar hem och annat behov av stöd till barn, unga och familjer i kris. 

Socialt skolteam: Sociala skolteamet är ett samarbete mellan socialkontoret och 
utbildningskontoret och är en gemensam resurs för kommunens kommunala 
grundskolor. Teamet består av socialpedagog och beteendevetare som har ett nära 

samarbete med skolornas elevhälsoteam samt andra viktiga stödfunktioner som 
barnskyddsteamet, ungdomsbehandlare, barn- och ungdomsenheten och 

ungdomsmottagningens kurator kring elever som har problematisk skolgång och hög 
frånvaro från skolan. 

Bryggan: Bryggan har arbetat som öppen mottagning, som inte kräver remiss, för att 

snabbt kunna erbjuda stöd till föräldrar, barn och unga. Bryggan har erbjudit ett 
förebyggande stöd till kommunens barnfamiljer och hjälp till barn och unga för en 

bättre psykisk hälsa. Bryggan har upphört 2021-12-31 i och med förändrat avtal med 
vårdcentralerna och istället ersatts med Föräldrastödet. Det förändrade avtalet innebär 
att alla husläkarmottagningar som utför uppdraget har ett avtalsmässigt ansvar att 

utveckla samverkansrutinerna med socialtjänst, skola, elevhälsa samt barn- och 
ungdomspsykiatri. Detta innebär ett förändrat arbetssätt för kommunens öppenvård då 

samverkan med psykologerna inom första linjens psykiatri inte är begränsad enbart till 
Bryggans verksamhet. 

Ungdomsmottagningen: Verksamheten vänder sig till personer ungdomar mellan 12 

och 23 år och erbjuder hjälp med frågor kring kroppen, preventivmedel, relationer, 
graviditet, könssjukdomar, oro, stress, sex och samlevnad eller annat. 

Ungdomsstöd/behandling: Målgruppen för ungdomsstöd är ungdomar mellan 13 - 18 
år med en social problematik. Om det föreligger särskilda skäl kan ungdomsstödjarna 
även arbeta med yngre barn/ ungdomar och äldre ungdomar upp till 21 år. 

Social insatsgrupp (SIG): Ungdomar och unga vuxna 13 - 18 år som riskerar att 
rekryteras till kriminella grupper eller som vill lämna kriminaliteten bakom sig. År 2021 
kommer denna målgrupp att justeras till 13 - 18 år. 

2.2 Uppdrag och ansvar 

Enhetens uppdrag är att erbjuda barn, unga och familjer stöd och insatser som de är i 

behov av för att nå en positiv förändring som håller över tid, att möjliggöra barn, unga 
och familjers rätt till delaktighet på olika sätt. I uppdraget ingår också intern utveckling 

av verksamheten, samverkan med andra enheter inom kommunen och med externa 
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samverkanspartners. Arbetet bedrivs i enlighet med kommunens organisations filosofi 

Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet, HEP. 

Enheten ska genomföra förebyggande och stödjande insatser som syftar till att, 

tillsammans med barn, unga och familjer, synliggöra och stärka de egna resurserna för 
att kunna påverka sin familjesituation. 

Enheten erbjuder både biståndsbedömda insatser och insatser utan föregående 

biståndsbeslut, så kallad serviceinsats, i form av enskilt samtalsstöd till föräldrar, 
familjebehandling insatser, program- och gruppverksamheter för barn och 

föräldrautbildningsprogram. 

Ungdomsmottagningsverksamheten uppdrag innebär att genom ett tvärprofessionellt 
arbete mellan barnmorska, läkare och kurator, erbjuda ungdomsmottagningsverksamhet 

för kommunens ungdomar mellan 12 och 22 år. 

Sedan 1 maj år 2021 tillhör barnmorskor och läkare Regionen. Kurator är fortsatt 

anställd av kommunen och finns på plats sedan 1 mars år 2021. 
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3 Föregående års identifierade 
förbättringsområden 

Enheten arbetar utifrån Signs of safety där fokus för år 2021 har varit att involvera 
familjernas nätverk. Samverkansrutin finns för hur samarbetet ska se ut mellan 

socialsekreterare och behandlare där man har uppmärksammat behov av ändringar i 
arbetssättet för att, i tidigt skede av utredningen, motivera familjer till att ta emot insats 

och ta hjälp av behandlarna för att identifiera vilka insatser som är lämpliga. Syftet är 
också att så tidigt som möjligt skapa en allians med familjerna, som gynnar övergången 
till insats. Samordnare för barn- och ungdomsenheten och familjestödsenheten har fått i 

uppdrag att revidera samverkansrutinen för att kunna göra de förändringar som behövs 
för att kunna, i ett tidigt skede, samverka kring familjerna. 

Enheten har även arbetat för att ungdomsbehandlare och familjebehandlare ska arbeta 
närmare varandra och att uppstart, uppföljning och avslut av insatser ska ske 
gemensamt. Detta har resulterat i att behandlare är mer enade i arbetet med familjerna 

och processerna som sker parallellt är kända för samtliga inblandade, vilket underlättar 
samarbetet mellan behandlare då man arbetar gemensamt med hela familjen. 

Enheten arbetar med mer fokus på Signs of safety även i arbetet med ungdomarna där 
man har mer strukturerade samtal och börjat involvera nätverket på ett bättre sätt. 
Samverkan med barn och ungdomsenheten och familjestödsenheten har förbättrats och 

ungdomsbehandlarna har börjat bjudas in tidigare i utredningsprocessen. 
Kompetenshöjande utbildningar som Kriminalitet som livsstil har genomförts där 

samtliga ungdomsbehandlare har gått utbildningen. 

Enheten har tagit fram en genomförandeplan som är mer användarvänlig och stämmer 
bättre överens med de uppdrag som tas emot. Behov av att se över vår dokumentation så 

att det finns en struktur över vad vi dokumenterar och hur. Det ska gå att följa en röd 
tråd i anteckningarna innehållet ska vara begränsat till det som rör barnet. kommer att 

ses över under år 2022. 

Inom Bryggans verksamhet har 206 familjer fått mellan ett (1) och sju (7) 
föräldrastödssamtal. Föräldragrupper för nyblivna föräldrar har genomförts i Bro och i 

Kungsängen. En grupp för arabisktalande föräldrar har genomförts med tolk. 
Föräldragruppen Trygghetscirkeln har genomförts digitalt på grund av pandemin. Med 

anledning av att Bryggans verksamhet avslutas och ersätts med det nya Föräldrastödet, 
finns behöv av att se över ramarna för hur det nya föräldrastödet ska se ut och skapa ny 
arbetsrutin, vilket kommer att ske tillsammans med samordnare under vårterminen år 

2022. 

Barnskyddsteamet har under år 2021 arbetat med totalt 100 familjer där behov av 

krisstöd och intensivt arbete på hemmaplan har funnits. 

Inom ramen för ungdomsmottagningen så sker samverkan mellan region och kommun i 
form av nära samarbete där veckovisa möten genomförs och gemensam 

arbetsplatsträffar hålls en gång per månad. När det gäller besök i skolorna så har kurator 
och barnmorska inte fått gå ut i klasser på grund av pandemin. Planering finns nu till 

hösten att återuppta denna aktivitet. Samverkan kommer att ske med dem som håller i 
sex- och samlevnadsundervisningen på varje skola, så att ungdomsmottagningen kan ha 
direktkontakt med dem. Kuratorn har gått ACT (Acceptance and Commitment 
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Therapy)-utbildning för att bättre kunna möta ungdomarna och deras behov. Vad gäller 

samarbete så sker det både när det direkt behövs i specifika ärenden, med till exempel 
föräldrastödet, skolorna (framförallt skolsköterskor och kuratorer), framtidslabbet 

(projektet som riktar sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 16 - 24 år som varken 
studerar eller arbetar) och socialtjänst. Kuratorn har träffat bland annat 
ungdomsbehandlarna, kommunens fältassistenter, ungdomsjouren och kuratorer från 

andra ungdomsmottagningar. Antal besök under perioden mars - december 2021 har 
uppgått till 346.  Av dessa är 33 killsamtal och 313 tjejsamtal. Då antalet killsamtal är 

låg i förhållande till antal tjejsamtal kommer detta att ses över under år 2022 för att 
kunna ta fram aktiviteter för att nå ut till fler killar. Möjligheten till att ha en kurator 
någon dag i vecka även i Bro kommer också att ses över då de flesta besöken som 

kommer till kuratorn kommer från Kungsängen. 
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4 Egenkontroll 

Sammanfattning av årets egenkontroller 

Familjestödsenheten har utfört aktiviteter som är kopplade till egenkontroll. 

- Samverkansråd med barn- och ungdomsenheten har ägt rum ägt rum sju (7) gånger 
under år 2021 där syftet är att prata om samverkan mellan båda enheterna och lyfta 

avvikelser som inkommit. 

- Kvalitetsråd har genomförts vid sex (6) tillfällen i syfte att lyfta och arbeta med 

kvalitet och utveckling av verksamheten. Arbetet har bestått i att ta fram ny 
genomförandeplan och se över material som ska användas i möte med våra klienter för 
att skapa möjligheter att öka klienters förståelse över processerna och genomförandet av 

insatserna. 

- Enheten har tittat på informationen på hemsidan då det finns behov för att klienter 

hittar lätt och rätt information. 

- Mätning av antal genomförandeplaner har gjorts under år 2021 när det har funnits 
möjlighet. Avsaknad av samordnare har försvårat en regelbunden kontroll och 

uppföljning av genomförandeplaner. Förbättringsarbetet av upprättande av 
genomförandeplaner och uppföljningar är ett prioriterat område under år 2022. 

4.1 Identifierade förbättringsområden 

Utifrån egenkontroll år 2021 har följande förbättringsområden uppmärksammat: 

 Fortsatta regelbundna kontroller av uppdaterade och aktuella arbetsplaner/ 

genomförandeplaner. 

 Utveckla arbetssättet för föräldrastödet. 

 Utveckla samverkan med trygghet och preventionsenheten och nyanställd 
föräldrarfältare. 

 Årlig kontroll av dokumentation i syfte att säkerställa att formella krav på 
dokumentation enligt Socialstyrelsens allmänna råd följs.   

 Utveckling av ny digital dokumentation inom verksamhetssystemen. 

 Bättre samverkan med vuxenutbildningen, SFI, för- och grundskolor i syfte att 

informera om öppenvårdens arbete och möjlighet till stöd. 

 Skapa bättre struktur och ramar för de olika verksamheternas arbetssätt. 

 Regelbunden översyn av våra samverkansprocesser och avtal. 

 Skapa rutiner för att genomföra brukarundersökningar och mätningar efter 

avslutade insatser i syfte att kunna mäta om våra insatser har skapat hållbara 
förändringar hos de familjer vi möter och arbetar med. Ta fram digitala enkäter 

för detta. 

 Genomföra mätningar för att säkerställa att vi följer Barnkonventionen och 

barns rätt till delaktighet. 

 Se över information på vår hemsida samt hålla den uppdaterad 

 Se över och ta fram broschyrer på olika språk med information om vår 
verksamhet 

 kontinuerlig översyn av kompetens i grupperna och behov av 
kompetensutveckling.  

 Egenkontroller kommer att göras med den frekvens som är nödvändig för att 
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säkra enhetens kvalitet avseende bland annat tillgänglighet, delaktighet och 

rättssäkerhet. 
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5 Brukarundersökning 

5.1 Genomförda brukarundersökningar 

Brukarundersökningar är genomförda i Barnskyddsteamet. Dock har svarsfrekvensen 

varit extremt låg och inte gått att analysera.  

Uppföljningar har genomförts löpande i pågående insatser tillsammans med 
socialsekreterare för att se till att målen i uppdraget uppnås och att barn, unga och 
föräldrar har varit delaktiga. 

5.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Förbättringsområden som kan identifieras trots att ingen brukarundersökning har 

genomförts är att enheten behöver öka barn/ungas delaktighet i insatserna, följa upp 
med barnen/ungdomar hur insatsen har varit och om det skett förändring efter att insats 

genomförts. Ett annat förbättringsområde är att utveckla och använda material som gör 
det lätt för barn/unga att förstå vad insatsen ska leda till. 
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6 Synpunkter och klagomål 

Synpunkter och klagomål hanteras i dagsläget av enhetschef. Återkoppling görs till 

klient så fort som möjligt. 

6.1 Sammanställning synpunkter 

Under år 2021 har två (2) synpunkter inkommit. Den första klagomålet har handlat om 
klientens upplevelse av låg kompetens hos familjebehandlare kring neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Klagomålet har inkommit via mail. 

Det andra klagomålet har handlat om att en förälder upplever att hen inte få rätt stöd i 
samband med familjebehandling samt att ena familjebehandlaren har gått ur 

behandlingen utan att meddela klienten. Bedömningen som gjorts efter samtal med 
klienten är att stödet bör tillgodoses av vården vilket har förmedlats till klienten. 

Klagomålet har inkommit fån klienten via familjebehandlare. 

  

  

6.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Dokumenterad och känd rutin behöver utarbetas under år 2022 för att kunna analysera 

och systematisera årets inkomna synpunkter, som underlag för förbättringar. 
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7 Avvikelsehantering 

Avvikelsehantering har påbörjats inom enheten. 

Avvikelser har under år 2021 rapporterats direkt till enhetschef som tagit med sig det till 
samverkansråd, som genomförs tillsammans med barn- och ungdomsenheten. 

  

7.1 Avvikelser och förbättringsförslag 

Sex avvikelser har inkommit under 2021 och är samtliga relaterade till brister i 

samverkan mellan socialsekreterare och familjebehandlare. 

Sex (6) avvikelser har inkommit under år 2021 och samtliga är relaterade till 

upplevelsen av svårigheter i samverkan mellan socialsekreterare och familjebehandlare. 
Enheten har dokumenterade samverkansrutiner som tydliggör ansvarsfördelning och 

uppdrag mellan enheterna. Avvikelsehanteringen ligger till grund för att arbeta 
systematiskt med förbättringar. 

Under år 2022 kommer avvikelserapportering från medarbetare att ske direkt till 

samordnare som tar det med sig det till gemensamma samverkansträffar med 
samordnare på myndighet. 

7.2 Lex Sarah 

Inga lex Sarah-rapporter har upprättats under 2021. 

7.3 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Behov av utbildning av Lex Sarah finns i gruppen och kommer att planeras under 2022. 
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8 Samverkan 

Sociala skolteamet har haft synpunkter på brister i samverkan med utbildningskontoret. 

Dessa har framförts till chef för resursenheten då det ligger utanför vad vi på 
socialkontoret kan påverka. Samverkan är viktig för att stärka arbetet kring de barn som 

har hög skolfrånvaro 

För att samverkan ska bli bättre finns behov av att sociala skolteamet får medverka på 
skolornas APT, att avstämningar sker regelbundet med enhetschef för resursteamet. 

På chefsnivå sker framförallt samverkan mellan enhetschefer både inom och utanför 
kommunen och samverkan med verksamheter inom Regionen samt Järfälla kommun 

avseende barn- och ungdomsfrågor. 

Samverkan sker inom ramen för Familjecentralen med kommunens, 
barnavårdscentraler, mödravårdscentraler samt kommunens öppna förskolor. 

Utifrån vårdcentralernas utökade ansvar för första linjens psykiatri sker samverka med 
deras psykolog i ärenden som rör barn från 6 till 17 år. 

På Ungdomsmottagningen sker samverkan mellan kommunen och 
regionen/barnmorska, mellan skolsköterska och kurator. Kuratorn samverkar även med 
familjebehandlare, sociala skolteamet och barnskyddsteamet. 

8.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Samordnare från barn och ungdomsenheten och öppenvården kommer under år 2022 att 

träffas regelbundet för att ta upp avvikelser och prata vidare om hur vi kan samverka på 
bästa sätt. Vad gäller arbetsrutinen har samordnare fått uppdrag att se över befintlig 

samverkansrutin och anpassa den utifrån Signs of safety. 

Planerade avstämningar med utbildningskontoret för att kunna prata om arbetet som rör 
samverkan mellan det sociala skolteamet och skolorna och på vilket sätt vi kan förbättra 

vår samverkan. 
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9 Riskanalys 

Riskanalyser görs löpande på grund av covid-19. Riskbedömningar görs även inför 

hembesök till klienter. 

  

9.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Mer konkreta rutiner för riskanalyser, speciellt innan hembesök till klienter. 
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10 Plan för nästkommande år utifrån identifierade 
förbättringsområden 

För år 2022 är de prioriterade områdena: 

1. Att tillsammans med barn- och ungdomsenheten ändra arbetssätt så att behandlare 

kommer in i ärenden med stödbehov i ett tidigt skede. Samordnare på respektive enhet 
ansvarar för att se över rutiner och implementera det nya arbetssättet. 

2. Att tillsammans med barn och ungdom förskolor arbeta för att föräldrar får stöd innan 
problematiken eskalerar. Enhetschef ansvarar för att i samverkan ta fram ett arbetssätt 
som ska startar med två pilot förskolor. 

3. Att se över arbetsformen på öppenvården för att på bästa sätt använda de resurser och 
kompetens som finns i grupperna. Enhetschef och samordnare ansvarar för att se över 

detta och planera för förändrat arbetssätt. 

4. Att implementera familjepedagogiska insatser. Enhetschef och samordnare ansvarar 
för att se över detta och planera för förändrat arbetssätt. 

5. Att skapa de rutiner som saknas gällande utvärdering av insatser, inkomma 
synpunkter och egenkontroller. Enhetschef och samordnare ansvarar för att se över detta 

och planera för förändrat arbetssätt. 

6. Att mäta de olika insatserna som öppenvården har att erbjuda. 

7. Att utöka kompetens i evidensbaserade metoder för att förebygga normbrytande 

beteende hos barn och unga i tidigt skede. 

8. Att mäta antal icke biståndsbedömda insatser. 
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1 Syfte och mål 
En kvalitetsberättelse ska beskriva hur verksamhetens kvalitetsarbete för föregående år 

har bedrivits. Den ska ge svar på vilka resultat som har uppnåtts inom verksamhetens 
kvalitetsarbete samt vilka åtgärder som är vidtagna för att säkra kvaliteten. 

Kvalitetsberättelsen ska vara till nytta för verksamheten själv. Där ska såväl 
medarbetare som verksamhetsansvariga kunna identifiera förbättringsområden och med 
detta lägga en plan för kommande arbete, med de prioriteringar som är mest angelägna 

att göra. 

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

identifierade delarna inom nämndens alla verksamheter och syftar till att ge politiken en 
uppfattning om helheten. 
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2 Verksamhetsinriktning och ansvar 

2.1 Målgrupp 

Daglig verksamhet vänder sig till personer med funktionsnedsättning i yrkesverksam 

ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. 

2.2 Uppdrag och ansvar 

Uppdrag och ansvar som daglig verksamhet har är att verkställa beslut för de personer 
som blivit beviljade daglig verksamhet. Verksamheten erbjuder aktiviteter utifrån 
individens behov intresse och förutsättningar. Aktiviteterna syftar till att erbjuda en 

meningsfull vardag och personlig utveckling. Verksamheten verkar för att ta tillvara och 
utveckla en enskildes förmågor och styrkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i 

levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Kvalitetsarbetet utgår ifrån ständiga 
förbättringar och att säkerställa att verksamheten lever upp till att deltagaren 
tillförsäkras goda levnadsvillkor. Verksamheten ska erbjuda den enskilde normalisering 

i form av stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter dennes önskemål. 
Ett övergripande mål med insatsen daglig verksamhet är att utveckla den enskildes 

möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt. Kvalitetsarbetet och hantering av 
inkomna synpunkter och klagomål hanteras via kvalitetsrådet i verksamheten. 
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3 Föregående års identifierade 
förbättringsområden 

År 2020 präglades i hög grad av pandemin och åtgärder som genomfördes under året 
fokuserade i hög grad på att kunna bedriva en smittsäker verksamhet och hitta nya 

arbetssätt för att säkerställa deltagarnas behov. Nedan beskrivs några områden som 
verksamheten arbetade med år 2020: 

 Iordningställande av nya lokaler vid Lärarvägen, Bro 

 Utökat samarbete med boende för att förhindra smittspridning covid-19. 

 Uppdaterade och förbättrade rutiner kring smittspårning. 

 Samtlig personal har genomgått grund- och uppdaterad utbildning i basal 

hygien. 

 Förenkla hanteringen av habiliteringsersättning, deltagare fick ersättning under 

de perioder och verksamheter som var stängda. Ingen deltagare skulle påverkas 
ekonomiskt. 

 Säkra och anpassa caféverksamhet, för att möta allmänheten, med nya rutiner, 
tex hantering av kontanter och kundbemötande. 

 Kontinuerligt ändrat och anpassat arbetssätt utifrån löpande och ändrade 

restriktioner, skyddsutrustning och hygienrutiner. 

 Verksamheten har under året diskuterat förbättringsområdena dels i 

kvalitetsrådet på arbetsplatsträffar (APT) och de årliga planeringsdagarna i 
september.  
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4 Egenkontroll 

Sammanfattning av årets egenkontroller 

Översyn och uppdaterade arbetssätt och rutiner med anledning av pandemin 

Verksamheten var fortsatt under 2021 delvis stängd. Personalen var under stängning 
omplacerade till andra arbetsplatser i kommunen äldreomsorgen, LSS-boendena och 

hemtjänsten. För att möta behovet under stängning erbjöds, där så gick, aktiviteter på 
hemmaplan i form av läsestunder eller promenader. För att säkerställa behoven 

genomfördes regelbundna uppföljningar med deltagare/företrädare och samverkan med 
boendena och biståndsenheten. En lägesbild och information skickades ut till berörda. 
Inför öppnandet ändrades rutiner utifrån de restriktioner som gällde och checklistor 

utarbetades tillsammans med Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS). Under 
pågående stängning planerades öppnandet av ny verksamhet MASTEN vid Lärarvägen. 

Innehållet som tidigare erbjudits, före detta Vävnadsvägen, sågs över utifrån inkomna 
önskemål från deltagare/anhöriga. 

  

Våren 2021 var arbetsmiljöronder inplanerade på de olika arbetsplatserna. Då flertalet 
arbetsplatser var stängda på grund av pandemin genomfördes därför inga ronder. Dessa 

ronder kommer genomföras under 2022. Verksamheten vid Café Fjärilen ingår i den 
löpande egenkontroll-planen som gäller hantering av livsmedel. Caféverksamheten var 
stängd under 2021 och därför genomfördes ingen kontroll. För verksamhet som inte var 

stängd under pandemin genomfördes översyn hur de restriktioner som 
rekommenderades, av folkhälsomyndigheten och kommunens instruktioner, skulle 

efterlevas. Till exempel begränsat besöksförbud, skydda deltagare under transport, 
smittspårning och användandet av skyddsutrustning. 

En genomlysning av verkställighet av beslut genomfördes under 2021. Det visade sig att 

ett antal (16st) beslut var svåra att verkställa på grund av olika faktorer. Deltagare kom 
inte till verksamheterna på grund av rädsla för Covid-19, deltagarna väntade på 

vaccination, arbetsplatsen var stängd (externa platser) eller önskade annat inslag än vad 
som erbjöds. 

4.1 Identifierade förbättringsområden 

Utbildning av samtlig personal i basal hygien. 

Rutiner kring hantering och tillgång av skyddsmaterial. 

Verkställighet av beslut. 

Information om verksamheten. 

Vid översyn av utbud och aktiviteter har ett behov uppmärksammats avseende daglig 

verksamhet på distans genom digitala verktyg. Fortsatt översyn och vidare 
implementeringsarbete kommer fortgå år 2022. 

Under året har ett behov av utökade arbetsplatser på den öppna arbetsmarknaden 
identifieras. Fortsatt arbete kring att skapa fler arbetsplatser kommer att fortgå under 
2022 

Under våren 2021 var arbetsmiljöronder inplanerade på de olika arbetsplatserna. Då 
flertalet arbetsplatser var stängda på grund av pandemin genomfördes därför inga 
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ronder. Dessa ronder kommer genomföras under 2022. Verksamheten vid Café Fjärilen 

ingår i den löpande egenkontrollplanen som gäller hantering av livsmedel. 
Caféverksamheten var stängd under 2021 och därför genomfördes ingen kontroll. 

Rutiner har skapats under året för att tillhandahålla skyddsutrustning för all personal. 
Nya arbetsrutiner har skapats för att minimera risken för smittspridning i 
verksamheterna. Under året har inga praktikanter eller feriearbetare erbjudits plats i 

verksamheterna. Information om tydliga tecken på sjukdom har skickats till personal, 
deltagare, boenden och övriga berörda. Information har tagits fram i samverkan med 

MAS (Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska). 

  

4.2 Egenkontrollplan 

Under perioden april år 2020 – augusti år 2021 var verksamheterna delvis stängda på 
grund av Corona och den pandemi som följde. Personalen var under stängning 

omplacerade till andra arbetsplatser som äldreomsorgen, LSS-boendena och 
hemtjänsten. Personalen som omplacerades fick en introduktion och utbildning kring 
arbetsuppgifter och om den nya arbetsplatsen. 
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5 Brukarundersökning 

5.1 Genomförda brukarundersökningar 

Inga brukarundersökningar har genomförts under året på grund av delvis stängd 

verksamhet. Däremot har verksamhetsmöten, planeringsdagar och avstämningar med 
biståndsenheten varit aktuella för att fånga upp önskemål och tillse att behov från 

deltagare infrias. Vidare har dialog hafts med anhöriga, gode män varit inslag under 
nedstängning för att ta in och planera för att tillmötesgå behov, önskemål och begär. 

Exempelvis har samverkan med boendet, anhöriga och bistånd varit av stor betydelse 

för planering och verkställande. 
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6 Synpunkter och klagomål 
Synpunkter och klagomål kopplade till verksamheten följer process synpunkter och 

klagomål. De kan lämnas via mail, skriftligt eller muntligt. Vid verksamhetsmöten, APT 
och i kvalitetsråd tas inkomna synpunkter och klagomål upp som en egen punkt. 

Personal är skyldiga att medverka i kvalitetsarbetet i enlighet med SOSFS 2011:9 kap.6. 

  

6.1 Sammanställning synpunkter 

Under året har fyra (4) synpunkter/klagomål inkommit. Det har rört om att öppna stängd 
verksamhet, höga ljud från andra deltagare, om lokalernas placering och transporter. 

6.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Förbättringsåtgärder: 

Öppna verksamheterna efter stängning 

Bemötande från personal och planera om aktiviteter, mindre grupper. 

Samverka mera kring transporter. 

Vara observant på att förbättringar givit resultat, genomföra brukarundersökning. 
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7 Avvikelsehantering 
Avvikelse i form av tillbud, arbetsmiljö, olycksfall och övriga avvikelser har under 

2021 inkommit. Tillbud är till största del kopplade till deltagarens dagsform, mående 
och beteende. Rapporter och avvikelser kopplade till arbetsmiljön har innehållit 

synpunkter kring höga ljud, dålig belysning, hisstransport, varma lokaler sommartid 
eller buller/höga ljud i samband med ombyggnation. För få toaletter (Västra Rydsvägen) 
har också ingått i bristande arbetsmiljö. Olycksfall och övriga avvikelser är kopplade till 

arbetsplatsen eller transport mellan arbetsplatsen och deltagarens bostad. Halk-
/fallolyckor vid gång mellan bostaden och arbetsplatsen på grund av dåligt 

vägunderhåll. Skaderapport inkommit i form av fel utfört arbetsmoment. De avvikelser 
som kräver liten förändring bemötande, förändrat arbetssätt, underlätta hisstranport har 
resulterat i en förbättrad situation. De avvikelser som kräver mer omfattande 

förändringar fortgår arbetet med under 2022. 

7.1 Avvikelser och förbättringsförslag 

Under året har 20 stycken markeringar inkommit (KIA) som rör avvikelse i form av 
tillbud, arbetsmiljö, olycksfall och övriga avvikelser. Tillbud är till största del kopplade 
till deltagarens dagsform, mående och beteende. 

Innehåller övergripande rör arbetsmiljö, transporter och vägunderhåll/ 
kommunikationer. 

  

7.2 Lex Sarah 

Ingen lex Sarah har inrapporterats. 
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8 Samverkan 
Samverkan med transportverksamhet för att underlätta möjligheter för de deltagaren 

som har de behoven. 

Samverkan med biståndsenheten för att underlätta introduktion av nya deltagare samt 

följa upp de deltagare som är i verksamhet. Stort behov av samverkan i utvecklande av 
innehåll och framtida nya aktiviteter för att både fånga upp och ta tillvara tidigare 
kunskaper och erfarenheter med beställaren. 
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9 Riskanalys 

9.1 Genomförda riskanalyser 

Riskanalyser har genomförts inför öppnandet av stängda verksamheter, ny verksamhet 

Masten, införandet av nya arbetstider, stängning av Bergvik och vid personalfördelning. 

9.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Nya arbetsrutiner har införts utifrån de restriktioner som i samband med pandemin 
kommit. Till exempel användandet av skyddsutrustning, informerat om kännetecken av 
Covid. 

Det har inneburit att minska gruppstorlekar, ändrat rutiner vid kassahantering, påbörja 
arbetet med åtgärdspunkter Bergvik. Fördela personalresurser utifrån behov och ändrade 

arbetstider. 

Uppföljning och återkoppling av förändringar ses över vid ledningsgrupp och i 
kvalitetsråd. 

  



27 Kvalitetsberättelse år 2021 Socialnämnden - SN 22/0090-1 Kvalitetsberättelse år 2021 Socialnämnden : Kvalitetsberättelse 2021 Daglig verksamhet och sysselsättning, bilaga 9

 

Daglig verksamhet och sysselsättning, Kvalitetsberättelse 2021  13(13) 
 

 

10 Plan för nästkommande år utifrån identifierade 
förbättringsområden 

Under 2022 kommer kvalitetsberättelsen att ligga till grund för förbättrings-/ 
utvecklingsområden och vara en checklista till förändringar. Prioriteringar kommer att 

göras inom arbetsmiljöområdet, ny verksamhet (kulturestetisk), utveckla Daglig 
verksamhet på distans, tillsätta av ny ledningsfunktion (biträdande chef), utveckla fler 

företagsplatser. 

Sammanfattningsvis kommer det att innebära att skapa ny verksamheter så som  
kulturestetisk verksamhet. Lokaler finns och rekrytering klart juni. Utveckla Daglig 

verksamhet på distans där arbetet pågår, klart december. Rekrytering av biträdande chef 
pågår, ny biträdande chef på plats augusti. Utveckla fler företagsförlagda verksamheter, 

påbörjas från och med april. 

Arbete med beskrivna förändringar kommer fortlöpande att följas upp av 
enhetschef/biträdande enhetschef och avstämningar kommer att ske inför varje tertial. 

Avrapportering sker löpande vid ledningsgruppsmöten. 
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1 Syfte och mål 
En kvalitetsberättelse ska beskriva hur verksamhetens kvalitetsarbete för föregående år 

har bedrivits. Den ska ge svar på vilka resultat som har uppnåtts inom verksamhetens 
kvalitetsarbete samt vilka åtgärder som är vidtagna för att säkra kvaliteten. 

Kvalitetsberättelsen ska vara till nytta för verksamheten själv. Där ska såväl 
medarbetare som verksamhetsansvariga kunna identifiera förbättringsområden och med 
detta lägga en plan för kommande arbete, med de prioriteringar som är mest angelägna 

att göra. 

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

identifierade delarna inom nämndens alla verksamheter och syftar till att ge politiken en 
uppfattning om helheten. 
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2 Verksamhetsinriktning och ansvar 

2.1 Målgrupp 

Verksamheten vänder sig till individer med beslut om: 

Gruppbostad eller Servicebostad enligt LSS 9 § 9 

Ledsagarservice enligt LSS 9 § 3 

Avlösarservice i hemmet enligt LSS 9 § 5 

Kontaktperson enligt LSS 9 § 4 

Kontaktperson enligt SoL 

2.2 Uppdrag och ansvar 

Ansvar 

Enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

5 §   Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den 
enskilde får möjlighet att leva som andra. 

6 §   Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete 
med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad 

på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i 
största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. 
Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 

För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att ett 
gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges. Lag (2005:125). 

6 a §   När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Lag (2010:480). 

Följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete SOSFS 2011:9. 

Organisation 

Enhetschef har tillsammans med enhetsledarna för grupp- och servicebostäder och 

samordnare för ledsagning, avlösning och kontaktpersoner, ansvar för kvalitetsarbetet. 

Det finns ett övergripande kvalitetsråd, där representanter från respektive grupp- och 
servicebostad ingår. Detta har tyvärr inte gått att hålla enligt plan då verksamheterna har 

behövt fokusera på bemanningsfrågor och basala behov hos brukarna. 

Medarbetarna har även utifrån sin arbetsbeskrivning som stödassistent ansvar för 

kvalitetsarbetet i verksamheten både övergripande med även utifrån ett ansvar för en 
eller flera specifika brukare. 
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3 Föregående års identifierade 
förbättringsområden 

Förgående års identifierade förbättringsområden 

 Arbeta vidare med att implementera processer och rutiner när det gäller det 

systematiska förbättringsarbetet. 

 Fortsätta arbetet med brukardelaktighet. 

 Utveckla arbetet med upprättandet och uppföljning av genomförandeplaner 
enligt IBIC och scheman som hjälpmedel.  

 Bättre samverkan med HSE gällande medicinska avvikelser och hälsofrågor. 

 Bättre samverkan med biståndsenheten gällande inflyttningar och placeringar. 

 Bättre samverkan med daglig verksamhet när det gäller brukarnas närvaro och 
möjligheter att ha en sysselsättning. 

Resultat 

Sammantaget har det nya lokala ledningssystemet till stor del implementerats i alla 

grupp- och servicebostäder. Rutiner, riktlinjer och dokument kopplade till det 
systematiska förbättringsarbetet bedöms vara känt bland verksamheternas medarbetare. 

Arbetet med brukardelaktighet, att öka delaktighet, självbestämmande och inflytande 

inom grupp- och servicebostäder är grundläggande och genomsyrar allt arbete. För att 
delaktighet ska vara möjligt måste all kommunikationen anpassas utifrån varje enskilds 

behov. Inom grupp- och servicebostäder arbetar vi fortlöpande med att individanpassa 
kommunikation och hjälpmedel genom olika kommunikationsmetoder. 

Delaktighetsmodellen med syfte är att stödja brukare att öka sin förmåga att uttrycka 

och formulera sina behov och önskemål, började användas men fick pausas på grund av 
Covid-19. Modellen bygger på dialogsamtal, delaktighetsslingor, som förs i mindre 

grupper, brukare för sig och personal för sig, innan alla träffas för ett gemensamt 
samtal. 

Arbetet med att utveckla upprättandet och uppföljning av genomförandeplaner enligt 

IBIC har påbörjats under året men sammantaget behöver förbättringsarbetet fortsatt 
prioriteras under 2022. Detta är viktigt för att uppnå kravet om en sammanhållen 

journalföring. 

Utvecklingen av samverkan med daglig verksamhet, som var planerat att förbättra 
processerna och kommunikationen kring brukare. Med syfte att öka antal boende med 

sysselsättning samt att öka samverkan vid nya beslut och introduktion på daglig 
verksamhet för att öka tryggheten och tiden mellan beviljat beslut och verkställighet. 

Detta arbete har ej gått att genomföra fullt ut utifrån Covid-19 och det faktum att daglig 
verksamhet haft delar av sin verksamhet stängd stora delar av 2021. 

Samverkan kom att handla om utlåning av två stycken personal från daglig verksamhet 

och hur vi tillsammans kunde möjliggöra och på bästa sätt med gemensamma krafter 
erbjuda en meningsfull sysselsättning för de brukare som inte kunnat aktiveras via 

dagliga verksamhet. Likväl har samverkan behövts runt de brukare som kunnat återgå 
helt eller delvis till daglig verksamhet under 2021. 

I samverkan med HSE kring kom mycket att handla om rutiner och åtgärder kopplade 

till Covid-19. Behovet av att utveckla och strukturera samverkan kvarstår under 2022 
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och att skapa rutiner utifrån den organisationsförändring som ska genomföras under 

2022. 

Samverkan med biståndsenheten gällande inflyttningar och placeringar har fungerat väl 

under året och arbetssättet med en övergripande strukturerad samverkan mellan 
enhetschef och biståndschef samt mellan enhetsledare och biståndshandläggare är väl 
etablerad. Vidare har även en samverkan utifrån behov på individnivå fungerat väl 

mellan enhetsledare och stödansvarig och biståndshandläggare. 
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4 Egenkontroll 

Sammanfattning av årets egenkontroller 

Samordnare och enhetsledare i verksamheterna har under året fortlöpande granskat den 
sociala journalen och genomförandeplaner för att säkerställa att dokumentationen varit 
tillräcklig, väsentlig och korrekt. Med utgångspunkt i denna granskning har 

återkoppling skett från samordnare/enhetsledare till medarbetare, för att skapa 
förutsättningar för utveckling och förbättring av dokumentationen. 

I undersökningen framkom brister inom dokumentation och då framför allt när det 
gäller upprättande och uppföljning av genomförandeplaner enligt IBIC. Även om detta 
har funnits i alla verksamheter så behöver innehållet i dessa utvecklas. Under 2020 har 

ett förbättringsarbete påbörjats som inneburit att vissa medarbetare med hög 
kompentens inom IBIC och genomförandeplaner, har utbildat medarbetare i andra 

verksamheter. Detta arbete fick dock avbrytas på grund av Covid-19. 

Förbättringsarbetet gällande IBIC, genomförandeplaner och uppföljningar av dessa samt 
en sammanhållen journalföring behöver prioriteras 2022. Likväl att särskilja vad som är 

scheman för brukaren och vad som ska föras in i en genomförandeplan. 

  

4.1 Identifierade förbättringsområden 

Förbättringsarbetet gällande IBIC, genomförandeplaner och uppföljningar av dessa samt 
en sammanhållen journalföring behöver prioriteras 2022. 

Ny mall för kollegiegranskning av dokumentation bör användas. 
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5 Brukarundersökning 

5.1 Genomförda brukarundersökningar 

Upplands-Bro kommun har ej deltagit i undersökningen 2021 med anledning av 

prioritering av insatser under pandemin. 

På flertal enheter har husmöten genomförts under 2021 i syfte att skapa delaktighet och 
inflytande. På samtliga enheter så arbetar verksamheterna med individuellt utformat 
stöd där brukaren, och i förekommande fall företrädare, görs delaktiga. 

5.2 Resultat av brukarundersökning 

I husmötena på enheterna och i kontakt med företrädare/anhöriga har uppmärksammats 

att det förutom frågor som brukarna kan påverka som rör självbestämmande på 
individnivå så uppstår det även stundtals frågor som rör verksamheten på övergripande 

nivå. 

5.3 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Vi har sett ett behov att tydliggöra vilka områden som är verksamhetsfrågor så som 

personalfrågor och vilka som brukaren, och i förekommande fall företrädare, kan vara 

med och påverka i sitt självbestämmande på individnivå. 
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6 Synpunkter och klagomål 

6.1 Sammanställning synpunkter 

Under året har 19 synpunkter inkommit, både från brukare, företrädare och närstående. 

Flera synpunkter avser missnöje med personal och önskemål om att viss personal som 

ska arbeta eller inte arbeta med den enskilde. 

Otrygghet på grund av rädsla för annan brukare i boendet har i ett fåtal fall rapporterats. 

  

6.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Det kan skapas mer tydlighet i vilka frågor som brukare och anhöriga eller företrädare 

kan vara med och påverka. När ny brukare flyttar in så är det lämpligt att ha ett 
förtydligande i första mötet med anhöriga och företrädare i rutinen som rör detta. 
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7 Avvikelsehantering 

Avvikelser och förbättringsförslag följs upp på verksamhetsmöten och dokumenteras i 

en gemensam fil. 

7.1 Avvikelser och förbättringsförslag 

Totalt 53 avvikelser/förbättringsförslag har inkommit under året. På flera av enheterna 
är det enstaka händelser och på en enhet har det varit svårighet för personal att gå undan 

och göra det administrativa arbetet. På den enheten har nu vissa förändringar gjorts i 
personalutrymmet för att medarbetarna ska kunna göra det administrativa arbetet mer 
ostört. 

7.2 Lex Sarah 

Inga har upprättats under året. 
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8 Samverkan 

Utbildningar i munhälsa har inte kunnat genomföras i tillräcklig utsträckning pga att 

tandvårdens personal inte fått besöka verksamheterna för utbildning under pandemin 
men Flexident har bjudits in till ledningsgrupp under hösten 2021 där de informerat om 

sin verksamhet, enhetsledare har sedan fört informationen ut vidare i organisationen på 
verksamhetsmöten. Alla medarbetare är informerade om hur de kan stödja individer att 
boka munhälsobedömningar. 

Verksamheten har haft regelbunden samverkan med daglig verksamhet, hälso- och 
sjukvården (primärvård respektive kommunens hälso- och sjukvårdsteam) samt med 

myndighetsavdelningen. Ledsagar- och avlösarservice har även deltagit i samverkan 
med myndighet. Samordnare/enhetsledare och enhetschef är de som har deltagit i de 
forum för samverkan som beskrivs ovan. Enhetschef har utöver detta haft egna 

samverkansmöten med enhetschef på biståndsenheten, samt deltagit i facklig samverkan 
på avdelningsnivå. Fackliga företrädare har även bjudits in att delta i arbetsplatsträffar 

under året. 

Samverkansforum av kvalitetsrådet där en representant från respektive verksamhet inom 
grupp- och servicebostäder träffas. 

Det finns en aktivitetssamverkan som arbetar med att skapa forum för gemensamma 
aktiviteter för brukarna som bor i kommunens grupp och servicebostäder. 

Samverkan angående brandskydd har skapats i teams med syfte att öka enhetlighet när 
det gäller brandskyddsarbetet. Ett brandskyddsombud finns på respektive enhet. 

Samverkan kring tydliggörande pedagogik och AKK (alternativ och kompletterande 

kommunikations har framkommit under året. Det finns en planering för att starta upp ett 
pedagogiskt råd för att arbeta med dessa frågor i ett forum med representanter från 

respektive verksamhet. 

  

8.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Det har identifierats ett samverkansbehov runt transporter för de brukare som bor på 
grupp- och servicebostäder och ska till och från daglig verksamhet. Det behöver tas 

fram tydliga rutiner för detta under 2022 då brist på transporter i vissa fall begränsat 
deltagande i daglig verksamhet under 2021. 

Samverkan med daglig verksamhet behöver förbättras med syfte att öka brukarnas 
möjlighet att ha en fungerande sysselsättning vilket bidrar till att öka deras livskvalité 
och normalisering. 

Samverkan internt med personalavdelningen, lönekontoret, systemansvarig för LifeCare 
behöver förbättras. 
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9 Riskanalys 

9.1 Genomförda riskanalyser 

Riskanalys av att HSE´s upplösning. 
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10 Genomförda externa granskningar 

Under 2019 genomfördes kvalitetsgranskningar av alla grupp och servicebostäder. 

Granskningen genomfördes av avdelningen för kvalitets- och verksamhetsstöd. Det 
framkom i undersökningen av verksamheterna har bra rutiner och struktur men att vissa 

övergripande rutiner saknas. Under 2019 arbetades ett lokalt ledningssystem fram, 
vilket har implementerats under 2020 men behöver fortsätta arbetas med under 2022 då 
Covid-19 har tagit mycket fokus i verksamheterna på ledningsnivå. 

Apoteket har genomfört en granskning av läkemedelshantering under våren 2021. I den 
framkom att det överlag fungerar bra. Det som det inkom önskemål om är att det ska 

finnas ett fotografi på brukaren vid dennes medicinlista för att den medarbetare som inte 
känner brukaren ändå ska kunna se att det är rätt person som får medicinen. 

10.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Översyn av alla rutiner behöver göras under 2022 för att säkerställa att alla enheter 
arbetar likvärdigt i olika frågor. 
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11 Plan för nästkommande år utifrån identifierade 
förbättringsområden 

Förbättringsarbetet gällande IBIC, genomförandeplaner och uppföljningar av dessa samt 
en sammanhållen journalföring behöver prioriteras 2022. 
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1 Syfte och mål 
En kvalitetsberättelse ska beskriva hur verksamhetens kvalitetsarbete för föregående år 
har bedrivits. Den ska ge svar på vilka resultat som har uppnåtts inom verksamhetens 
kvalitetsarbete samt vilka åtgärder som är vidtagna för att säkra kvaliteten. 

Kvalitetsberättelsen ska vara till nytta för verksamheten själv. Där ska såväl 
medarbetare som verksamhetsansvariga kunna identifiera förbättringsområden och med 
detta lägga en plan för kommande arbete, med de prioriteringar som är mest angelägna 
att göra. 

Den kvalitetsberättelse som skrivs på nämndnivå är en sammanfattning av de viktigaste 
identifierade delarna inom nämndens alla verksamheter och syftar till att ge politiken en 
uppfattning om helheten. 
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2 Verksamhetsinriktning och ansvar 

2.1 Målgrupp 

Insatsen boendestöd vänder sig till personer över 18 år som klarar ett eget boende utan 
direkt stöd dygnet runt, men där funktionsnedsättningen medför att personen har 
svårigheter att hantera och möte vardagslivet. Boendestöd kan beviljas till personer med 
psykisk ohälsa och till personer med neuropsykiatrisk diagnos samt till personer med 
lindrig utvecklingsstörning. Den psykiska funktionsnedsättningen ska vara av 
stadigvarande karaktär. Boendestöd beviljas enligt SoL 4:1 

Träfflokalen ger de kommuninvånare som klarar eget boende och tillhör målgruppen ett 
socialt sammanhang. Det är en öppen verksamhet som inte kräver biståndsbeslut. Syftet 
med denna är motverka social isolering och att förebygga psykisk ohälsa hos den 
enskilda. Genom att ingå i ett socialt sammanhang ska den enskildas möjligheter att 
kunna fortsätta klara ett eget boende stärkas och behovet av inläggning i heldygnsvård 
minska. 

2.2 Uppdrag och ansvar 

Alla boendestödsinsatser görs så långt det är möjligt tillsammans med den enskilde 
utifrån dennes behov och egna resurser. Insatsen innebär att motivera och ge praktiskt 
stöd till ett självständigt liv både i och utanför hemmet. Det kan innebära att ge stöd att 
skapa struktur i vardagen, att planera och sköta vanligt förekommande hushållssysslor 
såsom tvätt och klädvård, planering och inköp av dagligvaror, tillredning av måltider, 
sköta om bostaden, stöd och handledning vid post- och bankärenden samt 
myndighetskontakter. 

Boendestödjarna ansvarar för att upprätta en genomförandeplan tillsammans med 
brukaren, att göra denna delaktig. I genomförandeplanen ska det framgå vad målet med 
insatsen är, hur målet ska uppnås, tidsram för insatsen samt vilket ansvar som vilar på 
brukaren och boendestödjaren för att uppnå målet med insatsen. 

Träfflokalens medarbetares uppdrag är skapa en välkomnande miljö för målgruppen och 
göra dem delaktiga i de aktiviteter som finns i lokalen. 

Sysselsättningens medarbetare ansvarar för att skapa en, för brukarna, meningsfull 
sysselsättning. I uppdraget ingår att ansvara för upprättande av genomförandeplaner och 
uppföljning av dessa. 

Samordnaren ansvarar för att arbetsleda i det dagliga arbetet, fördela ärenden samt 
bevaka att riktlinjer och föreskrifter följs och att implementera nya rutiner. I uppdraget 
ingår viss omvärldsbevakning och samverkan med socialpsykiatrins myndighetsdel. 

Enhetschef är ansvarig för att verksamheten håller en god kvalité och för att utveckla 
verksamheten tillsammans med medarbetarna och bevaka och ta till sig målgruppens 
synpunkter på verksamhetens utformning. Är ansvarig för att lagstiftning, riktlinjer och 
föreskrifter följs. 
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4 Brukarundersökning 

4.1 Genomförda brukarundersökningar 

Ej genomförts. 
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5 Synpunkter och klagomål 

5.1 Sammanställning synpunkter 

Synpunkter och klagomål har under 2021 främst rört att träfflokalen varit stängd. Med 
nya lokaler under hösten 2021 så kunde träfflokalen återigen öppna. 
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6 Samverkan 

Samverkan med brukare för att skapa inflytande och delaktighet i verksamheten och en 
möjlighet för verksamheten att inhämta synpunkter. 

Tre vanliga brukarråd har hållits i de nya lokalerna på Lärarvägen 3. I dessa så har det 
varit fokus på invigningen och hur lokalerna ska nyttjas på bästa sätt. Inför flytten till 
lokalerna så har brukarrådet fått lämna synpunkter på vad de tycker är viktigt att det 
finns i denna. Ett relaxrum, biljardbord och vilorum för den som behöver gå undan har 
bland annat varit önskemål vilket har gått att genomföra under hösten. Vid invigningen 
så fick alla brukare som ville och personal namnskyltar med sitt förnamn samt 
#viärupplands-bro. Detta var något som det beslutats om vid brukarråd för att besökare 
lätt skulle kunna identifiera vem de kan fråga om saker. 

Inför invigningen hade brukarrådet beslutat att skapa olika grupper, bakgrupp och 
dekarationsgrupp var några av dem, likväl fördelades arbetsuppgifter under invigningen 
även till brukare utanför brukarrådet. Vid en ordinarie planeringsdag med medarbetarna 
på socialpsykiatrin så bjöds även brukare som ville in att delta, nio stycken valde att 
komma och samtliga som är med i brukarrådet. De fick genomgång om att de yttre 
ramarna lagstiftning, politisk vilja, budget och riktlinjer är sådant som styr 
verksamheten. Deras idéer för vad de vill ha för aktiviteter i lokalerna togs tillvaro. 

Samverkansträffar genomförds kontinuerligt med personligt ombud. Kontakt har även 
skett i individärenden samt besök i socialpsykiatrins verksamhet. 

Samverkan med myndighetsutövningen sker kontinuerligt både på övergripande nivå 
och också på individnivå. Handläggare och boendestödjare har inbokade 
samverkansträffar flera gånger per termin. 

Samverkan mellan sysselsättningen Athena och träfflokalen Växhuset har med flytten 
till gemensamma lokaler gett nya möjligheter, där samverkan är central för att tillvarata 
resurser och kompetens på bästa sätt. 

6.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Samverkan kommer att fortgå som beskrivit ovan. Det som kommer att utvecklas är 
samverkan för att brukarna ska kunna ta del av mer information om samhället. Bland 
annat att personligt ombud kommer och föreläser för dem om funktionen personligt 
ombud. 
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7 Plan för nästkommande år utifrån identifierade 
förbättringsområden 

Att utveckla verksamheten, dels sysselsättningen Athena, dels träfflokalen Växhuset. 
Viktigt att dessa verksamheter görs kända för målgruppen, företrädare och 
samverkanspartners. 
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1 Syfte och mål 
En kvalitetsberättelse ska beskriva hur verksamhetens kvalitetsarbete för föregående år 

har bedrivits. Den ska ge svar på vilka resultat som har uppnåtts inom verksamhetens 
kvalitetsarbete samt vilka åtgärder som är vidtagna för att säkra kvaliteten. 

Kvalitetsberättelsen ska vara till nytta för verksamheten själv. Där ska såväl 
medarbetare som verksamhetsansvariga kunna identifiera förbättringsområden och med 
detta lägga en plan för kommande arbete, med de prioriteringar som är mest angelägna 

att göra. 

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

identifierade delarna inom nämndens alla verksamheter och syftar till att ge politiken en 
uppfattning om helheten. 



27 Kvalitetsberättelse år 2021 Socialnämnden - SN 22/0090-1 Kvalitetsberättelse år 2021 Socialnämnden : Kvalitetsberättelse 2021 Halso- och sjukvårdsenheten LSS, bilaga 12

 

Hälso- och sjukvårdsenheten LSS, Kvalitetsberättelse 2021 4(12) 
 

 

2 Verksamhetsinriktning och ansvar 

2.1 Målgrupp 

Hälso -och sjukvårdsenheten (HSE) ansvarar för hälso-och sjukvårdsinsatser på 

kommunens särskilda boenden i egenregi, servicehus, dagverksamhet för äldre, särskilt 

boende inom LSS, servicebostäder LSS samt daglig verksamhet. HSE ska erbjuda alla 
patienter en god och säker hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå. 

Enheten består av sju (7) sjuksköterskor, tre (3) fysioterapeuter och tre (3) 

arbetsterapeuter. Av dessa arbetar en (1) sjuksköterska , en (1) fysioterapeut och en (1) 
arbetsterapeut  inom LSS. 

2.2 Uppdrag och ansvar 

Hälso-och sjukvårdsenhetens övergripande mål är att utveckla verksamheten med 

övriga verksamheter. Vårt mål är att bedriva en god och patientsäker vård samt att 
arbeta förebyggande gällande fall, undernäring, trycksår, munhälsa och BPSD-symtom. 
Vi arbetar aktivt i teamet i kvalitetsregistren Senior Alert, BPSD och "Tidiga Tecken". 

Sjuksköterskorna arbetar med att utbilda personal i säker läkemedelshantering inför 
delegering men även att öka kunskapen om när och varför avvikelser ska skrivas för att 

vi ska hitta de förbättringsområden som behövs arbeta med. Ansvaret omfattar samtliga 
LSS-boenden/serviceboenden, Daglig verksamhet, Kungsgården, Norrgården, Bro 
servicehus, Kungsängens servicehus och dagverksamhet. Utförligare beskrivning av 

vårt patientsäkerhetsarbete beskrivs i patientsäkerhetsberättelsen som skrivs årligen. 
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3 Föregående års identifierade 
förbättringsområden 

Då fler patienter blir äldre och tidigare får tecken på kognitiv funktionsnedsättning till 
exempel demens ser man behov av att höja kompetens och utveckla arbetet kring dessa 

individer. Hälso -och sjukvårdsenheten satsade under 2021 att den legitimerade 
personalen gick utbildningen "Tidiga Tecken" som är ett kartläggningsverktyg för att 

upptäcka symtom. Man kommer vidare att behöva arbeta och samverka med bland 
annat vårdcentralen om hur man på bästa sätt använder sig av all den kunskap om 
individen som inhämtas. Detta är ett arbete som fler kommuner gör och hälso -och 

sjukvårdsenheten deltar i Forum carpe där man för dialoger och drar lärdom av 
varandra. Den legitimerade personalen deltar även på nätverksträffar via Forum carpe 

där man har möjlighet att lyfta och arbeta med frågan. 

Samverkan mellan HSE, LSS och Daglig verksamhet har utvecklats. Utifrån pandemin 
där våra patienter befinner sig i flera verksamheter har man behövt finna tydliga rutiner 

för informationsöverföring, till exempel vid smittspårning. Enheterna har tillsammans 
utvecklat fungerande samverkan och struktur kring detta. 
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4 Egenkontroll 

Sammanfattning av årets egenkontroller 

Vi utför egenkontroll på följande områden: 

 Hygien, självskattning har gjorts två (2) gånger per år.  

 Narkotikahantering, sjuksköterska kontrollräknar 1 gång/månad. Detta följs även 
upp vid den externa apoteksgranskningen. 

 Dokumentationen 

 Läkemedelshantering, extern granskning av apoteket gjordes i maj/juni. Inga 

anmärkningar gjordes på läkemedelshanteringen. 

 Arbetstekniska hjälpmedel kontrolleras regelbundet enligt årshjul.  

  

4.1 Identifierade förbättringsområden 

Förbättringsområde finns gällande läkemedelshanteringen. Sjuksköterskorna har lagt 

ner tid att arbeta upp föreläsningsmaterial att använda sig av när man utbildar personal 
inför delegering. En utmaning har varit när fler vikarier behöver få utbildning och det 

utifrån restriktioner inte gått att sitta flera tillsammans. Man har arbetat fram 
PowerPoint material som man använt sig av vid utbildningar via Teams. Detta är ett 
komplement till övriga rutiner vid delegering såsom att utbildningen Säker 

läkemedelshantering ska göras på svensk demenscentrum samt kunskapstest innan en 
delegering kan ges. Vi har dock sett att för att säkerställa att personalen får kompetens 

gällande läkemedelshanteringen så behöver vi göra extra insatser i form av 
föreläsningar. 
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5 Synpunkter och klagomål 

Klagomål och avvikelser hanteras enligt interna rutiner. Vi tar emot klagomål och 

svarar så fort som möjligt med återkoppling till berörd person. Alla synpunkter och 
klagomål registreras i kommunens elektroniska systemet "360". 

  

5.1 Sammanställning synpunkter 

Inga skriftliga synpunkter eller klagomål har inkommit under 2021. 
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6 Avvikelsehantering 

Varje enhet har kvalitetsmöten en gång i månaden där de tillsammans går igenom 

avvikelser, klagomål och synpunkter som uppkommit i verksamheterna. Man arbetar 
med att hitta samverkansformer där HSE kan delta på kvalitetsråden. Synpunkter och 

klagomål som inkommit till hälso-och sjukvårdsenheten tas alltid upp på APT för 
kollegialt lärande. Detta ger möjligheter till personalen för att få information om 
verksamhetens kvalitetsarbete. 

6.1 Avvikelser och förbättringsförslag 

Det har under detta år inkommit fem (5) stycken, (57 st 2021) läkemedelsavvikelser och 

5 stycken (6 st 2019) fallavvikelser varav 2 lett till frakturer. I 
patientsäkerhetsberättelsen beskrivs avvikelsehanteringen ytterligare. 

En orsak till färre läkemedelsavvikelser kan bero på att vi har arbetat med att förtydliga 
med vad en avvikelse är då man fått in många avvikelser där patienten tex tackat nej till 
sin medicin vilket inte är en avvikelse. Detta kan dock inte vara hela förklaringen. 

Under 2022 behöver man satsa på att informera och utbilda personal i hur och varför 
man skriver avvikelser då skäl finns att tro att alla avvikelser som faktiskt sker inte 

skrivs ner. 

  

6.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Ett förbättringsområde som nu belyst är vikten av information och undervisning till 

personal hur och varför man skriver avvikelser. Då endast 5 avvikelser finns inlagda i 
systemet för 2021 för samtliga LSS boenden och serviceboenden tyder det på brister i 
att man inte lyfter och skriver avvikelser på händelser som sker. 

Man har ännu inte funnit någon form där hälso- och sjukvårdsenheten deltar på 
enheternas kvalitetsråd. När nya organisationen träder i kraft 2022 och hälso- och 

sjukvårdens personal står under enhetschef LSS så integreras enheterna med varandra 
och medverkan sker då mer naturligt. 
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7 Samverkan 

Hälso-och sjukvårdsenheten har samverkan med alla enheter minst fyra (4) ggr/år. 

Hälso-och sjukvårdsenheten samverkar med medicinskt ansvarig sjuksköterska,  
avdelningschef,  enhetschefer på LSS, Daglig verksamhet samt verksamhetscheferna på 

regionens vårdcentraler som är belägna i kommunen. 

Tidigare har man haft samverkan med myndighet men efter omorganisationen 1 januari 
år 2022 sitter man tillsammans i ledningsgrupp och har därmed samverkan kontinuerligt 

genom året. 

7.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Gällande den externa samverkan så är det ett mål för framtiden att ha samverkansmöten 
där även psykiatrin medverkar. Under 2021 har man haft gemensamma SIP möten där 

även psykiatrin medverkat. 

Intern samverkan behöver ses över gällande, HSE, LSS och Daglig verksamhet. I och 
med pandemin har en del möten inte blivit av medan andra former av samverkan har 

skapats. 
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8 Riskanalys 

I samband med organisationsförändringen där hälso-och sjukvårdsenheten successivt 

avvecklas och personalen går under LSS - verksamhetens enhetschef har riskanalyser 
gjorts. Dels har all personal inom HSE gjort riskanalys tillsammans med även 

enhetscheferna i dem verksamheter som tar personalansvaret gjort riskanalys. 

8.1 Genomförda riskanalyser 

Riskanalys har gjorts med enhetschefer och hälso-och sjukvårdspersonal inför den 

omorganisation som sker 2022. Omorganisationen innebär att hälso-och 
sjukvårdsenheten läggs ner och personalen kommer att underställas enhetscheferna på 

respektive enhet de arbetar mot. 

En del av de risker som man såg var: 

 Arbetsterapeuter och fysioterapeuter såg en risk att de ska tilldelas andra 
arbetsuppgifter vilket skulle leda till mindre tid för rehabilitering. Som åtgärd 

har arbetsterapeuter och fysioterapeuter presenterat sina arbetsbeskrivningar för 
respektive yrke till enhetschefer i verksamheterna. 

 Mindre erfarenhets -och kompetensutbyte då man inte samverkar dagligen. För 

att åtgärda detta ska man gemensamt planera för utbildningar så man träffas i 
andra forum.  På så sätt tillvaratas allas kompetens och ökar tryggheten. 

 Brist på sjuksköterskor på en enhet på grund av frånvaro. För att inte detta ska 
ske så ska resursplaneringen göras tillsammans. De möten som professionerna 

haft varannan vecka ska fortsätta och vi ska sträva efter en helhetssyn där alla 
hjälps åt att bemanna enheterna. 

 Uppföljningsmöten av den risk -och konsekvensanalys som gjordes inför 

omorganisationen ska följas upp i maj och september månad. 
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9 Genomförda externa granskningar 

En extern granskning av läkemedelshanteringen gjordes av Apoteket juni 2021. Inga 

anmärkningar gjordes. 

9.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Inga anmärkningar gjordes under apoteksgranskningen. Ett förbättringsområde som 
ändå kan belysas är vikten av att man skriver och följer upp avvikelser för att fortsätta 

att hålla en hög kvalitet. 



27 Kvalitetsberättelse år 2021 Socialnämnden - SN 22/0090-1 Kvalitetsberättelse år 2021 Socialnämnden : Kvalitetsberättelse 2021 Halso- och sjukvårdsenheten LSS, bilaga 12

 

Hälso- och sjukvårdsenheten LSS, Kvalitetsberättelse 2021 12(12) 
 

 

10 Plan för nästkommande år utifrån identifierade 
förbättringsområden 

  Arbeta hälsobefrämjande. Planering finns för att starta grupper där man arbetar 

med hälsofrågor, till exempel kost och motion. Utbildningen behöver anpassas 
till målgruppen och grupperna anpassas så alla kan tillgodogöra sig utbildningen 
på samma nivå. 

 Öka patienternas delaktighet och valfrihet. Utifrån patentlagen öka delaktigheten 
i individens vård och behandling.   

  Att känna "min arbetsmiljö är andras arbetsmiljö" 

  Kontinuerligt arbeta för att behålla den goda arbetsmiljön 
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1 Syfte och mål 
Mål  

Målet för verksamheten Destinys Care karakteriseras av långsiktighet för ökad stabilitet, 

förändring och utveckling inom de fem områdena kvalitet, ekonomi, kunder och 

medarbetare samt hållbarhet. Destinys Care styrelse har beslutat om att konkurrera 

enbart med kvalitet.  

Det övergripande målet för 2021 var att förebygga smittspridningen av Covid 19. Detta 

mål har uppnåtts. Destinys Care klarade av hantering av Covid 19 på ett bra sätt. Det 

var ett bevis på den höga kompetensen hos ledningen och personalen på Destinys Care. 

Detta var också ett bevis på ett fungerande ledningssystem inom verksamheten.  

 

Mål för 2022 

 Att fortsätta att förebygga smittspridningen av Covid 19. Detta genom att följa 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

 

 Att alla medarbetare inom verksamheten Destinys Care ska ha tillräcklig kunskap för 

att kunna utföra sitt uppdrag på ett bra sätt. Detta genom en stor satsning på 

personalens kompetensutveckling. De personal som inte är undersköterskor kommer att 

erbjudas validerings kurser till undersköterska. Målet är att ca 90% av medarbetare 

inom verksamheten ska vara undersköterskor i slutet av 2022.  

 

 Att öka kvaliteten och förbättra vård och omsorgen för våra brukare. Detta genom att 

utöka bemanningen och införa fast omsorgspersonal till alla våra brukare.  

 

 Att arbeta för att uppnå hållbarhetsmålet utifrån den sociala aspekten dvs den 

mänskliga dimensionen, den ekonomiska aspekten och den klimat- & 

miljöaspekten. Detta genom bland annat att utöka kunskapen och höja 

medvetandet kring miljöfrågor hos samtliga medarbetare, ställa krav på och 

samarbeta med andra företag, beställare, leverantörer, myndigheter och 

organisationer samt att ta vårt gemensamma ansvar, planerar och arbetar för att 

uppnå de globala hållbarhetsmålen.  

 

 Att hålla budget i balans.  Detta trots extra kostnader relaterad till Covid 19 och 

de utökade energi och bränslekostnaderna under 2022.  
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2 Verksamhetsinriktning och ansvar 

2.1 Målgrupp 

Alla enskilda med biståndsbedömt insatsbeslut inom ramen hemtjänst, Ledsagar-och 

avlösarservice samt personlig assistans oavsett ålder. 

2.2 Uppdrag och ansvar 

Verksamhetsbeskrivning: 

Destinys Care AB är ett aktiebolag med organisations.nr: 556 889–7382.  Destinys Care 
startade sin verksamhet 2012-04 03. Destinys Care AB fick tillstånd att bedriva 

personlig assistans för 3 personkretsen enligt LSS från Socialstyrelsen 2012-06-18.  
Destinys Care har tillstånd att bedriva hemtjänst, ledsagar-avlösarservice i Upplands-

Bro kommun sedan mars 2013. Nytt avtal skrevs i slutet av juni 2021. Destinys Care 
AB har också tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva 
hemtjänst, ledsagarservice, och avlösarservice i hemmet.  

Destinys Care har sitt kontor på Femstenavägen 7 i Kungsängen.  

Uppdrag:  

1. Att utföra hemtjänstinsatser enligt SoL. Hemtjänst är en beteckning på en 

samling insatser som socialtjänsten beviljar med stöd av 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (SoL).  

2. Att utföra Ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS 

3. Att utföra personlig assistans enligt LSS 

 

Destinys Care utför hemtjänstinsatser för cirka 100 brukare, avlösarservice i hemmet för 

2 brukare, ledsagarservice för 5 brukare samt personligassistans för en brukare.  

 

 

Övergripande mål: 

 

 Det övergripande målet är alltid att skapa bra dagar tillsammans med individens 

behov i centrum och utifrån detta säkerställa att verksamheten är rätt bemannad 

med rätt kompetens samt följa upp verksamhetens kvalitet-, resultat och 

måluppfyllelse. 

 

Vision 

Bemötande - Alla människors lika värde är grundläggande! 

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

Kontinuitet - för brukarens trygghet! 
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Ansvar:  

På Destinys Care finns en verksamhetschef (kallad nedan VC), två samordnare, en 

ekonomiansvarig och cirka 35 omsorgspersonal (undersköterskor, vårdbiträde, personlig 

assistans, ledsagare och avlösare). Omfattningen av tjänstgöringen är olika dvs deltid/heltid. 

Under hösten 2021 har verksamheten anställd en kvalitetsansvarig ( under 5 månader). 

Ansvar: 

 Verksamhetschefen (VC) är ansvarig för Följande: 

- Ledningssystemets systematiska kvalitetsarbete inom verksamheten Destinys 
Care. Ledningssystemet säkerställer att det finns rutiner för alla insatser. 

Kvaliteten kommer att systematisk och fortlöpande utvecklas och säkras. 
Verksamhetschefen är ansvarig för att fastställa övergripande mål för det 
systematiska kvalitetsarbetet.  

- Att ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för hur det systematiska 
kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att kunna styra, följa upp och 

utveckla verksamheten. 

- Att mål för verksamheten formuleras och att dessa mål uppnås. 

- Egenkontroll, analys, åtgärder, utvärdering och uppföljning. 

- Utredning och uppföljning av avvikelser och klagomål.   

- Arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hon är ansvarig för att 

se att det finns ett skyddsombud utvald av medarbetarna.  

- Budget och ekonomin och ser till att det finns lokaler, skyddsutrustning, IT-
system, datorer, mobiler, bilar, arbetskläder….. 

- Anställning, avtal, försäkringar, rekrytering  

- Kompetensutveckling av personal. 

- Beställning och anordning av relevanta kurser och utbildningar (T.ex: 
brandutbildning, HLR; Förflyttningsteknik, webbaserade hygienkurser, 
Kommunikation, valideringskurser,… ) 

- VC tillsammans med samordnarna är ansvariga för all kommunikation med 
brukarna, deras anhöriga och alla anställda samt kommunikation med de 

berörda verksamheterna dvs Försäkringskassan, kommunen, 
biståndshandläggarna, och Socialstyrelsen/IVO, hemsjukvården… 

- Arbetsträffar, möte, planeringsdagar, aktiviteter, informationsöverföring till 

personal. 

- Information till allmänheten i form av informationsblad, hemsida och eventuella 

andra sociala medier.  

- Information om verksamheten till andra aktörer, exempelvis genom att ta emot 

studiebesök eller närvara på olika möten.  

- Ansvarar för samverkan med berörda verksamheterna. 

- Sammanställning av verksamhetsberättelse och kundundersökningar. 
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 Samordnaren: Det finns två samordnare verksamma inom verksamheten 

Destinys Care.  

Som samordnare ansvarar man för att, i nära samarbete med verksamhetschef, planera 

verksamheten så att våra brukare får en god och trygg vård och omsorg på rätt tid. 

Ibland innebär arbetet också att arbeta i den direkta hemtjänsten, hemma hos brukarna. 

Detta för att bedöma omvårdnadsbehovet vid en akut förändring i brukarens 

hälsotillstånd. 

Samordnarna är ansvariga för följande: 

- Administrativt arbete i form av ta emot och verkställa beslut. 

- Att tillsammans med brukaren och, brukarens kontaktperson upprättar 
genomförandeplaner.  

- Kommunikation och information mellan verksamheten, kommunen, brukare och 

personal, både på arbetsgruppsmöten och däremellan.  

- Kommunikation och information mellan arbetsgrupp och ledningsgrupp. 

- Administrativt arbete i form av planering, kallelser, dagordningar inför och 
minnesanteckningar efter möten och planeringsdagar med arbetsgrupp och 
ledningsgrupp. 

- Att planera för och utföra det dagliga arbetet inom verksamheten. 

- Att planera för utförandet av brukarnas insatser utifrån beslutet i vårt 

planeringssystem. 

-  Schemaläggning. 

-  Kontakt med biståndshandläggarna och brukarna samt deras 

anhöriga/föräldrar/legal företrädare.  

- Genomgång av utförda insatserna och dokumentationer.  

- Beställning av matlådor och ta emot matlådor 

- Morgonrapport samt kontinuerlig rapportering till personal 

- Att delta i det systematiska kvalitetsarbetet inom verksamheten. 

- Att tillsammans med VC göra egenkontroller, ta emot, utreda, analysera, 
åtgärda, utvärdera och uppfölja avvikelse och klagomål. 

- kommunikation med brukarna, deras anhöriga och alla anställda samt 
kommunikation med de berörda verksamheterna dvs kommunen, 
biståndshandläggarna, och hemsjukvården… 

- Planera för personalens arbete. 

- Se till att det finns skyddsutrustningar och annat nödvändigt material 

- ”Hålla ihop” verksamhetens arbete, så vi arbetar åt samma håll.  

- Driva och hålla i utvecklingen av den gemensamma verksamheten.  

 Kvalitetsansvarig: 
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- Att vara kontaktperson (fast omsorgspersonal) till ett antal brukare. 

- Att följa lagar och författningar samt att följa rekommendationer gällande 

minskning av smittspridningen (Covid 19) 
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3 Föregående års identifierade förbättringsområden 
Förbättringsområde: Kompetensutveckling: 

Hur har verksamheten arbetat med det?  

 Fem personal har erbjudits validerings kurser till undersköterska under 2021. 

 Ytterligare 3 personal erbjudits till validering kurser till undersköterska i början 
av 2022.   

Resultat:  

 En personal blev klar med sin utbildning och fick sin undersköterskeexamen i 

slutet av 2021.  

 Fyra personal kommer att bli klara med sin undersköterskeutbildning i maj 

2022.  

 Tre personal blir klara med sin undersköterska utbildning i slutet av 2022. 

 Föregående årsplan har följts. 

 

Förbättringsområde: Utveckla och säkra kvaliteten inom verksamheten 

Hur har verksamheten arbetat med det? Verksamheten anställde en 
kvalitetsutvecklar för att tillsammans med VC göra riskbedömningar och 

egenkontroller. 

Resultat: Egenkontroller har genomförts i följande moment: Riskbedömningar och 

Egenkontroll av matlådor, kompetens hos personal, basala hygienrutiner, matlådor, 

larm. 
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4 Egenkontroll 

4.1 Genomförda egenkontroller 

Egen kontroll har gjorts med enighet med SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 1 § och 

HSLF-FS 2017:12. Verksamhetens kvalitet säkerställs, följts upp och utvärderas genom 

egenkontroll. Kontrollerna syftar till att säkerställa att gällande lagstiftning efterlevs och 

tjänar som underlag för att utvärdera och identifiera förbättringsområde. 

 

Följande egenkontroller har gjort under 2021:  

1. Egenkontroll av matlådor har gjorts enligt följande: 

Syftet med egenkontroll av matlådorna är att tillgodose varje brukares näringsbehov, 

minimera risken för att kylkedjan bryts. Målet är också att varje brukare ska känna sig 

trygga med den mat de får. Maten ska hålla kvalité och brukaren ska får en 

tillfredsställande matupplevelse.   

 Kunskap: 

- Kontrollerar om det finns skriftliga rutiner för hantering av matlådorna 

- Kontrollerar om rutinerna är uppdaterade  

 

 Beställning av matlådor:  

- Har kontrollerat om beställning av matlådor ha skett korrekt i systemet 

”Mashie”.  

- Har kontrollerat om matsedlar har lämnats ut till brukarna i god tid 

- Har kontrollerat om brukarna har fått hjälp av personalen för att läsa och 

fylla i matsedeln.  

- Att matsedlarna, inklusive eventuell specialkost har registrerats och beställts 

korrekt.  

 

 Ankomst av matlådor:  

- Har kontrollerat om förpackningar är hela, bäst-föremärkning och märkning av 

matlådans innehåll samt brukares namn. 

- Har kontrollerat om yttemperaturen mäts med IR-termometer i direkt anslutning 

till att matlådorna anländer och registrerats. Matlådans temperatur ska vara högst 

+8 grader.  

 

Transport av matlådor:  

- Har kontrollerat om matlådorna transporteras i godkänd kylväska samt 

kontrollerat att kylväskan är hel och ren innan den packas. 
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- Har kontrollerat om kylklampar används i kylväskorna. I de små 

kylväskorna används kylklamp i botten och de stora kylväskorna i botten och 

uppepå matlådan.  

- Har kontrollerat om kylklampar förvaras i frysen när de inte används, så att 

de är ordentligt kalla vid användning, detta för att matlådans temperatur inte 

ska överstiga +8 C˚ under hela transporten.  

- Har kontrollerat om matlådan ställas in i kylskåp om den inte ska ätas 

omedelbart. 

 

Mathantering och matsituation hos brukare:  

- Har kontrollerat om all mat med bruten förpackning har märkts med datum då 

den öppnats och är övertäckt när den förvaras i kylskåp. Förpackningar som 

används till att förvara mat i ska vara godkända att förvara livsmedel i. 

 

 

2. Egen kontroll av basala hygienrutiner och rutiner för att minska risken för 

smittspridningen har gjorts enligt följande: 

Syftet med egenkontroll av basala hygienrutiner var att kontrollera hur samtlig personal på 

verksamheten följer basala hygienrutiner och arbetar aktivt med att minimera risken för 

smittspridning av Covid 19. Målet är att undvika att smittspridning av Covid-19 sker och att 

ha ett långsiktigt arbete med att förbättra förutsättningarna i äldreomsorgen att ge en vård 

och omsorg av god kvalitet. 

 Kunskap-utbildning:  

- Har kontrollerat om det finns skriftliga rutiner för basala hygienrutiner 

  

- Har kontrollerat om rutinerna är uppdaterade och är anpassade efter pandemin 

 

- Har kontrollerat om all personal genomfört Socialstyrelsens webbutbildning 
gällande basala hygienrutiner och har gjort kunskapstestet. 

 
- Har kontrollerat om alla anställda har skrivit på hygienavtalet.  

 
- Har kontrollerat om personalen har kunskap om Socialstyrelsens föreskriften 

SOSFS 2015:10 om basala hygienrutiner inom vård och omsorgen. 
 

- Har kontrollerat om personalen följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer gällande smittspridning och hantering av Covid 19. 

 

 Skyddsutrustning: 

 
- Har kontrollerat om verksamhetschefen har tillhandahållit med personlig 

skyddsutrustning (CE-märkt munskydd IIR och heltäckande visir, handsprit, 
förkläder, handskar..). 

- Har kontrollerat om personalen har fått information om hur och när dessa 

skyddsutrustningar ska användas. 
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 Informationsöverföring: 

 

- Har kontrollerat information från verksamhetschefen gällande hygienrutiner och 
rutinerna gällande hantering av covid-19. 

 
- Har kontrollerat antal vaccinerade (mot Covid) personal. 

 

- Har kontrollerat om samverkan med berörda verksamheter gällande minskning 
av smittspridningen har fungerat. 

 
- Har kontrollerat om personalen fått information kring hantering av Covid 19, 

dvs att stanna hemma vid symptom och provtagning.  
 

 

3. Egen kontroll av registrering av utförda tider har gjorts enligt följande: 

 

Syftet med egenkontroll av utförda och registrerade tider/insatser var att kontrollera 

beslut och planerings följsamhet. Detta för att säkerställa att brukarnas insatser utförs 

enligt beslut och i angivna tider. Ytterligare syftet med egenkontrollen var att kontrollera 

om registrering och dokumentationssystemet Life Care, LMO och Phoniro Care fungerar 

som det ska.  

 

 Kunskap: 

- Har kontrollerat om det finns skriftliga dokument angående hantering av Life 

Care och LMO tillgängligt för personal. 

- Kontrollerat om alla personal har fått undervisning i registreringssystemet via 

mobilen ”Life Care”.  

- Kontrollerat om det finns tillräckligt med mobiler och datorer tillgängligt för 

personalen. 

- Kontrollerar om personalen får stöd av administrativa personal vid 

felregistrering 

 

 Felanmälningar: 

- Kontrollerat om administrativa personalen gör felanmälan gällande brister i 

systemet  

 

 Praktiska genomförandet 

- Kontrollerar antal icke registrerade insatser, fel registrerade insatser och manuell 

registrerade insatser/tider. 

 Tekniska genomförandet 

- Kontrollerar hur ofta systemet har varit nedlagd och hur administra t iva 

personal har hanterat registrering av utförda tiderna 
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4. Egenkontroll av trygghetslarm har gjorts enligt följande: 

 

Syftet med egenkontrollen var att säkerställa att den enskilde får ett snabbt, återkoppling 

och hjälp och att förebygga försämringar i den enskildes hälsotillstånd. Detta för att öka 

den enskildes trygghet. 

 

 Kunskap: 

- Kontrollerar om det finns skriftliga rutiner för hantering av trygghetslarm. 

- Kontrollerar om det finns kontaktuppgifter till larmcentralen 

- Kontrollerat om all personal vet hur de ska svarar på larm, hur snabbt de ska vara 

på plats och hur de ska kvittera larmet. 

 

 Ansvar: 

- Kontrollera om det finns en larmansvarig vid varje arbetspass 

 

 Tekniska kontroller: 

 

- Alla trygghetslarm har testats två gånger under 2021.  

- Kontrollerat om kommunens larmansvarige har kontaktas vid tekniska brister 

- Kontrollerat om avvikelser har skrivits vid händelser gällande trygghetslarm 

 

 Antal larm 

- Kontrollerat rapporter från larmcentralen gällande verksamhetens antal larm, 

tider för utryckning  

 

 

5. Egenkontroll: Dokumentation 

Syftet med egenkontrollen av dokumentationen var att säkerställa den enskilde 

trygghet och delaktighet i planering för utförandet av sina beslutade insatser. 

 

 Kunskap: 

- Kontrollerar om det finns skriftliga rutiner för dokumentation 

  

- Kontrollerar om personalen har kunskap om Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av 

SoL och LSS. 

 

 Genomgång av upprätta genomförandeplanen 

- Kontroll av skrivna och inskickade genomförandeplan 

- Kontroll av genomförda uppföljningar 

- Kontroll av den dagliga dokumentationer 
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6. Egenkontroll: Kontaktperson-fastomsorgspersonal 

- Kontrollerat om alla brukare har blivit tilldelade en kontaktperson/fast 

omsorgspersonal. 

 

7. Egenkontroll: personalens kompetens 

Syftet med denna egenkontroll var att göra en uppskattning av 

personalenskompetens och behovet av kompetensutveckling samt att ge personal 

möjlighet till kompetensutveckling för att stärka sin yrkesroll. Målet är att höja 

kompetensen i personalgruppen. Detta för att säkra och förbättra vård och omsorgen 

för våra brukare.  

- Kontroll av personalens senaste kompetensutveckling 

- Kontroll av antal anställda med undersköterskeutbildning 

- Kontroll av antal anställda som har genomfört brand utbildning, HLR-

utbildning, förflyttningsteknik, dokumentation,… 

- Kontroll av antal anställda som går på valideringskursen till undersköterska. 

 

8. Egenkontroll: Samverkan 

- Kunskap: 

- Kontrollerar att det finns dokumenterade rutiner för hur samverkan med 

olika aktörer ska ske. 

- Kontrollera om det finns kontaktuppgifter tillgängliga till personal. 

- Kontrollerar att protokollen och information från olika samverkansmöten 

nås alla medarbetare. 

 

 

 

4.2 Resultat av egenkontroller 

Redovisa resultatet av genomförda kontroller. 

1: Matlådor: 

 Resultat 

2021-11-19 Det har visat brister i användning av kylklampar då det inte har funnit 

tillräckligt många kylklampar ibland. Anledningen till att det har varit brist på 

kylklampar är för att de inte har återlämnats till verksamhetens lokaler. Fjorton nya 

kylklampar är nu införskaffade och personalen uppmanas till att använda dem. Det har 

inte förkommit avvikelse på temperaturen av matlådorna. Det har inte kommit in 

rapporteringar om misstänkt/ konstaterad matförgiftning hos brukare eller allergiska 

symtom.  

Resultatet indikerar på att bristerna gällande hantering av matlådor och matsituation hos 

brukare har åtgärdats på korrekt sätt och att verksamheten nu ligger i fas med att 

efterfölja ovannämnda riktlinjer och policys. Syftet med att tillgodose näringsbeho v är 
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en stor fokus i det dagliga arbetet hos varje enskild brukare. Det arbetas aktivt med att 

minimera riskerna för att bryta kylkedjan och dess följder. På detta sätt har 

verksamheten uppnått sitt mål med att tillgodose mat som håller kvalité till brukarna 

samt att personalen aktivt arbetar med att ge brukarna tillfredsställande matupplevelser 

efter enskilds brukares behov. 

 

 

2: Basala hygienrutiner: 

Antal personal med korrekt resultat för varje moment i förutsättningar för Basala 

hygienrutiner september månad; 

 Korta ärmar: 70%  

 Utan ringar: 80%  

 Utan armband/ armbandsur: 70% 

 Utan plåster/förband m.m.: 100%  

 Korta naglar, utan nagellack/ konstgjort material: 4 personal av 10. 

 Kort eller uppsatt hår/ skägg: 80% 

 Uppsatt/ instoppad huvudduk: 1 personal. 
 

 

 

Antal personal med korrekt resultat för varje moment i följsamhet till Basala 

hygienrutiner september månad; 

 Handdesinfektion omedelbart före/ efter varje vård- och omsorgsmoment: 

före: 80% 
efter: 90% 

 Handdesinfektion omedelbart före/efter användning av handskar: 

före: 40% 
efter 80% 

 Användning av handskar; endast vid kontakt med/ risk för kontakt med 
kroppsvätskor: 10 av 10.  

 Byte av inkontinensskydd/ toalettbesök/ personlig omvårdnad: 8 av 10. 

 Bäddning och av-/påklädning: 5 av 10. 

 Hantering av smutstvätt/ avfall, städning/rengöring och desinfektion av ytor: 5 
av 10. 

 

 

 

Antal personal med korrekt resultat för varje moment i förutsättningar för Basala 

hygienrutiner november månad; 

 Korta ärmar:  

 Utan ringar:  

50% av alla personal hade helt korrekt resultat i samtliga 

k  

 

8 av 10 personal hade helt korrekt resultat i samtliga kategorier. 
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 Utan armband/ armbandsur:  

 Utan plåster/förband m.m.:  

 Korta naglar, utan nagellack/ konstgjort material:  

 Kort eller uppsatt hår/ skägg:  

 Uppsatt/ instoppad huvudduk:  
 

 
 

Kompetensutveckling: Föregående personal som gick valideringsutbildningen var det 

två av tre som slutförde den. Samtliga personal har deltagit i HLR-och brandutbildning 
samt Förflyttningstekniken 

 

4.3 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Utifrån genomförda egenkontroller beskriver du här vilka förbättringsområden som 

identifierats samt genomförda och planerade åtgärder. 

Matlåda: Genom att aktivt arbeta med att minimera risken med att kylkedjan bryts ökar 

man chanserna till att maten inte förorenas. Verksamheten gör dagligt arbete med att 

efterfölja ovannämnda riktlinjer och policys genom att kontrollera yttemperatur på 

matlådor, tillgodose näringsbehovet för varje enskild brukare. 

 

Basala hygienrutiner: I och med bristerna i samtliga genomförda observationsstudier 

bedöms det att behovet av kontinuerlig utbildning, uppmuntran och reflektionstillfällen 
behövs. Det behövs sammanställas tydliga åtgärder som bör vidtas. Åtgärderna kan se 

ut på följande sätt: 

• I samband med att anställningsavtalet skrivs på ska personen skriva på hygienavtal 
som förbinder man sig att följa Destinys Cares rutiner. 
• Om någon identifieras som inte följer rutinen har all personal ett ansvar att påtala detta 

för kollegan samt så snart som möjligt informera närmaste chef/ hygienansvarig. 
• Samordnare/ verksamhetschef/ hygienansvarig har snarast ett medvetandegörande 

samtal som skall dokumenteras. 
• Berörd person ombeds att omgående rätta till eventuella brister. Om hen inte gör detta 
kan hen inte arbeta utan får då ta någon form av giltig frånvaro utan lön tills att bristerna 

har åtgärdats. Detta ansvarar verksamhetschefen för. 
• Upprepad misskötsel kan leda till arbetsrättslig åtgärd. 

Resultaten för observationsstudierna indikerar även på att fortsatta observationsstudier 

behövs genomföras kontinuerligt.  

 

Kompetensutveckling: Ytterligare personal ska erbjudas valideringskurser till 
undersköterska 

Fortsatt med årliga utbildningar i HLR och förflyttningstekniken. 

Förbättra och eventuellt förlänga introduktionsdagarna. 

personal hade helt korrekt resultat i samtliga kategorier. 
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Personal som jobbar inom LSS har fått kurser i kommunikation, förflyttningsteknik, 

barnrättigheter och barnkonventionen. Samt relevanta lagar och författningar inom LSS. 

De har fått information om verksamhetens policy och rutiner kring tvång och 

begränsningsåtgärder. 
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5 Brukarundersökning 

5.1 Genomförda brukarundersökningar 

Destinys Care har inte genomfört några brukarundersökningar under 2021. Däremot har 

Socialstyrelsen brukarundersökning år 2020 används som underlag för diskussion och 

utvärdering av verksamheten utifrån ett brukarperspektiv. 

5.2 Resultat av brukarundersökning 

 97% har de besvarade brukare tycker att de får bra bemötande från personalen. 

 82% av de besvarade brukare känner förtroende för personalen 

 Är sammantaget nöjd med hemtjänsten 

 79% av de besvarade brukare tycker att personalen utför sina arbetsuppgifter bra 

 81% av de besvarade brukare tycker att personalen tar hänsyn till den äldres 

egna åsikter och önskemål 

 82% av de besvarade är nöjda samman-taget med den hemtjänst de har 
 

5.3 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning diskuterades på APT och på 

planeringsdagen. Personalen har diskuterat i grupper och kommit med förslag till 

förbättringsåtgärder gällande ” förbättra utförandet av sina arbetsuppgifter”. 
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6 Synpunkter och klagomål 
 

Det finns kända och dokumenterade rutiner för hur synpunkter och klagomål ska rapporteras. 

Det finns särskilda blanketter där har man beskrivit processen väldigt tydligt. Personalen får 

information om rutiner och blanketten för rapportering av synpunkter och klagomål under 

introduktionsveckan. Det står i checklistan att personalen har fått denna information. Brukaren 

också informeras om hur de kan rapportera sina synpunkter och klagomål och var de ska skicka 

det. 

6.1 Sammanställning synpunkter 

Vi har inte fått något klagomål eller synpunkter under 2021. Detta kanske pga fokus på Covid-

19. 

6.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 
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7 Avvikelsehantering 

7.1 Avvikelser och förbättringsförslag 

 

Avvikelserapporter 

Ej åtgärdade eller uppföljda 1 

Åtgärdade och uppföljda 25 

Totalt inkomna 26 

 

 

 3 inkomna avvikelserapporter handlade om misskötsel av brukares nycklar.  

 6 inkomna avvikelserapporter handlade om utebliven dokumentation om bland 

annat såruppkomst. 

  3 inkomna avvikelserapporter handlade om bristande förberedelser av tillgång 

till skyddsutrustning och mobil inför helgarbete. 

 2 inkomna avvikelserapporter handlade om att personal har pratat annat språk än 

svenska med varandra hemma hos brukaren. 

 2 inkomna avvikelserapport handlade om bristande information om 

nyckelhantering vid inskolning av ny personal.  

 5 inkomna avvikelser handlade om oklarhet vid ” egenvård”. 

 3 inkomna avvikelserapporter handlade om schemahantering och bristande 

information vid schemaändring. 

 2 inkomna avvikelserapporter handlade om bristande informationsöverföring vid 
morgonrapport. 

Alla utom en av avvikelserapporterna utredes, analyserades och följts upp samt 

dokumenterades av samordnaren, verksamhetschefen och kvalitetsansvarige. Den 

avvikelsen som inte utredes var pga oklarhet i själva avvikelsen. 

Åtgärderna har bland annat varit att uppmuntra alla medarbetare att skriva avvikelse, ha 

enskilt samtal med berörd personal samt informera personalgruppen om 

händelsen/avvikelsen, analysen och åtgärderna samt förslag till förbättringsarbete. 

Utifrån riskbedömningen och analysen är det tydligt att det finns brister i överföring av 

information verksamhetens En viktig del i rapporteringen är, som sagt ovan, uppföljning 

och analys av inträffade fall. Mycket viktigt är också regelbunden återkoppling till 

personalen med summering av antalet avvikelser, konsekvenser, preventiva insatser och 

förbättringar och eventuella förändringar över tid. 

Om detta arbete inte genomförs tappar avvikelserna och klagomålen sitt syfte och målet 

kan då inte uppnås.  

Rutinerna för överföring av information/rapport, inskolning av de nya anställda och 

rutinerna för egenvård har setts över och förtydligats.    
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7.2 Lex Sarah 

Destinys Care har ej rapporterat-anmält några Lex -Sarah till IVO under 2021 

 

7.3 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 
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8 Samverkan 
Målet för samverkan är att säkra kvaliteten på de insatser som ges i verksamheten Destinys 

Care. Våra brukare ska uppleva god och effektiv samverkan där våra olika kompetenser används 

på ett ändamålsenligt sätt. 

Destinys Care har ett väl fungerade samverkan med Biståndsenheten, Socialkontoret, 

biståndshandläggarna på Upplands-Bro kommunen. Antingen verksamhetschefen eller 

samordnaren har alltid varit närvarande vid kommunens LOV- och samverkansmöte. 

Samordnarna har också deltagit i kommunens samordnar-möte. Till följd av Covid 19 

har vi haft regelbundna möten med biståndsenheten och MAS. Verksamhetschefen eller 

samordnaren har deltagit i alla dessa samverkansmöten och rapporterat läget gällande 

smittspridningen inom verksamheten Destinys Care (både brukare och personal) samt 

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

Bro kommun. Utöver dessa möten har vi haft samverkan genom att rapportera, 

diskutera och ställa frågor till MAS, kvalitetsansvarige och enhetschefen på 

Socialkontoret via mejl och meddelande i Life Care.  

Det har varit ett välfungerande samverkan och nära samarbete mellan Destinys Care och 

kommunens-IT ansvarig (ansvariga för LMO och life Care). Det har även varit ett 

välfungerande samarbete och samverkan mellan Destinys Care och larmansvariga i 

kommunens hemtjänst då behovet har funnits för installering av trygghetslarm, 

Phonirolås, osv. Det har varit även en fungerande samverkan mellan Destinys Care och 

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

även fått en bra och fungerande samverkan med Trygghemgång. Dessutom finns det 

rutiner för samverkan dokumenterade i pärmen Intern Rutin. Det har varit en samverkan 

med hemsjukvården och dietisten och centralköket också. 

 

 

8.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Rutinerna vid samverkan med den kommunala hemtjänst och nattpatrullen ska förtydligas. 
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9 Riskanalys 

9.1 Genomförda riskanalyser 

Kompetensutveckling: 

Validering kurser till undersköterska 

Det finns risk med att personal inte slutför sin utbildning på grund av tidsbrist och stress 

i både privat- och arbetslivet samt bristande språkkunskap. Det kan även förekomma 

risk med att enskild person inte har studerat på länge och kan då ha svårigheter med att 

inte sacka efter i utbildningens alla delar. Vidare finns risken att praktiska moment i 

utbildningen som ska ske på arbetsplatsen inte kan genomföras då verksamheten inte får 
ha medicinskt ansvar eller genomföras särskilda medicinska åtgärder.  

 

Bristande kunskap i HLR 

Risken med att inte utbilda personal i HLR är att livsavgörande insats för den enskilde 

kanske uteblir då personal inte vågar göra kompressioner i rädsla av att skada personen. 

Felaktiga kompressioner kan vara att man inte ger tillräckligt med tryck, för få 

kompressioner, inblåsningar uteblir eller att man göra likadant på barn som på en vuxen. 

Med okunskap gällande HLR är risken hög att personer inte får korrekt hjälp och i 

värsta fall avlider.  

Risken med okunskap gällande situationer när en person sätter i halsen är att personen 

inte får korrekt hjälp med att få upp/ få ner föremålet som har fastnat. Liksom vid 

hjärtstopp är den största risken om hjälpen helt uteblir och i värsta fall att personen 

avlider.  

 

Bristande kunskap i förflyttningsteknik: 

Det ökar risken för arbetsrelaterade skador. Många kurser har genomförts online under 

pandemin. Det finns risk att den anställde inte har fått en korrekt övning i olika 
praktiska moment. 

 

Basala hygienrutiner: 

 När, var och varför finns det en risk för att hygienrutinerna inte följs? 

Svar: bristande följsamhet till basala hygienrutiner uppstår lätt vid skifte av 
moment, vid tidsbrist och otillräcklig tillgång till skyddsutrustning både i 
verksamhetens lokal och vid hembesök hos brukare.  

 Hur sannolikt är det att detta händer? 
Svar: det är hög sannolikhet att detta händer om personalen har tidsbrist, 

kunskapsbrist och inte har god tillgång till skyddsutrustning. 

Vad kan bli följden av händelsen? 
Svar: konsekvenserna av bristande följsamhet av basala hygienrutiner ökar  

 risken för smittspridning samt vård- och omsorgsrelaterade infektioner för både 

brukare och personal.  
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Matlådor: 

 Beställning av matlådor: beställningssedlar kommer inte in i tid till 
verksamheten och om det uppstår tekniska problem på webbplatsen Mashie.se. 

 Ankomst av matlådor: förekomst av mikroorganismer, kemikalier eller fysiska 
föremål samt allergener och tillväxt av bakterier eller andra mikroorganismer vid för 
hög temperatur. 

 Kyl/ frysförvaring: mikrobiologisk tillväxt på grund av för lång förvaring och 
mikrobiologisk tillväxt/ toxinbildning på grund av förvaring i för hög temperatur.  

 Upptining: Mikrobiologisk tillväxt vid för hög temperatur och mikrobiologisk, 
fysikalisk, kemisk, allergen kontaminering. 

 Nedkylning: mikrobiologisk tillväxt vid för långsam nedkylning 

 Beredning: förorening på grund av bristande personalhygien, rengöring, och bristande 
separering (mikrobiologisk, kemisk, fysikalisk, allergen kontaminering samt 
mikrobiologisk tillväxt). 

 Servering: mikrobiologisk tillväxt vid för lång förvaring och/ eller för hög/ låg 
temperatur. 

Vid felhantering av matvaror kan följderna bli matförgiftning. Det finns även risk 

för allergisk reaktion om det inte finns dokumenterat att brukare har allergi.  

 

Tidsbrist: Det finns risk att personalen inte engagera sig i det systematiska 

kvalitetsarbetet inom verksamheten pga tidsbrist. 

Ekonomi och budget i balans: 

Det finns risk att verksamheten inte kunna hålla ekonomin i balans pga utökade 

energi och bränslepriserna till följd av den rådande situationen samt en utökade 

lönekostnader. 

 

9.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Kompetensutveckling:  

Personalen har fått möjligheten att gå på valideringskurser till undersköterska. 
Personalen som behövde extra stöd identifierades. De fick stöd av administrativa 

personal för att kunna komma i gång med kursen. Dessutom har vi haft kontakt med 
skolan och bad att lärarna skulle ge extra stöd till våra anställda ifall om behovet 

uppstår. 

Under 2022 kommer vi att gå över från online kurser till fysiska kurser dvs på plats. 

Vi försöker söka ekonomiska stöd så att personalen ska kunna fullfölja sina 

kurser/utbildningar. 

 

Basala hygienrutiner: 

I och med bristerna i samtliga genomförda observationsstudier bedöms det att behovet 
av kontinuerlig utbildning, uppmuntran och reflektionstillfällen behövs. Det behövs 

sammanställas tydliga åtgärder som bör vidtas. Åtgärderna kan se ut på följande sätt: 
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• Möjliggör att alla ny anställda får en ordentlig inskolning i basala hygienrutiner ( 
filmer/kurser, författningar och rutiner). 

• I samband med att anställningsavtalet skrivs på ska personen skriva på hygienavtal 
som förbinder man sig att följa Destinys Cares rutiner. 

• Om någon identifieras som inte följer rutinen har all personal ett ansvar att påtala detta 
för kollegan samt så snart som möjligt informera närmaste chef/ hygienansvarig. 

• Samordnare/ verksamhetschef/ hygienansvarig har snarast ett medvetandegörande 
samtal som skall dokumenteras. 
• Berörd person ombeds att omgående rätta till eventuella brister. 

Matlådor 

Genom att aktivt arbeta med att minimera risken med att kylkedjan bryts ökar man 

chanserna till att maten inte förorenas. Verksamheten gör dagligt arbete med att 

efterfölja verksamhetens rutiner, riktlinjer och policys genom att kontrollera 

yttemperatur på matlådor, tillgodose näringsbehovet för varje enskild brukare. 

 

Ekonomi: Bättre schemaplanering. Regelbunden uppföljning av verksamhetens 

resultatbalans så att man kan sätta åtgärderna i tidigt skede. 
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10  Genomförda externa granskningar 
Inga revisioner från IVO eller annan extern granskare hittills. Dock nytt avtal med 

Upplands-Bro kommun gällande hemtjänst, avlösar-och ledsagarservice samt den årliga 
uppföljningar av kvalitetsansvarige på Upplands-Bro kommun under våren 2021. 

Inga externa granskningar under 2021. 

 

10.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder 

Ej aktuellt. 
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11 Plan för nästkommande år utifrån identifierade 
förbättringsområden 

Kompetensutveckling av personal:  regelbundet, följs upp av verksamhetschefen. 

Ekonomi i balans: regelbundet, följs upp av verksamhetschefen. 

Möjliggöra att alla medarbetare ska medverkan i det systematiska kvalitetsarbetet. Detta 
genom ökade kunskap och avsätta tid. Följs upp av verksamhetschefen och 

samordnaren två gånger per år. 

Genomgång, uppdatering och uppföljning av rutinerna sker en gång per år samt vid 
behov. Verksamhetschefen/ samordnaren. 

Förbättring av inskolning av de nyanställda. Sker av introduktionsansvarige i samråd 
med verksamhetschefen. 
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Arbetsmiljö daglig verksamhet Västra 
Rydsvägen 

Förslag till beslut 

Socialnämnden ger i uppdrag till socialkontoret att förbättra arbetsmiljön, 

avseende inomhusklimatet, för deltagare och personal på den dagliga 

verksamheten på Västra Rydsvägen 

Sammanfattning 

Daglig verksamhet bedrivs i lokaler på Västra Rydsvägen i Kungsängen. Det 

har uppmärksammats brister gällande inomhusklimatet i lokalen, då det 

stundtals blir väldigt varmt i lokalen, främst sommartid. Arbetsmiljön för 

deltagare och medarbetare som vistas i lokalen bedöms inte vara fullgod. 

Socialkontoret har sedan problemet uppmärksammades samverkat med 

fastighetsägaren för att hitta lösningar på problemet. Tillfälliga lösningar har 

initierats där portabla AC-aggregat har köpts in av verksamheten. En offert 

avseende långsiktiga åtgärder har inhämtats vilken var kostsam, varför andra 

lösningar nu ses över. Hittills vidtagna och föreslagna åtgärder har således 

ännu inte resulterat i någon långsiktig lösning av problemet. Socialkontoret ges 

därmed i uppdrag av Socialnämnden att vidta åtgärder för att komma till rätta 

med de uppmärksammade bristerna så att en fullgod arbetsmiljö, avseende 

inomhusklimatet, kan säkras för såväl deltagare som medarbetare. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 april år 2022

Ärendet 

Bakgrund 

Våren år 2020 skrevs ett korttidskontrakt avseende lokalerna på Västra 

Rydsvägen, med planering att bedriva daglig verksamhet. Innan kontrakt 

skrevs hade lokalen godkänts för daglig verksamhet där exempelvis 

brandskydd, toaletter och ventilation kontrollerats. Under år 2020 skedde 

inflyttning och verksamhetsanpassning av lokalerna. Med anledning av 

pandemin var daglig verksamhet stängd under år 2020 och delar av år 2021. 

Daglig verksamhet startade i lokalerna under våren år 2021.  
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Kontraktet för lokalen löpte till en början under ett år och en förlängning om 

tre år skrevs under våren år 2021.  

I lokalerna vistas det under verksamhetens öppettider ungefär 30 personer 

dagligen. 

Uppmärksammade brister och vidtagna åtgärder 

Efter att lokalerna tagits i drift uppmärksammades det under våren/sommaren 

år 2021 att inomhustemperaturen stundtals var väldigt hög i lokalen och 

upplevelsen var även att ventilationen fungerar bristfälligt. Under sommaren år 

2021 uppmättes inomhustemperaturer på 28 grader på planet högst upp i 

lokalen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att åtgärder vidtas vid 

långvariga inomhustemperaturer över 26 grader (FoHMFS 2014:17). 

Arbetsmiljöföreskrifter (AFS 2020:1) anger att arbetsplatser inomhus ska ha ett 

lämpligt termiskt klimat vilket arbetsgivaren är ytterst ansvarig för även om 

fastighetsägaren via avtal kan vara ansvarig. 

Omgående då bristerna uppmärksammats initierades en kontakt med 

fastighetsägaren för att hitta en lösning på problemet. Fastighetsägaren menar 

att ansvaret att åtgärda bristerna åligger hyresgästen då ventilationen är testad 

och godkänd för verksamhetens ändamål. För att akut hantera problemet under 

sommaren år 2021 köptes två portabla AC-aggregat in till verksamheten vilket 

gav viss effekt. Socialkontoret har därefter även mottagit en offert avseende en 

långsiktig lösning där en installation av fast AC-aggregat föreslås. Denna 

åtgärd skulle dock vara kostnadsdrivande varför andra lösningar nu ses över. 

Ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och hyresgäst avseende ventilation 

och inomhustemperatur behöver ytterligare ses över. 

Uppdrag till socialkontoret att vidta nödvändiga åtgärder för att 
tillgodose en fullgod arbetsmiljö i lokalerna på Västra Rydsvägen 

Hittills vidtagna och föreslagna åtgärder har ännu inte resulterat i någon 

långsiktig lösning av problemet. Utifrån detta ges socialkontoret i uppdrag av 

Socialnämnden att vidta åtgärder i lokalerna så att en fullgod arbetsmiljö kan 

säkras, avseende inomhusklimatet, för såväl deltagare som medarbetare. 

Kostnader för de åtgärder som kan komma att behöva vidtas är inte inräknade i 

budget för verksamhetsåret 2022 och omfördelning eller tillskott av medel kan 

därmed bli aktuell. 

 

Barnperspektiv 

Inga barn vistas i lokalerna på Västra Rydsvägens dagliga verksamhet och 

således bedöms ärendet inte påverka barnets bästa. 
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Socialchef  

 Avdelningschef social- och 

arbetsmarknadsavdelningen 

 

  

  

 

Beslut sänds till 

 Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 

 Enhetschef daglig verksamhet 
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Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 

Kvalitetsutvecklare 

Socialkontoret 

 

2022-04-21 SN 22/0193 

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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Hemställan om mobilt team inom psykiatrin 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att ge socialkontoret i uppdrag att hos Region

Stockholm hemställa om behovet av ett mobilt team inom psykiatrin.

2. Socialnämnden beslutar att ge socialkontoret i uppdrag att hos Region

Stockholm hemställa om behov av ökad tillgänglighet till 

beroendevård.

Sammanfattning 

Psykisk ohälsa utgör ett folkhälsoproblem.  Förebyggande insatser är därför 

angeläget. För att stävja stigmatisering och öka tryggheten för den enskilde kan 

tidiga och tillgängliga insatser i form av ett mobilt team med flexibilitet utgöra 

ett viktigt förebyggande arbete. Idag saknas tillgång till ett mobilt akutteam i 

kommunen. Av den jämförelse som är gjord med närliggande kommuners 

möjlighet till akutteam står det klart att Upplands-Bro kommun inte erbjuds 

samma tillgång till akuta insatser. Av hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf 

tydliggörs kravet på vård och behandling på lika villkor vilket i detta 

sammanhang utgör ett av flera argument för att tillse att kommuninvånares 

tillgång till akuta mobila insatser tillgodoses. 

Framgångsrikt missbruksarbete innehåller såväl medicinska som behandlande 

och motiverande delar vilket innebär insatser från såväl kommun som Region. 

Upplands-Bro kommun saknar idag en geografiskt nära beroendemottagning. 

Den enskilde är hänvisad till de beroendemottagningar som finns i andra 

kommuner, närmast i Sollentuna eller Upplands Väsby. Socialkontorets 

bedömning är att de beroendemottagningar som finns att tillgå inte tillräckligt 

väl möter upp önskad tillgänglighet och heller inte kravet på behandling på lika 

villkor. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 21 april år 2022
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Ärendet 

Tillgängliga akuta insatser psykiatri  

Psykisk ohälsa utgör ett folkhälsoproblem.  Förebyggande insatser är därför 

angeläget. För att arbeta preventivt så effektivt som möjligt är det viktigt att 

veta vilka friskfaktorer som kan mildra och påverka att en individ inte 

utvecklar psykisk ohälsa/sjukdom. Att psykiska sjukdomar ökar i befolkningen 

betyder också att antalet psykiatriska nödsituationer som hanteras av 

akutsjukvården ökar.  

Ett mobilt psykiatriskt team har som uppdrag att ta emot samtal vid behov av 

akut psykiatrisk hjälp. Teamet ska också kunna göra akuta besök i hemmet för 
bedömning och snabbt kvalificerat omhändertagande. Den kompetens som ett 
mobilt team har är specialistläkare inom psykiatri och omvårdnadspersonal 

med stor erfarenhet av akutpsykiatri. 

Kommunens tillgång till akutpsyk iatri 

Mobila akutenheten Karolinska finns till för Sigtuna, Sollentuna, Upplands 

Väsby, Solna och Sundbyberg och erbjuder akuta insatser från kl 08.00 – 22.00 

alla dagar i veckan. 

För akuta hjälpbehov för kommuninvånare i Upplands-Bro kommun saknas 

idag ett motsvarande mobilt team. De grupper som är särskilt utsatta inom 

kommunens verksamheter är individer inom LSS-verksamhet, sociala bostäder, 

vård- och omsorgsboende för äldre och även individer med varierade 

psykosociala problem som socialtjänsten kommer i kontakt med. 

Vid akuta behov av psykiatrisk vård och rådgivning är invånare i Upplands-

Bro kommun hänvisade till PAM-enheten, (Psykiatrisk Akut Mobilitet) vars 

verksamhet omfattar hela Stockholms län och finns tillgänglig under nästan 

hela dygnet. PAM-enhetens uppgift är att göra insatser vid akuta suicidala 

situationer samt akutpsykiatriska bedömningar. Insatserna ska avlasta polisen 

och den ordinarie ambulansen som också har uppdrag att agera och rycka ut 

akut. 

Akut psykiatrisk hjälp tillhandahålls även av S:t Görans sjukhus som tar emot 

besökande dygnet runt. 

Insatser beroendeproblematik 

Framgångsrikt missbruksarbete innehåller såväl medicinska som behandlande 

och motiverande delar vilket innebär insatser från såväl kommun som Region. 

De olika kompetenser som krävs ska präglas av kontinuitet och tät samverkan 

där den enskildes delaktighet har stor betydelse för att de olika insatserna ska 

ge önskad effekt. Tillgänglighet och flexibilitet spelar en stor roll då den 

enskildes önskan om ett drogfritt liv inte alltid följer en tydlig och rak linje då 

ambivalens och plötsliga händelser i livet kan innebär avsteg från en planering. 
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Tät samverkan och gemensam målsättning mellan huvudmäns olika uppdrag 

och ansvar ökar förutsättningarna att lyckas. 

Kommunens samarbete med Regionen Stockholms beroendevård 

Upplands-Bro kommun saknar idag en geografiskt nära beroendemottagning. 

Den enskilde är hänvisad till de beroendemottagningar som finns i andra 

kommuner, närmast i Sollentuna eller Upplands Väsby.  

Socialkontorets synpunkter 

Mobilt akutteam 

För att stävja stigmatisering och öka tryggheten för den enskilde kan tidiga och 

tillgängliga insatser i form av ett mobilt team med flexibilitet utgöra ett viktigt 

förebyggande arbete. Insatser som ges snabbt kan bevara den enskildes 

självständighet, tilltro till egen kapacitet samt minska frekvensen av akuta 

besök på psykiatriska mottagningar. 

Idag saknas tillgång till ett mobilt akutteam i kommunen. En sammanhållen 

och nära vård med fungerande samverkan mellan olika huvudmän utgör en 

viktig del för att kunna förebygga psykisk ohälsa och för att undvika akuta 

dramatiska insatser i form av polisinsats med eventuell akut inläggning som 

följd. Den ibland otillgängliga organisation som den behövande möter i sin 

kontakt med psykiatrin kan underlättas genom resurser från ett mobilt team 

som har god kunskap om akuta psykiska tillstånd och förmåga att bemöta den 

enskilde med förståelse och respekt.   

Av den jämförelse som är gjord med närliggande kommuners möjlighet till 

akutteam står det klart att Upplands-Bro kommun inte erbjuds samma tillgång 

till akuta insatser. Av hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf tydliggörs 

kravet på vård och behandling på lika villkor vilket i detta sammanhang utgör 

ytterligare ett argument för att tillse att kommuninvånares tillgång till akuta 

mobila insatser tillgodoses. 

Beskrivna akuta insatser som tillhandahålls i Stockholms län är heller inte 

tillräckliga för att möta de behov som finns. 

Tillgänglig beroendemottagning 

Med hänvisning till resonemanget om vikten av tillgänglighet och samverkan 

är nuvarande organisering av Regionens beroendemottagningar inte tillräcklig 

för de kommuninvånare i Upplands-Bro som söker stöd och insatser för 

missbruksproblematik. Den initialt viktiga delen för medicinsk bedömning, 

provtagning med tillhörande vårdplanering som en beroendeenhet 

tillhandahåller kräver täta besök av den enskilde vilket är särskilt angeläget vid 

substitutionsbehandling.  

Socialkontorets bedömning är att de beroendemottagningar som finns att tillgå 

inte tillräckligt väl möter upp önskad tillgänglighet och heller inte kravet på 

behandling på lika villkor. 
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Barnperspektiv 

Barns utveckling, självbestämmande och delaktighet är starkt beroende av en 

vårdnadshavares förmåga att se barnets behov. Främjande och tillgänglig vård 

och stöd för de som finns i barnets närhet skänker barnet trygghet och tillit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef social- och 

arbetsmarknadsavdelningen 

 

 

 

  

  

 

 

Beslut sänds till 

 Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 

 Enhetschef Myndighet vuxen, LSS och socialpsykiatri 

 Enhetschef Socialpsykiatrienheten 

 



 Beslutsärenden -  Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare med stöd av 6 kap. 8a § föräldrabalk (1949:381)@21657 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare med stöd av 6 kap. 8a § föräldrabalk (1949:381) :

Denna punkt på agendan är sekretessbelagd
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Denna punkt på agendan är sekretessbelagd
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Denna punkt på agendan är sekretessbelagd
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Denna punkt på agendan är sekretessbelagd
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Denna punkt på agendan är sekretessbelagd
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             Samhällsbyggnadskontoret
             Christin Jofs

2022-03-25

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. 2020

Upplands-Bro

Stockholms län

Riket

%
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Andel av arbetskraft 16‐64 år
Län Inskrivna arbetslösa 2022‐01 Förändring mot 2021‐01 Öppet arbetslösa 2022‐01 Förändring mot 2021‐01 Progr med akt stöd 2022‐01 Förändring mot 2021‐01
Riket 7,3% ‐1,5% 3,5% ‐1,1% 3,7% ‐0,5%
Stockholms län 6,8% ‐1,6% 3,9% ‐1,3% 2,9% ‐0,3%
Botkyrka 12,1% ‐1,2% 6,9% ‐0,7% 5,2% ‐0,5%
Danderyd 3,4% ‐1,3% 1,9% ‐1,1% 1,5% ‐0,3%
Ekerö 3,4% ‐1,6% 1,9% ‐1,2% 1,5% ‐0,4%
Haninge 7,5% ‐1,3% 4,3% ‐0,8% 3,2% ‐0,4%
Huddinge 7,8% ‐1,3% 4,6% ‐1,0% 3,3% ‐0,3%
Järfälla 8,5% ‐1,0% 5,0% ‐1,0% 3,6% 0,0%
Lidingö 4,2% ‐1,6% 2,6% ‐1,2% 1,6% ‐0,4%
Nacka 4,5% ‐1,9% 2,7% ‐1,3% 1,8% ‐0,6%
Norrtälje 5,6% ‐0,8% 3,0% ‐0,7% 2,6% ‐0,2%
Nykvarn 4,1% ‐1,1% 2,3% ‐0,5% 1,8% ‐0,5%
Nynäshamn 6,9% ‐1,0% 3,6% ‐0,9% 3,3% ‐0,1%
Salem 5,8% ‐1,0% 3,5% ‐0,7% 2,2% ‐0,3%
Sigtuna 9,8% ‐2,5% 5,6% ‐2,4% 4,1% ‐0,1%
Sollentuna 6,3% ‐1,6% 3,6% ‐1,4% 2,7% ‐0,1%
Solna 4,8% ‐1,8% 3,0% ‐1,7% 1,8% ‐0,1%
Stockholm 6,7% ‐1,8% 3,9% ‐1,5% 2,8% ‐0,4%
Sundbyberg 6,8% ‐1,5% 3,9% ‐1,7% 2,8% 0,1%
Södertälje 12,1% ‐1,1% 6,4% ‐1,0% 5,8% ‐0,1%
Tyresö 5,0% ‐1,2% 2,7% ‐0,9% 2,3% ‐0,3%
Täby 3,8% ‐1,0% 2,3% ‐0,9% 1,4% ‐0,1%
Upplands Väsby 8,0% ‐1,7% 4,7% ‐1,5% 3,3% ‐0,2%
Upplands‐Bro 7,7% ‐1,0% 4,6% ‐1,1% 3,1% 0,1%
Vallentuna 3,6% ‐1,0% 2,1% ‐0,7% 1,5% ‐0,3%
Vaxholm 3,9% ‐1,3% 2,1% ‐1,5% 1,8% 0,3%
Värmdö 4,0% ‐1,2% 2,3% ‐0,9% 1,7% ‐0,4%
Österåker 4,2% ‐0,9% 2,5% ‐0,6% 1,7% ‐0,4%
Uppsala län 6,7% ‐1,0% 3,5% ‐0,8% 3,2% ‐0,1%
Håbo 4,8% ‐1,3% 2,6% ‐1,4% 2,2% 0,1%

Källa: Arbetsförmedlingen
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Andel av arbetskraft 16 ‐ 64 år
Län Inskrivna arbetslösa 2022‐02 Förändring mot 2021‐02 Öppet arbetslösa 2022‐02 Förändring mot 2021‐02 Progr med akt.stöd 2022‐02 Förändring mot 2021‐02
Riket 7,2% ‐1,5% 3,4% ‐1,0% 3,8% ‐0,5%
Stockholms län 6,7% ‐1,5% 3,8% ‐1,2% 2,9% ‐0,4%
Botkyrka 12,0% ‐1,3% 6,7% ‐0,8% 5,3% ‐0,5%
Danderyd 3,3% ‐1,3% 1,8% ‐1,2% 1,6% ‐0,1%
Ekerö 3,2% ‐1,6% 1,8% ‐1,2% 1,5% ‐0,5%
Haninge 7,5% ‐1,2% 4,1% ‐0,8% 3,4% ‐0,5%
Huddinge 7,8% ‐1,2% 4,4% ‐0,9% 3,4% ‐0,3%
Järfälla 8,5% ‐1,0% 4,8% ‐1,0% 3,7% 0,0%
Lidingö 4,1% ‐1,6% 2,4% ‐1,2% 1,7% ‐0,4%
Nacka 4,4% ‐1,8% 2,5% ‐1,2% 1,8% ‐0,6%
Norrtälje 5,5% ‐0,9% 2,8% ‐0,8% 2,7% ‐0,1%
Nykvarn 4,0% ‐1,0% 2,3% ‐0,4% 1,8% ‐0,6%
Nynäshamn 7,0% ‐0,8% 3,5% ‐0,8% 3,5% 0,0%
Salem 5,8% ‐0,9% 3,3% ‐0,7% 2,5% ‐0,2%
Sigtuna 9,8% ‐2,3% 5,5% ‐2,0% 4,2% ‐0,3%
Sollentuna 6,2% ‐1,5% 3,5% ‐1,3% 2,8% ‐0,2%
Solna 4,7% ‐1,7% 2,9% ‐1,5% 1,8% ‐0,2%
Stockholm 6,7% ‐1,8% 3,8% ‐1,3% 2,9% ‐0,4%
Sundbyberg 6,6% ‐1,4% 3,7% ‐1,5% 2,9% 0,1%
Södertälje 12,0% ‐1,2% 6,2% ‐0,9% 5,8% ‐0,3%
Tyresö 5,0% ‐1,0% 2,5% ‐0,7% 2,4% ‐0,3%
Täby 3,7% ‐1,0% 2,2% ‐0,8% 1,5% ‐0,1%
Upplands Väsby 7,9% ‐1,8% 4,5% ‐1,4% 3,3% ‐0,4%
Upplands‐Bro 7,6% ‐1,3% 4,3% ‐1,3% 3,3% 0,0%
Vallentuna 3,5% ‐1,0% 1,9% ‐0,7% 1,6% ‐0,2%
Vaxholm 3,9% ‐1,0% 2,0% ‐1,1% 1,8% 0,1%
Värmdö 4,0% ‐1,2% 2,2% ‐0,8% 1,8% ‐0,4%
Österåker 4,2% ‐1,0% 2,5% ‐0,4% 1,7% ‐0,5%
Uppsala län 6,6% ‐1,0% 3,4% ‐0,8% 3,2% ‐0,1%
Håbo 4,8% ‐1,3% 2,5% ‐1,2% 2,2% ‐0,1%

Källa: Arbetsförmedlingen
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Andel av arbetskraft 16‐64 år utrikes födda
Län Inskrivna arbetslösa 2022‐01 Förändring mot 2021‐01 Öppet arbetslösa 2022‐01 Förändring mot 2021‐01 Progr med akt.stöd 2022‐01 Förändring mot 2021‐01
Riket 17,6% ‐2,7% 7,9% ‐1,4% 9,7% ‐1,2%
Stockholms län 13,6% ‐2,2% 7,5% ‐1,6% 6,1% ‐0,6%
Botkyrka 17,3% ‐1,3% 9,6% ‐0,7% 7,6% ‐0,7%
Danderyd 8,8% ‐2,3% 4,0% ‐1,5% 4,8% ‐0,8%
Ekerö 8,4% ‐3,2% 3,2% ‐1,8% 5,2% ‐1,3%
Haninge 13,1% ‐2,0% 7,4% ‐1,1% 5,7% ‐0,8%
Huddinge 14,2% ‐1,9% 8,0% ‐1,5% 6,2% ‐0,5%
Järfälla 14,9% ‐1,2% 8,5% ‐1,2% 6,4% ‐0,1%
Lidingö 9,9% ‐2,6% 5,7% ‐1,2% 4,2% ‐1,4%
Nacka 9,5% ‐3,3% 5,4% ‐1,6% 4,0% ‐1,8%
Norrtälje 14,8% ‐2,1% 6,9% ‐1,0% 8,0% ‐1,1%
Nykvarn 11,0% ‐2,4% 5,1% ‐1,7% 6,0% ‐0,7%
Nynäshamn 14,7% ‐1,2% 7,6% ‐1,5% 7,1% 0,3%
Salem 10,1% ‐2,0% 6,0% ‐0,9% 4,1% ‐1,1%
Sigtuna 16,5% ‐3,0% 9,5% ‐2,9% 7,1% ‐0,2%
Sollentuna 12,9% ‐2,0% 7,0% ‐1,8% 5,9% ‐0,2%
Solna 7,8% ‐2,7% 4,7% ‐2,5% 3,1% ‐0,2%
Stockholm 13,7% ‐2,6% 7,6% ‐1,7% 6,2% ‐0,9%
Sundbyberg 12,7% ‐2,0% 7,2% ‐2,3% 5,5% 0,3%
Södertälje 18,6% ‐1,4% 9,6% ‐1,5% 9,0% 0,0%
Tyresö 11,4% ‐1,6% 5,8% ‐1,1% 5,7% ‐0,5%
Täby 8,2% ‐1,5% 4,7% ‐1,1% 3,4% ‐0,5%
Upplands Väsby 13,9% ‐2,4% 8,0% ‐2,2% 6,0% ‐0,2%
Upplands‐Bro 14,0% ‐1,4% 8,0% ‐1,8% 6,0% 0,4%
Vallentuna 8,2% ‐2,6% 4,5% ‐1,4% 3,7% ‐1,2%
Vaxholm 10,8% ‐2,2% 4,4% ‐2,5% 6,4% 0,4%
Värmdö 9,4% ‐3,0% 4,6% ‐1,5% 4,8% ‐1,6%
Österåker 9,0% ‐2,1% 5,2% ‐0,9% 3,9% ‐1,2%
Uppsala län 17,7% ‐1,1% 8,6% ‐0,8% 9,1% ‐0,3%
Håbo 11,2% ‐1,1% 5,1% ‐1,3% 6,1% 0,2%

Källa: Arbetsförmedlingen
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Andel av arbetskraft 16 ‐ 64 år Utrikes födda
Län Inskrivna arbetslösa 2022‐02 Förändring mot 2021‐02 Öppet arbetslösa 2022‐02 Förändring mot 2021‐02 Progr med akt.stöd 2022‐02 Förändring mot 2021‐02
Riket 17,5% ‐2,7% 7,6% ‐1,3% 9,8% ‐1,4%
Stockholms län 13,5% ‐2,2% 7,3% ‐1,5% 6,3% ‐0,7%
Botkyrka 17,2% ‐1,5% 9,4% ‐0,9% 7,8% ‐0,6%
Danderyd 9,0% ‐1,8% 3,8% ‐1,5% 5,2% ‐0,3%
Ekerö 8,2% ‐3,5% 3,1% ‐2,1% 5,0% ‐1,4%
Haninge 13,2% ‐1,9% 7,2% ‐1,0% 6,0% ‐0,9%
Huddinge 14,1% ‐1,9% 7,7% ‐1,5% 6,4% ‐0,4%
Järfälla 15,0% ‐1,3% 8,3% ‐1,4% 6,7% 0,1%
Lidingö 9,9% ‐2,3% 5,4% ‐1,2% 4,5% ‐1,1%
Nacka 9,3% ‐3,1% 5,2% ‐1,3% 4,1% ‐1,8%
Norrtälje 14,8% ‐2,3% 6,4% ‐1,5% 8,4% ‐0,7%
Nykvarn 11,6% ‐1,5% 5,1% ‐1,1% 6,5% ‐0,4%
Nynäshamn 14,7% ‐1,1% 7,3% ‐1,4% 7,4% 0,3%
Salem 10,7% ‐1,7% 6,1% ‐0,5% 4,6% ‐1,2%
Sigtuna 16,6% ‐2,8% 9,4% ‐2,3% 7,2% ‐0,5%
Sollentuna 12,9% ‐2,0% 6,9% ‐1,7% 6,0% ‐0,2%
Solna 7,7% ‐2,6% 4,5% ‐2,3% 3,2% ‐0,3%
Stockholm 13,7% ‐2,4% 7,3% ‐1,5% 6,3% ‐0,9%
Sundbyberg 12,4% ‐2,0% 6,8% ‐2,3% 5,6% 0,3%
Södertälje 18,5% ‐1,6% 9,4% ‐1,3% 9,1% ‐0,3%
Tyresö 11,2% ‐1,5% 5,2% ‐0,7% 6,0% ‐0,8%
Täby 8,1% ‐1,4% 4,5% ‐0,9% 3,6% ‐0,5%
Upplands Väsby 13,8% ‐2,5% 7,6% ‐2,1% 6,2% ‐0,4%
Upplands‐Bro 14,1% ‐1,7% 7,8% ‐2,0% 6,3% 0,3%
Vallentuna 7,9% ‐2,1% 3,7% ‐1,3% 4,2% ‐0,8%
Vaxholm 10,9% ‐1,4% 4,4% ‐1,4% 6,5% 0,1%
Värmdö 9,4% ‐2,7% 4,5% ‐1,2% 4,9% ‐1,5%
Österåker 9,1% ‐2,2% 5,1% ‐0,4% 4,0% ‐1,7%
Uppsala län 17,5% ‐1,1% 8,2% ‐0,8% 9,2% ‐0,2%
Håbo 11,4% ‐0,9% 5,4% ‐0,9% 6,1% 0,1%

Källa: Arbetsförmedlingen
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Andel av arbetskraft 18 ‐ 24 år
Län Inskrivna arbetslösa 2022‐01 Förändring mot 2021‐01 Öppet arbetslösa 2022‐01 Förändring mot 2021‐01 Progr med akt.stöd 2022‐01 Förändring mot 2021‐01
Riket 9,1% ‐2,7% 3,8% ‐1,2% 5,3% ‐1,5%
Stockholms län 7,5% ‐2,0% 3,8% ‐1,2% 3,7% ‐0,8%
Botkyrka 10,7% ‐1,7% 6,2% ‐1,5% 4,5% ‐0,2%
Danderyd 2,7% ‐1,4% 1,2% ‐1,1% 1,5% ‐0,3%
Ekerö 4,1% ‐2,6% 2,1% ‐1,1% 2,1% ‐1,5%
Haninge 9,4% ‐1,6% 4,2% ‐0,9% 5,2% ‐0,6%
Huddinge 7,9% ‐2,1% 4,6% ‐1,3% 3,3% ‐0,9%
Järfälla 8,9% ‐1,7% 4,3% ‐0,7% 4,5% ‐1,1%
Lidingö 3,1% ‐2,3% 1,9% ‐1,5% 1,2% ‐0,8%
Nacka 4,6% ‐2,3% 2,4% ‐0,9% 2,2% ‐1,4%
Norrtälje 8,0% ‐1,3% 3,0% ‐1,0% 5,0% ‐0,3%
Nykvarn 7,7% ‐2,2% 3,5% ‐0,8% 4,2% ‐1,4%
Nynäshamn 9,7% ‐3,1% 4,1% ‐1,4% 5,6% ‐1,7%
Salem 9,4% ‐1,8% 5,8% ‐0,5% 3,6% ‐1,3%
Sigtuna 10,0% ‐2,8% 3,9% ‐2,7% 6,0% ‐0,1%
Sollentuna 7,9% ‐1,7% 3,3% ‐2,2% 4,5% 0,5%
Solna 5,3% ‐1,9% 2,3% ‐1,6% 3,0% ‐0,4%
Stockholm 7,4% ‐2,0% 4,0% ‐1,2% 3,3% ‐0,8%
Sundbyberg 7,4% ‐2,0% 3,1% ‐2,0% 4,2% 0,0%
Södertälje 9,7% ‐2,0% 4,5% 0,0% 5,2% ‐2,0%
Tyresö 7,5% ‐2,1% 2,9% ‐0,6% 4,6% ‐1,4%
Täby 3,8% ‐1,5% 1,6% ‐0,9% 2,2% ‐0,6%
Upplands Väsby 9,9% ‐1,4% 4,0% ‐2,0% 5,8% 0,7%
Upplands‐Bro 9,0% ‐1,7% 4,5% ‐1,1% 4,5% ‐0,6%
Vallentuna 4,9% ‐3,4% 2,1% ‐1,2% 2,7% ‐2,2%
Vaxholm 5,5% ‐2,8% 1,1% ‐2,6% 4,4% ‐0,2%
Värmdö 6,0% ‐1,0% 3,0% 0,2% 3,0% ‐1,2%
Österåker 5,2% ‐1,6% 2,4% ‐0,4% 2,8% ‐1,2%
Uppsala län 8,9% ‐1,8% 4,3% ‐1,5% 4,6% ‐0,3%
Håbo 7,3% ‐2,6% 3,3% ‐3,3% 4,0% 0,7%

Källa: Arbetsförmedlingen
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Andel av arbetskraft 18 ‐ 24 år
Län Inskrivna arbetslösa 2022‐02 Förändring mot 2021‐02 Öppet arbetslösa 2022‐02 Förändring mot 2021‐02 Progr med akt.stöd 2022‐02 Förändring mot 2021‐02
Riket 8,9% ‐2,7% 3,6% ‐1,1% 5,3% ‐1,6%
Stockholms län 7,4% ‐1,8% 3,7% ‐1,0% 3,7% ‐0,8%
Botkyrka 10,6% ‐1,7% 6,1% ‐1,2% 4,4% ‐0,4%
Danderyd 2,8% ‐0,8% 1,0% ‐1,1% 1,8% 0,3%
Ekerö 4,6% ‐1,5% 2,2% ‐0,5% 2,5% ‐0,9%
Haninge 9,3% ‐1,5% 4,0% ‐1,1% 5,3% ‐0,5%
Huddinge 8,0% ‐1,6% 4,5% ‐1,1% 3,5% ‐0,5%
Järfälla 8,9% ‐1,7% 4,2% ‐0,9% 4,7% ‐0,9%
Lidingö 3,7% ‐1,5% 2,3% ‐1,1% 1,4% ‐0,4%
Nacka 4,4% ‐2,0% 2,2% ‐0,8% 2,1% ‐1,2%
Norrtälje 7,7% ‐1,7% 2,8% ‐1,3% 4,9% ‐0,3%
Nykvarn 6,8% ‐3,1% 3,4% ‐1,8% 3,4% ‐1,4%
Nynäshamn 10,1% ‐2,9% 4,1% ‐1,8% 5,9% ‐1,1%
Salem 8,0% ‐3,2% 4,5% ‐1,9% 3,5% ‐1,4%
Sigtuna 10,1% ‐2,1% 3,8% ‐2,1% 6,2% 0,1%
Sollentuna 7,7% ‐1,8% 2,9% ‐2,4% 4,8% 0,5%
Solna 5,4% ‐2,0% 2,5% ‐1,5% 2,9% ‐0,5%
Stockholm 7,3% ‐1,9% 4,0% ‐0,9% 3,3% ‐1,0%
Sundbyberg 7,5% ‐1,0% 3,2% ‐0,8% 4,3% ‐0,2%
Södertälje 9,4% ‐2,4% 4,4% ‐0,3% 5,0% ‐2,0%
Tyresö 7,3% ‐2,1% 2,8% ‐0,3% 4,4% ‐1,8%
Täby 4,0% ‐1,1% 1,9% ‐0,2% 2,1% ‐0,9%
Upplands Väsby 9,5% ‐0,8% 4,1% ‐0,8% 5,4% 0,0%
Upplands‐Bro 9,0% ‐2,8% 4,3% ‐2,0% 4,7% ‐0,8%
Vallentuna 5,2% ‐3,1% 2,7% ‐0,8% 2,5% ‐2,3%
Vaxholm 5,7% ‐1,9% 1,5% ‐0,7% 4,2% ‐1,2%
Värmdö 5,7% ‐1,1% 2,5% 0,1% 3,2% ‐1,1%
Österåker 5,2% ‐1,8% 2,5% ‐0,3% 2,7% ‐1,5%
Uppsala län 8,5% ‐1,8% 3,9% ‐1,6% 4,7% ‐0,2%
Håbo 6,9% ‐2,4% 2,6% ‐2,5% 4,3% 0,1%

Källa: Arbetsförmedlingen




