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Utvärdering Barnskyddsteamet - Sociala 
investeringsfonden 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner socialkontorets slutrapport och utvärdering av 

barnskyddsteamet 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fattade den 4 december år 2019 beslut om att godkänna 

Socialnämndens ansökan om inrättandet av ett barnskyddsteam. 

Socialnämnden erhöll medel för en projekttid på tre (3) år med 6 100 000 

kronor för tre (3) tjänster som krisstödjare. Projektet startade den 1 mars år 

2020 och löper ut som projekt den sista februari år 2023.  

Utifrån rapportens samlade information och utvärdering är socialkontorets 

förslag att verksamheten ska införas i ordinarie verksamhet från och med att 

projektet upphör den sista februari år 2023.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 9 september år 2022

 Utvärdering barnskyddsteamet - bilaga 1

Ärendet 

Den 26 september år 2019 fattade Socialnämnden beslut om att till 

Kommunstyrelsen ansöka om medel ur den sociala investeringsfonden. KS 

fattade den 4 december år 2019 beslut om att godkänna ansökan om inrättandet 

av ett barnskyddsteam. Socialnämnden erhöll medel för en projekttid på tre (3) 

år med 6 100 000 kronor för tre (3) tjänster som krisstödjare. Projektet startade 

den 1 mars år 2020 och löper ut som projekt den sista februari år 2023.  

Målsättningen med arbetet är att tillhandahålla snabba och flexib la insatser till 

barn och familjer i kris. Det förebyggande arbetet med de metoder som 

projektet nyttjar kan öka familjers förmåga att hitta egna verktyg och egna 
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resurser för att hantera kriser och därmed ett minskat behov av insatser från 

socialtjänsten.  

Denna slutrapport utgör underlag för kommande beslut om projektet ska 

permanentas, ändra inriktning eller upphöra. Den beskriver organisation, 

nyttjade metoder och verktyg för stöd, uppföljning samt resultat.  

Utifrån rapportens samlade information och utvärdering är socialkontorets 

förslag att verksamheten ska införas i ordinarie verksamhet från och med att 

projektet upphör den sista februari år 2023.  

 

Barnperspektiv 

För att säkerställa barns delaktighet, inflytande och trygghet utgör stöd till 

föräldrar en god grund. Projektets utformning har inneburit möjlighet till 

flexibelt och tidigt stöd vilket förebygger att psykosociala problem accelererar. 

Utvärderingen har tagit fasta på barnets roll i familjen vilket ger kunskap för 

fortsatt arbete med barns inflytande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef social- och 

arbetsmarknadsavdelningen 
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Bilagor 

1. Utvärdering barnskyddsteamet, bilaga 1 

Beslut sänds till 

 Enhetschef familjestödsenheten 

 Enhetschef barn- och ungdomsenheten – myndighet 

 Kommunstyrelsen  
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Patientsäkerhetsberättelse 2021 - 
Socialnämnden 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner rapport Patientsäkerhetsberättelse egenregi för år 

2021. 

Sammanfattning 

Varje vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) årligen upprätta 

en patientsäkerhetsberättelse. I denna ska det framgå 

 hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 

 vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 

 vilka resultat som uppnåtts 

Vårdgivare har ett ansvar att bedriva ett patientsäkerhetsarbete som ska vara 

både systematiskt och förebyggande för att förhindra att vårdskador uppstår i 

samband med vård och behandling. Vårdgivares patientsäkerhetsberättelse ska 

finnas tillgänglig för den som önskar ta del av densamma. Under 2021 har 

inom egenregis verksamheter i Upplands-Bro ansvaret för att bedriva en god 

och säker vård med hög patientsäkerhet varit fördelat mellan Hälso- och 

sjukvårdsenheten (HSE) och respektive verksamhet. Från och med år 2022 

upphör denna uppdelning och allt ansvar samordnas i respektive verksamhet. 

Under 2021 har patientsäkerhetsarbetet i verksamheterna i hög grad präglats av 

att fokusera på att försöka förhindra och minska risk för smittspridning av 

covid-19. Till viss del har planerade åtgärder inom patientsäkerhetsarbetet fått 

bortprioriteras och stå tillbaka för de prioriteringar pandemin krävt. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att verksamheterna har hanterat 

patientsäkerheten väl utifrån den belastning och det ansträngda läge som 

pandemin fortsatt medföra under år 2021.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 30 juni 2022 

 Bil 1. Patientsäkerhetsberättelse egenregi 2021 
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 Bil 1.1 Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) 

2021 

 Bil 1.2 Patientsäkerhetsberättelse grupp- och servicebostäder LSS 2021 

 Bil 1.3 Patientsäkerhetsberättelse dagliga verksamheter LSS 2021 

Ärendet 

I enlighet med Patientsäkerhetslagen har patientsäkerhetsberättelser för år 2021 

upprättats av vårdgivares egenregi.  Patientsäkerhetsberättelser har för år 2021 

upprättats av samtliga verksamheter i egenregi som berörs i rapporten 

”Patientsäkerhetsberättelse egenregi 2021. Rapporten är nämndövergripande i 

likhet med ”Hälso- och sjukvårdsenhetens patientsäkerhetsberättelse 2021”. 

Patientsäkerhetsarbetet har under år 2021 i likhet med år 2020 för samtliga 

verksamheter i hög grad präglats av att fokusera  på att försöka förhindra och 

minska risk för smittspridning av covid-19. Till viss del har planerade åtgärder 

inom patientsäkerhetsarbetet fått bortprioriteras och stå tillbaka för de 

prioriteringar pandemin krävt. 

Pandemin har visat hur viktigt det är att all personal inom vård- och 

omsorgsverksamheter ges tillgång till- och tid avsatt för att genomföra 

utbildningar i basal hygien samt vikten av att detta behöver vara ett ständigt 

återkommande inslag med repetitionstillfällen.  

Trots pandemin har vård- och omsorgspersonal samt chefer till viss del under 

hösten 2021 kunnat ta del av vissa kompetenshöjande insatser med stöd av 

stimulansmedel inom God och Nära Vård inom hälso- och sjukvård. 

Den sammanfattande bedömningen är att verksamheterna har hanterat 

patientsäkerheten väl utifrån den belastning och det ansträngda läge som 

pandemin fortsatt medföra under år 2021. 

 

Barnperspektiv 

Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan på barnperspektivet.  
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Socialchef    

 Avdelningschef Social och 

Arbetsmarknadsavdelning 

 

 

 

Bilagor 

1. Bil 1. Patientsäkerhetsberättelse egenregi 2021 

2. Bil 1.1 Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) 

2021 

3. Bil 1.2 Patientsäkerhetsberättelse grupp- och servicebostäder LSS 2021 

4. Bil 1.3 Patientsäkerhetsberättelse dagliga verksamheter LSS 2021 

Beslut sänds till 

 Akt 
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Datum och ansvarig för innehållet 
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     Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, reviderad 2017-03-01 
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att be-

döma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhet-

ens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodo-

ses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §  
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Sammanfattning 
 

I enlighet med Patientsäkerhetslagen (2010:659), 3 kap 10 § är varje vårdgi-

vare skyldig att årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse som ska finnas 

tillgänglig i dess verksamheter för den som vill ta del av densamma.  I patient-

säkerhetsberättelsen ska det framgå  

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år 

2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 

3. vilka resultat som uppnåtts 

Upplands-Bro kommun är huvudman för den hälso- och sjukvård som erbjuds 

inom dess ansvarsområde. bedrivs in. Äldre- och omsorgsnämnden och Soci-

alnämnden är vårdgivare i Upplands-Bro kommun och ansvarar för att patien-

ter i berörda verksamheter får en god och säker hälso- och sjukvård.   

 

Inom egenregi i Upplands-Bro har ansvaret för att bedriva en god och säker 

vård med hög patientsäkerhet under år 2021 varit fördelat dels på Hälso- och 

sjukvårdsenheten (HSE) men till viss del även på respektive verksamhet där 

kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar.  För att tydliggöra detta ansvar 

ur patientsäkerhetsperspektiv så har alla berörda verksamheter anmodats att in-

komma med en patientssäkerhetsberättelse för den egna verksamheten avseende 

år 2021. Dessa bifogas vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse för egenregi som 

bilagor. Som underlag har den mall som Sveriges Kommuner och Landsting 

(nuvarande Sveriges Kommuner och Regioner) tagit fram använts. 

 

Patientsäkerhetsberättelser har upprättats inom följande verksamheter i egen-

regi (bifogas vårdgivarens övergripande patientsäkerhetsberättelse som bila-

gor): 

Hälso- och sjukvårdsenheten 

Norrgården 

Kungsgården 

Servicehusen Bro & Kungsängen (gemensam) 

Dagverksamhet demens Kvistaberg 

Grupp- och servicebostäder enligt LSS (gemensam) 

Dagliga verksamheter enligt LSS (gemensam) 

 

Även under 2021 har verksamheterna samt Socialkontorets patientsäkerhets-

arbete i mycket hög grad fortsatt att präglas av den pågående pandemin. Arbe-

tet har till stor del bestått av att försöka förhindra och minska risk för smitt-

spridning av covid-19, planering och till viss del även genomförande av prov-

tagning vid smittspårningar samt planering och genomförande av vaccination-

er i flera omgångar. 

Följsamhet till hygienrutiner, hantering av skyddsutrustning, extra utbildning-

ar inom vårdhygien, ledarskap och kommunikation har varit prioriterade om-

råden. Verksamheterna har även under 2021 snabbt fått anpassa sig och ställa 

om till ständigt nya förutsättningar som riktlinjer, rekommendationer och ruti-

ner från såväl Folkhälsomyndigheten, Smittskydd, Vårdhygien, regionen m fl  
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som i ett fortsatt högt tempo löpande avlöst varandra med nya direktiv.  

Det gångna året har varit ansträngt för verksamheterna där arbetet kontinuer-

ligt fått anpassas utifrån pandemin och med stort fokus på att hantera den-

samma. Planerade åtgärder och förbättringsområden inom det förebyggande 

patientsäkerhetsarbetet som togs fram för 2021 har med anledning detta till 

viss del fått stå tillbaka. 

Pandemin har visat hur viktigt det är att personal inom vård- och omsorgs- 

verksamheter ges tillgång till och tid avsatt för att genomföra utbildningar i 

basal hygien- och att det behöver vara ständigt återkommande inslag med re-

petitionstillfällen. 

Pandemin har därutöver visat vikten av en god samverkan med respektive an-

svarig läkarverksamhet. Vid särskilda boenden för äldre sker samverkan med 

Familjeläkarna i Saltsjöbaden och vid grupp- och servicebostäder enligt LSS 

sker samverkan med respektive av brukaren vald läkare vid olika vårdcen-

traler, företrädesvis de fn tre förekommande inom kommunens geografiska 

område. Samverkan under pandemin har varit särskilt betydelsefull för smitt-

spårningar och provtagningar i samband med covid-19 samt för ordinationer 

vid behandling av patienter som drabbats av covid-19. 

Under hösten 2021 kunde både vård- och omsorgspersonal samt chefer trots 

pandemin ta del av vissa kompetenshöjande insatser med stöd av stimulans-

medel inom God och Nära Vård inom hälso- och sjukvård. Bl a gavs utbild-

ningar via högskolor för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som 7,5 hp 

psykiatri, palliativ vård, förskrivningsrätt inkontinenshjälpmedel/ inkontinens-

vård samt sårvård. Palliativ ombudsutbildning erbjöds såväl omsorgspersonal 

som legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal med stöd av PKC- Palliativt 

kunskapscenter. Chefer med hälso- och sjukvård i sina verksamheter erbjöds 

en tre-dagarsutbildning avsedd för chefer med hälso- och sjukvårdsansvar. 

Detta som en förberedelse inför den omorganisation som planerades inom 

egenregi till 2022 med nedläggning av HSE- Hälso-och sjukvårdsenheten. Så-

väl egenregis som privata vårdgivare tog del av dessa utbildningar. Visam be-

slutsstöd - ett verktyg för sjuksköterskan inom kommunal vård och omsorg 

som ska användas när en patients hälsotillstånd försämrats är ett annat exem-

pel på de utbildningar som gavs. 

 

I oktober 2020 så började en ny patientansvarig läkare vid de särskilda boen-

dena för äldre, efter föregående läkares bortgång. I samband med detta startade 

man upp en planering för att börja med de sedan länge önskade fördjupade me-

dicinska vårdplaneringar med patient, läkare, anhöriga och vårdpersonal. Anhö-

riga bjuds in av sjuksköterska för delaktighet med den enskildes medgivande. 

Denna arbetsform har nu kommit igång kommit och är uppskattad av samtliga 

involverade. 

 

Sammanfattningsvis är bedömningen att verksamheterna har hanterat patient-

säkerheten väl utifrån den belastning och det ansträngda läge som den globala 

pandemin medfört. 
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Övergripande mål och strategier 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 

Det övergripande målet inom hälso- och sjukvården är att dess patienter ska 

erbjudas en god och säker vård.  Det formuleras i Hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30) kap 3: 

1 §   Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika vill-

kor för hela befolkningen. 

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den en-

skilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och 

sjukvård ska ges företräde till vården. 

2 §   Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. 

Krav på hälso- och sjukvården  

De krav som ställs på hälso- och sjukvården regleras i Hälso- och sjuk-

vårdslagen kap 5. Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven 

på en god vård uppfylls. Det innebär att vården särskilt ska 

   1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard, 

   2. tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet, 

   3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

   4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersona-

len, och 

   5. vara lätt tillgänglig 

Vidare anges att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det fin-

nas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård 

ska kunna ges. 

Detta innebär att den hälso- och sjukvård som bedrivs ska vara av sådan kvali-

tet att patienter inte riskerar att drabbas av vårdskada eller risk för sådan i 

samband med vård och behandling. Strategier inom patientsäkerhetsarbetet för 

att förebygga detta är bl a att arbeta aktivt med avvikelser genom att vidta åt-

gärder för att de inte ska återupprepas och dra lärdom av dessa i det förebyg-

gande arbetet, arbeta med synpunkter och klagomål, arbeta med riskbedöm-

ningar, fortbildningar med mera. 

Riskbedömningar genomförs regelbundet avseende fall, undernäring, trycksår 

och munhälsa för dem som bor på särskilda boenden för äldre. Vid grupp- och 

servicebostäder enligt LSS bor de fn få äldre men i förekommande fall genom-

förs riskbedömningar även för dessa. 

Symptomskattningar av olika slag, genomförs vid alla boendeverksamheter     

t ex i samband med årliga läkemedelsgenomgångar, vid beteendemässiga och 
psykiska symtom vid demenssjukdom, neuropsykiatriska symptom med flera. 

Egenkontroller ffa gällande följsamhet till basala hygienrutiner har under pan-

demin genomförts av flera verksamheter vid fler tillfällen än de två årliga till-

fällen som rutinen föreskriver. 

Årlig extern kvalitetsgranskning av apotekare avseende läkemedelshantering 

är också en strategi inom patientsäkerhetsarbetet. Dessa genomfördes i verk-
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samheterna under försommaren 2021. 

Ingen avvikelse inom hälso-och sjukvård har under 2021medfört en allvarlig 

vårdskada. Ingen Lex Maria-anmälan har därför upprättas av MAS. 

 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Vårdgivare (lagstadgat ledningsansvar)                                                    

Äldre- och omsorgsnämnden samt Socialnämnden har under år 2021 var och 

en för sig varit ytterst ansvarig vårdgivare för den hälso- och sjukvård som 

bedrivits inom dess ansvarsområde och att denna är patientsäker. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (lagstadgat ansvar) 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar enligt 4 kap. 6 § hälso- och sjuk-

vårdsförordningen (2017:80) för att  

1. patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god 

kvalitet inom kommunens ansvarsområde 

2. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om 

3. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen 

(2008:355) 

4. beslut om delegeringar av vårduppgifter är förenliga med patientsä-

kerheten 

5. det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för   

      a) läkemedelshantering,  

      b) rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659)  

      c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när                                                                           

en patients tillstånd fordrar det. 

MAS har ett övergripande och tillika medicinskt ledningsansvar och upp-

rättar instruktioner och riktlinjer, följer upp samt fungerar som ett stöd till 

verksamheter vad gäller hälso- och sjukvård. MAS ansvarar för att göra 

Lex Maria- anmälningar till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) vid 

allvarlig vårdskada eller risk för sådan. MAS ansvarar även för att till IVO 

anmäla hälso-och sjukvårdspersonal som utgör en risk ur patientsäker-

hetsperspektiv eller ur förtroendesynpunkt. Skälen till detta kan vara 

oskicklighet, olämplighet, brottslighet, sjukdom eller missbruk av alkohol, 

narkotika eller andra droger. 

 

Verksamhetschef HSL (lagstadgat ansvar) 

Avdelningschef för Utföraravdelningen samt Avdelningschef för Social- och 

Arbetsmarknadsavdelningen har under 2021 tillika verkat som verksamhets-

chefer med ansvar enligt 4 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen 
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(2017:80) för den hälso- och sjukvård som bedrivits inom respektive nämnd. 

Ansvaret omfattar att 

- säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och sä-

kerhet i vården tillgodoses.  

- ledning av hälso- och sjukvårdens organisation så att den tillgodoser hög pa-

tientsäkerhet och god kvalitet i vården.  

En del i detta är att rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet finns i led-

ningssystemet. Verksamhetschef får uppdra åt sådana befattningshavare inom 

verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra en-

skilda ledningsuppgifter om denna inte har formell kompetens för detta. En-

hetschef för HSE (Hälso- och sjukvårdsenheten) har under 2021 fullgjort vissa 

av dessa ledningsuppgifter. 

 

Enhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten 

Enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten har under år 2021 varit under-

ställd avdelningschef utföraravdelningen Äldre- och omsorgsavdelningen till-

lika verksamhetschef HSL och har haft ett direkt ledningsansvar för den legi-

timerade hälso- och sjukvårdspersonalen inom Hälso- och sjukvårdsenheten. 

Dennes ansvar omfattar även att dess personal har den kompetens som behövs, 

att gällande regelverk är känt av dess personal och lokala skriftliga rutiner 

upprättas vid behov. Enhetschefen ansvarar för en god samverkan sker med 

boenden samt dag- och dagliga verksamheter. 

 

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal                                                                                

Legitimerad personal är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga 

- att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet  

- ge en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller 

dessa krav 

- utforma och genomföra vården i samråd med patienten 

- bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålles och ska kontinuerligt 

rapportera risker och händelser som medfört eller kunnat medföra 

vårdskada.  

- föra patientjournal 

- medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom risk- och avvikel-

sehantering, uppföljning av mål och resultat mm. 

På vardagar, dagtid ansvarar Hälso- och sjukvårdsenheten för hälso- och 

sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå. På obekväm tid dvs kväl-

lar, nätter och helger ansvarar Big Care AB för sjuksköterskeinsatser.  

 

Enhetschefer vård- och omsorgsboenden äldre, dagverksamhet de-

mens, grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet enligt LSS  

Enhetschefer har under 2021 huvudsakligen ansvarat för den omsorg och 

allmänna omvårdnad som bedrivs enligt Socialtjänstlagen (SOL) respek-

tive Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade LSS (LSS) i de-

ras verksamheter. De ansvarar även för att de delegerade hälso- och sjuk-

vårdsarbetsuppgifter som legitimerad personal delegerat till dess omsorgs-

personal utförs, att kontakt tas med ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal 

vid förändringar i den enskildes hälsotillstånd samt att basala hygienrutiner 
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följs och att dess personal har kännedom om dessa.                                                                 

Enhetschefer ska medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom risk- 

och avvikelsehantering, uppföljning av mål och resultat mm. De har  under 

2021 även ansvarat för att en god samverkan skett med Hälso- och sjuk-

vårdsenheten. 
 

Omsorgspersonal - baspersonal                                                                                                     

Omsorgspersonal (baspersonal) består huvudsakligen av undersköterskor 

och vårdbiträden som arbetar utifrån socialtjänstlagen respektive lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade.                                                                                                           

De ansvarar för att rapportera risker och avvikelser till enhetschef och följa 

instruktioner och rutiner som finns i verksamheten för att bidra till hög pati-

entsäkerhet. Omsorgspersonal som genom delegering utför hälso- och sjuk-

vårdsuppgifter ska följa de instruktioner som de getts. De tillhör under utfö-

randet av delegerade hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter gruppen hälso- och 

sjukvårdspersonal och lyder då under dess lagstiftning.  De ska medverka i det 

systematiska kvalitetsarbetet genom risk- och avvikelsehantering, uppföljning 

av mål och resultat mm. 

 

Läkare 

Läkare är inte ett kommunalt ansvar, utan ett regionansvar- läkarna arbetar på 

uppdrag av regionen. Läkare från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB besöker 

samtliga kommunens särskilda boenden för äldre en gång i veckan på uppdrag 

av regionen och är därutöver tillgängliga för sjuksköterskorna på telefon dyg-

net runt. Läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal arbetar utifrån 

en samverkansöverenskommelse. Vid LSS-boenden har de boende sina läkare 

på primärvårdens vårdcentraler. Det finns fast läkartid avsatt vid respektive 

vårdcentral för rondliknande möten och hembesök tillsammans med kommu-

nens LSS- sjuksköterska. Även här arbetar vårdgivarna utifrån en samver-

kansöverenskommelse. 

 

Struktur för uppföljning/utvärdering  

SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 

Omsorgspersonal som upptäcker risker och avvikelser i samband med vård 

och behandling, kontaktar enligt rutin omedelbart tjänstgörande sjuksköterska, 

arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut beroende på vad som hänt och 

upprättar därefter en skriftlig avvikelse. Den legitimerade hälso- och sjuk-

vårdspersonalen vidtar i samband med händelsen nödvändiga åtgärder. Patien-

tansvarig sjuksköterska registrerar därefter avvikelsen i Pro Capita Avvikel-

semodul. Avvikelser tas månatligen upp i verksamheternas kvalitetsråd för 

genomlysning och mer långsiktiga åtgärder. Detta i syfte att utveckla verk-

samhetens kvalitet och patientsäkerhet. Där deltar ansvarig enhetschef, legiti-

merad hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgs/baspersonal.  

Allvarliga händelser som medfört eller riskerar att medföra allvarlig patient-

skada eller risk för sådan ska rapporteras till medicinskt ansvarig sjukskö-

terska (MAS) som ansvarar för att utföra slutlig utredning och bedömning om 

eventuell Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I 

händelse av sådan informeras ansvarig nämnd. 
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Riskbedömningar rörande nutrition, fall, trycksår och munhälsa genomförs, 

analyseras och dokumenteras tillsammans med beslutade åtgärder i Pro Capita 

HSL- journal. Dessa registreras under förutsättning av den enskildes samtycke 

även i Senior Alert.  

Varje dödsfall som skett på plats på ett boende registreras i Svenska Palliativ-

registret utifrån ett antal parametrar kring den avlidnes sista levnadsvecka. 

Resultaten från kvalitetsregistreringar kan sedan användas i den egna verk-

samheten för att se om förbättringar behöver vidtas. 

Kvalitetsuppföljningar utförs av MAS årligen. 

Öppna jämförelser och kvalitetsregister är källor som kan användas för upp-

följning av tendenser i verksamheterna. 

 

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka 

åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet  

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

Patientsäkerhetsberättelse har avseende år 2021 upprättats vid samtliga 

verksamheter där kommunal hälso- och sjukvård ges; särskilda boenden för 

äldre, dagverksamhet demens, grupp- och servicebostäder enligt LSS samt 

dagliga verksamheter enligt LSS. Varje verksamhet beskriver där hur de 

arbetat med patientsäkerhet. Övergripande beskrivs här några områden: 

 

Under 2021 fortsatte pandemin att på olika sätt påverka samtliga vård- och 

omsorgsverksamheter. 

- Verksamheterna arbetade under 2021 med fokus på att förhindra smittsprid-

ning. En mängd provtagningar i form av covid-tester genomfördes av kom-

munens sjuksköterskor både med anledning av att misstanke om att smitta fö-

relegat samt i smittspårningssyfte. En stor mängd prover har även tagits på 

patienter efter sjukhusvistelser för att säkerställa att de inte blivit smittade un-

der sjukhusvistelsen. Vaccinationer har genomförts av kommunens sjukskö-

terskor både med säsongsinfluensavaccin likväl som med de olika doserna av 

covidvaccin när regionen har beslutat att de skulle ges. Chefer har under en 

period bokat tider för provtagning av personal med misstänkta symptom då en 

genväg för snabbare provtagning anordnats av regionen. 

- Personal har i flera verksamheter genomgått både Vårdhygiens och Social-

styrelsens utbildningar i basala hygienrutiner för personal inom vård och om-

sorg, utbildningar i hur man tar på och av munskydd, andningsskydd samt 

skyddsrock/förkläde m m. 

- Ett flertal riskanalyser har genomförts ute i verksamheterna relaterat till co-

vid och dess smittrisk  

- Smittsäkra besök har genomförts i enlighet med Smittskydds rekommendat-

ioner. 

- Ett gemensamt förråd för lagerhållande av skyddsutrustning tillskapades un-

der våren 2020 har hållits fortsatt uppdaterat under 2021 med särskilt utsedd 

ansvarig för beställningar utöver de mindre förråd som fanns ute i verksam-

heterna sedan tidigare.  

- Verksamheterna har ställt om och i samband med vård av covid-19 smittade 
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avsatt särskild personal som endast arbetat med de som insjuknat. 

- Chefer och enhetsledare har under särskilt ansträngda perioder under pande-

min, stöttat upp sina verksamheter genom att närvara fysiskt även på kvällar 

och helger. Arbetet med att ordna med vikarier har varit omfattande för att 

säkerställa patientsäkerheten när personal själva insjuknat i covid eller ej fått 

tjänstgöra vid minsta symtom som kunnat knytas till misstanke om eventuell 

covidsmitta. 

- Sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter har fortsatt under 2021 

med att i högre grad arbetat individuellt med patienters träning och behandling 

för att minska risken den risk för smittspridning som kan uppstå vid gruppträ-

ning. 

- Rehabpersonal har under 2021 anordnat coronaanpassade utbildningar i lyft-

teknik för omsorgspersonal för att öka såväl patientsäkerheten vid lyft av pati-

enter såväl som för att öka säkerheten för omsorgspersonal. 

- Vissa verksamheter tex inom daglig verksamhet och dagverksamhet för de-

menta har efter nedstängningar under 2021 börjat öppna upp och /eller arbetat 

med begränsat antal deltagare för att minska risken för smittspridning. 

- På central nivå fortsatte ett antal forum för lägesbild och beslut om åtgärder 

på övergripande plan. Inom Socialkontoret har tex covid-19 -möten samt 

Helix-möten hållits regelbundet där socialchef, MAS, avdelningsche-

fer/verksamhetschefer HSL m fl övergripande funktioner deltagit. 

- Regelbundna möten med privata utförare för avstämning gällande covid-

läget har hållits. 

- Det gängse arbetet med kvalitetsregistreringar i Senior Alert, BPSD-registret 

och Palliativa registret har till viss del påverkats genom att man varit tvungen 

att prioritera pandemiarbetet och att säkerställa bemanning för grundläggande 

patientvård. 

  

Uppföljning genom egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2 

Basala hygienrutiner 

Egenkontroll av följsamhet till basala hygienrutiner med observation och 

självskattning har under 2021 genomförts av alla verksamheter. Vissa verk-

samheter har genomfört egenkontroll vid fler tillfällen än de två tillfällen per 

år som rutinen anger. Alla verksamheter har arbetat aktivt med att dess perso-

nal ska genomföra/repetera en eller bägge av de utbildningar som finns om 

basal hygien. Socialstyrelsens webutbildning är öppen för alla men Vårdhygi-

ens utbildning är numera endast öppen för dem som har avtal. I Upplands-Bro 

kommun har äldreboenden avtal med Vårdhygien. Samma verksamhet som 

2020 nådde 90 % följsamhet (LSS) har säkerställt att all dess personal åter 

genomfört webbaserad utbildning om basala hygienrutiner har därefter åter 

kunnat visa att följsamheten i dess verksamhet under 2021 nått 90 %. 

Detta visar att regelbunden repetition och återkommande genomförande av 

webbaserad utbildning i basal hygien förstärker och vidmakthåller en hög följ-

samhet till basala hygienrutiner. 
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Läkemedelsgranskning av läkemedelshantering 

Årlig kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen av extern farma-

ceut/apotekare enlighet med HSLF-FS 2017:37 om hantering av läkemedel 

genomfördes under maj/juni 2021. En genomgående synpunkt från gransk-

ningarna var att insulinpennor sällan var märkta med brytdatum. Detta ska 

anges av den personal som öppnar pennan p g a begränsat hållbarhetsdatum 

efter öppnandet. 

 

Tandvård- munhälsobedömningar och utbildning av personal i munhälsa 

(Symfoni) 

Munhälsobedömning och tandvårdstödsintyg 

Enligt överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region 

Stockholm skall Tandvårdsenhetens utförare av uppsökande verksamhet årlig-

en utföra munhälsobedömningar hos de patienter/brukare som tackat ja till 

erbjudande om detta. Inom särskilda boenden för äldre är det sjuksköterskor 

som ansvarar för att erbjuda och via registrering i Symfoni informera Tan-

vårdsenheten vilka patienter som tackat ja eller nej till erbjudandet. För LSS-

boenden, brukare med hemtjänst eller personlig assistans ansvarar myndig-

hetshandläggare för detta.  

Utbildning i munhälsa 

Enligt ovan nämnda överenskommelse ska regionens anlitade utförare av upp-

sökande verksamhet även erbjuda personal inom vård- och omsorg en årlig 

utbildning i munvård. Respektive vård- och omsorgsverksamheter ska enligt 

överenskommelsen samverka i att sådant utbildningstillfälle kan anordnas på 

plats i verksamheten. 

12 mars 2020 togs beslut av regionen om att uppsökande verksamhet (mun-

hälsobedömning och munvårdsutbildning) och mobil nödvändig tandvård av 

icke akut karaktär tillsvidare inte fick utföras för att undvika smittspridning av 

covid. Beslutet togs för att minska smittspridningen till den aktuella patient-

gruppen. Den uppsökande verksamheten återupptogs sedan den 15 januari 

2021. 

Rapport 1 (se nedan) visar att sjuksköterskor och handläggare under 2021 er-

bjudit totalt 380 berättigade (391 föregående år) munhälsobedömning varav  

343 tackat ja (353 föregående år). Tandvårdsenhetens utförare utförde 155 

munhälsobedömningar (45,19 %). Rapporten visar också att totalt endast 31 

personal inom vård- och omsorg erhållit den årlig utbildning i munvård av 

Tandvårdsenhetens utförare.  

 
Källa: Symfoni 
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Rapport 1.1 (se nedan) visar fördelningen/ verksamhet av de 31 personal som 

erhållit årlig munhälsoutbildning. 

 

 
Källa: Symfoni 

 

Rapport 2 (se nedan) visar att av de totalt 155 patienter/brukare som fick sin 

munhälsobedömning utförd år 2021 så hade 50,97 % en bra munhygien (69,2 

% föregående år) medan 12,9 % hade mycket dålig munhygien (9 % föregå-

ende år). 

 
Källa: Symfoni 

 

Munhälsa är oerhört viktigt för den enskilde som inte själv kan sköta 

densamma. Munhälsan påverkar välbefinnande, aptit mm mm. Därför är det 

viktigt att omsorgspersonal/baspersonal ges möjlighet att på sin arbetsplats 

årligen ta del av den utbildning som regionen erbjuder via dess utförare.  

Även Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning kring detta för 

personal. Den återfinns bland Kunskapsguidens övriga 95 webbutbildningar 

inom olika områden som  alla vänder sig till personal inom såväl vård – och 

omsorg.  

https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/330/g

rundlaggande-utbildning-om-munhalsa-och-munvard.  

Det är viktigt att personal ges utrymme både för att genomföra 

webbutbildningar som höjer dess kompetens. Tandvårdsenheten rapporterade 

vid vårens kontaktpersonsträff att endast 54 personal inom vård- och 

omsorgsverksamheter i hela Stocksholms län har genomfört denna 

grundläggande utbildning.   
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Palliativa registret 

I Svenska Palliativregistret finns data att tillgå, som utifrån där fastställda in-

dikatorer som beskriver kvaliteteten den sista levnadsveckan för de avlidna 

som registrerats. Samtliga särskilda boenden för äldre gör registreringar i re-

gistret för dödsfall för de patienter som avlider på plats på respektive boende. 

Resultaten kan sedan användas för att se vilken kvalitet som vården håller och 

vad som behöver förbättras. 

 

Källa: Svenska Palliativregistret. Avlidna i Upplands-Bro kommun på 

särskilda boenden för äldre 2021.(Diagram 1.) 

 

Källa: Svenska Palliativregistret. Avlidna i  Upplands-Bro kommun på 

särskilda boenden för äldre 2020.( Diagram 2). 

 

Resultatet visar (diagram 1) att en tydlig förbättring skett avseende 

indikatorerna validerad  dokumenterad smärtskattning, dokumenterad 

munhälsobedömning under sista levnadsveckan och dokumenterade 

brytpunktssamtal i förhållande till år 2020 (se diagram 2). Dessa lyftes också 

som förbättringsområden från föregående år. Dessa områden bör dock vara 

fortsätta vara prioriterade förbättringsområden för att ytterligare närma sig 

angivna målvärden. 
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Källa: Svenska Palliativregistret. Äldre avlidna på sjukhus, Stockholms län 

under 2021. (Diagram 3.)  

Diagram 3 visar som en jämförelse regionens resultat för samma indikatorer 

för de äldre i Stockholms län som avlidit på sjukhus under 2021.  

 

Senior Alert 

Senior Alert är ett av Sveriges cirka 100 nationella kvalitetsregister och ett 

verktyg för att stödja vårdprevention, prevention för äldre personer som riske-

rar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har 

problem med blåsdysfunktion. I kvalitetsregistret Senior Alert finns data till-

gängligt som beskriver resultaten för vårdprevention och utfall avseende ut-

förda och registrerade riskbedömningar. Riskbedömningar erbjuds bland annat 

vid den äldres inflytt till ett särskilt boende och ska därefter erbjudas minst 2 

gånger per år. För att riskbedömningar ska finnas tillgängliga för åtkomst i 

Senior Alert krävs att vårdgivare är ansluten till Senior Alert samt att den en-

skilde ger sitt medgivande till att uppgifterna kring de riskbedömningar som 

avser denne, registreras i registret. Upplands-Bro kommun är ansluten till re-

gistret. Majoriteten av de tillfrågade riskbedömda patienterna/brukarna med-

ger oftast att registrering görs. 

 

 

 

 

 

Källa: Senior Alert, Vårdprevention och Utfall, Upplands-Bro kommun, 2021. 

 

Resultatet visar att under år 2021 har 239 unika individer vid samtliga sär-

skilda boenden för äldre i Upplands-Bro kommun (Hagtorp och Lillsjö Bad-

väg inkluderat), riskbedömts och samtyckt till att deras riskbedömning-
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ar registrerats i kvalitetsregistret Senior Alert utöver att de journalförts. 

Resultatet visar också att i 96 % av riskbedömningarna påvisades risker i lik-

het med föregående år. Av dessa har 89 % fått en åtgärdsplan registrerad i re-

gistret samt 64 % av de utförda åtgärderna registrerade i kvalitetsregistret. 

Detta är en förbättring mot föregående år då 41 % av de utförda åtgärderna 

registrerades i kvalitetsregistret. Dock dokumenteras alltid alla uppgifter även 

i patientjournalen enligt gällande lagstiftning då Senior Alert inte är en pati-

entjournal utan enbart ett kvalitetsregister. Med en upphandling av en moder-

nare patientdatajournaldel i verksamhetssystemet så finns en förhoppning om 

att dokumentationen kan göras enbart i patientdatajournalen och digitalt föras 

över till kvalitetsregistret med automatik- för att slippa den dubbeldoku-

mentation som idag är nödvändig för att uppfylla de krav som ställs på doku-

mentation.  

 

BPSD- registret 

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister som innehåller ett verktyg för 

att minska förekomst och allvarlighetsgrad av ångest, hallucinationer, ätstör-

ningar, vandringsbeteende, rop-beteende och andra BPSD-symptom. De flesta 

personer med demenssjukdom (ca 90 %) får någon gång BPSD, det vill säga 

Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens. Det kan handla om till 

exempel aggressivitet, oro och hallucinationer. Symptomen orsakar ofta li-

dande för personen med demenssjukdom och är även svåra att möta och han-

tera för anhöriga och vårdpersonal. Syfte och mål med BPSD-registret är att 

genom multiprofessionella vårdåtgärder försöka minska eventuellt förekom-

mande beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) och därigenom minska 

lidandet och öka livskvaliteten för personen med demenssjukdom. De insatser 

som en person får inom ramen för socialtjänsten får inte följas upp i ett kvali-

tetsregister. Det är först efter kontakt med vårdgivare med HSL-ansvar inom 

den egna organisationen som personen kan inkluderas i ett kvalitetsregister.  

BPSD-registret används av demensenheter vid kommunens egenregi och av en 

av de privata utförarna. 

 

Läkemedel i särskilt boende för äldre 

Tre eller fler psyko-

farmaka (användare i 

%) 

Tio eller flera läke-

medel (användare i %) 

Olämpliga läkemedel 

(användare i %) 

Användare av psykotiska  

läkemedel (användare 

i%) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

23,2  24,8 22,4 50,4 45,4 51,0 15,2 10,6 6,3 19,9 17,7 16,1 

Källa: Öppna jämförelser. ”Utvecklingen gällande läkemedel, personer >75 

år i särskilt boende”, Upplands-Bro kommun 2019 – 2021 

 

Redovisningen avseende läkemedel i särskilda boenden för äldre omfattar så-

väl egenregi som privata utförare i Upplands-Bro kommun. Resultatet visar att 

trots pandemis påverkan på den enskildes mentala välbefinnande (tex i form 

av oro, ängslan osv) har det lyckats att under 2021  ytterligare minska den 

procentuella andelen av patienter/brukare som använder olämpliga läkemedel 

samt användare av psykofarmaka och psykotiska läkemedel. Dock har antalet 

individer som använder fler än tio läkemedel ökat något, vilket kan bero på att 
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de som flyttar in numera är mer multisjuka än tidigare och har fler diagnoser 

som kräver behandling. 

 

Patientnämnden  

Patientnämnden handlägger frågor som rör Region Stockholms hälso- och 

sjukvård, kommunal hälso- och sjukvård samt omvårdnad i särskilda boenden, 

privata vårdgivare som har avtal med Region Stockholm, Folktandvården, Di-

striktstandvården, Aqua Dental, tandvård som Region Stockholm finansierar 

och vård hos privata tandhygienister. Nämnden bidrar till kvalitetsutveckling, 

hög patientsäkerhet och att verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas 

efter patienternas behov och förutsättningar. Under år 2021 i likhet med år   

2020 har inga ärenden med synpunkter eller klagomål inkommit till Patient-

nämndens förvaltning gällande vård bedriven inom Upplands-Bro kommuns 

vård- och omsorgsverksamheter.  

 
Källa:  Patientnämnden, PAN 2021. 

 

Medicintekniska hjälpmedel- och produkter   

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter ansvarar för att besikt-

ningar och kontroller görs av individuella och inköpta hjälpmedel enligt 

produktanvisning. En ”Hjälpmedelsmodul” finns i Pro Capitas verksam-

hetssystem för att underlätta att ha god översikt över hjälpmedlen. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 

Ett flertal överenskommelser avseende samverkan och samverkansforum 

mellan kommunen och Region Stockholm berör den kommunala hälso-

och sjukvården. Ytterligare samverkansforum har uppstått under pan-

demin: 

- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Region Stockholm  

gällande utskrivningsklara från slutenvården (sk LUS:en)                                                                                             

- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Stockholms läns 

landsting gällande ”Sammanhållen överenskommelse om personer som bor i 

särskilt boende för äldre”. (Två tilläggsöverenskommelser finns) 

- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Stockholms läns 

landsting gällande egenvård 

- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Region Stockholm 

gällande uppsökande verksamhet (tandvårdsstöd)  

- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Region Stockholm 

om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt 

och stöd till deras närstående  

- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Region Stockholm 

gällande samordning av insatser för habilitering och rehabilitering 

- Överenskommelse mellan HSF, juridisk person för bårhus samt Upplands-

Bro kommun avseende omhändertagande av avlidna 

- Överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet 

- Samverkansöverenskommelse med Familjeläkarna i Saltsjöbaden 

- Samverkansöverenskommelse Upplands-Bro kommun och Habilitering och 

hälsa 

- Lokal samverkansöverenskommelse med vårdcentralerna  (3 st) avseende 

hälso-och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet   

- Avtal om Vårdhygienisk expertis (Region Stockholm) 

- Avtal med Ragnsells avseende hämtning och destruering av överblivna lä-

kemedel och skärande/stickande och smittsamt riskavfall 

- Samverkan/information med Vårdhygien och Smittskydd i Stockholms län.  

- Samverkan/information med Tandvårdsenheten (MAS är kontaktperson)  

- Samverkan/dialogmöten har genomförts under året med vårdcentralerna  (4 

st) angående hälso- och sjukvård inom LSS-boenden och daglig verksamhet 

- Samverkan/dialogmöten med Familjeläkarna i Saltsjöbaden (1 ggr/veckan un-

der stor del av 2021 i likhet med 2020 pga pandemi) 

- Samverkan/dialogmöten med regionen 1 ggr/veckan under stor del av 2021 

pga pandemi) 

- Samverkan/dialogmöten med Danderyds Sjukhus chefsläkare och de kom-

muner som ligger inom sjukhusets upptagningsområde (2 ggr/år) 

- Samverkan/dialogmöten med regionens klustersamordnade primärvård 1 

ggr/veckan ut under stor del av 2021 pga pandemi som sedan glesades) 

- Veckovisa möten med privata utförare för rapportering och dialog kring co-

vid-läget 
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Riskanalys 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

Riskanalys och händelseanalys är arbetsmetoder som utvecklats för att identi-

fiera brister i verksamheten som kan riskera patientsäkerheten.  Användningen 

av metoderna är en del av verksamheternas systematiska kvalitetsarbete.   

Riskbedömningar däremot är de bedömningar som bland annat görs i samband 

med att en boende flyttar in på ett särskilt boende för äldre då riskbedömning-

ar för fall (Downton), undernäring (MNA), trycksår (Norton) och munhälsa 

(Roag). 

Avvikelser skrivs när den boende i samband med vård och behandling har el-

ler riskerat att ha drabbats av fysisk eller psykisk skada. Avvikelser åtgärdas i 

det akuta skedet, för att sedan månatligen tas upp i verksamhetens kvalitetsråd 

för att dra lärdom och se mönster respektive trender i avvikelserna. Dessa kan 

sedan ligga till grund för en riskanalys och mer generella åtgärder.  

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

SITHS tjänstekort används av all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal för 

en säker inloggning. I avtal med bemanningsföretag och jourorganisation, 

ställs krav på att företagen tillhandahåller SITHS-kort för sin legitimerade 

hälso-och sjukvårdspersonal. E-tjänstekort är en förutsättning för att legitime-

rad hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna ges säker åtkomst till bland annat 

Symfoni, Pascal, Visma Proceedo, NPÖ (Nationell Patientöversikt), Senior 

Alert, Svenska Palliativregistret, Hjälpmedelsguiden, Beställningsportalen 

med mera.  

Vid inloggning i vårdgivarens egna patientjournal dvs Pro Capita HSL  -

journal används 2-faktorsinloggning som säker inloggning. Behörighetstill-

delning sker genom att enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten som an-

ställer legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal ansöker om nödvändiga be-

hörigheter  hos ansvariga för respektive system för den enskilde i samband 

med anställningens start.  

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

Avvikelser 

Avvikelsehantering är ett arbetssätt som syftar till att kvalitetssäkra en verk-

samhet. Genom att systematiskt identifiera, rapportera, registrera, analysera, 

åtgärda, följa upp händelser som medfört eller kunnat medföra risk för en 

vårdskada identifieras riskområden. Mycket av detta kvalitetsarbete sker i re-

spektive verksamhets kvalitetsråd som vanligen sammanträder månatligen. 

Varje personal inom vård- och omsorg har enligt riktlinje för avvikelsehante-

ring skyldig att rapportera icke förväntade händelser som medfört eller kunnat 

medföra risk för vårdskada.   

Under år 2021 har totalt 334 avvikelser registrerats i Pro Capita Avvikelsemo-

dul HSL. Av dessa är 126 läkemedelsrelaterade och övervägande handlar 

dessa om uteblivna läkemedeldoser. 205 avvikelser har varit fallrelaterade. 
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Antalet avvikelser totalt har minskat årligen sedan år 2019 och då framför allt 

inom läkemedelshanteringen. 

 

År Fall Läkemedel  Nutrition Medicintekniska 

hjälpmedel & 

produkter 

Våld & 

hot 

TOTALT 

2021 205 126 3 0 0 334 

2020 290 159 0 0 0 449 

2019 259 287 0 2 0 548 

2018 303 227 1 1 1 533 

Källa: Pro Capita HSL Avvikelsesystem 

Antalet frakturer i verksamheterna under år 2021 uppges vara 8 stycken inom 

vård- och omsorgsverksamheter. Detta är en minskning mot föregående år då 

11 frakturer redovisades. Inom särskilda boenden för äldre har frakturer upp-

stått vid 6 fall och vid  grupp- och servicebostäder (LSS) har frakturer uppstått 

vid 2 fall. Vid dagverksamhet för dementa samt dagliga verksamheter enligt 

LSS har inga frakturer rapporterade. 

Delegeringar 

När legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att det är patientsäkert 

att delegera en medicinsk hälso- och sjukvårdsarbetsuppgift till icke- formellt  

men reellt kompetent personal inom vård- och omsorg, kan en delegering ske 

av arbetsuppgiften till enskild omsorgs/baspersonal. I det fall sådan arbets-

uppgift missköts eller att delegerad personal inte följer den instruktion legiti-

merad hälso- och sjukvårdspersonal gett ska en delegering återkallas. MAS 

ansvarar för att delegeringar är förenliga med patientsäkerheten genom att bl a 

ange vilka medicinska arbetsuppgifter som är möjliga att delegera under sä-

kerställda former enligt riktlinje för delegeringar. Under år 2021 har 3 delege-

ringar nödgats återkallas d v s dragits in p g a brister i utförandet. 

Lex Maria- anmälan om allvarlig vårdskada 

Ingen händelse (avvikelse) har i samband med vård och behandling under år 

2021 inom vård- och omsorg varit av sådan allvarlighetsgrad att denna legat 

till grund för en Lex Maria- anmälan. 

 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6 

Klagomål och synpunkter kan lämnas på olika sätt. Det kan ske muntligt di-

rekt till verksamheten, digitalt, via brevlådor i respektive verksamhet där syn-

punkter kan lämnas men även lämnas direkt till Patientnämnden. Klagomål 

avseende hälso- och sjukvård går ej heller att registrera i det Pro Capita HSL 

Avvikelse system som används för avvikelser inom hälso- och sjukvård. Detta 

innebär att det är svårt att få en överskådlig bild av de klagomål och syn-

punkter som uppkommer. Klagomål som inkommit till respektive verksamhet 

hanteras ffa i de månatliga kvalitetsråden.  

. 
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Samverkan med patienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Respektive ansvarig sjuksköterska ansvarar för både muntlig och skriftlig inform-

ation om den kommunala hälso- och sjukvården till den enskilde och dess eventu-

ella närstående i samband med den enskildes inflytt till ett boende. I samband med 

detta tas även samtycken in från den enskilde avseende informationsöverföring till 

annan vårdgivare, närstående, registrering i kvalitetsregister med mera. 

Vid inflyttningen ska en hälso-/vårdplan upprättas tillsammans med patient 

och närstående. Under senare delen av 2021 har även de fördjupade medi-

cinska vårdplaneringarna kommit igång för en ökad delaktighet och samver-

kan med anhöriga och patienter. 

Vid palliativ vård ska i enlighet med palliativa registrets mall en planering ske 

där information och delaktighet är naturligt för såväl patient som närstående. 

Den enskilde erbjuds i samband med inflytt att lista sig i hos den verksamma 

läkarorganisationen vid särskilda boenden för äldre. Vid LSS-boenden väljer 

den enskilde vilken läkare/vårdcentral denna önskar lista sig hos. Ofta är de 

som flyttar in på ett LSS-boende listad hos vårdcentral sedan tidigare och be-

håller den vårdcentralen. 

  

 

Sammanställning och analys 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 

Varje verksamhet ansvarar själv för att regelbundet sammanställa, ana-

lysera och åtgärda sina avvikelser för att kunna se mönster eller trender 

som medför brister i den egna verksamhetens kvalitet. 

MAS ansvarar för mer övergripande sammanställning och analys, för-

slag till åtgärder samt uppföljning av händelser av allvarligare art.  

 

Resultat 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

• År 2021 har i likhet med år 2020 präglats av ett patientsäkerhetsarbete 

som bestått av att minimera smittspridning bl a genom provtagningar 

för covid, smittspårningar, ett vaccinationsarbete i tre omgångar under 

året för att patienter/ brukare inom särskilda boenden skulle erhålla 

dos 2 och dos 3 av covidvaccin samt den årliga vaccinationen mot sä-

songsinfluensa 

• Mycket av planerade åtgärder inom det förebyggande patientsäker-

hetsarbetet har fått nedprioriteras av verksamheterna och stå tillbaka 

för nya arbetssätt och behov av snabba anpassningar till riktlinjer och 

direktiv från Smittskydd Stockholm, Vårdhygien, Region Stockholm, 

MAS och andra myndigheter. 

• MAS har veckovis samlat in uppgifter och uppdaterat antalet miss-

tänkta och konstaterade smittade av covid- 19 i olika typer av verk-

samheter för vidare inrapportering till Länsstyrelsen. 

• MAS har regelbundet kommunicerat ut covidläget till verksamheter 

samt meddelat förändringar i riktlinjer gällande covid från olika myn-
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digheter. 

• MAS erhöll rollen som personalvaccinationsansvarig för personal 

inom vård- och omsorg och anordnade 2 vaccinationstillfällen under 

våren 2021. Under två heldagar, lördagar, anordnades dessa  på plats i 

kommunen för vård- och omsorgspersonal inom såväl egenregi som 

privata verksamheter. Till sin hjälp hade MAS en grupp av centralt 

placerade funktioner för att bygga upp en för vaccinationsverksamhet 

fungerande lokalplanering och tillika smittsäker vaccinationsverk-

samhet vid dessa tillfällen. Samtliga i gruppen deltog aktivt på plats 

vid bägge vaccinationstillfällena för att säkerställa att avstånd hölls 

och att skyddsutrustning användes av samtliga i lokalen. Vaccin Di-

rekt ansvarade sedan för att vaccinera vård- och omsorgspersonalen. 

• Patientsäkerhetsarbete som tillika inneburit ett personalsäkerhetsar-

bete har för verksamheterna bestått av att oupphörligen och upprepade 

tillfällen under året repetera och informera/utbilda sin personal i mer 

omfattande basal hygien och utbilda i hur skyddsutrustning av mer 

omfattande karaktär ska användas och hanteras för att inte smitta bära-

ren.  

• Stor betydelse ur patientsäkerhetsperspektiv har verksamheternas ar-

bete med att säkerställa att man haft personal på plats för att upprätt-

hålla verksamheten under pandemin då många av den ordinarie perso-

nalen själva insjuknat i olika omgångar och inte heller fick vistas på 

arbetsplatsen vid minsta symtom på covid i avvaktan på egna 

provsvar. 

• Andra delar av patientsäkerhetsarbetet har upprätthållandet av det lo-

kalt reservförråd för skyddsutrustning. 

• Olika typer av forum har upprättats med andra vårdgivare och aktörer 

som stärkt patientsäkerheten med beröring till covid. MAS har deltagit 

i veckovis samverkan och dialog med Region Stockholm, veckovisa 

klustermöten med vårdcentraler i kommunen, veckovisa möten med 

Familjeläkarna, veckovisa möte med privata utförare samt veckovisa 

möten inom Socialkontoret gällande covid. 

• För övriga resultat- se rubrik ”Uppföljning genom egenkontroll” samt 

rubrik ”Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet” 

 

Övergripande mål och strategier för 

kommande år 
 

- mycket av arbetet för kommande året måste vara inriktat på att 

komma ikapp det man fått prioritera ned under såväl år 2021 som år 

2020 då man huvudsakligen har varit tvungen att koncentrera sig på 

patientsäkerhetsåtgärder relaterade till pandemin.  

 

- ska alla verksamheter inom särskilda boenden inom såväl SOL som 

LSS samt hemtjänst vara Tandvårdsenhetens utförare behjälplig i ar-

betet med att anordna årligt utbildningstillfälle för sin vård- och om-
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sorgspersonal i enlighet med den överenskommelse som finns mellan 

kommunen och regionen. Därutöver rekommenderar Tandvårdsenhet-

en att all personal ges möjlighet att genomföra Socialstyrelsens webb-

utbildning om munhälsa som återfinns bland Kunskapsguidens 95 

olika utbildningar:  

https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearni

ng/330/grundlaggande-utbildning-om-munhalsa-och-munvard.  

 

- bör alla verksamheter som efter höstens 2021:s utbildningstillfällen 

erhållit palliativa ombud i sin verksamhet säkerställa och stödja att 

dessa ges möjlighet att utbilda/handleda övrig omsorgs/baspersonal i 

verksamheten i palliativ vård- och omsorg. (Gäller särskilda boenden 

för äldre). 

 

- bör alla verksamheter där patienter/brukare med demenssjukdom fö-

rekommer arbeta för att i högre grad använda sig av BPSD-registret 

med BPSD-skattningar i samband med beteendemässiga psykiska 

symtom vid demenssjukdom (t ex oro, aggressivitet, utåtagitation, 

”vandringsproblematik”, rop-och skrikbeteende o s v). Kvarstår från 

föregående år. 

 

- bör särskilda boenden för äldre nu arbeta vidare med planering för att  

den fördjupade medicinska vårdplaneringen  erbjuds all patien-

ter/brukare och dess anhöriga (med den enskildes samtycke) minst 1 

ggr/år  

 

- utifrån resultatet i Svenska Palliativregistret öka antalet validerade re-

gistrerade smärtskattningar den sista levnadsveckan (kvarstår från fö-

regående år). Resultatet har förbättrats från år 2020 men det är en liten 

bit kvar till målvärdet. 

 

- utifrån resultatet i Svenska Palliativregistret öka antalet dokumente-

rade munhälsobedömningar under sista levnadsveckan (kvarstår från 

föregående år). Resultatet har förbättrats från år 2020 men det är en li-

ten bit kvar till målvärdet 
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Sammanfattning 
 

Året 2021 har precis som året innan till stor del handlat om att hantera den 

pågående pandemin. 

Första månaderna av året 2021 var fokus på att vaccinera samtliga patienter 

som tackat ja till vaccin mot Covid-19. Detta arbete prioriterades och i slutet 

av februari hade samtliga som tackat ja erhållit 2 doser. Gällande patienterna 

boende inom LSS var samverkan god med regionen och samtliga som tackade 

ja vaccinerades av kommunens vårdcentraler i februari och mars tillsammans 

med sjuksköterska från kommunen. Även personal som önskade fick vaccinat-

ion i februari. Man kunde se god effekt av vaccinationen och smittspridningen 

inom våra verksamheter avtog. Även under höst var fokus på att kunna vacci-

nera så fort besked kom från Folkhälsomyndigheterna att det var aktuellt. 

Denna gång skedde det för de patienterna boende på SÄBO med start v.40. 

För att säkerställa att vi resurser skulle finnas för att kunna hantera smittspår-

ningar och vaccinationer så har prioritering varit att se till att ha en god be-

manning över året och framför allt i sårbara perioder. Utifrån detta så kunde vi 

vaccinera samtliga som tackat ja till dos 3 v.40. I slutet av november fick vi en 

smittspridning på en avdelning. Flertalet av patienterna testades positivt i 

smittspårningen men utvecklade inga eller väldigt milda symtom.  

 

Fokus har även legat på att återgå till att bygga för framtiden och flertalet ut-

bildningsinsatser har gjort för att öka kompetensen hos den legitimerade per-

sonalen. 

 

Det har varit viktigt att återuppta att göra riskbedömningar i senor alert och att 

fortsätta att stödja enheterna att implementera en struktur för användandet av 

BPSD-registret.  

 

Då ny patientansvarig läkare började i oktober kunde man starta upp med för-

djupade medicinska vårdplaneringar där anhöriga bjuds in av sjuksköterskan 

för att delta. Inför vårdplaneringen görs sedvanliga förberedelser som inför 

läkemedelsgenomgången, senior alert samt BPSD- registrering vid behov. I 

perioder av hög smittspridning har inte anhöriga kunnat komma på plats men 

då varit med vis videosamtal på telefon. Frågan är lyft inom socialkontoret att 

man önskar ett säkert system för att kunna ha digitala vårdplaneringar med 

anhöriga som är säkra och följer lagstiftningen. Vi ser att det skulle möjlig-

göra för många anhöriga att kunna delta vid dessa tillfällen. 

 

 

Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 

Hälso-och sjukvårdsenhetens övergripande mål är att utveckla verksamheten 

tillsammans med övriga verksamheter. Detta genom kvalitetsarbete, analys 
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och uppföljning av verksamheten. 

Vårt mål är att bedriva en god och patientsäker vård samt att arbeta förebyg-

gande gällande fall, undernäring, trycksår, munhälsa och BPSD-symtom. Kon-

tinuerligt göra riskbedömningar för att åtgärda och förebygga och eliminera 

andra risker som kan uppstå. 

Vi arbetar för att skapa en tydlighet och förståelse för rapporteringsskyldighet 

och avvikelsehanteringen för att hitta förbättringsområden. 

Fysisk och psykosocial arbetsmiljö för personalen är ett fokusområde som vi 

prioriterar och kontinuerligt arbetar med.  Under den pandemi som nu pågått i 

2 år har det varit extra viktigt att med nära ledarskap finnas i verksamheterna 

och fånga upp hur arbetsmiljön är på en daglig basis. Då förändringar i riktlin-

jer, vårdtyngd med mera växlar snabbt under en pandemi så är det viktigt att 

snabbt kunna ändra fokus och fördela och leda arbetet. 

 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhets-

arbetet 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Verksamhetschefs ansvar 

Avdelningschef för Utföraravdelningen har under 2020 tillika verkat som 

verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Den-

nes ansvar omfattar att säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinui-

tet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Dennes ansvar omfattar 

även ledning av hälso- och sjukvårdens organisation så att den tillgodoser hög 

patientsäkerhet och god kvalitet i vården. Verksamhetschefen får uppdra åt 

sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens 

och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvar 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt 11 kap. 4 § första stycket hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30) ska ansvara för att: 

 

1. patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god 

kvalitet inom kommunens ansvarsområde 

2. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om 

3. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen 

(2008:355) 

4. beslut om delegeringar av vårduppgifter är förenliga med patientsä-

kerheten 

5. det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för   

      a) läkemedelshantering,        b) rapportering enligt 6 
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kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659)  

      c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när                                                                           

en patients tillstånd fordrar det. 

Enhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) 

Enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten är underställd avdelningschef ut-

föraravdelningen och har ett direkt ledningsansvar för den legitimerade hälso- 

och sjukvårdspersonalen inom Hälso- och sjukvårdsenheten. Enhetschefen 

ansvarar för att planera, leda, implementera åtgärder och följa upp verksam-

heten.  Dennes ansvar omfattar även att dess personal har den kompetens som 

behövs, att gällande regelverk är känt av dess personal och lokala skriftliga 

rutiner upprättas vid behov. För detta krävs ett nära ledarskap. 

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

Legitimerad personal har enligt patientsäkerhetslagen skyldighet att bidra till 

att en hög patientsäkerhet upprätthålles och ska kontinuerligt rapportera risker 

och händelser som medfört eller kunnat medföra vårdskada. De ska medverka 

i det systematiska kvalitetsarbetet genom att risk- och avvikelsehantering, 

uppföljning av mål och resultat med mera. 

Omsorgspersonal 

Omsorgspersonalen är underställd enhetschefen på sin egen verksamhet.  

Omsorgspersonal består av huvudsakligen av undersköterskor och vårdbiträ-

den. De ansvarar för att rapportera risker och avvikelser till enhetschef inom 

sin verksamhet och följa instruktioner och rutiner som finns i verksamheten 

för att bidra till hög patientsäkerhet. Omsorgspersonal som genom delegering 

utför hälso- och sjukvårdsuppgifter ska följa de instruktioner som de getts. 

Läkare 

Läkare är inte ett kommunalt ansvar, utan ett landstingsansvar. Läkare från 

Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB besöker kommunen särskilda boenden för 

äldre en gång i veckan och är därutöver tillgängliga för sjuksköterskorna på 

telefon dygnet runt. Läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal arbe-

tar utifrån en samverkansöverenskommelse. Gällande LSS-boenden finns fast 

läkartid avsatt vid respektive vårdcentral för rondliknande möten och hembe-

sök tillsammans med kommunens LSS- sjuksköterska. Även här arbetar vård-

givarna utifrån en samverkansöverenskommelse. 

 

 

Struktur för uppföljning/utvärdering  
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 

Uppsökande verksamhet - Tandvårdsstöd – Symfoni 

För närvarande har Region Stockholm avtal avseende uppsökande verk-

samhet med Flexident för särskilda boenden för äldre. Under 2020 pausade all 

uppsökande tandvård på grund av det pandemiska läget. Hälso-och sjukvårds-

enheten har ej heller kunnat delta i några munvårdsutbildningar då det ej kun-

nat gå att genomföra. 
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Läkemedelshantering/läkemedelsgenomgångar 

Den årliga läkemedelsgranskningen av farmaceut i enlighet med HSLF-FS 

2017:37 om allmänna råd och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården 

kunde i år genomföras i maj/juni när smittspridningen sjunkit. Fördjupade lä-

kemedels-genomgångar har genomförts av läkare vid särskilda boenden för 

äldre i samverkan med patientansvarig sjuksköterska enligt HSLF-FS-2017:37 

vid boendes inflyttning samt därefter minst årligen enligt Riktlinje för läke-

medelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting samt samverkansöver-

enskommelse som tecknats mellan Socialkontoret och Familjeläkarna i Salt-

sjöbaden AB. Man har på grund av arbetsbelastningen för läkare och sjukskö-

terskor under pandemin ej kunnat genomföra dessa på samtliga patienter. För 

LSS-boenden har dessa läkemedelsgenomgångar genomförts av ansvarig lä-

kare på respektive vårdcentral tillsammans med kommunens LSS- sjukskö-

terska. 

Palliativa registret 

I svenska palliativregistret finns data tillgängligt som beskriver resultaten för 

vård och omsorg vid livets slutskede. Samtliga särskilda boenden för äldre gör 

registreringar i registret vid dödsfall. Syftet med att registret är att dra lärdom 

av den palliativa vård som verksamheten gett och där se vilka förbättringsom-

råden som föreligger utifrån resultaten. 

Basala hygienrutiner 

Egenkontroll av följsamhet till basala hygienrutiner har genomförts inom 

verksamheten. Enligt rutin ska detta göras två gånger per år. 

Senior Alert  

I kvalitetsregistret Senior Alert finns data tillgängligt som beskriver resultaten 

för vårdprevention och utfall avseende riskbedömningar. Riskbedömningar 

erbjuds bland annat vid den enskildes inflyttning till ett särskilt boende avse-

ende riskområdena fallrisk, undernäring, trycksår och munhälsa. Registrering 

Senior Alert har i perioder under 2020 behövts sättas paus för att fokus legat 

på vårda svårt sjuka i covid-19 

BPSD-registret 

Är ett nationellt kvalitetsregister. 

BPSD-registret syfte och mål är att genom multiprofessionella vårdåtgärder 

minska beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) 

och därmed minska lidandet och öka livskvaliteten för individen med demens-

sjukdom. 

Medicintekniska produkter 

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter ansvarar för att besikt-

ningar och kontroller görs av individuella och inköpta hjälpmedel enligt pro-
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duktanvisning. För detta finns ett års-hjul utarbetat. 

Det finns tydliga rutiner för kontroll av temperatur på de medicinska enheter-

na som finns ute i verksamheterna läkemedelsrum. Kontrollen genomförs 

varje vecka och vid behov oftare. 

Narkotikakontroller  

Utförs enligt rutin 1 gång per månad. 

Journalgranskning 

Genomförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska och enhetschef på årlig ba-

sis. 

 

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits 

samt vilka åtgärder som genomförts för 

ökad patientsäkerhet  

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

Trots att även året 2021 har präglats av pandemin har focus legat på att ge per-

sonalen anställda inom hälso -och sjukvårdsenheten kompetensutveckling. En 

del stora satsningar har gjorts såsom högskoleutbildningar, palliativombuds-

utbildningen och wisam utbildningen. Men man har även deltagit på kortare 

utbildningar och föreläsningar. I förberedelse för ”God och Nära vård” så man 

deltagit i stor variation av utbildningar för att öka bredden av kompetens. På 

arbetsplatsträffen finns en punkt där vi återberättar och delger varandra det 

som vi lärt oss på utbildningarna. 

 

Samtliga sjuksköterskor genomförde Wisamutbildning vilket var 2 st ½ dagar. 

Detta är en stöd i medicinska bedömningar. 

En sjukgymnast har deltagit i utbildning rehabilitering efter Covid-19 

Enhetschefen för Hälso-och sjukvårdsenheten har på Tena Identifys nätverks-

träff talat om hur man som chef stödjer implementeringen av Tena Identify.  

2 sjuksköterskor har deltagit på en föreläsning om Antikougulantia  

Samtliga sjuksköterskor påbörjade under våren och hösten utbildning 7, 5Hp. 

2 har gått förskrivningsrätt inkontinenshjälpmedel, 2  har gått psykiatri och 3 

palliativvård.  
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2 sjuksköterskor, 1 arbetsterapeut och 1 sjukgymnast gick utbildning palliativt 

ombud hos Palliativt Kunskapscentrum (PKC) 

Samtliga sjukgymnaster och arbetsterapeuter gick utbildning hos säker senior 

under hösten. 

Rehabpersonal har under året hållit utbildningar i lyftteknik för omsorgsper-

sonal för att öka både patient- och personalsäkerhet i samband med lyft av 

patienter/brukare. Vi har anpassat utbildningen utifrån rådande rekommendat-

ioner från folkhälsomyndigheten. 

Sjuksköterskorna har inför delegering av sommarvikarier haft utbildning i lä-

kemedelshantering. Man har upparbetat material och via teams haft föreläs-

ningar då rådande läge har begränsat risken för smittspridning och följa de 

rådande rekommendationerna. 

Ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och enhets-

chef inom HSE- LSS har under året deltagit i Forum Carpes nätverk för kom-

petensutveckling inom funktionshinderområdet 

Sjuksköterska inom LSS har deltagit på flera föreläsningar om psykisk ohälsa 

samt självskadebettende för att ytterligare öka kompetensen inom det området 

då vi ser fler patienter med denna problematik.  

Sjukgymnaster och arbetsterapeuter har haft en halv dags utbildning gällande 

positionering med InvaCare. 

Sjukgymnaster och arbetsterapeuter har varit på Sodexo för utbildningar gäl-

lande specifika rullstolar m.m.  

En sjukgymnast har deltagit på PKC utbildning ”Närstående i palliativ vård” 

En sjuksköterska har deltagit i utbildningen har deltagit i utbildningen ”Exi-

stentiella frågor hos äldre” via PKC 

Sjuksköterskor har deltagit på digital utbildning ”Gastrostomi- skötsel och 

handhavande” 

1 sjuksköterska har deltagit i sårutbildning 

Samtliga sjukgymnaster och arbetsterapeuter har deltagit på mässan ”Focus 

hjälpmedel” 

Arbetsterapeuterna deltog tillsammans på ”AT-forum” som i år var digitalt på 

grund av pandemin. 

Enhetschef har gått utbildningen ”utvecklingsprogrammet MAS/MAR 

/verksamhetschef” med 2Learn under hösten. 
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Uppföljning genom egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2 

 

Läkemedelsgranskning av läkemedelshantering 

Under maj och juni 2021 kunde kvalitetsgranskningen av läkemedelshante-

ringen av extern farmaceut enligt HSLF-FS 2017:37 genomföras. Granskning-

en genomfördes som tidigare på samtliga SÄBON, Servicehus och i LSS 

verksamheterna.  

 

Läkemedelsgenomgångar 

Fördjupade läkemedels-genomgångar har genomförts av läkare vid särskilda 

boenden för äldre i samverkan med patientansvarig sjuksköterska enligt 

HSLF-FS-2017:37 vid boendes inflyttning samt därefter minst årligen enligt 

Riktlinje för läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting samt 

samverkansöverenskommelse som tecknats mellan Socialkontoret och Famil-

jeläkarna i Saltsjöbaden AB. För LSS-boenden har dessa läkemedelsgenom-

gångar genomförts av ansvarig läkare på respektive vårdcentral tillsammans 

med kommunens LSS- sjuksköterska. På kungsgårdens äldreboende och Bro 

servicehus har man påbörjat att i samband med läkemedelsgenomgångar göra 

medicinska vårdplaneringar.  

 

Basala hygienrutiner 

Egenkontroll av följsamheten till hygienrutiner har genomförts med att perso-

nalen har fyllt i ett självskattningsformulär.  

 

Palliativa registret 

I svenska palliativregistret finns data tillgängligt som beskriver resultaten för 

vård och omsorg vid livets slutskede. Samtliga särskilda boenden för äldre gör 

registreringar i registret vid dödsfall. Syftet med att registret är att dra lärdom 

av den palliativa vård som verksamheten gett och där se vilka förbättringsom-

råden som föreligger utifrån resultaten. 

 

Senior Alert 

I kvalitetsregistret Senior Alert finns data tillgängligt som beskriver resultaten 

för vårdprevention och utfall avseende riskbedömningar. Riskbedömningar 

erbjuds bland annat vid den enskildes inflyttning till ett särskilt boende avse-

ende riskområdena fallrisk, undernäring, trycksår och munhälsa.  

 

BPSD-registret 

Registreringar görs i BPSD registret för att kvalitetssäkra vården för patienter 

med kognitivsjukdom. I teamet med sjuksköterska rehab och baspersonal gör 

man BPSD-registreringar och åtgärdsplaner för att bemöta BPSD-symtom. 

Målet är att förebygga och lindra BPSD-symtom och därmed öka livskvalitén 
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för den enskilda. Men även kunna minska de andelen olämpliga läkemedel för 

dessa patienter vilket leder till mindre risk för fall m.m.  

 

Medicintekniska produkter   

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter ansvarar för att besikt-

ningar och kontroller görs av individuella och inköpta hjälpmedel enligt 

produktanvisning. För detta finns ett års-hjul utarbetat. 

Det finns tydliga rutiner för kontroll av temperatur på de medicinska enheter-

na som finns ute i verksamheterna läkemedelsrum. Kontrollen genomförs 

varje vecka och vid behov oftare. 

 

Narkotikakontroller utförs enligt rutin 1 gång per månad. 

 

Journalgranskning genomförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska och en-

hetschef på årlig basis dock har detta inte hunnits med på grund av det an-

strängda läget som pandemin medfört.  

 

En stående punkt på arbetsplatsträffarna är värdighetsgarantierna. Dessa frå-

gor diskuteras och reflekteras vid varje tillfälle. Detta för att säkerställa att vi 

lever upp till dem. 

 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 

Ett flertal överenskommelser avseende samverkan och samverkans forum 

mellan kommunen och Region Stockholm berör den kommunala hälso-

och sjukvården: 

- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Region Stock-

holm gällande utskrivningsklara från slutenvården                                                                                               

- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Stockholms 

läns landsting gällande ”Sammanhållen överenskommelse om perso-

ner som bor i särskilt boende för äldre”. (Fem stycken delöverens-

kommelser samt två tilläggsöverenskommelser) 

- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Stockholms 

läns landsting gällande egenvård 

- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Region Stock-

holm gällande uppsökande verksamhet (tandvårdsstöd)  

- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Region Stock-

holm om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller 

kognitiv svikt och stöd till deras närstående  

- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Region Stock-

holm gällande samordning av insatser för habilitering och rehabilite-

ring 

- Samverkansöverenskommelse med Familjeläkarna i Saltsjöbaden 

- Samverkansöverenskommelse Upplands-Bro kommun och Habilite-

ring och hälsa 

- Lokal samverkansöverenskommelse avseende hälso-och sjukvård i 
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bostad med särskild service och daglig verksamhet   

- Avtal om Vårdhygienisk expertis (Region Stockholm) 

- Samverkan/information med Vårdhygien och Smittskydd i Stock-

holms län.  

- Samverkan/information med Tandvårdsenheten (MAS är kontaktper-

son)  

- Samverkan/dialogmöten har genomförts under året med vårdcen-

tralerna  

- Samverkan/dialogmöten med Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB 

- Samverkan/dialogmöten med Danderyds Sjukhus chefsläkare och de 

kommuner som ligger inom sjukhusets upptagningsområde 

- Samrådsorgansmöten månatligen med entreprenadutförare avseende 

Hagtorps äldreboende  

- Samverkansöverenskommelse mellan Socialkontoret och Kommun-

ledningskontoret avseende kommunal hälso- och sjukvård vid dagliga 

verksamheter (gällde till och med 2018-12-31) 

Intern inom kommunen sker samverkan: 

- Hälso -och sjukvårdsenheten har samverkan med enhetschef och en-

hetsledar på SÄBO och servicehus. Vi sammankallar till dessa möten 

4 ggr/år samt vid behov. Under pandemin har man fått gå över till att 

ha mötena digitalt. 

- Enhetschef på hälso -och sjukvårdsenheten har samverkansmöten till-

sammans med enhetschef för LSS och Daglig verksamhet. 

 

 

Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

Riskanalys och händelseanalys är arbetsmetoder som utvecklats för att identi-

fiera brister i verksamheten som kan riskera patientsäkerheten. Användningen 

av metoderna är en del av verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Un-

der 2021 har enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten genomfört kontinu-

erliga riskanalyser gällande covid-19. 

Rehabpersonalen gör ADL-bedömningar och kartlägger därmed risker och 

behov hos den enskilda. 

Riskbedömningar däremot är de bedömningar som bland annat görs i samband 

med att en boende flyttar in på ett särskilt boende för äldre då riskbedömning-

ar för fall (Downton), undernäring (MNA), trycksår (Norton) och munhälsa 

(Roag). Dessa bedömningar görs vid inflytt, vid behov men följs alltid upp en 

gång årligen. 

BPSD-registreringar görs vid samtycke och där tittar man på risker och vilka 

åtgärder som kan sättas in. Genom att minska BPSD-symtom kan risker för 

hot/våld och fall bland annat minskas. 

Avvikelser skrivs när den boende i samband med vård och behandling 
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har el-ler riskerat att ha drabbats av fysisk eller psykisk skada. Avvikelser åt-

gärdas i det akuta skedet, för att sedan månatligen tas upp i verksamhetens 

kvalitetsråd för att dra lärdom och se mönster respektive trender i avvikelser-

na. Dessa kan sedan ligga till grund för en riskanalys och mer generella åtgär-

der. Sjuksköterskan och rehab deltar alltid på respektive enhets kvalitetsråd. 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Ett system för behörighetsadministrering gör att varje individ har sin egen in-

loggning i de system denne är behörig till och dessa beställs av systemadmi-

nistratör. Symfoni, Senior Alert samt Palliativregistret utfärdar MAS behörig-

het till. NPÖ, Pascal samt Visma Proceedo ansvarar utsedd systemförvaltare 

för, i likhet med de medarbetaruppdrag som styr vem som har rätt till behörig-

het till respektive HSL eller SOL-journal. 

SITHS-kort krävs för tillgång till ett antal system vilket enhetschef alternativt 

enhetsledare inom hälso-och sjukvårdsenheten ansvarar för att lägga en be-

ställning för. I samband med beställande av behörighet ansvarar chef för att 

intyga att den anställde är behörig till det system som tillgång begär till. 

Personuppgiftsansvarig ansvarar för att Dataskyddsförordningens (GDPR) 

bestämmelser efterlevs. Samtycke inhämtas av patienter för registrering i kva-

litetsregister samt för tillgång till NPÖ av ansvarig sjuksköterska. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens 

rapporteringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

Avvikelser 

Enligt riktlinje för avvikelsehantering så är varje personal som upptäcker en 

icke förväntad händelse i verksamheten som medfört eller skulle kunna med-

föra risk eller skada för den enskilde, skyldig att rapportera denna avvikelse.  

Under 2021 har totalt 328 avvikelser rapporterats och registrerats.  Av 

dessa är 122 läkemedelsrelaterade, 203 fall och 3 gällande nutrition. 
 

 Fall Läkemedel Nutrition Medicintekniska 

produkter 

Våld 

&hot 

Totalt 

2021 203 122 3 0 0 328 

2020 290 159 0 0 0 449 

 
Enligt hälso-och sjukvårdsenhetens egen frakturstatistik vid kommunens sär-

skilda boenden för äldre (egenregi) har under 2021 fall förorsakat 8 frakturer 

varav 6 inom ÄON och 2 stycken inom SN. 2020 var det 11 fall som resulterat 

i fraktur. Alla dessa var då inom ÄON, inga frakturer inom SN. 
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Delegering 

 

3 delegering avseende hälso- och sjukvård har under året dragits in på grund 

av brister i utförandet. 1 delegering pausades då den delegerade personalen 

signalerat oro för att göra fel på grund av svårigheter att koncentrera med an-

ledning av stress. 

 

 

 

 

Anmälan om allvarlig vårdskada (Lex Maria) 

Ingen händelse har varit av sådan allvarlighetsgrad under år 2021 att denna 

anmälts som vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av MAS.  

 

 

Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6 

Enhetschef för hälso-och sjukvårdsenheten ansvarar själv för att regelbundet 

sammanställa, analysera och åtgärda sina avvikelser för att kunna se mönster 

eller trender som medför brister i den egna verksamhetens kvalitet. 

 

Samverkan med patienter och närstående 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Respektive ansvarig sjuksköterska ansvarar för både muntlig och skriftlig in-

formation om den kommunala hälso- och sjukvården till den enskilde och dess 

eventuella närstående i samband med den enskildes inflytt till ett boende. I 

samband med detta tas även samtycken in från den enskilde avseende inform-

ationsöverföring till annan vårdgivare, närstående, registrering i kvalitetsregis-

ter med mera. 

Hälso-och sjukvårdsenheten medverkar tillsammans med verksamheterna vid 

anhörigmöten för att informera och svara på frågor. Vi tillhandahåller även 

information från oss som publiceras i enheternas månadsbrev. 

Vid inflyttningen ska en hälso-/vårdplan upprättas tillsammans med patient 

och närstående. 

Vid palliativ vård ska i enlighet med palliativa registrets mall en planering ske 

där information och delaktighet är naturligt för såväl patient som närstående. 

Den enskilde erbjuds i samband med inflytt att lista sig i hos den verksamma 

läkarorganisationen vid boendet. 

Anhöriga bjuds in till vårdplaneringar tillsammans med Hälso-och sjukvårds-

enheten och läkarorganisationen. På grund av pandemin har dessa möten 
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till stor del behövt ske via telefon. Arbetet har påbörjat med att inför medi-

cinsk vårdplanering där man djupare går igenom patientens hälsotillstånd och 

önskemål tillsammans med anhöriga.  

 

Sammanställning och analys 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 

Enhetschef för hälso-och sjukvårdsenheten ansvarar själv för att regel-bundet 

sammanställa, analysera och åtgärda sina avvikelser för att kunna se mönster 

eller trender som medför brister i den egna verksamhetens kvalitet 

 

Resultat 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

Året 2021 har till stor del fokuserat på att vaccinera patienter mot Covid-19 

för att minska smittspridningen. Arbetet med vaccinationerna har gett bra re-

sultat och andelen positiva fall har minskat kraftigt under året. Stor kraftan-

samling har gjorts att ombesörja vaccinationerna så fort det funnits tillgång till 

det. Arbete har lagts ner på att säkerställa att personal har funnits på plats för 

att kunna genomföra dessa. Gällande LSS så har god samverkan med vårdcen-

tralerna gjort att man snabbt kunnat ombesörja att de blivit vaccinerade när så 

tillåtits.  Rutiner för provtagning och smittspårning har kontinuerligt gjorts 

förändringar i vilket lett till stor del av arbetet har varit att anpassa arbetet till 

nya riktlinjer.  

Antal fall under 2021 för samtliga enheter inom ÄON och SN= 203st. Antalet 

fall har minskat under 2022. Ett skäl kan vara att en verksamhet lades ner 

2020 samt att det varit lägre beläggning på våra boenden. Då man nu kunnat 

återuppta arbetet med Senior alert och BPSD kan det ha gett resultat i att man 

kunnat förebygga flera fall hos patienterna.  

Antal frakturer under 2020 inom samtliga enheter ÄON och SN = 8st. Minsk-

ningen i andelen frakturer beror säkerligen på att antalet fall har minskat.  

Antal LM-avvikelser under 2020 inom samtliga enheter ÄON och SN= 122st. 

Antalet läkemedelsavvikelser har också minskat vilket kan vara ett resultat av 

att vi haft lägre beläggning men även att vi arbetat med att utbilda personalen i 

säker läkemedelshantering. 

Mätning av nattfasta har utförts 2 gånger per år. 

Viktmätning sker enligt rutin var 3:e månad. 
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Övergripande mål och strategier för 

kommande år 
 

Då man gör en omorganisation från 2022 där Hälso -och sjukvårdsenheten i 

sin nuvarande form avvecklas så planeras de övergripande målen och strategi-

erna på verksamheterna som övertar ansvaret för den legitimerade personalen.  
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Verksamhetsbeskrivning 

Grupp och Servicebostäder enligt LSS 9 § 9 med 60 brukare. Verksamheten 

har ett dygnet runt ansvar. Verksamheten har 7 gruppbostäder samt 3 ser-

vicebostäder i både Bro och Kungsängen.  

Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet  

SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 § 

Verksamheterna inom LSS har som mål att skapa en god och patientsäker 

vård tillsammans med hälso- och sjukvårdsenheten.  

• genom att och arbeta förebyggande vad gäller psykisk ohälsa, över-

vikt, fall, undernäring, trycksår, munhälsa, samt andra riskområden 

som kan uppstå. 

• genom att med ett systematiskt kvalitetsarbete erbjuda en trygg och 

säker hälso- och sjukvård. 

• genom att alla anställda har kunskap om rapporteringsskyldigheten 

som en del av det systematiska förbättringsarbetet 

• genom att i samverkan med Hälso- och sjukvårdsenheten bidra till en 

god och säker vård. 

 

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet  

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

 

• På varje verksamhet så finns det en enhetsledare samt en medarbetare 

som är utsedd till kvalitetsombud som tar emot inkommande syn-

punkter, klagomål och medicinska avvikelser. Dessa hanteras samt 

gås igenom på verksamhetsmöten ute i verksamheterna men tas även 

upp under ett kvalitetsråd.  

• Enhetschef är ytterst ansvarig för att verksamheten svarar för att syn-

punkter och klagomål hanteras och gås igenom tillsammans med en-

hetsledare och medarbetare på berörd verksamhet för att det inte ska 

uppstå igen samt ansvarar för att nya rutiner och riktlinjer upprättas 

vid behov för att situationer inte uppstår igen.  

 

• Jag som verksamhetschef är ansvarig för att informera patienten om 

en vårdskada inträffat. 

 

Verksamhetschefs ansvar 

Avdelningschef för Utföraravdelningen har under 2021 tillika verkat som 

verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Den-

nes ansvar omfattar att säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinui-

tet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvar 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt 11 kap. 4 § sjukvårdslagen (2017:30) 

ansvarar bl a för att patienter får den hälso - och sjukvårds läkare har för-

ordnat om, att delegeringar gällande medicinska arbetsuppgifter är förenliga 

med patientsäkerheten, att kontakt tas med sjuksköterska eller läkare vid be-

hov. 
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Enhetschef  

Enhetschef har under 2021 varit underställd avdelningschef Utföraravdel-

ningen och haft ett direkt ledningsansvar i sin verksamhet. Ansvaret har om-

fattat att personal har den kompetens som behövs, att gällande regelverk är 

känt av personal och lokala skriftliga rutiner upprättas vid behov. 

Enhetsledare 

Enhetsledare har under 2020 varit underställd enhetschef Utföraravdelningen 

LSS och haft ett direkt ledningsansvar i sin verksamhet. Ansvaret har tillsam-

mans med enhetschef omfattat att personal har den kompetens som behövs, att 

gällande regelverk är känt av personal och lokala skriftliga rutiner upprättas 

vid behov. 

Stödassistenter 

Stödassistenter består av huvudsakligen av undersköterskor och medarbetare 

som har någon form utav pedagogisk utbildning. De ansvarar för att rappor-

tera risker och avvikelser till enhetsledare och följa instruktioner och rutiner 

som finns i verksamheten för att bidra till hög patientsäkerhet. Stödassistenter, 

som genom delegering utför hälso- och sjukvårdsuppgifter, ska följa de in-

struktioner som de getts. 

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

Legitimerad personal har ej varit underställd enhetschef i denna verksamhet 

utan är organiserade i en egen enhet. 

 

Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som 

genomförts under året 

SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §  

 

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av 

den egna verksamheten samt kontroll av att de processer och 

rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. 

 

Ansvaret är delat mellan HSE och verksamheten 

 

Samtlig personal har gått en webb baserade utbildningen kring basala hygi-

enrutiner samt lämnat in ett diplom på att de gått utbildningen och efter det 

har det visat sig att följsamheten har ökat med 90% vad det gäller de basala 

hygienrutinerna. Utbildningar i munhälsa har inte kunnat genomföras pga att 

tandvårdens personal inte fått besöka verksamheterna för utbildning under 

pandemin men munhälsan har bjudits in till ledningsgrupp under hösten 2021 

där de informerat om sin verksamhet, enhetsledare har sedan fört informat-

ionen ut vidare i organisationen på verksamhetsmöten. Alla medarbetare är 

informerade om hur de kan stödja individer att boka munhälsobedömningar. 

Årlig kontroll, besiktning av vårdsängar och liftar inte kunnat genomföras. 

Inga hygienronder har genomförts. Granskning av läkemedelshantering har 

genomförts under våren 2021.  
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Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet  

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

  

Delegerad personal har erhållit genomgång av sjuksköterska i sam-

band med delegering. Inför läkemedelsdelegering har personal ge-

nomfört webbutbildning i säker läkemedelshantering med kunskaps-

kontroll. Diabetes webbutbildning, Demens ABC, annan utbildning. 

Ny personal under 2021 genomfört både Vårdhygiens och Socialsty-

relsen/SKRs hygienutbildningar. 

 

Ett flertal nya riktlinjer har erhållits från Smittskydd/Vårdhygien un-

der 2021, direktiv har getts från MAS med anledning av pandemi. 

Verksamheten har snabbt anpassats till nya direktiv och dessa har 

gjorts kända på enheterna via enhetsledarna på verksamhetsmöten 

samt i teams som alla medarbetare har tillgång till. Nya rutiner rela-

terade till pandemin har tagits fram i verksamheten under 2021. Ruti-

ner för att minska smittspridning har tagits fram och rutiner för att 

anhöriga skall kunna besöka boendet på ett säkert sätt har tagits 

fram. Omorganisering inom verksamheterna för att minska smitt-

spridning vidtogs, vistas på olika plan, färre på plats samtidigt, mar-

kering i soffor och bordsplatser att endast varannan plats fick använ-

das.  

 

 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

 

För att öka patientsäkerheten och förebygga vårdskador.  finns det 

rutiner för att identifiera, rapportera samt dokumentera risker i verk-

samheten. T ex riskbedömning vid användande av skyddsåtgärder. Vid 

kvalitetsmöten och verksamhetsmöten analyseras avvikelser för att se 

om det finns något mönster som indikerar brister i den egna verksam-

heten eller kring samverkan med andra vårdgivare, anhöriga m fl. 

Riskbedömningar görs inför minskad bemanning sommartid eller vid 

andra personal förändringar. Enhetschef tillsammans med Enhetsle-

dare träffar en kvalitetsrepresentant ifrån varje verksamhet regelbun-

det för att gå igenom inkomna avvikelser och för att samverka med 

andra verksamheter kring att det inte ska uppstå igen.  

 

Rutiner för händelseanalyser 

SFS 2010:659, 3 kap. 3§ 

Händelse analyser görs vid händelser som har medfört eller kunnat medföra 

en vårdskada. Vid allvarlig vårdskada kontaktas MAS som då gör en utred-

ning med händelseanalys. I sådan utredning involveras samtliga berörda. 

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Beskriv hur ni arbetat med informationssäkerhet dvs. 
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Ett system för behörighetsadministrering gör att varje individ har sin egen 

inloggning i de system denne är behörig till. Beställs av systemadministratör. 

Symfnoni, Senior Alert samt Palliativregistret utfärdar MAS behörighet till. 

NPÖ ,Pascal samt Visma Proceedo ansvarar systemförvaltare för , i likhet 

med de medarbetaruppdrag som styr vem som har rätt till behörighet till re-

spektive HSL eller SOL-journal. SITHS-kort krävs för tillgång till ett antal 

system. I samband med beställan av behörighet  ansvarar chef för att intyga 

att den anställde är behörig till det system som tillgång begärs till 

.Personuppgiftsansvarig ansvarar för att Dataskyddsförordningens (GDPR) 

bestämmelser efterlevs. Samtycke inhämtas av patienter för registrering i kva-

litetsregister samt för tillgång till NPÖ. 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 § 

Läkemedelsgenomgångar genomförs i samverkan med sjuksköterska och stöd-

assistenter som ansvarar för olika delar. Tex är stödassistenten ansvarig för 

vissa delar i symtomskattningen och i sin tur rapporterar vidare till ansvarig 

sjuksköterska.  

Regelbundna möten mellan tex sjuksköterska och stödassistenter. Sjukskö-

terska deltar på verksamhetsmöten vid behov annars upprättar stödansvarig 

samt sjuksköterska möte kring specifik brukare vid behov.  

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och syn-

punkter 

SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § 

 Den personal som uppmärksammar eller är inbladad i en avvikelse kontaktar 

omedelbart sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut be-

roende på vad det gäller för information och åtgärd. Den legitimerade regi-

strerar avvikelsen i Pro Capita avvikelsemodul. Avvikelsen analyseras med 

fokus på om det behövs förebyggande åtgärder för att den inte ska uppre-

pas/hända igen. Avvikelser analyseras i verksamhetens kvalitetsråd och åter-

kopplas till personalgruppen i ”lärande organisation”. Närstående informe-

ras vid allvarliga avvikelser och missförhållanden. 

  

Beskriv HUR ni tar emot klagomål eller synpunkter från patienter, närstående, 

personal, myndigheter, föreningar och andra intresseorganisationer. 

 

Vi tar emot klagomål eller synpunkter antingen muntligt eller skriftligt. Om 

synpunkten inkommer muntligt så informerar vi berörd person att vi kommer 

att dokumentera det för att även kunna ta upp det under ett möte med hela 

personalgruppen och inom 2 veckor återkopplar vi till berörd person.  

 

Beskriv också hur många händelser som har utretts under föregående kalen-

derår och hur många vårdskador som har bedömts som allvarliga. 

0 allvarliga 

Sammanställning och analys 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 

Det finns ett flertal sätt att ta emot klagomål, synpunkter och förbättrings-
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förslag. Kan ske muntligt, via synpunkts- och klagomålsblankett. Finns även 

synpunktslåda i verksamheten för den som vill lämna där. Klagomål följs upp 

och återkopplas till den klagande. Klagomål, synpunkter och förbättringsför-

slag är ett led i det fortlöpande kvalitets- och utvecklingsarbetet. Under året 

har 18 antal synpunkter och klagomål lämnats till verksamheten. Det har 

främst handlat om bemötande ifrån personal men även bemötande ifrån gran-

nar där brukaren upplevt att grannarna på boendet varit högljudda. Anhöriga 

har haft synpunkter på städning utav brukarens lägenheter eller att brukaren 

inte fått välja personal. Förbättringsförslag i arbetet med enskild brukare har 

lämnats 51 stycken av medarbetarna i verksamheterna. Detta reflekteras det 

över på verksamhetsmöten och det ses över om rutinen runt den enskilda be-

höver ändras. 

Alla avvikelser av medicinsk karaktär har analyserats och åtgärder satts in 

vid behov, samtliga medicinska avvikelserna som inkommit har gåtts igenom 

på ett gemensamt möte för att förbättra och ändra rutiner för att det inte ska 

uppstå igen.  

Fallavvikelser är relaterade till bakomliggande sjukdomar där alla åtgärder 

som är möjliga redan vidtagits efter inhämtat samtycke från den enskilde. Yt-

terligare åtgärder är inte möjliga att vidta. 

 

Samverkan med patienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

I de fall där brukaren vill att god man skall närvara vid upprättande utav ge-

nomförandeplan så bjuds god man eller anhörig in. Stödansvarig tillsammans 

med brukaren upprättar ett samtycke där det framgå om brukaren vill att vi 

kontaktar anhöriga, detta samtycke finns att tillgå för samtlig personal. Re-

gelbunden kontakt med anhöriga sker i så fall med stödansvarig. Stödansvarig 

samverkar med brukaren och även med ansvarig sjuksköterska.  

Resultat 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

Antal fall under 2020 - 12 inrapporterade fall. 

Antal medicinavvikelser under 2020 – 31 st inrapporterade. 

Antal inkomna synpunkter och klagomål under 2021 - 18 st inrapporterade 
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att be-

döma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhet-

ens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodo-

ses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §  
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Sammanfattning 
 

Sammanfattning av patientsäkerhetsberättelsen bör inte överskrida en sida.  

 

Sammanfattningen bör innehålla:  

• De viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten 

• Hur patientsäkerheten har följts upp genom egenkontroll 

• Hur risker för vårdskador identifierats och hanterats 

• Hur informationssäkerheten har säkerställts 

• Hur hälso- och sjukvårdspersonalen bidragit till ökad patientsäkerhet ge-

nom att rapportera risker, tillbud och negativa händelser 

• Hur patienter och närståendes synpunkter och klagomål som har betydelse 

för patientsäkerheten har hanterats 

• Hur patienter och närstående involveras i patientsäkerhetsarbetet 

• De viktigaste resultaten som uppnåtts 
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Övergripande mål och strategier 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 

Beskriv övergripande mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet. 

Ex.  

• Arbeta förebyggande för att undvika skador och tillbud 

• Använda de metoder/verktyg, rapporteringssystem 

• Utbildning till alla personal i basal hygien och patientsäkerhet 

 

Exempel på skador är fall, läkemedelsrelaterade problem, bemötande, inform-

ation och informationsöverföring. 

 

Verksamhetens mål är att skapa en god och säker arbetsplats  

• genom att och arbeta förebyggande vad gäller fall, bemötande, in-

formation samt andra riskområden som kan uppstå. 

• genom att med ett systematiskt kvalitetsarbete med erbjuda en trygg 

och säker arbetsplats. 

• genom att alla anställda har kunskap om rapporteringsskyldigheten 

som en del av det systematiska förbättringsarbetet 

• genom att i samverkan med Hälso- och sjukvårdsenheten bidra till en 

god, säker och kunskapsutvecklande arbetsplats. 

 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Beskriv kortfattat roller och ansvarsfördelning för planering, ledning och 

egenkontroll av patientsäkerhetsarbetet på olika nivåer, utifrån ledningssy-

stemet. 

Ex. 

Kvalitetsrådet alternativt verksamheten har ansvar att ta emot synpunkter eller 

klagomål från deltagare, gode män, anhöriga och övrig personal.  

 

Enhetschef är ytterst ansvarig för att synpunkter och klagomål hante-

ras/åtgärdas i syfte att förhindra att skador uppstår. 

 

Inkomna synpunkter och klagomål behandlas vid kvalitetsrådets månatliga 

möten samt vid verksamhetsmötena.  

 

Kvalitetsrådet och/eller den personalgrupp som hanterat ärendet är ansvarig 

för att återkoppla och informera deltagare och berörda om ändrade eller infö-

rande av nya arbetsmetoder rutiner utifrån inkomna klagomål/synpunkter. 

 

Verksamhetschefs ansvar 

Avdelningschef för Utföraravdelningen har under 2021 tillika verkat som 

verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).  
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Dennes ansvar omfattar att säkerställa att patientens behov av trygghet, konti-

nuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.  

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvar 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt 11 kap. 4 § sjukvårdslagen (2017:30) 

ansvarar bl a för att patienter får den hälso - och sjukvård läkare har förordnat 

om, att delegeringar gällande medicinska arbetsuppgifter är förenliga med pa-

tientsäkerheten, att kontakt tas med sjuksköterska eller läkare vid behov. 

 

Enhetschef  

Enhetschef har under 2021 varit underställd avdelningschef Utföraravdel-

ningen och haft ett direkt ledningsansvar i sin verksamhet. Ansvaret har om-

fatta att personal har den kompetens som behövs, att gällande regelverk är 

känt av personal och lokala skriftliga rutiner upprättas vid behov. 

 

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

Legitimerad personal har ej varit underställd enhetschef i denna verksamhet 

utan är organiserade i en egen enhet. 

 

Personal 

Personal består av arbetshandledare pedagoger med viss kompetens inom 

vårdomsorg. De ansvarar för att rapportera risker och avvikelser till kvalitets-

rådet och följa instruktioner och rutiner som finns i verksamheten för att bidra 

till hög säkerhet. Personal som genom delegering utför hälso- och sjukvårds-

uppgifter ska följa de instruktioner som de getts. 

 

 

Struktur för uppföljning/utvärdering  

SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 

Beskriv hur vårdskador mäts och hur beslutade åtgärder för ökad 

patientsäkerhet följs upp. 

Beskriv struktur för uppföljning/utvärdering kopplat till mål och strategier. 

 

Återkommande avrapporteringar från systematiskt kvalitetsarbete, KIA-

rapporter inkomna synpunkter och klagomål samt avvikelser. 

Liftar/utrustningar som används genomgår besiktning av fackman. 

Vid verksamhetsförändringar genomförs, där så behövs, en risk och konse-

kvensanalyser. 

 

Verksamheten har t ex under året genomfört 2 egenkontroller (vår & höst) gäl-

lande följsamheten till basala hygienrutiner genom observationsstudie och 

självskattning. Årlig kontroll (besiktning av vårdsängar och liftar) har genom-

förts. Temperaturkontroll på beställd mat har delvis utförts i de verksamheter 

som varit öppna. Veckovis genomgång och beställningar av skyddsutrustning 
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för personal där skyddsutrustning krävs, visir, munskydd, skyddsrock, desin-

fektionssprit. 

Brandkontroll av verksamhet genomförs varje kvartal och rapporteras till 

SBA. 

 

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka 

åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet  

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

Beskrivs hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 

kalenderår och vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten 

kopplat till mål och strategier. T ex nya arbetssätt som haft betydelse för 

patientsäkerheten.  

 

Samtliga personal har erhållit kompetensutveckling inom basal hygien. 

Verksamheten har under 2021 följt anvisningar enligt folk-hälsomyndigheten 

utifrån pandemirestrektioner samt direktiv har getts från MAS med anledning 

av pandemi. 

 

I det dagliga arbetet används munskydd och visir utifrån folkhälso-

myndighetens rekommendationer. 

 

Arbetsgrupper, personal och deltagare, har under 2021 varit maximerade till 8 

personer. 

2m regeln används i det dagliga arbetet. 

Efter arbetsdagens slut spritas ytor/arbetsytor av. 

Infört arbetskläder som tvättas på arbetsplatsen. 

Frågor och råd har kommunicerats med MAS. 

Samtlig personal har erbjudits vaccinering. 

Personer som är gravida har erbjudits andra arbetsuppgifter då de bedöms 

tillhöra riskgruppen, från v20 har personal fått erbjudande omplacering eller 

graviditetsersättning. 

Deltagare som valt att stanna hemma pga pandemin har beviljats ledighet utan 

något ekonomiskt bortfall. 

Verksamheter har periodvis varit stängda för att minska smittrisken- endast ett 

fåtal deltagare som behövde sin verksamhet fick denna tillgodosedd utomhus. 
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Uppföljning genom egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 §  p2 

Beskriv vilken egenkontroll för ökad patientsäkerhet som genomförts samt i 

vilken omfattning och frekvens. 

Egenkontrollen innefattar: 

• jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat jämfört med tidigare re-

sultat, 

• Samverkansmöten har skett med bistånd kring beslut, verkställighet, en-

skilda ärenden. Genomförandeplaner och uppföljning av enskilda ärenden. 

•  

  

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 

Daglig Verksamhet har inte utfört något vårdarbete. 

Riskanalys 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

Beskriv hur ni fortlöpande bedömer om det finns risk för att händelser skulle 

kunna inträffa som kan medföra brister i verksamheten. 

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Beskriv hur ni arbetat med informationssäkerhet dvs. 

 

Riskanalyser har genomförts vid förändringar i verksamheterna tex vid Öpp-

nandet av verksamheter, införandet av nya arbetstider/raster.  

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

Avvikelser 

Information till samtlig personal om rapporteringsskyldighet har gett vid APT-

möten 

 

 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6 

Beskriv hur klagomål och synpunkter, som kommer direkt till verksamheterna 

eller via Patientnämnden och Socialstyrelsen som har betydelse för patientsä-

kerheten, tas emot och utreds. 

Beskriv hur inkomna klagomål och synpunkter sammanställs, analyseras och 

återkopplas. 
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• Ett kvalitetsråd, en tvärfunktionell arbetsgrupp, går igenom inkomna 

synpunkter och klagomål regelbundet. 

• Tillsammans med personal/andra verksamheter/deltagare identifieras 

brister i verksamheterna. 

 

För att öka säkerheten och förebygga skador finns rutiner för att iden-

tifiera, rapportera samt dokumentera risker i verksamheten. T ex risk-

bedömning vid användande av skyddsåtgärder, förändringar eller vid 

uppstart av nya arbetsplatser genomförs en risk och konsekvensana-

lys. Vid månatliga kvalitetsmöten analyseras avvikelser för att se om 

det finns något mönster som indikerar brister i den egna verksamheten 

eller kring samverkan med andra verksamheter, boenden, transport m 

fl. Riskbedömningar görs bla. vid verksamhetsförändringar.  

Det finns ett flertal sätt att lämna klagomål, synpunkter och förbätt-

ringsförslag. Kan ske muntligt, via synpunkts- och klagomålsblankett 

eller via KIA. Finns även synpunktslåda i verksamheten för den som 

vill lämna där. 

Under 2021 har 10 ärenden hanterats där åtgärder inneburit att de ris-

ker och incidenter som tidigare funnits ej upprepats. Fallolycka kläm-

skada och utåtagerande från deltagare har varit ärenden som behand-

lats i kvalitetsrådet. 

 

 

Samverkan med patienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Nätverksmöten tillsammans med deltagare, företrädare och uppdragsgivare. 

Uppföljningar tillsammans med biståndshandläggare. 

 

Sammanställning och analys 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 

Beskriv hur inkomna rapporter, klagomål och synpunkter sammanställs och  

analyseras för att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i  

verksamhetens kvalitet. 

Synpunkter och klagomål kopplade till verksamheten följer processen syn-

punkter och klagomål. De kan lämnas via mail, skriftligt eller muntligt. Vid 

verksamhetsmöten, APT och i kvalitetsråd tas inkomna synpunkter och kla-

gomål upp som en egen punkt. Personal är skyldiga att medverka i kvalitetsar-

betet i enlighet med SOSFS 2011:9 kap.6  

I kvalitetsberättelsen sammanställs årets inkomna rapporter, klagomål och 

synpunkter. kvalitetsberättelsen återkopplas till personalen.  
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Övergripande mål och strategier för 

kommande år 
 

Utveckla företagsplatser i syfte att skapa möjlighet för deltagare att öka valfri-

heten till egna val. 

Mer anpassade verksamheter för den enskilda personens möjligheter och för-

utsättningar 

Öka och förändra utbudet av innehåll utifrån intressen och förutsättningar, 

kulturestetisk verksamhet, snickeri, etc. 

Erbjuda deltagare som har daglig verksamhet i annan kommun en plats i Upp-

lands-Bro kommun. 

Tillsätta ny funktion biträdande enhetschef för en förbättrad ledning och styr-

ning. 

Återkommande tillsynsronder i verksamheterna. 

Öka tillgängligheten i systemverktyg(Stratsys, KIA, Adato) för personal i ar-

betsledande befattning. 

 

Under 2022 kommer patientsäkerhetsberättelsen och kvalitésberättelsen ligga 

till grund för förbättrings-/utvecklingsområden, en checklista till förändringar. 

Prioriteringar kommer göras inom arbetsmiljöområdet, ny verksamhet (Kultu-

restetisk), utveckla Daglig Verksamhet på distans, till sätta av ny lednings-

funktion (btr chef), utveckla fler företagsplatser. 

Sammanfattningsvis kommer det innebära att skapa nya verksamheter Kultur-

estetiskverksamhet, lokaler finns och rekrytering klart juni. Utveckla daglig 

verksamhet på distans där arbetet pågår, klart dec. Rekrytering av biträdande 

chef pågår och beräknas vara på plats aug. Utveckla fler företagsförlagda 

verksamheter, påbörjas från och med april. 

Arbete med beskrivna förändringar kommer fortlöpande följas upp av enhets-

chef/biträdande enhetschef och avstämningar kommer att ske inför varje terti-

al. Avrapportering sker löpande vid ledningsgruppsmöten. 

 

Utveckla fler företagsplatser i syfte att skapa ökad valfrihet till egna val. 

Öka och förändra utbudet av innehåll utifrån intressen och förutsättningar, 

kulturestetisk verksamhet, snickeri, etc. 

Erbjuda deltagare som har daglig verksamhet i annan kommun en plats i Upp-

lands-Bro kommun. 

Återkommande tillsynsronder i verksamheterna. 

Öka tillgängligheten för personal i arbetsledande befattning att ta del av 

systemverktyg, (Stratsys, KIA, Adato). 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 

   

 

   

 

   SN 21/0210  

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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Revidering delegationsordningen SN 
september 2022 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagen revidering av delegationsordningen. 

Sammanfattning 

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. 

Med anledning av lagändringar som avser vård enligt LVU (Lagen om vård av 

unga) i samband med att LVU-vård är avsedd att upphöra och som trädde i 

kraft den 1 juli 2022, behöver en revidering av delegationsordningen göras. 

I samband med revideringen har även delegationsordningens struktur och 

layout omarbetats för att följa den struktur och layout för delegationsordning 

som fastställts i kommunstyrelsen (§ 31 Revidering av delegationsordning, dnr 

KS 20/0020). 

Gällande avsnitt C 2. Lagen om valfrihetssystem (LOV) har texten förtydligats 

och ett lagrum har korrigerats. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse 9 september 2022 

 Bilaga till Socialnämndens delegationsordning beslutad 22 juni 2022 

 Socialnämndens delegationsordning beslutad 2 juni 2022 (SN 22/002) 

Ärendet 
I februari år 2022 föreslog regeringen i en lagrådsremiss fem lagändringar för 

att stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och 
stabilitet för placerade barn. Lagändringarna avser vård enligt LVU (Lagen om 
vård av unga) i samband med att LVU-vård är avsedd att upphöra. 

(Regeringens proposition ”Barnets bästa när vård enligt LVU upphör –lex lilla 
hjärtat” (2021/22:178) en lagändring i socialtjänstlagen (2001:456), SoL, och 

lag (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU) 
 
Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2022. 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
   SN 21/0210 

 
 

 

Då nämnden inte sammanträder under sommaren och då beslut om ny 
lagstiftning fattats sent, behövde ett delegerat beslut fattas. I enlighet med 1.1 i 

delegationsordningen Beslut i brådskande ärenden i de fall nämndens beslut 
inte kan avvaktas fattades ett delegerat beslut av Socialnämndens ordförande. 

Ändringarna finns beslutade och dokumenterade 2022-06-22 i bilaga SN 

22/0002 som lagts till Socialnämndens delegationsordning SN 21/0210 som 
antogs av Socialnämnden 2 juni 2022. 

De beslutade ändringarna är nu inlagda i den föreslagna reviderade 
delegationsordningen. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars 2021 fattades beslut om att 

anta en reviderad delegationsordning. I samband med detta fick 
kommundirektören i uppdrag att verka för att samtliga nämnders 

delegationsordningar vid kommande revidering följer den struktur som 
fastställts i kommunstyrelsen (§ 31 Revidering av delegationsordning, dnr KS 
20/0020). 

I samband med en planerad revideringen av delegationsordningen utifrån ovan 

nämnda lagändringar, har en omarbetning gjorts för att Socialnämndens 

delegationsordning ska ha samma struktur och layout som kommunstyrelsens 

delegationsordning.  

 

Samtliga ändringar är markerade genom att den ändrade texten är överstruken 

och den föreslagna texten är rödmarkerad. 

Barnperspektiv 

Alla åtgärder för att effektivisera beslutsprocesser inom kommunen har en 

positiv inverkan på alla kommuninvånare, såväl vuxna som barn. Det innebär 

att skattepengar används mer effektivt och att pengarna räcker till fler saker. 

Att ha effektiva och rättssäkra processer inom ramen för Socialnämndens 

verksamhetsområde skapar det goda klimat som krävs för att kommunen ska 

kunna arbeta mot sitt mål om ett hållbart Upplands-Bro där alla invånare, barn 

som vuxna, ges förutsättningar för goda livsvillkor.  
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
   SN 21/0210 

 
 

 

 

 

  

Socialchef Avdelningschef social- och 

arbetsmarknadsavdelningen 

 

Bilagor 

1. Socialnämndens reviderade delegationsordning september 2022 

Beslut sänds till 

 Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  
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2022-07-26 SN 22/0243  
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Rapportering av ej verkställda beslut avseende 
kvartal ett år 2022 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej 

verkställda beslut för kvartal ett år 2022 till kommunens revisorer.  

2. Socialnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej 
verkställda beslut för kvartal ett år 2022 till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in ej verkställda 
beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Från samma datum gäller 
även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte 
verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Samtliga ej 
verkställda beslut som rapporterats ska alltid återrapporteras när beslutet har 
verkställts.  

Under kvartal ett 2022 fanns det arton gynnande beslut som ej verkställts inom 
tre månader från beslutsdatum inom LSS och ett gynnande beslut som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum inom SoL.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 26 juli 2022 

• Bilaga – ej verkställda och verkställda beslut för kvartal ett år 2022 
Socialnämnden 

Ärendet 
Kommunen har en skyldighet att till IVO rapportera in gynnande beslut som 
inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum. Kommunen har även en 
skyldighet att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställs 
på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Samtliga ej verkställda 
beslut som har rapporterats till IVO ska alltid återrapporteras när beslut har 
verkställts.  



 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-07-26 SN 22/0243 

 
 

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd som någon är 
berättigad till kan åläggas att betala en särskild avgift. Lägsta belopp för en 
sanktionsavgift är tio tusen kronor och det högsta är en miljon kronor.  

Nuläge vid rapporteringstillfället april 2022  

Insatser enligt LSS Verkställda eller avslutade beslut som tidigare 
rapporterats ej verkställda (LSS)  
Vid rapporteringstillfället i april 2022 fanns det inga beslut inom denna 
kategori. 

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum (LSS)  
Kommunen hade arton gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum (LSS). Två beslut avser bostad med särskild service vuxna 
LSS. Ett beslut har ej kunnat verkställas då individen inte var nöjd med de 
boende som erbjöds då det låg i en annan kommun. Beslutet verkställdes under 
mars när individen blev erbjuden ett boende i kommunen. Det andra beslutet 
hade ej verkställts under kvartal ett år 2022.  

Resterande gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader avser daglig 
verksamhet LSS. Varför besluten ej har verkställts beror till exempel på att 
dagliga verksamheter har varit stängda, att brukare haft specifika önskemål om 
daglig verksamhet, att brukarens hälsotillstånd har varit ett hinder, rädsla för 
smittspridning eller att brukaren behöver en lång introduktionstid.  

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum (SoL)  
Det fanns ett gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum inom SoL. Detta beslut avsåg social bostad - träningslägenhet 
SoL och beslutet verkställdes under maj månad. 

Barnperspektiv 
Rapportering utav ej verkställda beslut och avbrott till IVO samt till 
kommunens revisorer bidrar till att socialtjänsten Upplands-Bro kommun är 
rättssäker. Detta gynnar de barn och ungdomar som har insatser inom 
nämndens verksamhetsområde. 

Socialkontoret 
 



 

 
   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
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Socialchef  

 Avdelningschef social- och 
arbetsmarknadsavdelningen 

 

Bilagor 
1. Ej verkställda beslut avseende kvartal ett år 2022 Socialnämnden 

Beslut sänds till 
• Kommunfullmäktige (anmälan för kännedom)  
• Kommunens revisorer  
• Ansvarig revisor EY 
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Tertialrapport 2 år 2022 Socialnämnden 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner tertialrapport 2 år 2022 med bilagd åtgärdsplan 

för ekonomi i balans. 

 2. Socialnämnden översänder tertialrapport 2 år 2022 med bilagd åtgärdsplan 

för ekonomi i balans till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Socialnämnden visar ett negativt resultat med 3,4 mnkr. Underskottet beror i 

huvudsak på externa placeringar inom verksamhetsområdet vuxen samt lägre 
intäkter inom integration. 

På helår prognostiseras ett underskott på 14 mnkr. Underskottet finns framför 
allt inom vuxen, barn och unga samt integration. 

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat med 0,3 mnkr. Ett kontinuerligt 

arbete pågår för att få ut klienter i arbetslivet genom metodarbete och 
samarbeten mellan olika parter. Några ärenden har övergått till 

Försäkringskassan. 
På helår prognostiseras ett underskott med 0,8 mnkr. 

Bilagd tertialrapport beskriver Socialnämndens resultat och måluppfyllelse. 

Även åtgärdsplan för ekonomi i balans biläggs. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 september år 2022 

 Tertialrapport 2 år 2022 Socialnämnden, bilaga 1 

 Åtgärdsplan för ekonomi i balans tertial 2 år 2022 Socialnämnden, 

bilaga 2 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
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Barnperspektiv 

Barns bästa bevakas genom att berörda verksamheter arbetar för att säkerställa 

barns delaktighet och inflytande i beslut som berör dem. Beskrivna aktiviteter 

säkerställer barnrättsperspektivet och de nämndmål som berör barn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef social- och 

arbetsmarknadsavdelningen 

 

 

 

  

  

 

Bilagor 

1. Tertialrapport 2 år 2022 Socialnämnden, bilaga 1 

2. Åtgärdsplan för ekonomi i balans tertial 2 år 2022 Socialnämnden, bilaga 2 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 

 Enhetschefer social- och arbetsmarknadsavdelningen 
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3.4 Statsbidrag .............................................................................................37 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Under våren intensifierades socialnämndens arbete kring unga person med koppling till 
organiserad brottslighet utifrån en gemensam lägesbild från berörda aktörer. Det innebär 
bland annat att en kartläggning av möjligheten att implementera samverkansmodelle n 
SSPF (socialtjänst, skola, polis, fritid) har gjorts tillsammans med enheten Trygghet och 
prevention. Kommunen har även påbörjat ett arbete med Group Violence Intervention 
(GVI) i samverkan med Järfälla lokalpolis, Järfälla kommun och Kriminalvården. Det är 
en strategi för att stoppa grovt våld och våld med skjutvapen. Utöver arbetet med att 
stävja organiserad brottslighet och våld hos unga personer, har socialnämnden även 
kommit i gång med LOV gällande arbetsmarknadsinsatser och direktupphandlat 
arbetsförmågebedömningar. 

   

1.2 Ansvarsområde och organisation  
Socialnämnden ansvarar för omsorg om personer med funktionsnedsättning samt att 
barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras inom lagstiftningen. Inom 
Socialnämnden handläggs ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av 
unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden ansvarar för verksamheter så som grupp- och 
serviceboenden, daglig verksamhet och personlig assistans. Socialnämnden ansvarar 
även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med missbruksproblem, 
arbetsmarknadsinsatser, boendestöd, träfflokal för personer med psykiska 
funktionshinder samt kommunens mottagande av nyanlända. 

Inom socialkontoret hanteras även övergripande administration, samordning av 
nämndens budget, beredning av nämndärenden, projektledning, omvärldsbevakning 
samt genomförande av avtals- och kvalitetsuppföljningar. 

Inom grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet enligt LSS ansvarar 
Socialnämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå. En 
medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och en biträdande MAS, finns organiserad 
under socialchefen. 

 

1.3 Viktiga händelser under året 
 

Barn- och ungdomsenheten  

Organiserad brottslighet: Under den senare delen av våren intensifierades enhetens 
arbete kring unga personer med koppling till organiserad brottslighet, och enheten gick 
in ett slags "stabsläge". Detta var påfrestande för hela enheten, men utfördes med lyckat 
resultat och god samverkan. Till följd av arbetet placerades ett tiotal ungdomar och 
ungefär lika många flyttade från kommunen genom sitt personliga nätverks egna 
lösningar. 

SSPF: Efter sommaren har enheten fokus på att fortsätta arbetet med ovan nämna 
ungdomar, bland annat genom implementering av SSPF (samverkanssätt mellan 
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socialtjänst, skola, polis, fritidsverksamhet) och genom skolkoordinator för placerade 
barn. 

Fortsatt skolgång vid placering: Ett pågående arbete kring att uppdatera rutin kring 
fortsatt skolgång för att barn vid placering på skyddat boende ska bibehålla kontinuitet i 
sin skolgång. I praktiken fungerar arbetet kring att barn som är placerade i skyddat 
boendet fortsätter sin skolgång väl vilket uppföljningen av resultatet för 2021 visade.  
Under 2022 har barn också fortsatt sin skolgång. 

  

Öppenvård barn, unga och familj 

Föräldrastöd: Samarbete har inletts med föräldrafältare på enheten för Trygghet och 
Prevention som hittills exempelvis resulterat i att ett nätverk för 
föräldrastödsgruppledare i kommunen. Gruppen har tagit fram och spridit 
infobroschyrer om föräldrastöd och gruppverksamheter som kommer att pågå under 
hösten. Det har också resulterat i utbildning för fler medarbetare i olika 
föräldrastödsprogram. Plan finns att erbjuda en öppen föreläsning för föräldrar under 
hösten. Gruppen har även startat ett samarbete med biblioteket kring inköp av böcker 
om temat föräldraskap. Samarbete är också inlett med Kommunalt aktivitetsansvar 
(KAA), med målet att starta föräldragrupp i september för föräldrar som har 
hemmasittande barn mellan 16 - 20 år. I slutet av augusti startar en ny grupp med 
Trygghetscirkeln. Öppna förskolan och familjebehandlare har också deltagit i aktiviteter 
som Trygghet och Prevention bjudit in till; en grupp somaliska kvinnor erbjöds 
simundervisning och i samband med det möjlighet att få info om kommunens olika 
tjänster. 

Familjepedagoger: Två familjepedagoger är nu anställda och har börjat sin tjänst under 
augusti månad. Pedagogerna ska arbeta i hemmen hos familjer med insatser som 
planering av till exempel måltider och inköp, tvätt, hygien och städ, läxor och stöd i 
föräldraförmågan samt stöd för att införa tydliga rutiner för barnen och familjen. 

Utvärdering: Enheten har tagit fram enkäter som syftar till att mäta andelen klienter 
som svarar positivt på om deras situation förbättrats sedan de fick kontakt med enheten. 
Målet är att klienter i samtliga avslutade insatser ska fylla i enkäterna och mätning 
kommer att ske under perioden 9 maj till 30 september. Under denna period har fyra 
enkäter lämnats in till enheten, där både föräldrar och barn har fyllt i. Resultatet har 
visat på stor nöjdhet både från föräldrar och barnen. Då mätperioden fortfarande pågår 
går det inte att göra någon analys i dagsläget. 

Föräldragrupper: Under perioden har ungdomsbehandlarna genomfört 
föräldragrupperna ABC-tonår och föräldrawebben som del av ett forskningsprojekt ledd 
av Karolinska institutet där två ungdomsbehandlare har hållit i föräldragruppen ABC-
tonår och en ungdomsbehandlare i föräldrawebben. I ABC-tonår deltog sex föräldrar 
och fyra föräldrar på föräldrawebben. Till hösten är en ny utbildning planerad. 

Ungdomskriminalitet: Under perioden har enheten sett över och beslutat att införa 
behandlingsmetoden Funktionell Familjeterapi (FFT), manualbaserad modell för 
intensiv behandling riktad mot normdestruktivt beteende hos ungdomar. FFT ingår i 
Socialstyrelsens kunskapsstöd med rekommendationer om psykosociala insatser som 
socialtjänsten bör använda för barn som löper hög risk för fortsatt normbrytande 
beteende. En familjebehandlare och två ungdomsbehandlare kommer att gå utbildning 
under september och oktober månad. 
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Tidigt & smidigt: Två av tre planerade workshops har genomförts på respektive 
förskola under maj. En workshop där barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp 
deltog och där temat var information om socialtjänsten, anmälningsförfarande, 
möjlighet att diskutera svårigheter och myter kring kontakten med myndigheten. Den 
andra workshopen hölls av Föräldrastödet med presentation av Föräldrastödet, 
föräldragrupper, gruppvis och gemensamt arbete kring professionell relationell 
kompetens och föräldrasamarbete. En tredje workshop är planerad att genomföras i 
september. Målet är att fortsätta kontaktskapande, fånga upp frågor, planera 
samverkande verksamhet framåt för att så småningom kunna erbjuda stöd till 
förskoleföräldrar både i grupp och individuellt. 

Familjecentralen: Planering pågår tillsammans med Capio Vårdcentral Bro för att 
ansöka om "Hembesöksprogrammet", som innebär att regionen tillsammans med 
socialtjänsten erbjuder sex hembesök till alla som får sitt första barn, eller får barn i 
Sverige för första gången. Syftet är att ge familjer det stöd som de behöver utifrån sina 
behov och stödja föräldrar för att främja barnens hälsa och välmående. 

Sociala Skolteamet: Skolteamet har avslutat 8 ärenden och fått 8 nya sedan maj. I 
dagsläget finns det 21 aktuella ärenden. Alla förutom tre har närmat sig undervisning i 
skola till viss del och har en plan, de tre eleverna som inte går i skolan väntar på andra 
insatser som resursgrupp samt andra insatser från skola. 

  

Vuxen- och LSS-enheten 
 

Ökad service och kontakt inom 48 timmar avseende ansökan och anmälan som 
avser våld i nära relation. Enheten har under perioden 1 januari - 15 augusti mottagit 
26 anmälningar/ansökningar avseende våld i nära relation. Samtliga har kontaktats inom 
48 timmar. Den struktur som byggdes upp kring detta arbete har nu utvecklats för andra 
verksamhetsområden så som LSS, socialpsykiatri och missbruk där kontakt ska tas 
inom tre arbetsdagar. 

Insatser avseende kriminalitet/avhoppare. Ett utvecklingsarbete kring personer som 
har behov av insats utifrån kriminalitet både för de som bedöms tillhöra gruppen 
avhoppare men också för de som inte tillhör den målgrupp som har behov av en extern 
insats pågår. I öppenvård finns möjlighet till behandling för både missbruk och 
kriminalitet. Som ett komplement till behandling förbereds nu att återuppta arbetet med 
case manager* utifrån att det för målgrupperna som är aktuella för missbruk och 
kriminalitet finns ytterligare stödbehov som kan vara av mer praktisk karaktär. Det finns 
en klar samverkansöverenskommelse med polisen om hur arbetet med avhoppare 
gemensamt skall genomföras och den utgår från hur arbetet idag genomförs. 
Samverkansöverenskommelsen är gemensam mellan polis, Upplands-Bro kommun och 
Järfälla kommun. Enheten har även deltagit i kommunens arbete som påbörjats 
avseende Group Violence Intervention (GVI) och kommer nu att ingå i ett gemensamt 
utvecklingsarbete avseende målgruppen avhoppare tillsammans med andra kommun i 
ett arbete som leds av FoU Nordväst. Utöver detta har enheten ett pågående arbete för 
att upprätta en samverkansöverenskommelse med Kriminalvården avseende vårdvistelse 
och kontraktsvård samt reviderade rutiner för hur utredningsarbetet med individer som 
tillhör målgruppen avhoppare skall genomföras. 

 
*Case manager är en koordinerande funktion med ansvar för att utredning planering och 
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adekvata insatser genomförs och följs upp med klienten. 

Medborgartjänst. Enheten har tillsammans med Biståndsenheten och systemförvaltare 
genomfört ett arbete vilket innefattade att skriva informationsmaterial och nya rutiner 
för arbetet med medborgartjänsten samt att uppdatera hemsidan med funktionen som 
möjliggör digital kommunikation med handläggare och möjlighet att ansöka om insatser 
digitalt. Denna tjänst lanserades under maj månad. 
 

Ett gemensamt arbete med dagligverksamhet. Under maj månad genomfördes en 
workshop gemensamt med daglig verksamhet vilket syftade till utveckling och då kring 
möjligheten att ha en insats i form av digital daglig verksamhet men också kring 
framtidens behov av daglig verksamhet. Dialogen fortsätter under hösten och ytterligare 
workshop är planerad i oktober månad. 

 

Öppenvård för vuxna 

Insatser avseende kriminalitet för vuxna: Öppenvården har ett pågående 
utvecklingsarbete kring personer som har behov av insats utifrån kriminalitet både för 
de som bedöms tillhöra gruppen avhoppare men också för de som inte tillhör den 
målgrupp som har behov av en extern insats. I öppenvård finns möjlighet till behandling 
för både missbruk och kriminalitet. Metoden som används i arbetet med kriminalitet är 
programmet Kriminalitet som livsstil. Som ett komplement till behandling förbereds nu 
att återuppta arbetet med case manager utifrån att det både för målgrupperna som är 
aktuella för missbruk och kriminalitet finns ytterligare stödbehov som kan vara av mer 
praktisk karaktär. Enheten har också deltagit i kommunens arbete som påbörjats 
avseende Group Violence Intervention (GVI) och ingår nu i ett gemensamt 
utvecklingsarbete avseende målgruppen tillsammans med andra kommuner i ett arbete 
som leds av FoU Nordväst. Rekrytering för koordinator/behandlare kommer att göras 
under augusti. 

Insats för våldsutövare: Enheten arbetar på att kunna erbjuda insats för våldsutövare 
inom kommunen. Detta kommer att innebära att medarbetare på stöd och behandling 
behöver utbildas i Samtal om våld, vilket är en metod som rekommenderas av 
Socialstyrelsen. 

Anhöriggrupper: Missbrukbehandlarna har genomfört en anhöriggrupp med tio träffar 
under perioden januari till april. Ny anhöriggrupp planeras till hösten. 

  

Arbete, försörjning- och integrationsenheten, AFI 

Enheten har under årets första och andra tertial tagit över verksamheten Sociala bostäder 

Café 4:an, på Torget 4, slog upp portarna i början av maj och fler arbetsträningsplatser 
kan nu erbjudas. 

Direktupphandling av arbetsförmågebedömningar och jobbmatchning genomfördes 
samt upphandling av LOV arbetsmarknadsinsatser påbörjades. 

Workshops tillsammans med Näringslivskontoret har genomförts i syfte att öka 
samarbetet mellan enheterna Näringslivskontoret och Arbete, försörjning och 
integration. 

Under sommaren har 22 personer (6 familjer) tagits emot från Ukraina. Länsstyrelsens 
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fastställda kommuntal för mottagande av flyktingar från Ukraina är 22 personer vilket 
innebär att vårt mottagande är uppfyllt. 

Feriearbetsplatser inom privata näringslivet och inom kommunal verksamhet slog 
rekord med 440 feriearbetsplatser och Ung Kraft infördes även i Kungsängen. 
Samverkan med Arbetsförmedlingen har intensifierats och gemensamma möten hålls 
kontinuerligt. Projekt MIA Vidare, Framtidslabbet och SFI på jobbet fortgår. 

  

Daglig Verksamhet, LSS 

Daglig Verksamhet har under senare åren vuxit sig allt större i takt med att kommunen 
växer. Uppdraget för verksamheten är att fortsätta växa med nya deltagare och bredda 
utbudet av aktiviteter. Behovet av nya och andra inslag i verksamheterna har blivit allt 
tydligare. Tittar vi bakåt så har vi förstärkt verksamheterna med stödpedagoger i syfte 
att utveckla verksamheterna, höja kvaliteten, utveckla innehållet och möta deltagarens 
behov. Personalen har under året utbildats inom olika delar av funktionshinderområdet, 
tex pedagogik, metoder och kommunikation. Sammanfattningsvis leder ny kompetens 
och kunskap till att förändra, skapa och utveckla så väl befintliga som nya metoder och 
arbetssätt för att möta deltagarens aktiviteter och arbetsuppgifter. 

Utökad arbetstid och sommaren: Som nämndes, i tertial 1, har vi ändrat och utökat 
arbetstiderna. Under året arbetar vi för att utöka utbudet av innehåll och påbörjat 
skapandet av nya arbetsplatser, framför allt på extern marknad. Under sommaren har 
ledigheten bland deltagare varit ovanligt låg. Normalt brukar endast ett fåtal verksamhet 
vara öppna under sommaren. I år var det annorlunda, merparterna av verksamheterna 
var öppna. Behovet att få vara på arbetet märktes tydligt och ses som ett resultat av den 
tidigare pandemin och nedstängning tidigare år. Verksamheterna följer fastställda 
rekommendationer för användning av skyddsutrustning och gällande restriktioner. 

Arbetsmiljö: Under våren har arbetsmiljön på västra Rydsvägen varit föremål för 
utredning. Värmen och för få toaletter har varit ett känt arbetsmiljöproblem. Under juni 
installerades en ny kylanläggning med gott resultat. Temperaturen kan nu ställas in för 
en god arbetsmiljö. En ny toalett har också installerats på plan 2 vilket medför att 
personal och deltagare har separata toaletter. 

Fortsatt arbete pågår att utveckla daglig verksamhet på distans. Det finns några bra 
exempel i landet med gott resultat. Vi kommer titta vidare kring de exemplen. 

Under hösten kommer fortsatt arbete med utökandet av externa platser fortgå. En 
inventering och översyn av befintliga deltagare har resulterat i att 10-12 personer skulle 
kunna vara aktuella att erbjudas plats inom näringslivet. Det kvarstår att matcha och 
hitta rätta förutsättningar och arbetsplatser för dessa personer. Fortsatta utmaningar är 
bland annat lokalfrågan, finns behov av att utveckla ett snickeri då flera deltagare har 
sådant behov. 

 

Grupp- och servicebostäder 

Bemanning: Bemanningen på grupp- och servicebostäder ses kontinuerligt över och 
anpassas till förändringar i hyresgästernas behov. Detta är en fråga som det arbetas med 
långsiktigt för att skapa förutsättningar för att täcka de behov som finns. Med anledning 
av den ökade frånvaron med anledning av Covid-19 under de senaste åren så är det svårt 
att förutspå frånvaro i framtiden och hur många medarbetare som behöver anställas för 
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att hålla personalkontinuitet i verksamheterna för hyresgästerna. Detta är en fråga som 
fortsatt analyseras under hösten och resursplanering av medarbetare sker mellan flera 
enheter. 

  

Socialpsykiatri 

Anhörigstödsutbildning: Samtliga medarbetare inom socialpsykiatrin och 
sysselsättning har gått kommunens anhörigstödsutbildning under våren. 

Dans vid kognitiv sjukdom: I samarbete med förebyggande enheten så har 
medarbetare från socialpsykiatrin deltagit i en inspirationsworkshop i dans vid kognitiv 
sjukdom i syfte att användas i träfflokalen Växhuset för att öka målgruppens 
välbefinnande. 

Sysselsättningen Athena och träfflokalen Växhuset: I verksamheterna har det hållits 
brukarråd där deltagarna har varit delaktiga i att ta fram trivselregler. Det har hållits 
flertalet kurser i måleri, luffarslöjd och annat kreativt arbete. I lokalerna finns tillgång 
till en lättläst tidning och en gång i veckan så visas det en kortare film som gemensamt 
diskuteras. Det har även skett ett uppskattat besök på Skansen. Det har hållits en kurs, 
Mitt Val som medarbetare har utbildats i att hålla hos vuxenutbildningen. Detta har 
gjort att flera i målgruppen som aldrig tidigare har röstat uppger att de ska rösta i valet. 
Fokus i verksamheterna är att målgruppen ska få en ökad delaktighet i samhället. 

Omorganisation inom HSL: Hälso- och sjukvårdpersonalen som arbetat inom LSS på 
tidigare Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) har i årsskiftet gått över till att organiseras 
inom LSS grupp-och servicebostäder pågår. Detta är en integrering som fortsatt pågår. 
Förändring i ledningsstrukturen inom LSS- grupp och servicebostäder har varit ett 
pågående arbete under hela året. Enhetsledarrollen är nu borttagen. Samordnare har 
tillsats som ska fungera som ett stöd i bemanningsplaneringen på enheterna. 
Samordnarna är stödassistenter som genom samordnarrollen får ett utökat ansvar men 
även fortsättningsvis kommer att arbeta på schema och i verksamheterna, samordnarna 
har inget personal- eller arbetsmiljöansvar. 

Samverkansavtalet: I mars var sjuksköterska samt kommunens MAS inbjudna att hålla 
en presentation på Carpe Forums nätverksträff för verksamhetschefer och medicinskt 
ansvariga sjuksköterskor i Stockholms län. Presentationen handlade om det goda 
samarbetet mellan vårdcentralerna i kommunen och socialkontorets verksamheter då 
samverkansavtalet och dess positiva effekter uppmärksammats i länet. 

  

1.3.1 Statsbidrag 

Subvention av familjehemsplaceringar 
Under året får enheten myndighet barn och unga 760 000 kronor i statsbidrag för 
subvention av familjehemsplaceringar ifrån Socialstyrelsen. Syftet med bidraget är att 
säkerställa att barn och unga som är i behov av en familjehemsplacering ska få sina 
rättigheter och behov tillgodosedda. Medlen kommer att användas till utbildning och 
handledning inom området samhällsvård, både för enhetens placeringsgrupp men också 
för öppenvården samt till att delfinansiera anställning av en specialpedagog i rollen som 
skolkoordinator för placerade barn. 

Ansökan om utvecklingsmedel för integrationsinsatser för ensamkommande 
flyktingbarn  
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Enheten myndighet barn och unga har beviljats utvecklingsmedel om 1 200 000 kronor 
avseende integrationshöjande insatser för ensamkommande flyktingbarn under 2022 
och 2023 ifrån Länsstyrelsen. Medlen kommer att delfinansiera ett SkolFams-liknande 
arbetssätt för att tillgodose de placerade barnens rättigheter och behov i skolgången. 

Habiliteringsersättning 
Under april månad har det inkommit ett statsbidrag från Socialstyrelsen. Statsbidraget 
på 870 089 kronor syftar till att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem 
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Ersättningen betalas 
ut till dem som har habiliteringsersättning vid två tillfällen under året, till sommaren och 
inför julen som en extra bonus. 
 
Ökad kunskap om HBTQ-personers situation 
Under april månad har det inkommit ett statsbidrag från Socialstyrelsen. Statsbidraget 
på 60 000 kronor skall användas till att genomföra en HBTQI-utbildning. Ansökan 
avsåg kompetensutveckling enligt fyra teman vilka var introduktion till HBTQI och 
normkritik, en verksamhet för alla - normer och bemötande, kommunikation som når 
fler samt våld och HBTQI. Under hösten genomförs en utbildning uppdelad på två 
tillfällen. Planerade deltagare är medarbetare på samtliga fyra myndighetsenheter, 
medarbetare på stöd -och behandling samt kvalitetsteamet. 

Personligt ombud 
Socialkontoret har ansökt och blivit beviljad statsbidrag för personligt ombud. 
Statsbidraget bekostar en halvtidstjänst hos Parasoll. Parasoll bedriver personlig 
ombudsverksamhet på uppdrag av sex kommuner i nordvästra delen av Stockholms län. 
Individer med psykisk ohälsa och som har stora hinder för ett fungerande liv, kan 
använda sig utav ett personligt ombud för att få hjälp med myndighetskontakter samt att 
ansöka om insatser. 
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etablerade bedömningsverktyg som används är: 

 Supported Employment - Individanpassat arbetsinriktat stöd med 
rehabiliteringsinsatser. 

 Case management - Insats med samordning för personer med psykiska 
funktionshinder. 

 Motiverande samtal (motivational interviewing) - En samtalsmetod som används 
i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. 

För att bibehålla kunskap, kontinuitet och för att stimulera utveckling har enheten 
metodmöten och utsedda metodstödjare för de evidensbaserade metoder som ska 
nyttjas. 

Vuxen- och LSS-enheten har väl förankrade metoder för de olika målgrupper som 
enheten vänder sig till. 

ASI (Addiction Severity Index), en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform 
avsedd för användning i missbruks- och beroendeverksamhet ger en grund för 
bedömning av hjälpbehovet och är ett verktyg för vidare vårdplanering. 

För arbete mot våld i nära relationer (ViNR) nyttjas: 

 FREDA standardiserad bedömningsmetod 
 SARA (Spousal Assault Risk Assessment) - En guide som används för att 

bedöma risken för upprepat partnervåld. 
 PATRIARK - En vägledning för bedömning och hantering av risk för 

hedersrelaterat våld. 

För arbete inom socialpsykiatri och LSS-området används IBIC (Individens Behov I 
Centrum) - Ett arbetssätt för att beskriva resurser, behov och mål för personer med 
behov av stöd i det dagliga livet. 

Att arbeta evidensbaserat innebär att professionella kunskapskällor vägs samman vid 
val av insats. Parametrar så som den enskildes situation, kontextuella omständigheter 
och den enskildes erfarenheter och önskemål vägs samman. 

De myndighetsutövande enheterna inom socialkontoret har väl utvecklade utrednings- 
och bedömningsverktyg som nyttjas till fullo. Inom utförarenheterna återstår ännu ett 
arbete med att inventera vilka beprövade metoder som nyttjas på ett strukturerat och 
kontinuerligt sätt. 

 

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

För att bibehålla andelen hushåll som använder e-tjänst vid ansökan om ekonomiskt 
bistånd har enheten fortsatt att informera klienter om tillvägagångssätt för e-ansökan 
samt vid behov gett individuellt praktiskt stöd i möten. Samverkan sker med 
kontaktcenter och integrationsstödet för att ge språksvaga god hjälp. 

Statistiken följs upp månadsvis och visar på fortsatt ökning. 

  

Andel aktuella arbetsplaner inom ekonomiskt bistånd 

För att öka andelen individer som har upprättade och aktuella arbetsplaner har 
arbetsmarknadsenheten fortsatt att arbeta med den interna digitala strukturen för att 
effektivisera arbetet samt för att utveckla och tydliggöra rutiner kring arbetsplanernas 
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användande och beslutslängder. Detta sker genom samverkansmöten med Jobbcenter i 
de hushåll som har insats där. Aktuella arbetsplaner följs upp kontinuerligt under året i 
ärendegenomgångar. 

Den minskning av upprättade och aktuella arbetsplaner mellan tertial 1 och tertial 2 
beror på viss personalomsättning samt sjukskrivning. 

Enheten förväntas leva upp till målet under år 2022. 

  

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

Mått på indikatorn ges främst genom brukarenkäter där flera är planerade att 
genomföras under hösten. I september och oktober kommer Vuxen- och LSS-enheten 
att genomföra ett flertal brukarundersökningar och uppföljningar som ger svar på 
nöjdhet med insats och kontakt med socialtjänsten. En sedan flera år etablerad och årlig 
enkät i regi av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) kommer även för år 2022 att 
nyttjas inom vissa myndighetsutövande verksamheter. Under samma period kommer 
socialkontoret också att delta som pilotkommun för en brukarundersökning inom LSS-
området. 

Den utarbetade enkäten för området ViNR fortsätter under år 2022. Då volymerna för 
området är små finns ännu inte något resultat mer än på individnivå. För att nå även de 
som enbart tar en första kontakt och som väljer att inte etablera en kontakt har ett 
samarbete införts med Trygghet och Prevention som kontaktar den enskilde för att få en 
uppfattning om nöjdhet med kontakt eller vad som kan förbättras. Resultat av detta 
kommer att analyseras innan årets slut. 

Personer aktuella för behandlingsinsatser för missbruk, i egen regi, tillfrågas 
regelmässigt om insatserna motsvarar den enskildes behov. Enkäter är framtagna för de 
som har genomgått behandling och mätning av nöjdhet utifrån specifika områden 
kommer att göras med underlag från maj till september. 
Vårdnadshavare i ärenden rörande barn och unga visar förhållandevis god förhoppning 
om att socialtjänstens insatser och förslag på lösningar kommer att ge positiva effekter 
för barnet/den unge. Enkätsvar visar att 64% känner tilltro till positiv effekt. 

Indikatorns procentsats visar enbart på den undersökning som hittills är gjord vilket inte 
är ett rättvisande mått för i vilken grad upplevd positiv förändring sker för den enskilde. 
Innan årets kommer planerade enkäter, med en förhoppning om god svarsfrekvens, att 
kunna ge bättre resultat. 

  

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

Inom delar av socialpsykiatrins utförardelar samt LSS-bostäder pågår ett arbete med att 
systematiskt dokumentera genomförandeplaner i ärendehanteringssystemets modul för 
just genomförandeplaner. Detta bidrar till en god ökning av andelen 
genomförandeplaner som är uppföljda inom sex (6) månader. 

Familjemottagningen följer upp samtliga ärenden inom tre (3) månader enligt en 
gemensam rutin med barn- och ungdomsenhetens myndighetsdel. 

Övriga utförardelar arbetar aktivt för att uppfylla målet om uppföljning inom sex (6) 
månader och inom berörda enheter har en ökning skett. 
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Andel ärenden där uppstart av insats sker inom 30 dagar efter att beställning är skickad 
till utförare (NY 2022) 

Samtliga utförarenheter visar goda resultat och startar upp insats skyndsamt. Daglig 
verksamhet har förbättrad sitt resultat från tertial1 och är nu snabbare med att starta upp 
insats. 

  

Andel ärenden som kontaktas inom tre (3) arbetsdagar från att ä rendet eller beslut om 
insats inkommer (NY 2022) 

Vuxen och LSS-enheten lever väl upp till målet om snabb kontakt. För många av de 
målgrupper som enheten har ansvar för är en skyndsam kontakt av stor och ibland 
avgörande betydelse för motivation och önskan om stöd, insats och behandling. Särskilt 
väl lyckas enheten med snabb återkoppling i ärenden inom ViNR. 

Arbetsmarknadsenheten har påbörjat arbetet med att utveckla rutiner, lathundar och 
processflöden för att säkerställa att klient kontaktas och bokas in hos arbetskonsulent på 
Jobbcenter för att upprätta handlingsplan för arbete, praktik eller studier inom tre (3) 
arbetsdagar. 

Barn- och ungdomsområdet är starkt styrt av tidsfrister och handläggningskrav. Av 
skyddsskäl är kontakt inom tre (3) dagar inte ett helt rättvisande mått då vissa 
utredningsåtgärder måste vidtas först. Resultatet av indikatorn bygger därför på en 
mycket grov uppskattning, där de ärenden som inte kan kontaktas (av skyddsskäl) 
räknas bort. Enheten arbetar för ett effektivt flöde genom att fördela ärenden snabbt och 
att skyndsamt ta telefon- eller brevkontakt när utredare är utsedd. 

För god service kontaktar Familjehemsgruppen intresserade uppdragstagare inom tre (3) 
dagar. 

Daglig verksamhet och öppenvården för missbruk och beroende, Härnevimottagningen, 
har förbättrat sitt arbete med en snabb kontakt med den enskilde. 

 

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

Samtliga myndighetsutövande enheter följer väl målsättningen och policy om 
återkoppling av synpunkter inom tio (10) dagar. Rutiner och processer är väl 
förankrade. 

Under augusti har nya rutiner och processer upprättats för hela socialkontoret för att 
säkerställa att samtliga enheter hanterar inkomna synpunkter på samma sätt både 
avseende såväl återkoppling till den klagande som arbetet med att analysera och 
kategorisera inkomna synpunkter som underlag för möjlighet till förbättrad kvalitet 
framåt. 

Resultatet för tertial 2 visare ett något sämre resultat än tertial1 beroende på detaljer 
inom utredningsenheten barn och unga som beskriver sina åtta (8) inkomna synpunkter 
varav fyra (4) har återkopplats inom tio (10) dagar, resterande med variationer beroende 
på dess karaktär. 
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Andel klienter med missbruksbehandling som vid avslut uppnått målet med insatsen helt 
eller delvis 

Mål för insatsen och huruvida de är helt eller delvis uppnådda följs upp kontinuerligt 
under insatsens gång. Mätning av detta görs på myndighetssidan och plan finns att 
under året skapa rutiner för hur öppenvården ska ta del av detta. 

Fram till september år 2022 har Härnevimottagningen avslutat 29 ärenden. Av dessa är 
sex (6) bedömda som att ha uppnått målet med insatsen. Nio (9) har haft så omfattande 
problematik att öppenvård visat sig otillräcklig och har istället lett till placeringar. 
Övriga som inte bedöms ha uppnått målet med insatsen beror på att behandling och stöd 
har avbrutits av den enskilde eller att behov har varit av annan och mer omfattande 
karaktär och där Härnevi inom ramen för sitt uppdrag inte har kunnat tillgodose 
behoven. 

   

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

Inom de myndighetsutövande enheterna har samtliga medarbetare genomgått 
kommunens återkommande digitala utbildning inom området. För att säkerställa 
kunskapen hos alla medarbetare ingår utbildning i introduktionsplan. Flera enheter har 
bokat in utbildning i HBTQI under hösten där våld utgör ett tema. 

  

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

Det tillfälliga avvaktandet av uppsägningar på grund av kriget i Ukraina återgår nu till 
ursprunglig plan om att antalet sociala bostäder ska minska. Kommunen har lyckats 
med sitt uppdrag om antal anvisade platser för de som har kommit från Ukraina. 

Under våren har en inventering och genomgång av samtliga ärenden i sociala bostäder 
genomförts. I samband med kommande revidering av socialnämndens riktlinjer för 
rätten till socialt kontrakt som bistånd enligt SoL 4:1 kommer krav och efterlevnad av 
riktlinjer att ge striktare bedömningar av rätten till bistånd. Som följd av detta kan 
behovet av sociala bostäder komma att minska. 

Fram till september år 2022 har antalet sociala bostäder minskat från 73 till 70. 

 

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

Samtliga kommunmottagna nyanlända i Socialnämndens bostadsbestånd har tät och 
regelbunden kontakt med integrationsstödjare och tar del av bo-sök i ett tidigt skede för 
att möjliggöra vägen till stadigvarande eget boende. 

 

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

Delaktighetsmodellen syftar till att stärka brukarens inflytande och engagemang över 
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sin vardagssituation och nära omgivning. Tanken är att stödja, träna och stimulera den 
enskildes intresse för att uttrycka och föra fram sina behov och önskemål. Det är en väg 
mot egenmakt och ett meningsfullt liv. Arbetet med delaktighetsmodellen har inte 
kunnat genomföras under pandemin men är planerad att återupptas under hösten år 
2022. Två medarbetare inom LSS grupp- och servicebostäder är utbildade i metoden. 

 

Andel medarbetare som har grundkunskaper inom HBTQ (NY 2022) 

Till hösten år 2022 planeras en ny utbildning för samtliga medarbetare som kommer att 
hållas av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och 
intersexpersoners rättigheter (RFSL). En stor andel medarbetare har goda kunskaper 
inom området. För att utveckla detta ytterligare har medel från Socialstyrelsen beviljats 
med plan om fördjupad utbildning under hösten år 2022. 

Medarbetare inom daglig verksamhet och LSS-bostäder har ännu inte genomgått 
utbildning för grundkunskap inom HBTQ. 

  

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

Under årets första del har tre (3) personer inom daglig verksamhet gått vidare från en 
intern till en extern arbetsplats. Under T2 har någon stegförflyttning avseende detta mål 
inte uppmärksammats. 

För att kontinuerligt bevaka vilka boenden inom grupp- och servicebostäder som har 
förmåga och möjlighet att öka sin självständighet sker en tät och nära samverkan med 
myndighetsenheten. 

För att mäta grad av självständighet och stegförflyttning krävs en noggrann inventering 
av berörda enheternas uppdrag samt aktiviteter som kan mäta målet. Enkäter kan vara 
ett verktyg där den enskilda kan skatta sin förflyttning och grad av självständighet. 
Metoder för mätning är ett utvecklingsarbete. 

  

2.2 Valfrihet och konkurrensneutralitet 

2.2.1 Nämndmål: I verksamheterna ska det finnas olika driftsformer och ökad 
valfrihet 

Beskrivning 

Valfrihet ökar den enskildes makt och delaktighet och därmed också engagemang och 
intresse. Valfrihetsbegreppet är särskilt angeläget inom socialtjänstens 
verksamhetsområden då många målgrupper med olika psykosociala problem befinner 
sig i ett uppenbart underläge och är beroende av de bedömningar och beslut som fattas i 
de myndighetsutövande verksamheterna. Socialtjänsten har ett särskilt uppdrag att 
minimera känsla av maktlöshet som myndighetsbeslut kan uppfattas som. Det är gott att 
delaktighet och tillgänglighet diskuteras alltmer inom olika verksamhetsområden och att 
den enskildes uppfattning tas tillvara. På så sätt kan stöd och insatser formas bättre efter 
de önskemål och synpunkter som finns från den enskilde. 
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Andel brukare som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga för dem 
hemma i deras gruppbostad 

Denna indikator mäts genom den årliga brukarundersökningen som planeras att 
genomföras under hösten år 2022. 

Inom grupp- och servicebostäder anordnas regelbundna så kallade husmöten där 
hyresgästerna får möjlighet att framföra önskemål, komma med synpunkter och ha 
dialog kring vad som är viktigt för dem i sin bostad och utifrån sina intressen. 

 

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

Denna indikator mäts genom den årliga brukarundersökningen som planeras att 
genomföras under hösten år 2022. 

Inom grupp- och servicebostäder anordnas regelbundna så kallade husmöten där 
hyresgästerna får möjlighet att framföra önskemål, komma med synpunkter och ha 
dialog kring vad som är viktigt för dem i sin bostad och utifrån sina intressen. 

 

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

Denna indikator mäts genom den årliga brukarundersökningen som planeras att 
genomföras under hösten år 2022. 

Utifrån dagsform ges deltagare möjlighet att välja olika aktiviteter. För att personalen 
ska kunna tillvarata och uppfatta den enskildes önskemål nyttjas kunskaper enligt 
metoden Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Metoden ersätter eller 
kompletterar talande språk och utgör ett stöd för personer som har svårt att använda 
eller förstå tal. 

 

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

Denna indikator mäts genom den årliga brukarundersökningen som planeras att 
genomföras under hösten år 2022. 

Det individuella stödet planeras tillsammans med den enskilde vid upprättande av 
genomförandeplanen som därefter följs upp regelbundet och utifrån behov. 

  

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

Denna indikator mäts genom den årliga brukarundersökningen som planeras att 
genomföras under hösten år 2022. 

  

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

Direktupphandling av extern leverantör för arbetsförmågebedömningar och 
jobbmatchning är genomförd i slutet av april och har startats upp under våren med en 
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utförare, Iris Hadar. 

Valfrihet i enlighet med LOV avseende arbetsmarknadsinsatserna coachning och 
matchning är införd, en utförare har hittills godkänts. 

Familjerådgivning drivs för närvarande genom en direktupphandling i avtal med fyra 
(4) leverantörer. Annonsering enligt LOV är verkställd i början av maj och två utförare 
är hittills godkända som utförare och utvärdering av fler ansökningar pågår. 

LOV-avtal finns även för ledsagar- och avlösarservice där socialkontoret har en 
utförare, Destinys Care AB. 

Kommunal personlig assistans bedrivs på entreprenad av Carelli Assistans. 
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Funktionsnedsättning 
Totalt visar verksamhetsområdet ett negativt resultat för perioden med 0,3 mnkr. 
På helår prognostiserar området som helhet ingen avvikelse mot budget. Prognosen 
visar på mindre avvikelser inom verksamhetens olika områden. 
 
Socialpsykiatrin 
Delårsresultatet visar ett överskott med 0,9 mnkr. 
På helår prognostiseras ett underskott med 0,5 mnkr. 

Integration 
Delårsresultat för perioden visar ett underskott med 1,7 mnkr. 
På helår prognostiserar området ett underskott med 4,5 mnkr där ensamkommande barn 
prognostiserar ett överskott med 0,3 mnkr. 

Arbete och försörjning 
Delårsresultat visar ett överskott med 1,4 mnkr. På helår prognostiserar 
verksamhetsområdet ett resultat i nivå med budget. 

Övergripande 
Resultatet visar ett underskott med 0,5 mnkr. På helår prognostiserar området enligt 
budget. 

  

3.4 Statsbidrag 
(tkr) Beviljat 2022 Förbrukat tom 2022 08 Prognos 2022 

Subventioner av 
familjehemsplaceringar 760  760 

Ökad kunskap om HBTQ-
personers situation 1 294 0 60 

Höjd habiliteringsersättning 1 071 0 871 

Personligt ombud 203 203 203 

Flyktingguider och familjekontakter 1 200   

Totalt 4 528 203 1 894 

3.5 Kommentarer statsbidrag 

Kommentarer statsbidrag 

Statsbidragen för 2022 prognostiseras att nyttjas till fullo. 

3.6 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 
202208 

Progno
s 

kostnad
er 2022 

Progno
s för 

projekte
t 

Progno
savvikel
se hela 
projekte

t 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto Netto 

Barnskyddsteamet 2020 2023 6 100 5 002 2 016 5 700 400 

        

Summa   6 100 5 002 2 016 5 700 400 
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3.7 Kommentarer sociala investeringsfonden 
Barnskyddsteam 
Beslut om tilldelade medel för ett treårigt projekt togs under år 2019. Arbetet startade 
under början av år 2020 med inrättande av tre tjänster i ett barnskyddsteam. 
Barnskyddsteamet erbjuder barn, unga och familjer förebyggande samtal, snabba korta 
insatser i form av samtalsstöd samt krisstöd med målet om att kunna erbjuda insatser 
utan beslut samt begränsa behovet av externa placeringar. 
Barnskyddsteamet har fortsatt sitt arbete med att ge krisstöd, samma dag eller senast 
inom 48 timmar. Familjer som har blivit aktuella för utredning och där våld förekommit 
har fått stöd utifrån modellen "Efter Barnförhör", där barn som blivit utsatt för våld och 
deras föräldrar fått träffa familjen i mycket tidigt skede. Arbetssättet, som från början 
startade med fem pilotärenden, är nu förankrat som rutin, där Barn- och 
ungdomsenheten kontaktar barnskyddsteamet inför första barnsamtalet i våldsärenden. I 
övriga ärenden har familjer fått stöd vid hemtagning av placerade barn, krisstöd vid 
placering av barn, observation i hemmet vid oro för försummelse eller annat krisstöd på 
grund av konflikter, dödsfall, umgänge och misstänkt sexuellt övergrepp. 

3.8 Investeringsredovisning 

Projekt Total budget 
Förbrukat tom 

2021 
Redovisat 

202208 Budget 2022 
Kvar av 

budget 2022 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Vuxen 550 0  550 550 

Funktionsnedsättning 450 0  450 450 

Socialpsykiatri 50 0  50 50 

Summa 1 050 0  1 050 1 050 

3.9 Investeringsredovisningsprognos 
Investeringsredovisningsprognos 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2021 

Prognos 
2022 Budget 2022 

Kvar av 
budget 2022 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Vuxen 550 0 200 550 350 

Socialpsykiatrin 50 0 50 50 0 

Funktionsnedsättning 450 0 450 450 0 

      

Summa 1 050 0 700 1 050 350 

3.10 Kommentarer investeringsredovisning 
Socialnämndens investeringar uppgår totalt till 1,0 mnkr för 2022 och består av 
investeringar inom följande verksamhetsområden; Vuxen, Funktionsnedsättning samt 
Socialpsykiatri. Fram till augusti månad har inga investeringar skett. 
På helår prognostiseras investeringarna uppgå till 700 tkr 
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1 Ekonomisk prognos 
Resultat helår (2021) -4 257  

Resultat delår april/delår 1 
(2022) -387  

Resultat delår 
augusti/delår 2 (2022) -3 414  

Prognos/resultat helår 

(2022) -14 000  

Kommentarer till avvikelse 

Socialnämnden visar ett negativt resultat med 3,4 mnkr. Underskottet beror i huvudsak 

på externa placeringar inom verksamhetsområdet vuxen samt lägre intäkter inom 
integration. 
På helår prognostiseras ett underskott på 14 mnkr. Underskottet finns framför allt inom 

vuxen, barn och unga samt integration. 
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