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Yttrande-  IVO granskar socialnämndernas 
kontroll av tillstånd för konsultverksamhet och 
stödboende barn och unga 16-20 år 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden antar socialkontorets svar på begäran som sitt eget. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

IVO genomför en granskning av samtliga kommuner i landet för att ta reda på 

om socialnämnderna kontrollerar att vissa placeringar för barn och unga, med 

tillståndsplikt, har erforderliga tillstånd. 

Efter begäran om anstånd med svar ska nämnden senast den 30 januari år 2020 

ha inkommit med svar till IVO. 

I bifogad förteckning finns redogörelse över de frågor som IVO vill ha svar på. 

Beslutsunderlag 

 Förteckning begärd av IVO-Begäran om uppgifter om 

konsulentverksamheter och stödboende, daterad 2019-12-17 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse SN 20/0028 

Ärendet 

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har den 25 november år 2019 

inkommit med begäran om kontroll i en granskning som pågår inom 

myndigheten. 

IVO genomför en granskning av samtliga kommuner i landet för att ta reda på 

om Socialnämnderna kontrollerar att vissa placeringar för barn och unga, med 

tillståndsplikt, har erforderliga tillstånd. IVO har uppmärksammat att det finns 

kommuner som anlitar tillståndspliktiga verksamheter utan att kontrollera att 

dessa har tillstånd. 

De tillståndspliktiga verksamheter som IVO vill ha Socialnämndens uppgifter 

om är stödboende för unga 16 – 20 år är samt konsulentstödda jour- och 

familjehem. 

IVO vill att nämnden redogör för följande: 
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 I vilka konsulentverksamheter har nämnden haft placeringar mellan 

perioden från den 1 oktober år 2018 - 30 september år 2019? 

 I vilka stödboenden (för unga 16 – 20 år) har nämnden haft placeringar 

under samma period? 

 Har nämnden kontrollerat att verksamheterna har tillstånd innan 

placering? 

Efter begäran om anstånd med svar ska nämnden senast den 30 januari år 2020 

ha inkommit med svar till IVO. 

I bifogad förteckning finns redogörelse över de frågor som IVO vill ha svar på. 

Barnperspektiv 

IVOs granskning och kontroll utgör ett viktigt bidrag till att insatser för barn 

och unga följer de kvalitetskrav som ställs på utförare.  

 

Socialkontoret 

 

 

 

 

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef kvalitets- och 

verksamhetsstöd 

Bilagor 

1. . Förteckning begärd av IVO-Begäran om uppgifter om 

konsulentverksamheter och stödboende, daterad 2019-12-17 

2. 2. Begäran från IVO daterad 2019-11-22 diarienummer 

8.5-36439/2019-3 

Beslut sänds till 

 IVO, Inspektionen för vård och omsorg 

 Socialchef 

 Enhetschef barn- och unga 
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Redovisning av internkontrollplan år 2019 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning av internkontrollplan år 2019. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har för år 2019 givit samtliga nämnder direktiv om att ta 

fram prioriterade risker. I bilagd internkontrollplan för verksamhetsåret 

redovisar socialkontoret vilka kontroller som är gjorda under året samt vilka 

resultat som har uppnåtts. Planen redovisar beskrivna risker, aktiviteter för 

kontroll samt de resultat som kontrollen har givit. 

Samtliga identifierade risker med tillhörande kontroller och åtgärder som togs 

fram för 2019 års internkontroll är påbörjade. Inom flera områden har arbetet 

fortlöpt väl, andra områden är ännu inte slutförda och har därmed rapporterats 

som mindre avvikelser från planen.  

Slutsatsen är att arbetet med internkontrollplanen enligt gällande direktiv från 

kommunstyrelsen har fungerat relativt bra. Det ska tilläggas att intern kontroll 

genomförs inom flera andra områden än de som är uppmärksammade i denna 

rapport, till exempel regelbunden uppföljning av verksamhetsplan samt 

delårsbokslut.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 december år 2019 

 Bilaga Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2019 

Ärendet 

Enligt kommunallagen är samtliga nämnder ansvariga för att genomföra intern 

kontroll. Kontrollen ska säkerställa att verksamheten är effektiv och produktiv 

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

årliga internkontrollplanen arbetas fram genom att övergripande riskanalyser 

genomförs utifrån hela socialnämndens verksamhetsområde.  

Kommunstyrelsen har för år 2019 givit samtliga nämnder direktiv om att ta 

fram prioriterade risker. I bilagd internkontrollplan för verksamhetsåret 

redovisar socialkontoret vilka kontroller som är gjorda under året samt vilka 
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resultat som har uppnåtts. Planen redovisar beskrivna risker, aktiviteter för 

kontroll samt de resultat som kontrollen har givit. 

För år 2019 beskrivs de kontrollmoment som är genomförda samt vad 

kontrollerna har visat för förbättringsbehov. 

Samtliga identifierade risker med tillhörande kontroller och åtgärder som togs 

fram för 2019 års internkontroll är påbörjade. Inom flera områden har arbetet 

fortlöpt väl, andra områden är ännu inte slutförda och har därmed rapporterats 

som mindre avvikelser från planen.  

 

Egenkontroller 

Verksamheten har uppmärksammat behov av ökad kunskap om vad 

egenkontroll enligt Socialstyrelsens föreskrift om kvalitetsledningssystem 

(SOSFS 2011.9) ska innehålla, förutom den aktgranskning som är genomförd 

och beskriven. 

Socialkontoret redovisar aktiviteter som under hösten år 2019 är genomförda, 

för att öka kunskapen om det innehåll och den systematik som krävs av en 

fullständig och heltäckande egenkontrollplan. En mall med olika kvalitetsmått 

enligt socialtjänstlagens kvalitetsindikatorer är framtagen, för att börja 

användas under år 2020.  

 

Loggkontroller 

Verksamheten har inte uppnått målet om att under året göra loggkontroller i 

verksamhetssystemet. För kommande år kommer dock kontroller att göras 

retroaktivt genom nu färdigställda rutiner för kontroll och lagefterlevnad. 

 

Icke verkställda beslut  

Det finns väl förankrade rutiner för rapportering till IVO (Inspektionen för vård 

och omsorg) av icke verkställda beslut. För år 2019 har verksamheten, förutom 

i några få fall, lyckats att verkställa beslut. Skäl för avvikelse är väl 

dokumenterade.  

Socialkontoret redogör också för den planering som är gjord avseende 

kommande uppföljning av privata utförare och köpta platser. 

Slutsatsen är att arbetet med internkontrollplanen enligt gällande direktiv från 

kommunstyrelsen har fungerat relativt bra. Det ska tilläggas att intern kontroll 

genomförs inom flera andra områden än de som är uppmärksammade i denna 

rapport, till exempel regelbunden uppföljning av verksamhetsplan samt 

delårsbokslut.  
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Barnperspektiv 

De identifierade risker som verksamheten uppmärksammar, och som genom 

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

egenkontrollplaner dokumenteras värdefulla mått för att säkerställa barns 

delaktighet.  

 

 

 

Socialkontoret 

 

 

 

 

 

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef 

 

Bilagor 

1. Internkontrollplan år 2019-Uppföljning och åtgärdsplan år 2019 för 

socialkontoret 

Beslut sänds till 

 Socialchef 

 Avdelningschef kvalitets- och verksamhetsstöd 
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1 Inledning 
I denna rapport presenteras uppföljningen av årets arbete med intern styrning och 

kontroll enligt nämndens antagna interna kontrollplan för året. 

 Utfall och kommentarer till årets genomförda kontrollmoment 

 Status och kommentarer till de genomförda åtgärder som planerats i samband 

med upprättandet av den interna kontrollplanen samt de åtgärder som vidtagits 

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

 

2.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten 

Process: 
2.1.1 Loggkontroll i verksamhetssystemen 

Risker: 
Att obehöriga har tillträde till journal/verksamhetsystem 

Kontrollmoment Kommentar 

Kontroll att loggkontroller är genomförda på samtliga 
verksamheter  
 

 Mindre avvikelse 

Loggkontroller är inte genomförda år 2019, dessa 
kommer genomföras retroaktivt när nya skriftliga rutiner 
är fastställda. 

Risker: 
Att loggkontroll inte genomförs enligt planering 

Kontrollmoment Kommentar 

Loggkontroll i verksamhetssystem (Procapita och 
Lifecare)  
 

 Mindre avvikelse 

Nya rutiner är inte klara ännu, därav kommer 
loggkontroll ske retroaktivt. 

2.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 

Process: 
2.2.1 Verkställighet av beslut enligt SoL och LSS. 

Risker: 
Att socialnämnden har ej verkställda beslut 

Kontrollmoment Kommentar 

Sammanställning av beslut äldre än tre månader och 
som ej är verkställda.  
 

 Ingen avvikelse 

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd har 
regelbundet rapporterat in ej verkställda och verkställda 
beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Rapportering har skett enligt angivet tidschema fyra 
gånger per år från IVO. Ej verkställda och verkställda 
beslut har därefter sammanställts och rapporterats till 
Socialnämnden samt Äldre- och omsorgsnämnden för 
att sedan lämnas över till Kommunfullmäktige. 
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Process: 
2.2.2 Egenkontroll 

Risker: 
Egenkontroller genomförs inte enligt föreskrift SOSFS 2011:9 

Kontrollmoment Kommentar 

Kontroll att samtliga verksamheter genomför 
egenkontroller  
 

 Mindre avvikelse 

En förfrågan ställdes till verksamheterna under våren 
2019. Det framkom att alla verksamheter genomförde 
egenkontroller inom vissa områden, men att 
kunskaperna gällande egenkontroll behövde stärkas. 
Ledningsgruppen fick under hösten 2019 en 
presentation gällande egenkontroller och kommer under 
2020 arbeta vidare med att identifiera 
verksamhetsspecifika kontrollmoment och dokumentera 
dessa systematiskt. 
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3 Uppföljning av åtgärder 
Statussymbolernas betydelse för åtgärderna är följande: 

 

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

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

identifierats vid genomförda kontrollmoment. 

3.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten 

Process: 
3.1.1 Loggkontroll i verksamhetssystemen 

Risker: 
Att obehöriga har tillträde till journal/verksamhetsystem 

Åtgärder 
Slutdatu
m Kommentar 

Information till chefer på samtliga verksamheter 
att loggkontroll ska genomföras regelbundet  
 
 

 Avslutad 

2019-12-
31 

Avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd har 
hållit en presentation på socialkontorets 
ledningsgrupp gällande loggkontroll. Loggkontroll 
planeras genomföras i samverkan mellan 
systemförvaltare och enhetschefer för resp 
verksamhet. 

Risker: 
Att loggkontroll inte genomförs enligt planering 

Åtgärder 
Slutdatu
m Kommentar 

Samtliga verksamheter planerar in regelbunden 
loggkontroll  
 
 

 Försenad 

2019-12-
31 

Ny rutin kommer implementeras under 2020. 
Retroaktiv kontroll för 2019 kommer då 
genomföras. 

Loggkontroll chefer  
 
 

 Försenad 

2019-12-
31 

Ny rutin kommer implementeras under 2020. 
Retroaktiv kontroll för 2019 kommer då 
genomföras. Chef kommer ingå i det 
slumpmässiga urvalet. 

Skapa rutin för loggkontroll  
 
 

 Försenad 

2019-06-
30 

Ny rutin är inte färdigställd. Den är påbörjad och 
kommer färdigställas och implementteras under 
2020. 
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3.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 

Process: 
3.2.1 Verkställighet av beslut enligt SoL och LSS. 

Risker: 
Att socialnämnden har ej verkställda beslut 

Åtgärder 
Slutdatu
m Kommentar 

Ärendedragning  
 
 

 Avslutad 

2019-12-
31 

Vuxenenheten har inte haft några icke verkställda 
beslut under 2019. En välfungerande rutin för 
uppföljning finns. 

Biståndsenheten har sett över rutin för 
rapportering av ej verkställda beslut, en 
sammanställning med åtgärder hanteras på 
enhetens ledningsgrupp. Ej verkställda beslut har 
rapporterats enligt rutin och vanligast orsak är 
resursbrist, att den enskilde har blivit erbjuden 
men avböjt då specifik verksamhet önskas(gäller 
beslut om DV 9.10). För kvartal tre rapporteras ett 
beslut som ej verkställt beslut(bostad 9.9 annan 
särskilt anpassad) har dock fått flertal 
erbjudanden men avböjt. 

Barn och ungdom har under året haft två icke 
verkställda beslut. Väl fungerande rutiner finns 
förankrade i arbetsgruppen. Då risk finns att ett 
beslut inte ska kunna verkställas inom given tid 
så följs ärendet upp oftare. 

Process: 
3.2.2 Uppföljningar av nämndens verksamhet 

Risker: 
Olika krav på kvalitet och lagefterlevnad på intern respektive extern verksamhet 

Åtgärder 
Slutdatu
m Kommentar 

Se över uppföljningsförfarandet  
 
 

 Avslutad 

2019-12-
31 

Under året har avdelningen för kvalitet- och 
verksamhetsstöd sett över arbetet med 
uppföljning av verksamheter inom kommunal och 
privat regi. En plan för uppföljning  presenteras 
socialkontorets ledningsgrupp under 2019. 

Översyn av uppföljningsmallar  
 
 

 Avslutad 

2019-12-
31 

Mallar för avtalsuppföljning utifrån RAM-avtal 
finns. Nya mallar för egenkontroll har skapats i 
Stratsys. Ett nytt arbetssätt för uppföljning av 
verksamhet i kommunal regi presenteras 
socialkontorets ledningsgrupp under året. 

Överenskommelser skapas med kommunens 
verksamheter att uppföljning kommer ske på lika 
villkor som för kommunens privata utförare  
 
 

 Avslutad 

2019-12-
31 

Överenskommelser har inte skapats under året 
då andra delar har prioriterats att arbeta med. 
Inom socialnämnden finns privata utförare utifrån 
RAM-avtal som tecknats tillsammmans med 
andra nordvästkommuner. 
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Process: 
3.2.3 Egenkontroll 

Risker: 
Egenkontroller genomförs inte enligt föreskrift SOSFS 2011:9 

Åtgärder 
Slutdatu
m Kommentar 

Översyn av egenkontroller och stöd till chefer att 
skapa årshjul för egenkontroller  
 
 

 Avslutad 

2019-12-
31 

Representanter från kvalitet- och 
verksamhetsstöd har presenterat arbetssätt 
gällande egenkontroller i ledningsgruppen. En flik 
för egenkontroller har skapats i Stratsys där 
verksamheterna kan dokumentera sina 
genomförda egenkontroller och skapa en 
årsplanering. 

Identifiera och genomföra egenkontroller  
 
 

 Avslutad 

2019-12-
31 

Vuxenenheten har genomfört egenkontroll genom 
aktgranskning på alla sina 3 olika 
enheter/arbetsgrupper. Några 
utvecklingsområden har noterats bl.a. 
kommunicering av utredning, samtycke, 
tidsbegränsning av beslut. 

Barn och ungdom har genomfört aktgranskning 
under november och december, resultatet är inte 
sammanställt ännu. 

Biståndsenheten har genomfört egenkontroll 
genom aktgranskning under december månad, 
resultat ej klart. 
 
Utföraravdelningen ska planera för en förbättrad 
egenkontroll inom stöd och behandlingsenheten 
samt LSS-enheten under 2020. Granskning av 
dokumentation är ett utvecklingsområde. 
Handlingsplaner tas fram utifrån resultat av 
brukarundersökningar, resultat har kommit inom 
LSS-enheten och analys kommer att påbörjas i 
december. 

Process: 
3.2.4 Uppföljning av privata utförare och köpta platser 

Risker: 
Avtalsuppföljningar sker ej i samtliga verksamheter där socialnämnden har avtal 

Åtgärder 
Slutdatu
m Kommentar 

Kartläggning av RAM-avtal och 
direktupphandlingar.  
 
 

 Avslutad 

2019-06-
20 

RAM-avtalen har kartlagts och arbete pågår 
gällande planering av hur uppföljning av dessa 
ska ske. Myndighetsenheterna har fått i uppdrag 
att se över sina direktupphandlingar, detta arbete 
förväntas pågå även under 2020. 

Planering och genomförande av avtalsuppföljning 
utifrån de avtal som kartlagts  
 
 

 Avslutad 

2019-12-
31 

Beslut fattades att detta år göra en långsiktig plan 
för avtalsuppföljning vilken planeras starta år 
2020. Uppföljning var planerad att genomföras på 
HVB utifrån RAM-avtal, detta är inte genomfört 
2019. 
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4 Slutsatser av uppföljning 
Socialkontorets sammanfattande bedömning av hur arbetet med intern styrning och 

kontroll har fungerat är att det finns fortsatt behov av kunskap om krav i enlighet med 

SOSFS 2011:9. Socialstyrelsens föreskrift, ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete, klargör de lagkrav som gäller för de specifika verksamheter som bedrivs 

inom kontoret. Kontoret vill klargöra skillnaden mellan internkontroll och egenkontroll 

där det senare begreppet  innebär  kontroll av att verksamheten bedrivs enligt de 

processer och rutiner som ingår i ledningssystemet. 

Inför år 2020 har kontoret lagt in mall för egenkontroll i Stratsys där det tydligt ska 

framgå vad som ska mätas, med vilket intervall, av vem, samt hur resultatet ska tas 

omhand. För år 2019  redovisar verksamheterna, i denna uppföljningsrapport, resultat 

av sin egenkontroll i de aktgranskningar som är gjorda. För kommande år klargörs att 

kvalitetskravet innefattar en bredare kontroll med hänvisning till socialtjänstlagens 

kvalitetsparagraf. Utöver rättssäker handläggning ska verksamheten leva upp till krav 

om god tillgänglighet, inflytande från brukare, god samverkan samt att arbetet bedrivs 

med god kunskap utifrån beprövade metoder. 

Socialnämndens verksamheten har för året ett fåtal icke verkställda beslut. Analys av 

skäl är redovisade. 

Uppföljning av extern verksamhet ska följa samma krav som den egna.  Ett 

övergripande arbete kring uppföljning av verksamheter i såväl intern som extern regi är 

påbörjat och kommer helt att implementeras under år 2020. 

Slutsatsen är att arbetat med internkontroll under året har fungerat relativt väl. Intern 

kontroll genomförs på flera andra områden som inte nämns i denna rapport, till exempel  

regelbunden uppföljning av verksamhetsplan och delårsbokslut. Ett förbättringsområde 

är att internkontrollplanen ska vara ett mer levande dokument under hela 

verksamhetsåret. 
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Internkontrollplan år 2020 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner internkontrollplan 2020 för Socialnämnden enligt 

kontorets förslag.  

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen är samtliga nämnder ansvariga för att genomföra intern 

kontroll. Kontrollen ska säkerställa att verksamheten är effektiv och produktiv 

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

årliga internkontrollplanen arbetas fram genom att övergripande riskanalyser 

genomförs utifrån hela socialnämndens verksamhetsområde.  

I bilagd internkontrollplan för verksamhetsår 2020 redovisar socialkontoret 

vilka kontroller som är avsedda att genomföras. Många kontroller är hämtade 

från verksamhetsår 2019 då de är fortsatt viktiga för att säkra lagefterlevnad 

och kvalitet. Några kontrollmoment är nya för året. 

År 2020 kommer socialkontoret att arbeta målinriktat och enligt fasta rutiner 

med uppkomna skulder, främst hyresskulder. Samarbetet med ekonomienheten 

är tydliggjort i planen. 

För att säkra avtalstrohet har verksamheten tydliggjort kontrollmoment i form 

av stickprovskontroll. 

För år 2020 har verksamheten tydliggjort skillnaden mellan internkontroll och 

egenkontroll genom att i Stratsys ha lagt till mall under fliken Systematiskt 

kvalitetsarbete. Under år 2020 kommer egenkontroller på en mer detaljerad 

nivå att skapas. De moment som kontrolleras ska möta de specifika delar som 

respektive verksamhet har uppmärksammat som förbättringsområden. 

Information för kontroller hämtas bland annat från resultat och analys av 

brukarenkäter, Öppna jämförelser, relevant statistik från verksamhetssystemet, 

revisioner samt från Lex Sarah- och synpunktshantering. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 december år 2019 

 Bilaga Intern kontrollplan 2020  
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Barnperspektiv 

De identifierade risker som verksamheten uppmärksammar, och som genom 

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

egenkontrollplaner dokumenteras värdefulla mått för att säkerställa barns 

delaktighet.  
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1 Inledning 
Internkontrollplan år 2020 beskriver socialkontorets prioriterade kontrollmoment. 

Många kontroller är hämtade från verksamhetsår 2019 då de är fortsatt viktiga för att 

säkra lagefterlevnad och kvalitet. Några kontrollmoment är nya för året. 

År 2020 kommer socialkontoret att arbeta målinriktat och enligt fasta rutiner med 

uppkomna skulder, främst hyresskulder. Samarbetet med ekonomienheten är tydliggjort 

i planen. 

För att säkra avtalstrohet har verksamheten tydliggjort kontrollmoment i form av 

stickprovskontroll. 

För år 2020 har verksamheten tydliggjort skillnaden mellan internkontroll och 

egenkontroll genom att i Stratsys ha lagt till mall under fliken Systematiskt 

kvalitetsarbete. Under år 2020 kommer egenkontroller på en mer detaljerad nivå att 

skapas. De moment som kontrolleras ska möta de specifika delar som respektive 

verksamhet har uppmärksammat som förbättringsområden. Information för kontroller 

hämtas bland annat från resultat och analys av brukarenkäter, Öppna jämförelser, 

relevant statistik från verksamhetssystemet, revisioner samt från Lex Sarah- och 

synpunktshantering. 
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2 Kommunens arbete med intern styrning och 
kontroll 

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

och kontroll. 

Syfte 

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

kontroll i sin verksamhet. Till reglementet finns tillämpningar samt 

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

kontroll i den egna verksamheten. 

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

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

Definition 

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

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

om att målen uppfylls inom följande kategorier: 

 Effektivitet och produktivitet i verksamheten. 

 Tillförlitlig (finansiell) rapportering. 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler.” 

Ur COSO: s ramverk för ”Internal Control” 1992 

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

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

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

och uppföljningen hänger ihop och stödjer varandra. 

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

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

ekonomisk hushållning, 

 att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är 

ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, 

 att de regler och riktlinjer som finns följs, 

 att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs. 

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

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

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

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

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

rapporteringssystem. 

Det innebär  

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

 Risker att inte nå målen är fokus för processen 

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

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

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

tillgodose krav från externa intressenter 

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

riskerna 

 Att verksamhetsledningen ansvarar och stödjer 

COSO-ramverket 

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

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

offentlig verksamhet. Ramverket innehåller verktyg för ett systematiskt arbete med 

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

COSO-ramverket består av fem komponenter. 

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

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

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

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

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

situationer? 

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

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

förekommer och hur allvarliga bedömer vi deras konsekvenser på förtroende, 

verksamhet och ekonomi? 

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

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

särskilda uppföljande kontrollinsatser vid bestämda tidpunkter. Kontrollaktiviteterna 

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

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

och löpande information och kommunikation mellan medarbetare och ledning. 

Informationen fungerar som smörjmedel och skapar också motivation – alla behöver 

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

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

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

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

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

utvärdering säkrar att systemet hålls igång och förbättras. 

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

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

Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande interna styrningen och kontrollen för 

hela kommunen. Dessutom ansvarar Kommunstyrelsen för att säkerställa 

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

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

interna styrningen och kontrollen för sina verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för 

att upprätta en övergripande organisation för att säkerställa arbetet i 

tjänstemannaorganisationen. 

Nämnderna 

Kommunallagen 6 kap 7 §: 

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

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

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

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.” 

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

kontroll i sina egna verksamheter genom att: 

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

verksamheterna och årligen uppdatera dessa.  

 Årligen fastställa kontroll- och åtgärdsplan med bas i verksamhetens 

riskanalyser 

 Årligen följa upp arbetet med intern styrning och kontroll 

 Årligen rapportera till kommunstyrelsen nämndens arbete med intern styrning 

och kontroll 

Bolagsstyrelsen 

Bolagsstyrelserna för de kommunägda bolagen har motsvarande ansvar som nämnderna 

har för sin verksamhet, det innebär att 

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

tillhörande ramverk, säkerställer den interna styrningen och kontrollen inom 

bolaget 

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

intern styrning och kontroll i den egna verksamheten 

 Bolagsstyrelsen rapporterar årligen till Kommunstyrelsen hur bolagets interna 

styrning och kontroll fungerar, vilka kontroller och åtgärder som genomförts 

samt resultatet av dessa 

Kommundirektör 

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

övergripande arbetet med intern styrning och kontroll. 

  

Kontorschef samt verkställande direktör 

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

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

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

 Med utgångspunkt i de fastställda tillämpningarna organisera verksamheten för 

att på effektivaste sätt nå målen 

 Ha det yttersta ansvaret för att verksamhetens processer och rutiner finns 

dokumenterade och följs upp 

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

interna kontrollen fungerar. Eventuella avvikelser ska snarast rapporteras till nämnd 

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

åtgärder. 

Verksamhetsansvarig 

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

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

om innebörden av dessa. 

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

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

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

överordnad eller den funktion som är utsedd för ändamålet. 
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4 Årets prioriterade risker 
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  Konsekvens 

 

Kritisk Medium Totalt: 6 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå  

Allvarlig (konsekvenserna för 
verksamheten skulle vara 
allvarliga) 

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

Kännbar (konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

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

Lindrig (konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

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

Försumbar (konsekvensen för 
verksamheten är försumbar och 
kan negligeras) 

 

 

Kategori Process Risker 

Effektivitet och produktivitet i 
verksamheten 

Loggkontroll i verksamhetssystemen 

1  Att obehöriga har tillträde 
till journal/verksamhetsystem 
 
 
 
Sannolikhet 
2. Mindre sannolik Konsekvens 
3. Kännbar 
 

3 

5 

2 1 6 4 

5 1 
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Kategori Process Risker 

2  Att loggkontroll inte 
genomförs enligt planering 
 
 
 
Sannolikhet 
2. Mindre sannolik Konsekvens 
3. Kännbar 
 

Tillförlitlig finansiell rapportering Återkrav av skulder 

3  Återkrav av skulder (främst 
hyresskulder) hanteras inte 
rättssäkert. 
 
Beskrivning av risk 
Skulderna ökar för kommunen och 
enskilda klienter 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik Konsekvens 
3. Kännbar 
 

Efterlevnad av tillämpliga lagar och 
regler 

Uppföljningar av nämndens 
verksamhet 

4  Uppföljning av intern 
respektive extern verksamhet 
sker inte i tillräcklig utsträckning 
 
 
 
Sannolikhet 
2. Mindre sannolik Konsekvens 
4. Allvarlig 
 

Avtalstrohet 

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

Upphandling 

6  Rutiner kring upphandling 
följs inte. 
 
Beskrivning av risk 
Höga vitesbelopp och ogiltiga 
upphandlingar. 
 
Sannolikhet 
2. Mindre sannolik Konsekvens 
4. Allvarlig 
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5 Årets planerade kontrollmoment 

5.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten 

Process: 
5.1.1 Loggkontroll i verksamhetssystemen 

Risker Kontrollmoment 
Vad 
kontrolleras? 

Hur sker 
kontrollen? 

När utförs 
kontrollen
? 

Ansvarig 

 Att obehöriga har 
tillträde till 
journal/verksamhetsyste
m  

Kontroll att 
loggkontroller är 
genomförda på 
samtliga 
verksamheter  

Att 
loggkontroller 
är 
genomförda 

Via 
stickprovskontrolle
r 

Minst en 
gång 
årligen 

 
 

 Att loggkontroll inte 
genomförs enligt 
planering  

Loggkontroll i 
verksamhetssyste
m (Procapita och 
Lifecare)  

Att inga 
obehöriga 
haft tillträde 
till 
akter/journale
r som hen inte 
ska ha 
tillträde till 

Stickprov 
Minst 2 
gånger 
årligen. 

 

 
 

 
 

 

5.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 

Process: 
5.2.1 Avtalstrohet 

Risker Kontrollmoment 
Vad 
kontrolleras? 

Hur sker 
kontrollen? 

När utförs 
kontrollen? 

Ansvarig 

 Att varor 
och tjänster 
köps utanför 
avtal.  

Stickprovskontroller 
som mäter avtals- 
samt 
leverantörstrohet  

Att rätt varor 
och tjänster 
köpts enligt 
avtal 

Stickprovskontroller Årligen  
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6 Årets planerade åtgärder 

6.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten 

Process: 
6.1.1 Loggkontroll i verksamhetssystemen 

Risker Åtgärder Slutdatum Ansvarig 

 Att loggkontroll inte genomförs 
enligt planering  

Samtliga verksamheter planerar in 
regelbunden loggkontroll  
 
 

2019-12-31 

 
 

 
 

 
 

 

Loggkontroll chefer  
 
Beskrivning av åtgärd 
Systemförvaltare genomför 
stickprovskontroller på chefer 

2019-12-31 
 

 

Skapa rutin för loggkontroll  
 
Beskrivning av åtgärd 
Avdelningen för kvalitet och 
verksamhetsstöd tar fram en rutin för 
hur loggkontroller ska genomföras 

2019-06-30 
 

 

6.2 Tillförlitlig finansiell rapportering 

Process: 
6.2.1 Återkrav av skulder 

Risker Åtgärder Slutdatum Ansvarig 

 Återkrav av skulder (främst 
hyresskulder) hanteras inte rättssäkert.  

Upprätta rutiner tillsammans med 
ekonomistaben och verksamheterna 
gällande återkravshantering av 
skulder.  
 
Beskrivning av åtgärd 
Utförs tillsammans med 
boendesamordnare och vuxenenheten. 

2020-12-31  

6.3 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 

Process: 
6.3.1 Uppföljningar av nämndens verksamhet 

Risker Åtgärder Slutdatum Ansvarig 

 Uppföljning av intern respektive 
extern verksamhet sker inte i tillräcklig 
utsträckning  

Färdigställa uppföljningsmallar och 
arbeta efter dem  
 
 

2020-12-31  
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Process: 
6.3.2 Upphandling 

Risker Åtgärder Slutdatum Ansvarig 

 Rutiner kring upphandling följs 
inte.  

Representant i upphandlingsforum  
 
Beskrivning av åtgärd 
Se till att kontoret får ta del av löpande 
information kring upphandling, dels 
gällande lagkrav och också vilka 
upphandlingar som är på gång inom 
kommunen. 

2020-12-31  

Samarbete med upphandlingsenheten  
 
Beskrivning av åtgärd 
Använder oss av expertiskunskap inom 
området. 

2020-12-31  
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Svar på extern revision-Granskning av social 
dokumentation 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner socialkontorets redogörelse över planerade åtgärder 

för att säkerställa en rättssäker social dokumentation. 

Sammanfattning 

Förtroendevalda revisorer i Upplands-Bro kommun har lämnat ett uppdrag till 

Ernst & Young att granska socialnämndens verksamheter avseende den sociala 

dokumentationen i såväl myndighetsutövning som i utförardelar. Revisionen är 

slutförd och överlämnad till Upplands-Bro kommun den 3 september år 2019. 

Av granskningen framkommer att arbetet i sin helhet fungerar tillfredsställande 

och möter de krav som lagen föreskriver. Några områden behöver dock 

förbättras. Aktuella områden är egenkontroll av dokumentation, anpassat 

verksamhetssystem samt förankring av rutiner och riktlinjer. 

I rubrikform redogör verksamheten för de åtgärder som under år 2020 kommer 

att vidtas för att säkerställa verksamhetens kvalitet och rättssäkerhet. 

Beslutsunderlag 

 Revisionsrapport 4/2019 från Ernst & Young-Upplands-Bro kommun, 

Granskning av social dokumentation 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 december år 2019 

Ärendet 

Förtroendevalda revisorer i Upplands-Bro kommun har lämnat ett uppdrag till 

Ernst & Young att granska Socialnämndens verksamheter avseende den sociala 

dokumentationen i såväl myndighetsutövning som i utförardelar. Revisionen är 

slutförd och överlämnad till Upplands-Bro kommun den 3 september år 2019. 

Av granskningen framkommer att arbetet i sin helhet fungerar tillfredsställande 

och möter de krav som lagen föreskriver. Några områden behöver dock 

förbättras. De aktuella områden som revisionen har uppmärksammat är 

egenkontroll av dokumentation, anpassat verksamhetssystem samt förankring 

av rutiner och riktlinjer.  
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Revisionen visar att myndighetsenheterna (vuxenenheten, barn och ungdom 

samt delar av biståndsenheten) har en tillfredsställande dokumentation i 

enlighet med lagstiftningens krav samt att det finns egenkontrollplaner som 

mäter detta.  

Revisionen visar dock att det inom vissa utförarenheter finns behov av 

förbättringar. I rubrikform redogörs för berörd verksamhets brister samt för de 

åtgärder som under år 2020 kommer att vidtas för att säkerställa verksamhetens 

kvalitet där rättssäkerhet i dokumentation utgör en del av det omfattande arbete 

som god kvalitet utgör. 

 

Härnevimottagningen 

I mottagningens uppdrag ingår att erbjuda insatser för missbruk och 

beroendeproblematik. Biståndsprövad insats föregås av utredning och beslut 

inom myndighetsenheten, vuxenenheten.  

Genomförandeplaner 

Av den upprättade och dokumenterade process för ärendegång som finns 

mellan myndighetsenheten och utförarenheten framgår att det är utförarens 

ansvar att tillsammans med den enskilde upprätta en genomförandeplan.  

Av revisionen går det att utläsa att verksamheten saknar dokumenterad process 

och rutin för hur och när en genomförandeplan ska upprättas. Det framgår dock 

av den dokumenterade processbeskrivningen över ett ärendes gång att en 

genomförandeplan ska upprättas och att detta ska göras inom en månad från det 

att uppdraget är emottaget. 

Mall för genomförandeplan, som ska ge svar på hur vården ska genomföras, 

finns. Den utgör underlag för uppföljning av vården. 

Verksamheten saknar beskrivning av hur kontroll (=egenkontroll) av att en 

ändamålsenlig och korrekt dokumentation ska ske. 

Åtgärder för att säkra kvaliteten 

Av en ändamålsenlig egenkontroll ska framgå vad en mätning innehåller, när 

den ska göras, vilket resultat den har givit samt vilka eventuella åtgärder som 

behöver vidtas för att säkra verksamhetens kvalitet. 

I redan nämnd process för ärendegång finns många kontrollmoment som är 

lämpliga att göra, förutom att lägga in en tidsatt plan för hur kvalitet på 

dokumentation ska göras. För att säkra kvalitet är det lämpligt att mäta grad av 

tillgänglighet genom att kontrollera att insats startas inom föreskriven tid, 

enligt beskrivningen inom en vecka. Andra viktiga mått kan vara att 

uppföljning görs inom föreskriven tid, tre månader. Ett tredje kvalitetsmått kan 

vara att mäta att avslutningssamtal sker och att detta dokumenteras. 
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För att avhjälpa de brister som revisionen visar är det lämpligt att skapa 

egenkontrollplan med regelbunden och återkommande kontroll av att det finns 

genomförandeplaner samt kontroll av att de upprättas inom den tid som är 

angiven i processen. 

Däremot delar inte socialkontoret revisionens uppfattning att det behövs en 

rutin för hur och när en genomförandeplan ska upprättas, det framgår tydligt av 

den dokumenterade process över ett ärendes gång, som verksamheten har. 

Motsvarande plan för ändamålsenlig och korrekt dokumentation bör också 

göras. 

Under år 2020 kommer Härnevimottagningen, med stöd av avdelningen för 

kvalitet- och verksamhetsstöd, att utarbeta relevanta kontrollmoment. 

  

Intern kontrollplan år 2019 

Revisionen beskriver hur Socialnämndens verksamheter årligen upprättar en 

interkontrollplan. I 2019 års kontrollplan står beskrivet att en översyn av 

egenkontroller ska göras, tillsammans med en plan för hur detta ska 

presenteras. 

Verksamheten kommer, med denna plan som underlag, att år 2020 

dokumentera de egenkontroller som ska göras i den upprättade mall för 

egenkontroll som sedan november år 2019 finns i systemet Stratsys. Det är 

enhetschef/enhetsledare som ansvarar för val av mätningar samt som ger svar 

på när och av vem mätningar ska göras. Dessa ska möta socialtjänstlagens 

kvalitetsparagraf och innefattar fler kvalitetsindikatorer än nu 

uppmärksammade brister avseende dokumentation. Utöver nämnda brister ska 

en heltäckande egenkontrollplan mäta bland annat hur väl samverkan fungerar, 

grad av brukarinflytande, hur kunskapsbaserad verksamheten är samt att 

verksamheten är jämlik och tillgänglig. Detta enligt de indikatorer på kvalitet 

som finns angivna i socialtjänstlagen, kap 3. 

Socialkontoret kommer under år 2020 att tydliggöra ansvar för dokumentation i 

Stratsys. Det finns ett behov av att beskriva och följa upp sin verksamhet mer i 

detalj där det snarare är verksamhetsområde än organisation som ska styra den 

dokumentation som behövs för att säkerställa kvaliteten. Som exempel kan 

nämnas att en sammanfattande uppföljning av kvaliteten för stöd- och 

behandlingsenheten, som innefattar flera skilda verksamhetsområden och 

målgrupper, inte är tillräcklig. I nämnd enhet ingår så skilda uppdrag som 

familjebehandling, ungdomsmottagning, beroendeenhet, ungdomsstödjare, 

träfflokal och boendestöd. 

Relevanta mått på kvalitet kan variera stort mellan till exempel 

ungdomsmottagningen, som är en öppen verksamhet för unga, och 

beroendevården som vänder sig till vuxna med missbruks- och 

beroendeproblematik. För att exemplifiera detta kan till exempel mått på digital 
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tillgänglighet för unga vara en viktigare parameter än för beroendevård där det 

istället kan vara mått på start av behandling från det att beslut därom är fattat.  

 

Organisation, mandat och ansvar 

Kontoret behöver inför kommande år tydliggöra operativt ansvar mellan 

enhetschef och enhetsledare och ta tillvara den specifika kunskap som finns 

inom kontorets olika verksamhetsområden. Kunskap om, och identifiering av, 

förbättringsområden finns i huvudsak inom respektive område och den 

kunskapen ska användas på ett effektivt sätt. På så sätt ökar kontorets 

förutsättningar att erbjuda god kvalitet i socialkontorets samtliga tjänster, för 

alla målgrupper. 

 

Säkerställa god kännedom om riktlinjer och rutiner 

Revisionen visar på förbättringsbehov för hela socialkontoret avseende 

förankring av riktlinjer och rutiner.  

Fungerade och kända rutiner, processer och riktlinjer utgör grunden för ett 

tillfredsställande kvalitetsarbete och är kärnan i ett kvalitetsledningssystem. 

Idag förvaras enheternas olika stöddokument särskilda från varandra vilket 

innebär att kunskapen om andra enheters arbete går förlorad. Det betyder att 

det lagstyrda samverkanskravet försvåras. De nödvändiga samverkansprocesser 

som ska beskriva hur ansvar fördelas, vem som gör vad och när, inte med 

lätthet klargör vad verksamheten kan förvänta sig för resultat av det samarbete 

som ska ske. Risken är att verksamheten inte arbetar tillräckligt effektiv. 

Nuvarande kvalitetsledningssystem behöver ses över och uppdateras för att 

uppfylla lagkraven. Socialkontoret har påbörjat ett förbättringsarbete med syfte 

att skapa ett lättillgängligt och användbart ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete som uppfyller samtliga lagkrav. Ett välfungerande 

kvalitetsledningssystem ger verksamheterna goda förutsättningar att säkra 

kvaliteten samt planera, leda och systematiskt förbättra verksamheten. 

 

Anpassat verksamhetssystem 

Revisionen beskriver en eventuell åtgärd med en anpassning i 

verksamhetssystemet för att beställare (=myndighetsenheterna) ska kunna få en 

signal om genomförandeplan inte är upprättad inom angiven tid. Den 

anpassning som beskrivs är inte datatekniskt möjlig att göra. Dock går det att 

med lämplig egenkontroll gå in i verksamhetssystemet för att säkra upp om en 

genomförandeplan är upprättad.  
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Barnperspektiv 

Att socialkontoret har ett system för att säkra kvalitet får avgörande betydelse 

för barns rätt. Att i alla berörda enheter upprätta egenkontroller som tar hänsyn 

till barnets situation säkrar den kvalitet och de lagstyrda skyldigheter som 

kontoret har.   

 

Socialnämnden 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Upplands-Bro kommun granskat 
socialnämnden och äldre- och omsorgsnämnden i syfte att bedöma om nämnderna har 
säkerställt en ändamålsenlig regelefterlevnad och kontroll av social dokumentation inom 
socialtjänsten. 

Dokumentation utgör ett viktigt instrument i kvalitets- och uppföljningsarbetet. I 
dokumentationen tydliggörs den enskildes behov av hjälp och stöd samt vad, hur och vem 
som ska tillgodose behoven. Kraven på dokumentationen inom socialtjänsten regleras främst 
i 31 § förvaltningslagen och 11 kap. socialtjänstlagen med förordning.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och ansvarsprövningsgrunden 
– bristande styrning och internkontroll av verksamhet - är att socialnämnden och äldre- och 
omsorgsnämnden inte fullt ut har säkerställt en regelefterlevnad och kontroll av social 
dokumentation inom socialtjänsten.  

Bedömningen grundas på att det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för dokumentation 
vid samtliga myndighetsenheter och utförare. I riktlinjerna behandlas den lagstiftning som 
verksamheten styrs av, handläggningsprocessen samt regler och syfte kring dokumentation. 
Däremot efterlevs inte rutinerna fullt ut i verksamheterna.  

I verksamheternas egenkontroller och i vår stickprovsgranskning av akter framgår brister vad 
gäller dokumentationen i ärendena. Akterna innehöll, i stort, nödvändig dokumentation men i 
flera fall saknades genomförandeplaner som uppfyller lagstiftning och allmänna råd. Bland 
annat formulering av konkreta och uppföljningsbara mål, främst inom granskade SoL-
ärenden med beslut om insatser inom äldreomsorgen. Vi noterar även att en av de 
granskade akterna saknade en dokumenterad skyddsbedömning enligt 11 kap. §1a SoL, 
vilket är en brist.    

Sammanfattningsvis bedömer vi att socialnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden, via 
kvalitetsberättelsen och de egenkontroller som ska göras i verksamheterna, har 
förutsättningar för att på ett systematiskt sätt följa upp att handläggning och dokumentation 
håller en tillräckligt god kvalitet. Det finns dock utvecklingsområden vad gäller 
utförarenheternas strukturerade arbete med egenkontroll av social dokumentation 
(stickprovsgranskning) i enlighet med nämndernas ledningssystem för kvalitetsarbete.  

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi socialnämnden och äldre- och 
omsorgsnämnden att: 

 Säkerställa att riktlinjer och rutiner är förankrade i samtliga delar av organisationen.  

 Säkerställa att utföraravdelningen har tillräckligt med personella resurser för att kunna 

arbeta systematiskt och ändamålsenligt med egenkontroll av social dokumentation. 

 Överväga att anpassa verksamhetssystemen för att på ett tillräckligt sätt signalera till 

myndighetsenheterna om genomförandeplan inte har inkommit inom 14 dagar. 

Äldre- och omsorgsnämnden rekommenderas specifikt att: 

 Säkerställa att genomförandeplaner hålls aktuella och innehåller samtliga punkter i 
Socialtjänstlagen 2 kap. socialtjänstförordningen.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom 
socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om 
individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). 

Social journal är den del av en personakt där anteckningar av betydelse för handläggning av 
ett ärende och genomförande av insatser görs kontinuerligt, i kronologisk ordning och utan 
oskäligt dröjsmål. Dokumentationen ska visa hur situationen för brukaren utvecklas och 
eventuellt avviker från det som planerats. Brister i dokumentationen kan medföra att beslut 
fattas på otillräckligt eller felaktigt underlag. Dokumentationen och den enskildes rätt till insyn 
i ärenden som rör myndighetsutövning stärker den enskildes skydd mot felaktig eller 
bristande myndighetsutövning. Den enskilde har rätt att överklaga besluten varför 
dokumentationen är viktig både för myndigheten och den enskilde. 

Revisorerna har med utgångspunkt i genomförd riskanalys för 2019 beslutat att genomföra 
en granskning av regelefterlevnad och kontroll av social dokumentation inom socialtjänsten. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om socialnämnden samt äldre- och 
omsorgsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig regelefterlevnad och kontroll av social 
dokumentation inom socialtjänsten. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Säkerställer nämnden en ändamålsenlig regelefterlevnad vad gäller social 
dokumentation? 

 Finns rutiner för upprättande av genomförandeplaner? 
 Tillämpas rutinerna och är brukaren och/eller närstående delaktig i utformandet av en 

genomförandeplan? 
 Dokumenteras verkställigheten av beslutet i enlighet med de krav som finns i 

socialtjänstlagen och enligt Socialstyrelsen? Omfattar dokumentationen de nödvändiga 
uppgifterna? 

 Säkerställer nämnderna att det finns tillräcklig intern kontroll av social dokumentation 
inom socialtjänsten? 

2.3. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till att inbegripa beslut enligt SoL, LVM och LVU. Beslut enligt LSS 
kommer inte att granskas. 

2.4. Genomförande 

Granskningen baseras på dokumentgranskning och intervjuer med ledande tjänstepersoner 
inom socialtjänsten, se bilaga 1.  
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Drygt tio akter med genomförandeplaner valdes ut för granskning mot socialtjänstlagen 
(SoL), LVU och LVM, samt kommunens regelverk. Initialt planerades en granskning av 12 
ärenden. Aktgranskningen visade sig dock tidskrävande och med ett stort behov av stöd från 
verksamheternas systemförvaltare för tillgång och navigering i systemen. Med anledning av 
detta justerades urvalet till 10 ärenden om 9 akter, med fördelning inom respektive lagrum 
(SoL, LVU och LVM), se bilaga 2. Urvalet innefattade ärenden från januari 2017 – december 
2018. Systemförvaltarna slumpade fram ärenden inom urvalet. Inom tidsramen fanns bara 
två beslut om insatser enligt LVM, vilket föranledde att vi i detta fall utökade tidsramen för 
urvalet.  

Stickprovskontrollen syftar till att se vilken information som samlas, hur ofta uppgifter 
aktualiseras, innehållet i uppgifterna och formerna för uppföljning av insatserna. Stickproven 
fördelades mellan de två ansvariga nämnderna, äldre- och omsorgsnämnden (30 procent) 
och socialnämnden (70 procent).   

Vi har bedömt akterna utifrån en checklista som utgår från vad utredningar och beslut om 
rätten till bistånd eller insatser bör innehålla enligt Socialtjänstlagen samt Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om handläggning av ärenden och 
genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. 

2.5. Revisionskriterier 

2.5.1. Förvaltningslagen (2017:900) 

I 31 § regleras att det för varje skriftligt beslut ska det finnas en handling som visar: 

1. dagen för beslutet, 
2. vad beslutet innehåller, 
3. vem eller vilka som har fattat beslutet, 
4. vem eller vilka som har varit föredragande, och 
5. vem eller vilka som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan att delta i 

avgörandet. 

Vidare fastslås att ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt 
sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt. 

2.5.2. Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge 
och/eller hens vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). Vård 
skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, 
brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den 
unges hälsa eller utveckling skadas. Detta kan även vara genom missbruk av 
beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande 
beteende. 
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2.5.3. Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

Tvångsvård skall beslutas om någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika 
eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, samt att 
vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt SoL samt utgör en risk för sig själv eller annan i 
enlighet med 4 §. Mål och ärenden enligt denna lag skall handläggas skyndsamt. 

2.5.4. Socialtjänstlagen (2001:453) 11 kap.  

Av 11 kap. 1 a § regleras att socialnämndens bedömning som rör barn eller unga ska 
dokumenteras. Vidare fastslås i 3 § att en vårdplan ska upprättas när någon behöver vårdas 
i ett hem för vård eller boende, stödboende eller familjehem. För barn och unga som vårdas i 
ett hem för vård eller boende, stödboende eller familjehem ska en genomförandeplan 
upprättas. Planerna ska även inbegripa åtgärder och insatser som andra huvudmän har 
ansvar för. Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet.  

Vårdplan 

När ett barn behöver vårdas i ett annat hem än det egna ska en vårdplan upprättas över den 
vård som nämnden avser att ordna. En vårdplan ska även innehålla de åtgärder och insatser 
som andra huvudmän har ansvar för (11 kap. 3 § första och andra st. SoL). Av förarbetena 
framgår att det övergripande syftet med vårdplanen är att klargöra socialtjänstens mål och 
medel med vården, utifrån det enskilda barnets behov. 

Genomförandeplan 

Vårdplanen ska kompletteras med en genomförandeplan som beskriver hur vården ska 
genomföras (11 kap. 3 § andra st. SoL). Socialstyrelsens allmänna råd förtydligar hur 
genomförandeplanen ska utformas.   

2.5.5. Socialstyrelsens SOSFS 2014:5 

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som 
bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS skall alla verkställighetsbeslut innehålla en 
genomförandeplan. Denna genomförandeplan skall innehålla en redovisning av hur 
verksamheten tänker utföra beslutet bland annat beskriva vilka mål som gäller för insatsen, 
när och hur insatsen ska genomföras. Planen skall fattas i samråd med den enskilde, eller 
om den enskilde inte är kapabel att fatta beslut, dennes anhöriga eller utsedda goda man. 
Genomförandeplanen skall sedan följas upp av utföraren. 
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3. Organisering av socialtjänsten 

Socialnämnden ansvarar för att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i 
den samlade lagstiftningen. Detta kan innebära insatser för ekonomiskt bistånd, insatser för 
personer med missbruksproblematik och boendestöd. Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar 
främst för omsorgen av äldre över 65 år.   

Socialkontorets tre myndighetsenheter; barn- och ungdomsenheten, vuxenenheten och 
biståndsenheten för äldre- och funktionshinderomsorg samt socialpsykiatri, handlägger 
ärenden enligt SoL, LVU, LVM och LSS.  

Utföraravdelningen bedriver verksamhet som bland annat a) hemtjänst samt vård- och 
omsorgsboenden, men även b) öppenvård som stöd för barn och unga samt deras familjer 
och öppenvård för personer med missbruk samt socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för 
kvalitet- och verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande administration, samordning 
av nämndens budget och genomför kvalitets- och avtalsuppföljningar. 

Nedan är en något förenklad bild av socialkontorets organisation inom det granskade 
området. Enbart de utförarenheter som vi har fördjupat oss i inom ramen för granskningen 
finns beskrivna i bilden. Därutöver tillkommer enheter för hemtjänst, hälso- och sjukvård 
samt utförare inom LSS.  

Kvalitet och 
verksamhetsstöd 

Utföraravd. 

Myndighetsutövning 

Stöd och behandling 
(socialpsykiatr, missbruk) 

Vård- och omsorgsboende 
(äldre)  

Externa 
utförare 

Bistånd 

Socialchef 

Vuxen Barn & ungdom 
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4. Dokumentation inom myndighetsutövningen 

I detta avsnitt beskriver vi de verksamhetsområden vi granskat inom socialkontorets 
myndighetsutövande funktioner; barn och ungdom, vuxenverksamhet (försörjningsstöd, 
missbruk, nyanlända) samt bistånd (äldreomsorg). Här framgår hur enheterna arbetar med 
rutiner och internkontroll vad gäller dokumentation.  

4.1. Vuxenenheten – rutiner för utredning och beslut 

Vuxenenheten består av 14 socialsekreterare fördelade på enhetens olika 
verksamhetsområden: nyanlända, ekonomiskt bistånd, bostäder samt missbruk och våld i 
hemmet. På vuxenenheten arbetar även tre samordnare. Samordnarna fördelar ärenden till 
socialsekreterare samt deltar i metodutveckling och kvalitetsarbetet.  

Varje utredning enligt 11 kap 1 § SoL ska leda fram till ett beslut. Detta beslut kan antingen 
innebära att ärendet avslutas utan åtgärd, att beslut om insats fattas eller att beslut om att 
lämna yttrande till annan myndighet fattas.1 Beslut om öppenvård för missbruk som tas inom 
kommunen gäller i sex månader. Övriga beslut är oftast mycket kortare. 

Beslutsfattaren skiljer sig åt beroende på ärende och karaktär enligt nämndernas 
delegationsordning, se nedan.  

Ärende  Lagrum  Delegat 

Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1§ SoL Socialsekreterare  

Beslut om att utredning inte ska inledas 11 kap. 1 § SoL Samordnare 

Beslut om att inleda utredning om skäl för tvångsvård 7 § LVM Enhetschef 

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt LVM 11 § LVM Arbetsutskott 

Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare 13 § LVM Arbetsutskott 
SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 

Insatserna som kan beslutas efter en utredning kan bland annat vara i öppenvården eller 
heldygnsverksamhet, insatser inom integration, arbetsmarknad samt försörjningsstöd. 
Vården kan bestå av arbetsrehabiliterande insatser samt mer intensiva terapier och inte 
sällan finns det någon psykiatrisk problematik vilket gör att resurser från kommunens 
allmänpsykiatriska verksamhet kopplas in eller i samverkan med landstingets resurser. 

Socialsekreterarna får in ansökan från personen själv eller anhörig, samt anmälningar från 
polis, sjukvård eller annan aktör. Ärenden fördelas en gång i veckan av samordnare och 
öppnas upp i Procapita. Klientens situation kartläggs av en socialsekreterare genom möte 
med individen och innan ett beslut fattas om eventuellt frivillig insats görs vid missbruk en så 
kallad ASI2-intervju. Dokumentation sker enligt strukturerade mallar i Procapita. Skriftlig 

                                                

1 Riktlinjer för socialkontorets missbruksvård 

2 Addiction severity index (ASI) är en standardiserad och strukturerad intervju som främst är avsedd 
för användning i missbruks- och beroendevården och drogrelaterad behandlingsforskning. ASI mäter 
alkohol- och narkotikarelaterade problem. 
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kommunicering ska alltid ske av utredningar. I Procapita finns en kommuniceringsknapp som 
ska användas vid all kommunicering till klienten. 

Inom vuxenenheten upprättas alltid en arbetsplan som arbetas fram med klienten3. Vid beslut 
om insatser genomförs ett uppstartsmöte med brukare, socialsekreterare och behandlare. 
Här sätts även datum för uppföljning som enligt rutin och manual ska ske inom 3 månader. 
Därefter upprättar utföraren en genomförandeplan. Samordnarna har genom 
verksamhetssystemet tillgång till socialsekreterares ärenden. Avstämning för att säkerställa 
att arbetsplaner och genomförandeplaner finns, görs enligt planering i årshjulet och vid 
individuella ärendedragningar mellan samordnare och socialsekreterare. 

För att säkerställa systematisk uppföljning av ärenden finns hjälpmedel i Procapita, men det 
måste aktivt bevakas av en medarbetare. Systemet uppmärksammar dock 
socialsekreteraren på ärenden som är aktuella för avslutande av utredning. I verksamhetens 
processkarta för missbruk fastslås att socialsekreterare ansvarar för att bevaka att 
genomförandeplanen kommer in inom rätt tid samt att ”avvikelse” ska skickas till utföraren 
om genomförandeplan inte har inkommit inom 14 dagar.  

Det framgår av Rutin – manual för handläggning inom vuxenenheten att respektive 
socialsekreterare ansvarar för att personakter avslutas och rensas till de ärenden som 
socialsekreteraren har eller har haft aktuella. Personakten ska bestå av samtliga inkomna 
handlingar samt vissa upprättade handlingar bland annat undertecknade beslut, 
underskrivna arbetsplaner och genomförandeplaner. Det får inte finnas handlingar i 
pappersakten som inte registrerats och infogats i Procapita. I granskningen framkommer att 
akter bör stängas ca 2 månader efter beslut om avslutande av insatser. Enheten gjorde en 
egenkontroll i december 2018 för att säkerställa att ärenden stängts inom denna tid. Det 
framkommer i analys av kontrollen att handläggarna ibland dröjer med att stänga akter då 
individer förmodas återkomma. 

4.1.1. LVM - utredning och beslut  

Beroende på om det är frivilliga insatser som är aktuella eller om tvångsvård är aktuellt ser 
processerna olika ut. Vid LVM-ärenden är det enhetschef som beslutar om att inleda 
utredning om skäl för tvångsvård, se processkarta nedan. Dessförinnan prövas alltid frivilliga 
åtgärder. 

 

Förenklad processbeskrivning av utredningsprocess för missbruk enligt LVM (ej brådskande)  

 

                                                

3 Det finns flera typer av planer som har olika ändamål. De begrepp som används är arbetsplan, 
genomförandeplan, samordnad individuell plan och vårdplan. 
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Om det vid utredningen visar sig att det är adekvat med tvångsinsatser enligt § 13 LVM4 tar 
socialnämndens ordförande beslut om omedelbart omhändertagande. Samma dag som 
beslut om vård enligt § 13 LVM beslutas faxas beslut med underlag till förvaltningsrätten. 
Förvaltningsrätten har sedan fyra dagar på sig att godkänna eller avslå det omedelbara 
omhändertagandet. Därefter skall en ansökan göras av socialnämnden inom sju dagar, för 
LVM-förhandling i förvaltningsrätten. Under 2018 arbetade enheten med två beslut om 
tvångsvård enligt LVM från förvaltningsrätten.  

4.2. Barn och ungdom – rutiner för utredning och beslut 

Av socialnämndens delegationsordning framgår att beslut om att inleda utredning i barn- och 
ungdomsärenden är delegerat till samordnare på enheten som får besluta om att genomföra 
utredning oavsett den enskildes samtycke. Socialsekreterare får besluta om att inleda 
utredning om samtycke finns. 

Inom LVU är det enhetschef på barn- och ungdomsenheten som beslutar om att inleda 
utredning om skäl för tvångsvård. Om det vid ansökan eller tidigt i utredningsskede visar sig 
att det är adekvat med tvångsinsatser enligt § 6 LVU, fattar socialnämndens ordförande 
beslut. Därefter ska en ansökan till förvaltningsrätten beredas till nämndens arbetsutskott 
som fattar beslut om att till förvaltningsrätten ansöka om tillstånd till tvångsvård enligt 6 § 
LVU om omedelbart omhändertagande5. Under 2018 var 18 personer aktuella för LVU-vård.  

Ärende  Lagrum  Delegat 

Beslut om att inleda utredning vid samtycke 11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

Beslut om att genomföra utredning oavsett den enskildes 
samtycke. Endast i barn och ungdomsärenden 

11 kap. 2 § SoL Samordnare 

Beslut om att avsluta placeringsinsats för barn/unga 4 kap. 1 § SoL Samordnare 

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt LVU 4 § LVU Arbetsutskott 

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom 
under 20 år 

6 § 1 st. LVU Arbetsutskott 

Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas 
under vårdtiden 

11 § 1st. LVU Arbetsutskott 

Beslut om att vården skall upphöra 21 § 1 st. LVU Arbetsutskott 
SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 

Mottagningsenheten tar emot alla anmälningar och gör en förhandsbedömning som går ut på 
att ta ställning till om en utredning ska påbörjas eller ej. Ärenden som resulterar i att 
utredning inte inleds registreras med beslutsfattare, beslutsdatum och beslutsmotivering 
samt tillförs personakt om ärendet inte är pågående. Cirka 110 nya anmälningar per månad 
inkommer till mottagningsenheten. De anmälningar som inkommer i pågående ärenden tas 
ej om hand av mottagningsenheten då det redan finns ett ärende. 

                                                

4 Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. 
Lagen möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare efter beslut av förvaltningsrätt. För 
missbrukare under 18 år ska istället LVU tillämpas 

5 Enligt 13 § LVU så ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården 
fortfarande behövs och i sådant fall hur den ska inriktas och utformas. 
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Barn- och ungdomsenheten arbetar i verksamhetssystemet Procapita, men kommer under 
2019 att gå över till Lifecare. Dokumentation sker utifrån utredningsmodellen barns behov i 
centrum, BBIC. 

Om utredningen visar behov av insatser av stödjande eller behandlande karaktär i 
öppenvård, ansvarar utredaren för att en genomförandeplan upprättas. Inför en placering 
utom hemmet upprättas en vårdplan. Av vårdplanen framgår socialtjänstens avsikter med 
den föreslagna vården och hur den ska anordnas. Planen ligger till grund för genomförandet 
av vården och för uppföljningen. Den upprättas därför som ett särskilt dokument i Procapita. I 
vårdplan, uppdrag och genomförandeplan dokumenteras mål med insats. Målområdena 
följer samma struktur som beslutsunderlag enligt BBIC. 

Vid ärenden som berör barn och unga finns krav på delaktighet, baserat på ålder och 
mognad. Av Riktlinjer för socialnämndens arbete med barn och unga framgår att 
vårdnadshavaren och den unge undertecknar planen så att det klart framgår att de tagit del 
av den och huruvida de samtyckt till den eller inte. I flera barn- och ungdomsärenden är 
barnet så pass litet att delaktigheten säkerställs genom att tillsammans med barnet fylla i en 
illustrativ broschyr. 

Ärendedragningar sker veckovis och utredare har individuella genomgångar med 
samordnare en gång i månaden. Antalet pågående ärenden noteras i Excel-dokument i syfte 
att mäta arbetstyngd.  

4.3. Biståndsenheten – rutiner för utredning och beslut 

Av äldre- och omsorgsnämndens samt socialnämndens delegationsordning framgår att 
beslut om att inleda utredning är delegerat till biståndshandläggare.  

Ärende  Lagrum  Delegat 

Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1§ SoL Socialsekreterare  
Biståndshandläggare 

Beslut om bistånd i form av särskilt boende samt korttidsboende 4 kap. 1 § SoL Enhetschef 
ÄLDRE OCH OMSORGSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING  

Vad gäller äldreomsorgen beslutar biståndshandläggare om hjälp i hemmet och enhetschef 
beslutar om särskilt boende. Biståndsenheten har fått ett nytt verksamhetssystem Lifecare 
för utredning och dokumentation. Lifecare uppges underlätta utredning och dokumentationen 
enligt IBIC (individens behov i centrum).  

 

Det framgår i granskningen att alla moduler inte finns i Lifecare för att verksamhetssystemet 
ska vara komplett. Bland annat kan handläggaren inte se utförarens upprättade 
genomförandeplaner utan de måste gå in i det gamla verksamhetssystemet, Procapita. Då 
genomförandeplanerna inte finns tillgängliga i Lifecare kan handläggaren inte se om de 
beställda insatserna har beskrivits hos utföraren. Detta har dock åtgärdats under tiden för 
granskningen. Förbättringsförslag benämns vara att handläggaren ska få en notifikation i 
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systemet efter 15 dagar om genomförandeplan inte finns och därmed efterfråga denna från 
utförarna. 

4.4. Bedömning 

Vi bedömer att det inom myndigheten finns tillräckliga riktlinjer som stödjer handläggning och 
dokumentation av enskilda ärenden. Samtliga enheter för myndighetsutövning, 
(vuxenenheten, barn- och ungdomsenheten samt biståndsenheten) har fastställda rutiner 
och riktlinjer för dokumentation vilka tar sin grund i SoL samt SOSFS 2014:5, och innehåller 
hänvisning till lagrum, förslag på frastexter och ansvarsfördelning. I riktlinjerna behandlas 
bland annat den lagstiftning som verksamheten styrs av, handläggningsprocessen samt 
regler och syfte kring dokumentation. Rutinerna är levande dokument då de revideras vid 
behov och uppges vara väl förankrade i verksamheten.  

Enheterna säkerställer klienten/brukarens delaktighet i planeringen genom bland annat 
underskrift. I flera barn- och ungdomsärenden är barnet så pass litet att delaktigheten 
säkerställs genom att tillsammans med barnet fylla i en illustrativ broschyr. Existensen av 
alternativa metoder för att främja barnets delaktighet bedöms som positivt. 

Procapita underlättar för verksamheterna att leva upp till lagar och regler gällande 
dokumentation. Övergången till Lifecare förväntas av de intervjuade underlätta arbetet 
ytterligare. Vi delar den bedömningen. Genom BBIC finns förutsättningar att stärka den röda 
tråden, och efterlevnad av gällande krav i lagstiftning genom hela handläggningsprocessen.  

4.5. Myndigheternas kvalitetsråd 

Det systematiska förbättringsarbetet upprätthålls genom enheternas kvalitetsråd. Varje enhet 
har ett eget kvalitetsråd vilket fungerar som forum för att bland annat diskutera och revidera 
rutiner för dokumentationen. Kvalitetsråden innefattar representanter från enheternas alla 
arbetsgrupper vilka träffas ca en gång i månaden. Minnesanteckningar skrivs och avvikelser 
och förbättringsförslag återkopplas på APT. Efter genomförda egenkontroller tas prioriterade 
utvecklingsområden fram och förs vidare till råden där de respektive ärendestegen 
analyseras.  

4.6. Egenkontroll - kollegial ärendegranskning 

Myndighetsenheterna har sedan hösten 2013 ett gemensamt program för egenkontroll i 
enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). Egenkontroll 
genomförs årligen i november och varje handläggare tilldelas ca 3–6 ärenden att granska. 
Detta organiseras av enhetens samordnare. Aktkontroller görs även i nyanställdas 
inskolningsfas och fungerar därmed även i utbildande syfte. Detta har validerats genom att vi 
har tagit del av dokumentationen. 

Hos samtliga enheter har man tagit fram dokumentet Rutin - manual med reviderbara 
riktlinjer, mallar och förbättringsförslag behjälpliga för dokumentationsarbetet. Här förtydligas 
även viss roll- och ansvarsfördelning. Egenkontroll sker efter uppställda mallar och kollegialt 
upprätthållna rutiner. Fokus är att se hur dokumentationen är utförd i Procapita och om den 
följer upprättade rutiner.   
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Metodiken baseras på egna checklistor för att följa frågor om beslutsordning och 
dokumentationsprocess. Samordnaren samlar in egenkontrollerna för vidarebefordran till 
Kvalitet och verksamhetsstöd, som sammanställer materialet. Förekommande 
utvecklingsområden återkopplas till handläggare via enhetschef och med en följande 
handlingsplan som följs upp under året. Iakttagna avvikelser i dokumentationsarbetet lyfts 
fram av handläggare, åtgärdas och dokumenteras för att behandlas i kvalitetsråd. 

4.6.1. Egenkontrollen har identifierat flera utvecklingsområden 

I Resultat av egenkontroll 2018, barn och ungdom, påvisas hur dokumenterade underlag för 
frågor om generell kommunikation och inkluderande enskilda samtal med barn är tydliga 
utvecklingsområden. Utvärderingen delar upp ärendegången i 8 dokumentationssteg där 
totalt 184 slumpmässigt utvalda ärenden granskats därefter. 

Egenkontrollen har också visat att enheten för barn och ungdom i hög grad lever upp till 
andelen akter som på ett tillräckligt sätt tillmötesgår dokumentationskriterier om icke-enskilda 
samtal med barn, färdigställda utredningar inom 4 månader, när och hur utredning och beslut 
kommunicerats, utformade uppdrag till utförare, samt möjligheterna till att följa 
uppföljningsprocesserna i aktanteckningar. 

I biståndsenhetens kontrollmoment med åtgärder framkommer att flera av 
förbättringsområdena från aktgranskningen 2018 finns inkorporerade i planering av årets 
kontrollmoment. Några av förbättringsområdena berör tydlighet i samtycke, tidsbegränsning 
av beslut, samt att datum för uppföljning inte framgår tydligt.  

Noterbart är att dokumentering av upprättade genomförandeplaner och konkreta och 
uppföljningsbara mål uppvisar en begränsad tydlighet i akterna för både biståndsenheten 
och barn- och ungdomsenheten. Genomförandeplaner skrivs av verkställighetssidan men det 
är myndigheten som ansvarar för dem. Det är enheten som sätter målen och säkerställer att 
genomförandeplanerna motsvarar uppdraget. I intervjuer anges att dokumentationskraven 
vad gäller uppföljning är otydliga. 

Det framgår att biståndsenheten som åtgärd på stickprovskontrollerna 2018 har planerat två 
utbildningstillfällen med kommunjurist för att säkerställa att enheten inte brister i 
dokumentationen.  

4.7. Bedömning 

SKL beskriver i Förbättrad dokumentation att ett eget lärande ger en förbättrad och mer 
effektiv dokumentation. Myndigheterna inom socialkontoret bedöms ha goda lokala 
lärandeprocesser där handläggare granskar varandras dokumentation samt att tid avsätts för 
analys och diskussion kring dokumentationen.  

I myndigheternas årliga egenkontroller kontrolleras om aktuella genomförandeplaner finns. I 
egenkontroll för barn- och ungdomsenheten framgår att det finns förbättringsområden vad 
gäller upprättande av genomförandeplaner och formulering av uppföljningsbara mål. Vi 
bedömer att det finns anledning att anpassa systemen till att signalera till handläggare och 
socialsekreterare om genomförandeplan inte inkommit inom 14 dagar, både vad gäller 
kommunens utförare och privata utförare. Detta i kombination med uppföljningsbara mål 
underlättar myndighetens utvärdering av måluppfyllelsen för den beställda insatsen. 
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5. Rutiner för dokumentation i genomförandeplaner och social 
dokumentation 

5.1. Utföraravdelningen – stöd och behandlingsenheten  

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som 
bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS fastslås att genomförandeplanen skall fattas i 
samråd med den enskilde, eller om den enskilde inte är kapabel att fatta beslut, dennes 
anhöriga eller utsedda goda man. Utifrån processen med arbetsplan och inledande möten 
med klienten tas genomförandeplan fram av utförare/socialsekreterare i samråd med klienten 
och insatsens behandlare.  

Under utföraravdelningens stöd- och behandlingsenhet finns ett flertal verksamheter som 
arbetar inom socialpsykiatrin och missbruksvården.  

 

Härnevimottagningen (missbruksenhet) 

Missbruk Härnevi fokuserar på riskbruk-, missbruk- och beroendeproblematik och består av 
3 heltidsarbetande missbruksbehandlare. Verksamheten är en samarbetande mottagning 
med mini-maria6 och PRIMA. Enhetsledaren är även behandlare till 50 procent. 
Verksamheten arbetar främst med tidsbegränsade insatser.   

Enheten saknar rutiner för upprättande av genomförandeplaner, men har mallar att utgå ifrån 
vad gäller innehåll. Enheten saknar således rutiner för att säkerställa att det inte finns 
värderande eller ovidkommande information i journalen. Vid granskningen 
uppmärksammades att verksamheten saknar rutiner för dokumentation när en brukare 
avslutar insatser. Detta föranledde att enheten har initierat ett arbete med att rensa och 
skicka journaler för arkivering, samt att arbeta fram rutiner.  

Av Rutin och manual för vuxenenheten framgår att berörd socialsekreterare ansvarar för att 
uppföljningsmöten genomförs var tredje månad tillsammans med klient och behandlare. 
”Berörd socialsekreterare ansvarar också för att genomförandeplan är upprättad och 
underskriven av behandlare och klient”. Det framkommer även att uppföljning av insatsens 
genomförande ingår i Härnevimottagningens egenkontroll men inte har genomförts 
regelbundet.  

                                                

6 Mini-Maria i Bro är en öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 20 år med riskbruk eller missbruk 
av alkohol och droger. PRIMA Beroende ansvarar för beroendevården för vuxna över 18 år som är 
boende i kommunen.  
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Solängens öppenvård 

Solängen är kommunens öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer som behöver 
stöd, behandling och hjälp med att lösa olika svårigheter och kriser. Verksamheten består av 
fem familjebehandlare. Enhetschef utgör även enhetsledare för denna verksamhet. 

Beställningar kommer från myndighet till utföraren genom Procapita. Inom en månad 
upprättar familjebehandlare en genomförandeplan. Familjebehandlarna dokumenterar vilka 
som deltagit samt, var och när man träffas, teman som föräldrarna/familjen arbetar med, 
samt processinfo som är relevant kopplad till uppdraget. När det är strukturerad behandling 
med specifika program beskrivs vilka moment som är genomförda. Om bokade tillfällen 
avbokas, oavsett av vem, journalförs detta. När en insats avslutas lämnas 
pappersdokumentation av vikt till akten hos socialtjänsten. Annan pappersdokumentation 
kasseras enligt rutiner för sekretessmaterial. 

Familjebehandlare ansvarar för att dokumentera avvikelser på kvalitetsråd. En gång per år 
genomförs en egenkontroll av dokumentation enligt ledningssystemet för kvalitetsarbete. Av 
Kvalitetsberättelse 2017 framgår att egenkontrollen av dokumentation genom 
stickprovsgranskning skedde 2017. Resultatet återkopplades och enheten åtgärdade 
bristerna. Egenkontrollen med stickprovsgranskning uppges inte ha skett 2018 då enheten 
inte har en egen enhetsledare med tid och tydligt ansvar för uppföljningen.  

Boendestöd Psykiatri 

Verksamheten består av sex stycken boendestödjare, varav en med tjänst om 80 procent. 
Verksamheten för socialpsykiatrin har även en träfflokal med två medarbetare. Vid tiden för 
granskningen uppgavs att verksamheten verkställde drygt 70 ärenden. I intervjuer 
framkommer att några brukare har omotiverat stort antal timmar beviljade i beslut. Det 
uppges finnas en viss diskrepans mellan biståndsenheten och utförarsidan gällande hur 
omfattande boendestöd bör vara för en brukare. Intervjuade kopplar detta till att 
myndighetssidan inte har tillräckliga kunskaper om insatsen och behovet hos brukare inom 
socialpsykiatrin.  

Verkställighetssidan beskriver boendestöd som föränderligt. I intervjuer framkommer att 
biståndsenheten fattar en hel del tillsvidarebeslut som prövas efter sex månader till ett år. 
Flera beställningar ligger kvar som öppna utan att avslutas av myndigheten. Enheten gjorde i 
augusti 2018 en översyn av samtliga öppna ärenden i Procapita. Resultatet visade att det var 
ett flertal avslutade ärenden som myndigheten inte hade avslutat i Procapita.  

Det framkommer i Kvalitetsberättelse 2018 att Solängen, Härnevimottagningen och 
boendestöd psykiatri har gjort egenkontroller av dokumentation genom stickprovsgranskning 
av varandras ärenden, kollegial ärendegranskning. Resultaten har återkopplats och ansvarig 
personal har åtgärdat bristerna. 

5.2. Utförarenheten – vård- och omsorgsboende för äldre 

Norr- och allégården är vård- och omsorgsboenden förlagda under utföraravdelningen. 
Mellan avdelningarna finns totalt 48 brukare. Sedan 2018 upprättar utförare i egen regi 
genomförandeplan och socialdokumentation i Lifecare. Den inskolande fasen beskrivs ännu 
fortgå. Om den enskildes behov ändras ska utföraren dokumentera detta och kontakta 
biståndshandläggaren. 
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Inkommande beslut och beställningar kommer först till enhetsledare. Initierade ärenden går 
via samordnare vidare till vårdpersonal och rehabiliteringsteam vilka anpassar vårdplan som 
möter frågor om brukarens hälsa, behov, medicinering, anhörigkontakter och preferenser. 
Vårdplan utgör även en viss grund för genomförandeplan, vilken dokumenteras i Lifecare. 
Underlaget förs in i Lifecare men all berörd personal har idag ännu inte tillgång till systemet, 
något som dock väntas åtgärdas. Lifecare kräver medarbetares personliga elektroniska 
legitimering för inloggning vilket stärker rättssäkerheten och säkerheten kring brukares akter. 

Social dokumentation ska ske på daglig basis i systemet och enheten har tagit fram lathund 
för ändamålet. Enheten använder sig av de rutiner och riktlinjer som Socialstyrelsen har 
arbetat fram för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Uppdatering av 
tillgängliga formaliserade rutinbeskrivningar uppges äga rum, även om rutiner beskrivs vara 
väl införstådda hos personalen idag. Arbete med framtagna förprogrammerade frastexter, 
kompletterande veckovisa sammanställningar, morgonmöten och framförallt ett 
mellankollegial lärande beskrivs som behjälpliga verktyg för arbetet. Se processkarta med 
rutiner nedan: 

Det framkommer att verkställigheten vad gäller brukaren kan dokumenteras i 
veckosammanfattningar, om berörd personal under veckans gång inte har dokumenterat 
kontinuerligt. Detta kan innebära att annan personal än de som arbetat skriver den sociala 
dokumentationen. 

Då hälso- och sjukvårdspersonal inte har tillgång till brukarnas akter i Lifecare, hanteras viss 
dokumentation i fysisk pärm (så kallad ”flik 9”) vilket beskrivs som en form av försäkran till att 
lämplig dokumentation framställs av hälso- och sjukvårdspersonal. I intervjuer framkommer 
att det ännu inte förekommit några större avvikelser i dokumentationsförfarandet. 

Utöver samordnande dokumentansvarig vilken ansvarar för fortbildning och guidning finns 
bland personalen även utsedda dokumenteringsstödjare för att tillse en upprätthållen 
lärandespridning mellan avdelningarna.  

Månadsvisa stickprovskontroller förekommer och ansvarig samordnare anser sig ha en bra 
överblick. Även månadsvis rapportering sker mellan samordnare och ansvarig chef som 
tillsammans genomför kontroller av dokumenteringens innehåll. Brukares tillstånd, dagliga 
hälsa, aktiviteter och daglig dokumentation är frågor som ges extra uppmärksamhet. 

Enhetens kvalitetsråd träffas månadsvis med representanter från samtliga 
vårdpersonalgrupper och avdelningar och fungerar som forum för arbetens konstruktiva 
diskussioner. Dokumentationsarbetet ges en egen punkt där förebyggande och uppföljande 
samtal kring avvikelser förekommer. Avvikelsers faktiska åtgärder beskrivs dock i regel 
förekomma långt tidigare ute i verksamheten. Rutiner och informationsutbyte diskuteras 
också i kontinuerliga APT-möten. 
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5.3. Krav på privata utförare 

Av Förfrågningsunderlag, Lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, antagen av 
socialnämnden den 18 augusti 2016, SN16/0125, framgår att utföraren är skyldig att 
tillsammans med den enskilde och/eller dennes företrädare upprätta en genomförandeplan 
utifrån de biståndsbedömda insatserna. Innehållet i genomförandeplanen ska beskrivas 
utifrån ÄBIC/IBIC och den enskildes önskemål. Utföraren ska följa upp genomförandeplanen 
regelbundet, vid förändrade behov samt vid nybeställning, dock minst två gånger per år. 
Genomförandeplanen ska skickas till beställaren inom 14 dagar efter påbörjat uppdrag samt 
efter varje uppföljning.  

5.4. Bedömning 

En av utförarna saknar rutiner för upprättande av genomförandeplaner, men har mallar att 
utgå ifrån vad gäller innehåll. Det saknas i det fallet dokumenterade rutiner för att säkerställa 
att det inte finns värderande eller ovidkommande information i journalen. Det framkommer 
dock i intervju att det är tydligt förankrat i verksamheten hur genomförandeplaner och social 
dokumentation ska formuleras. Införandet av Lifecare förväntas av de intervjuade ge ett 
betydande förbättrande inslag i dokumenteringsarbetet. Lifecare kräver även medarbetares 
elektroniska legitimering för inloggning vilket stärker rättssäkerheten och säkerheten kring 
brukarens akt. 

Det framkommer att verkställigheten av brukarens insatser ibland dokumenteras i 
veckosammanfattningar, om berörd personal under veckans gång inte har dokumenterat 
kontinuerligt. Detta kan innebära att annan personal än de som arbetat de aktuella dagarna 
skriver den sociala dokumentationen. Vår bedömning är att utförarenheterna behöver arbeta 
för att medarbetare som jobbar med brukaren aktuell dag, i största möjliga mån gör 
anteckningar i den sociala journalen. Detta för att dokumentationen skall vara så korrekt som 
möjligt samt att dokumentering sker kontinuerligt. 

Vid granskningen uppmärksammades även att en enhet saknade rutiner för dokumentation 
när en klient avslutar insatser. Detta föranledde att enheten har initierat ett arbete med att 
rensa och skicka journaler för arkivering, samt arbeta fram rutiner.  

Det framkommer att samtliga enheter har en formaliserad struktur för egenkontroll vilket 
inbegriper aktgranskning. Av olika skäl genomför inte samtliga enheter 
stickprovsgranskningen regelbundet vilket vi bedömer är en brist.  

Vi bedömer att det finns brister i utförarenheternas proaktiva arbete med kvalitetsledning, i 
form av aktuella och upparbetade riktlinjer, samt kontinuerlig egenkontroll och uppföljning. 
Nämnderna behöver säkerställa att utföraravdelningen har tillräckligt med personella 
resurser för att kunna arbeta ändamålsenligt med dessa delar.  

Vi har i granskningen fått indikationer på att handläggare som hanterar myndighetsutövning 
inom boendestöd för socialpsykiatrin inte har tillräcklig kunskap kring insatsens omfattning 
och karaktär, samt behovet hos brukare inom socialpsykiatrin. Möjligen finns det behov av att 
se över om myndighetsutövningen bör förläggas på en annan myndighetsenhet, alternativt 
fortbilda befintlig personal inom biståndsenheten. Detta faller dock utanför ramen för denna 
granskning. 
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6. Stickprovsgranskning av akter 

Ärendegranskning har gjorts av 10 ärenden inom de skilda enheterna under social- och äldre 
och omsorgsnämnden. I granskningen har vi enbart säkerställt att dokumentationen finns 
och i tillräcklig utsträckning uppfyller dokumentationskraven (se utvalda granskningskriterier i 
bilaga 2). Vi har således inte gjort någon fördjupad bedömning avseende relevans eller 
väsentlighet i innehållet som sådant. Det stickprov vi granskat bör endast ses som en 
indikator på eventuella brister i dokumentationen. Säkra slutsatser om all dokumentation kan 
inte enbart göras utifrån stickprovet. 

Vi noterar utifrån de granskade akterna att det i ett fall saknades en dokumenterad 
skyddsbedömning enligt 11 kap. §1a SoL. 

Vidare framgår att det i ett fall saknas information om genomförandeplan har upprättats, 
samt att det i ytterligare två ärenden saknas en komplett genomförandeplan i enlighet med 
alla punkter i 2 kap. Socialtjänstförordningen (2001:937). I de fall genomförandeplan saknas 
kan orsaken dock vara att en papperskopia av genomförandeplanen har inkommit via 
postgång men att det inte har noterats i de digitala verksamhetssystemen. I tre av de fyra 
granskade akterna med beslut om SoL-insatser var det otydligt huruvida enskilda brukare 
deltagit i upprättandet av genomförandeplanerna. Två av de granskade akterna avser SoL-
insatser som biståndsenheten tagit beslut om, varav det tredje ärendet inbegriper SoL-
insatser beslutade av barn- och ungdomsenheten. Detaljerad sammanställning av resultatet i 
aktgranskningen framgår i bilaga 2. 

Mycket av det efterfrågade innehållet går att finna men är förhållandevis otydligt utan stöd 
från erfarna medarbetare. Detta gäller speciellt i Procapita. Vi noterar utifrån de granskade 
akterna att ärenden är väsentligt enklare att följa i Lifecare jämfört med Procapita, och är i 
linje med vad som återgetts i intervjuer med bland annat socialsekreterare, också i fråga om 
användarvänlighet. 

6.1. Bedömning 

I samtliga ärenden finns en journal i vilken socialsekreterarna löpande fört in uppgifter, både 
gällande utredningsarbetet och under genomförandet av beslutade insatser. Journalen 
innehöll anteckningar om beslut och åtgärder som vidtagits samt andra viktiga händelser. 
Omfattningen av dokumentationen skilde sig åt beroende på ärendets komplexitet. 

Vi bedömer att det utifrån vår stickprovskontroll av akter finns brister vad gäller 
dokumentationen i de utvalda ärendena. Akterna innehöll, i stort, nödvändig dokumentation 
men i flera fall saknades genomförandeplaner som uppfyller lagstiftning och allmänna råd. 
Bland annat formulering av konkreta och uppföljningsbara mål, främst inom granskade SoL-
ärenden med beslut om insatser inom äldreomsorgen. Vi noterar även att en av de 
granskade akterna saknade en dokumenterad skyddsbedömning enligt 11 kap. §1a SoL, 
vilket är en brist.    
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7. Nämndernas uppföljning och kontroll 

Årligen upprättas en internkontrollplan för socialnämndens samt äldre- och 
omsorgsnämndens verksamheter. Utöver den interna kontrollplanen genomför samtliga 
verksamheter lokala egenkontroller för att säkerställa att verksamheten följer gällande 
lagar/förordningar och drivs med god kvalitet. 

I Intern kontrollplan 2019 för Socialnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden finns en 
kategori benämnd ”Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler”, vilken inbegriper 
riskreducerande processer i form av uppföljningar och egenkontroll, se nedan. För att 
kontrollera att verksamheterna genomför egenkontroll skickas frågeställning till samtliga 
verksamheter.  

Risk Åtgärd Slutdatum 

Olika krav på kvalitet och 
lagefterlevnad på intern respektive 
extern verksamhet 

❖ Arbeta fram nya uppföljningsmallar 
❖ Likvärdiga uppföljningsmallar för extern och 

intern verksamhet 

2019-12-31 

Egenkontroller genomförs inte 
enligt föreskrift SOSFS 2011:9 

❖ Översyn av egenkontroller och stöd till chefer 
att skapa årshjul för egenkontroller 

2019-12-31 

Redogörelse för intern kontroll, synpunkter och utvecklingsområden inom socialnämndens 
verksamheter rapporteras till nämnd i Kvalitetsberättelse 2018, godkänd av socialnämnden 
den 11 april 2019. I rapporten framgår bland annat att biståndsenheten under 2019 ska 
”säkerställa att uppföljning av beslut sker i enlighet med gällande lag och riktlinjer (SOSFS 
2014:5 […] samt socialnämndens riktlinjer för handläggning.” 

Enligt ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete och avtal enligt LOV och LOU ska 
utförare årligen upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. Samtliga utförare har 
inkommit med en kvalitetsberättelse inom utsatt tid, den 15 februari 2018. I utförarnas 
kvalitetsberättelser framgår bland annat hur de har arbetat med social dokumentation och 
intern kontroll av dokumentation. I kontorets tjänsteskrivelse avseende kvalitetsberättelsen 
framgår att dessa håller olika kvalitet och detaljeringsgrad. Kontoret önskar bland annat 
tydligare redogörelser gällande formerna för utförarnas egenkontroll. Några utförare 
beskriver att de genomför aktgranskningar. Socialnämnden godkände kvalitetsrapport 2018 
för privata utförare med upphandling enligt LOV och LOU den 11 april 2018.  

7.1. Uppföljning av dokumentation – Avdelning kvalitet- och verksamhetsstöd 

Avdelningen Kvalitet-och verksamhetsstöd är förlagd inom socialkontorets organisation och 
består av 14 medarbetare, bland annat två kvalitetsutvecklare och en utredare. Avdelning 
har för avsikt att utöka verksamheten med ytterligare en kvalitetsutvecklare.  

Kvalitetsuppföljning inom socialkontorets organisation sker idag hos samtliga verksamheter 
en gång per år. Idag arbetar avdelningen för kvalitet- och verksamhet efter en 
uppföljningsplan och en mall som kan liknas vid ett årshjul. Avdelningen kan genomföra 
händelsestyrda uppföljningar vid behov. Dessa kan initieras efter begäran från 
verksamheterna eller inkomna synpunkter. Det framkommer dock att detta arbete blivit något 
eftersatt med anledning av resursbrist. På grund av rådande personalbrister ser avdelningen 
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ett behov av att revidera processen för att frigöra tid för exempelvis mer platsbesök och 
effektiviserade utredningsarbeten. 

Metodiken för uppföljningarna består främst av verksamhetsbesök hos de olika utförarna. 
Det ingår även i uppföljningarna att intervjua ett antal medarbetare. Brukardelaktigheten 
fångas delvis upp genom stickprovskontroll av genomförandeplaner i samband med 
aktgranskningar och granskning av social dokumentation. Detta är en separat aktgranskning 
oberoende av verksamheternas egenkontroller. Kvalitetsutvecklaren granskar ca fem procent 
av akterna för respektive myndighetsenhet.  

Av Kvalitetsberättelse 2018 framgår att aktgranskningen för barn- och ungdomsenheten 
överlag visat att handläggningen fungerar väl och rättssäkert med bland annat korrekta och 
tidssatta beslut, vård- och genomförandeplaner, att utredningar inleds skyndsamt och att 
handläggning sker inom lagstadgad tid. Resultatet visar också att barn görs delaktiga genom 
samtal. Förbättringsområden som framkommit genom aktgranskningen är bland annat 
formalia kring akuta skyddsbedömningar (återkommande från 2017), rutiner kring 
utredningsplan och kommunicering (återkommande från 2017). 

Vuxenenhetens granskning av akterna visar på förbättringsområden rörande bland annat 
utredning, uppföljning, insatser och uppdrag. Vuxenenheten har arbetat vidare med resultatet 
från egenkontrollen och aktgranskningen genom att tillsammans gå i genom resultatet både 
på APT men också på metodmöten. 

Biståndsenheten och kvalitets- och verksamhetsstöd delade 2017 inte synen på vilka brister 
som förekom i dokumentationen. Aktgranskning som genomförs av kvalitet- och 
uppdragsenheten, enligt internkontrollplanen, har i rapporten ”Aktgranskning 2017” 
konstaterat brister vad gäller uppföljning av mål samt dokumentation om samtycke. 
Biståndsenheten upplevde inte samma brist som i rapporten, vilket föranledde att bristerna 
inte analyserades och åtgärdades. I samband med detta planerades ett samtal mellan 
enheterna för att skapa samsyn gällande på vilket sätt dokumentation sker och hur akten ska 
granskas. I Kvalitetsberättelse 2018 framkommer att aktgranskningen för 2018 byggde 
vidare på föregående års aktgranskning. Förbättringsområden rör bland annat samtycke, 
kommunicering, tidsbegränsning av beslut, SIP, uppföljning av beslut och insats samt att 
kunna följa ärendets gång i den löpande dokumentationen. 

För att inge förståelse hos enheterna till vikten av lokalt inarbetade dokumentationsrutiner 
erbjuder avdelningen utbildningstillfällen främst för enhetsledare och chefer. Stor vikt läggs 
vid att säkerställa en brukarorienterad dokumentering.  

7.1.1. Avtalsuppföljning  

Avtalsuppföljning sker även hos de upphandlade privata utförarna av hemtjänst samt vård- 
och omsorgsboenden enligt LOV och LOU. Utifrån förfrågningsunderlag och de definierade 
krav och kvalitetsnivåer som legat till grund för avtalet avgörs uppföljningens 
innehållsmässiga inriktning. I avtal och lagstiftning framgår dokumentationskrav för 
genomförandeplaner och journaldokumentering.  
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7.2. Bedömning 

Vår bedömning är att socialnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden, via 
kvalitetsberättelsen och egenkontroller som ska göras i verksamheterna enligt nämndernas 
ledningssystem, har förutsättningar för att på ett systematiskt sätt följa upp att handläggning 
och dokumentation håller en tillräckligt god kvalitet. Vår bedömning är att nämnderna håller 
sig tillräckligt informerade. 

Vi ser positivt på att det finns goda strukturer för uppföljning och stickprovskontroller hos 
samtliga enheter. Det är angeläget att kvalitet- och verksamhetsstöd och producenterna av 
dokumentationen har samsyn gällande hur dokumentationen bör utformas. Detta för att 
myndigheterna och utförarna ska kunna åtgärda eventuella brister som identifieras. Vi 
belyser även vikten av att kunna genomföra händelsestyrda uppföljningar vid inkomna 
synpunkter, klagomål och avvikelser.  
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8. Svar på revisionsfrågor 

Nedan beskrivs i komprimerad form svaren på revisionsfrågorna och de bedömningar som 
görs utifrån respektive revisionsfråga.  

Revisionsfråga Svar 

Säkerställer nämnden en ändamålsenlig 
regelefterlevnad vad gäller social 
dokumentation? 

Delvis. Vår bedömning är att det finns ändamålsenliga 
riktlinjer och rutiner för dokumentation vid samtliga 
myndighetsenheter och utförare. Myndighetsenheterna 
har tagit fram sina rutiner och riktlinjer med 
utgångspunkt från Socialstyrelsen rekommendationer 
för handläggning och dokumentation inom 
socialtjänsten. Procapita underlättar för 
verksamheterna att leva upp till lagar och regler 
gällande dokumentation. Rutinerna efterlevs däremot 
inte fullt ut i verksamheterna, främst på utförarsidan. 
Denna bild vidimeras av vår stickprovsgranskning som 
visar på vissa brister vad gäller upprättande av 
genomförandeplaner i enlighet med gällande 
lagstiftning.  

Finns rutiner för upprättande av 
genomförandeplaner? 

Ja. Det finns rutiner för upprättande av vårdplan och 
genomförandeplan vid samtliga myndigheter och 
utförare. En utförare saknade dokumenterade rutiner 
men hade vägledningar och frastexter till stöd. I 
verksamheternas egenkontroller samt vår 
stickprovsgranskning noteras att genomförandeplaner 
inte alltid är upprättade och aktuella vilket innebär att 
rutinerna inte alltid efterlevs.  

Tillämpas rutinerna och är brukaren 
och/eller närstående delaktig i 
utformandet av en genomförandeplan? 

Delvis. Vi bedömer att rutinerna inte fullt ut följs i 
verksamheterna. I verksamheternas egenkontroller 
samt vår stickprovsgranskning noteras att 
genomförandeplaner inte alltid är upprättade och 
aktuella.  

Samtliga intervjuade beskriver att närstående och 
brukare alltid är delaktiga i utformningen av 
genomförandeplaner. I vissa fall undertecknar brukaren 
genomförandeplanerna för att säkerställa delaktighet. I 
de fall genomförandeplan har upprättats är vår 
bedömning att brukaren är delaktig i utformandet av 
genomförandeplanen.   

Dokumenteras verkställigheten av 
beslutet i enlighet med de krav som finns 
i socialtjänstlagen och enligt 
Socialstyrelsen? Omfattar 
dokumentationen de nödvändiga 
uppgifterna? 

Delvis. Verksamheternas egenkontroller och vår 
stickprovsgranskning visar på att dokumentationen, i 
stort, efterlever relevant lagstiftning. Det finns dock 
brister vad gäller upprättande av genomförandeplaner, 
formulering av konkreta och uppföljningsbara mål, 
främst inom granskade SoL-ärenden med beslut om 
insatser inom äldreomsorgen. 

Säkerställer nämnderna att det finns 
tillräcklig intern kontroll av social 
dokumentation inom socialtjänsten? 

Delvis. Vår bedömning är att socialnämnden samt 
äldre- och omsorgsnämnden, via kvalitetsberättelsen 
och de egenkontroller som ska göras i 
verksamheterna, har förutsättningar för att på ett 
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systematiskt sätt följa upp att handläggning och 
dokumentation håller en tillräckligt god kvalitet. Vår 
bedömning är att nämnden i allt väsentligt håller sig 
tillräckligt informerad. Några utförare har däremot inte 
kontinuerligt arbetat med egenkontrollen 
(stickprovsgranskning) i enlighet med nämndernas 
ledningssystem för kvalitetsarbete.  

 

Upplands-Bro den 3 september 2019 

 

Anders Hellqvist    Madeleine Gustafsson 
EY     EY  
 
 
Fabian Melin 
EY  
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

 Socialchef, Socialkontoret 
 Enhetschef, Biståndsenheten 

o Handläggare 
 Enhetschef, Vuxenenheten 

o Handläggare 
 Enhetschef, Barn- och ungdomsenheten 

o Handläggare 
 Vik. Enhetsledare, Stöd och Behandlingsenheten (Utföraravdelningen) 

o Familjebehandlare, Stöd och Behandlingsenheten 
o Missbruksbehandlare, Stöd och Behandlingsenheten 

 Enhetschef, Allégården & Norrgården (Utföraravdelningen) 
o Undersköterska, Allégården & Norrgården 
o Samordnare, Allégården & Norrgården 

 Avdelningschef, Avdelningen Kvalitet-och verksamhetsstöd 
o Kvalitetsutvecklare, Avdelningen Kvalitet-och verksamhetsstöd 

Dokument: 

 Intern kontrollplan 2019, Socialnämnden, SN 18/0139 
 Intern kontrollplan 2019, äldre- och omsorgsnämnden 
 Äldre och omsorgsnämndens delegationsordning, Antagen av Äldre och 

omsorgsnämnden den 2 januari 2019, § 3, ÄON 19/ 0010 
 Socialnämndens delegationsordning, antagen av socialnämnden den 31 januari 

2019, § 117, SN 18/0050 
 Riktlinjer för socialnämndens arbete med barn och unga, SN 17/0144   
 Riktlinjer för socialkontorets missbruksvård 
 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ”Bilaga 3 - mall för aktgranskning av 

socialtjänstdokumentation, HVB/utförare av missbruksvård” 
 Socialnämnden, Kvalitetsberättelse 2017 
 SKL, Förbättrad dokumentation – utvecklingsarbete: förbättrad dokumentation inom 

den sociala barn- och ungdomsvården. Juni 2018.  
 Rutin och manual, handläggning, verkställighet och uppföljning, vuxenenheten, 

reviderad 2019-02-05 
 Rutin och manual, barn- och ungdomsenheten, reviderad 2019-03-07 
 Processkarta missbruk 
 Vägledning för grundutredning 
 Handlingsplan 2019, barn- och ungdomsenheten, 2018-11-30 
 Resultat av egenkontroll 2018, barn- och ungdomsenheten, februari 2019  
 Socialkontorets kvalitetsuppföljningar 2018 
 Planera kontrollmoment & åtgärder – 2019, biståndsenheten 

 Kvalitetsberättelse 2018 socialnämnden, 2019-02-14, SN 19/0030 

 Kvalitetsberättelse 2018 – privata utförare med upphandling enligt LOV och LOU, 

2019-03-11, SN 19/0068  
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Bilaga 2: Resultat aktgranskning  

Tabell 2: Resultat för aktgranskning av socialtjänstdokumentation 

                                                

7 Beslut enligt LVU ska enligt § 12a följas upp var 7:e månad vid LVU beslut med stöd av 2 §, samt var 
6:e månad om LVU beslut tar stöd i 3 §. Beslut enligt LVM om tvångsvård ska enligt § 20 upphöra när 
syftet med vården är uppnått alternativt när vården pågått i sex månader.  

8 Inför en placering utom hemmet upprättas en vårdplan 

Aktgranskning Krav enligt lag (SoL, FL) samt föreskrifter och allmänna råd 
om dokumentation (SOSFS 2014:5) 

Granskningskriterium  
11 kap 5 § SoL, 23 § FL 

LVU LVM SoL 

1 2 3* 4 5 6 7 8 9 10* 

Utredning  

Aktualiseringsorsak (5 kap. 1 § SOFS)           

Vem utredningen gäller           

Dokumenterad skyddsbedömning m. beslut 11 
kap. 1a § SoL (om aktuellt) 

  - - - - - - - x 

Vilken information som lämnats till den unga, 
samt hur, av vem (4 kap. 13-15 § SOSFS 
2014:5) 

-   

Vem som upprättat dokumentationen samt 
datum (27 § FL) 

          

Insamling av uppgifter genom hembesök eller 
intervjuer (27 § FL)  

  -        

Beslut (enl. 31 § FL, 11 kap. 5 § SoL) 

Dag för beslut            

Beslutets innehåll (Vilka insatser som ska 
utföras) 

 -  - - -     

Vem som har fattat beslut           

Mål med insatsen 5 kap. § 9 SOSFS       

Hur länge beslutet gäller7 FR FR  FR FR FR TV TV TV - 

Ytterligare 

Eventuella besvärshänvisningar 33 § FL    - - - - - - - 

Uppgift om när insatsen påbörjades hos 
utföraren 

           

Uppgift om formerna för uppföljning av insatsen  -         

Genomförandeplan/vårdplan  

Vårdplan upprättad enligt SoL 11 kap. 3 §8    *   - - -  
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 = Ärenden med beslut om insatser för äldre. Äldre- och omsorgnämnden ansvarig nämnd. 

 = Ärenden med beslut om insatser för barn och unga eller missbruksvård. Socialnämnden ansvarig nämnd.  

    Finns att se 
-     Inte aktuellt  
X    Saknas 
FR   Förvaltningsrättsligt beslut, krav på uppföljning 
TV   Tillsvidarebeslut 
*    Se asterisk under aktnummer 

 
Akt 1. 
Barnet i ärendet är vid tiden i 4-års åldern varför frågor om delgivning och delaktighet utelämnas. 

Akt 2. 
Individen är för ung för att delta. Original genomförandeplan från 2014 saknas men en uppdatering finns att se 
från 2015. 

Akt 3.  
Efter utredning följer beslut om att inte ta ärendet vidare under LVU, men övergår till SoL-ärende (akt3 blir akt 10). 
Därav upphör granskning av akt 3. 

Akt 4.  
*Finns ingen notering från SiS, men vårdplan är upprättad i HVB. Akt 4-6: Genomförandeplaner enbart när 
uppdrag har lämnats till Härnevi, öppenvård. I detta fall var insatserna ej i Härnevi. 

Akt 7. 
*Genomförandeplan finns men är bristfällig. Ärendet är dokumenterat i procapita-systemet (äldre ärende) och är 
därmed inte kopplat till IBIC så som Lifecare är idag. Därmed möts inte alla efterfrågade punkter, då delaktiviteter 
saknar mål. 
 
Dokumentation för den enskildes deltagande saknas och det framgår inte varför. 

Akt 9.  
Den enskildes delaktighet saknas och utan motiv. 

Akt 10. 
Ej skyddsbedömning. Ej aktuell utredning. Genomförandeplan saknas.  

Genomförandeplan upprättad och innehåller alla 
punkter i 2 kap. Socialtjänstförordningen 
(2001:937)  

   - - - *   x 

Att den enskilde deltagit i upprättandet av 
genomförandeplanen (3 kap. 5 § SoL) 

- -  - - - x  x x 

Genomförandeplanen har följts upp och 
uppdaterats  

 x  - - -  -  x 

Vem som upprättat dokumentationen samt 
datum (27 § FL) 

         x 

Avslut 

Om insatsen har avslutats, datum och skäl för 
avslut 

 -     - - -  



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
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Socialnämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Rapportering av ej verkställda och verkställda 
beslut per den 31 oktober 2019 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej verkställda 
och verkställda beslut per den 31 oktober 2019 till kommunens revisorer. 

2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och 
verkställda beslut per den 31 oktober 2019 till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in ej verkställda 

beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

Vid rapporteringstillfället den 31 oktober 2019 fanns det ett ej verkställt beslut 

enligt LSS. Två beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställda har 

avslutats under perioden. Det ena beslutet avser insats enligt LSS och det andra 

beslutet avser insats enligt SoL. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 23 december 2019. 

 Statistikrapport 

Ärendet 

Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i SoL samt från den 1 

juli 2008 genom ett tillägg i LSS, skyldighet att rapportera in gynnande beslut 

som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO). Från samma datum gäller även skyldigheten att 

rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom 

tre månader från dagen för avbrottet.  

Alla ej verkställda beslut som rapporterats ska alltid återrapporteras när 

beslutet har verkställts.  

Rapporteringen till IVO och kommunens revisorer ska ske på individnivå och 

lämnas in en gång per kvartal.  

Rapporteringen till Kommunfullmäktige ska ske i form av en statistikrapport 

där individen är avidentifierad.  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-12-23 SN 19/0420 

 
 

 

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd som någon är 

berättigad till kan åläggas att betala en särskild avgift. Det lägsta beloppet för 

en sanktionsavgift är tio tusen kronor och den högsta en miljon kronor. 

Nuläge vid rapporteringstillfället 31 oktober 2019 

Individ och familjeomsorg, insatser enligt SoL 

Vid rapporteringstillfället den 31 oktober 2019 fanns det inte några ej 

verkställda beslut att rapportera från individ och familjeomsorgen. 

Ett tidigare inrapporterat ej verkställt beslut har avslutats under perioden. 

Handikappomsorg, insatser enligt SoL 

Vid rapporteringstillfället den 31 oktober 2019 fanns det inte några ej 

verkställda beslut att rapportera från handikappomsorgen. 

Insatser enligt LSS 

Vid rapporteringstillfället den 31 oktober 2019 fanns det ett ej verkställt beslut 

enligt LSS där beslutet avser boende med särskild service. Skäl till att beslutet 

ej verkställts är att den enskilde tackat nej till erbjuden plats. Den enskilde 

kommer fortsätta erbjudas bostad enligt 9.9 LSS. 

Ett tidigare inrapporterat ej verkställt beslut har avslutats under perioden. 

Barnperspektiv 

Socialkontoret konstaterar att denna rapport inte står i strid med barnets bästa.  

 

 

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef kvalitét- och 

verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. Statistikrapport 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 

 Kommunens revisorer  



     2019-12-23 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 
 
Rapporteringstillfälle 31 oktober 2019 

Verkställda eller avslutade beslut som tidigare rapporterats ej verkställda (LSS) 

Beslutsdatum för 
gynnande beslut 
som ej verkställts 

Korttidsvistelse 
utanför det egna 
hemmet 

Bostad med 
särskild service 

Daglig 
verksamhet 

Kvinna/ 
flicka 

Man/ 
pojke 

Datum för 
verkställighet/avslut 

2018-11-01   X  X 2019-09-16 

 

 

Rapporteringstillfälle 31 oktober 2019 

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum (LSS) 
  

Beslutsdatum för 
gynnande beslut 
som ej verkställts 

Korttidsvistelse 
utanför det egna 
hemmet 

Bostad med 
särskild service 

Daglig 
verksamhet 

Kvinna/ 
flicka 

Man/ 
pojke 

Kommentar 

2014-10-15  X   X Den enskilde har tackat nej till 
erbjudande – 2015-02-17, 2015-04-
15, 2016-04-05, 2019-05-15 samt 
2019-10-07. Under december 2018 
har en uppföljning skett och den 
enskilde kommer fortsätta erbjudas 
bostad 9.9 LSS. 
 

 



     2019-12-23 

 
 
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) 

 

Rapporteringstillfälle 31 oktober 2019 

 

 

 

Rapporteringstillfälle 31 oktober 2019 

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum (SoL) 
 

Beslutsdatum för 
gynnande beslut som 
ej verkställts 

Äldreomsorg Handikapp-
omsorg 

IFO  Kvinna/flicka Man/pojke Kommentar 

 
 

      

 

Verkställda eller avslutade beslut som tidigare rapporterats ej verkställda (SoL) 

Beslutsdatum för 
gynnande beslut som 
ej verkställts 

Äldreomsorg Handikapp-
omsorg 

IFO Kvinna/flicka Man/pojke Datum för 
verkställighet/avslut 

2019-02-19   X  X 2019-02-19 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 

   

 

   

 

2020-01-08 SN 20/0015  

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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Uppföljning av ramavtal insatser för barn och 
unga år 2019 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner uppföljning av ramavtal insatser för barn och unga 

år 2019. 

Sammanfattning 

Järfälla, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Sigtuna kommun har gemensamt 

upphandlat ramavtal för insatser till barn och unga. Nuvarande ramavtal gäller 

från den 1 juni år 2016 och är efter förlängning giltigt till den 31 maj år 2021.  

Ramavtalet består av fyra avtalsområden; öppenvård, hem för vård eller 

boende (HVB), stödboende och jourhem/familjehem. Medverkande kommuner 

har under år 2019 gemensamt planerat och genomfört uppföljning av ett urval 

av de leverantörer som omfattas av ramavtalet. Den samordnade uppföljningen 

är för år 2019 gjord för tredje året och kommer att vara den sista inom nu 

gällande avtal.  

Kommunerna har efter dessa tre år nu följt upp de flesta leverantörer. Under år 

2019 har ingen ramavtalsuppföljning gjorts av HVB-verksamheter. Anledning 

till detta är att de HVB-hem som ligger geografiskt nära kommunerna redan 

har följts upp vid tidigare års ramavtalsuppföljningar. Då kvarvarande HVB-

hem dessutom inte har avropats i någon omfattande utsträckning gjordes 

bedömningen att det inte var möjligt att avsätta nödvändiga resurser under året.   

Samtliga leverantörer som har följts upp bedöms bedriva en välfungerande 

verksamhet samt leva upp till de krav som ställs.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 8 januari år 2020 

 Bilaga-Uppföljning av ramavtal insatser till barn och unga-Samordnad 

uppföljning av Järfälla, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Sigtuna 

kommun, Son 2019/389 

 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2020-01-03 SN 20/0015 

 
 

Ärendet 

Järfälla, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Sigtuna kommun har gemensamt 

upphandlat ramavtal för insatser till barn och unga. Nuvarande ramavtal gäller 

från den 1 juni år 2016 och är efter förlängning giltigt till den 31 maj år 2021. 

Under våren år 2020 kommer arbetet med nytt ramavtal att påbörjas där 

planering för uppföljning kommer att ingå som en del. 

Ramavtalet består av fyra avtalsområden; öppenvård, hem för vård eller 

boende (HVB), stödboende och jourhem/familjehem. Medverkande kommuner 

har under år 2019 gemensamt planerat och genomfört uppföljning av ett urval 

av de leverantörer som omfattas av ramavtalet. Den samordnade uppföljningen 

är för år 2019 gjord för tredje året och kommer att vara den sista inom nu 

gällande avtal.  

Kommunerna har efter dessa tre år nu följt upp de flesta leverantörer. Under år 

2019 har ingen ramavtalsuppföljning gjorts av HVB-verksamheter. Anledning 

till detta är att de HVB-hem som ligger geografiskt nära kommunerna redan 

har följts upp vid tidigare års ramavtalsuppföljningar. Då kvarvarande HVB-

hem dessutom inte har avropats i någon omfattande utsträckning gjordes 

bedömningen att det inte var möjligt att avsätta nödvändiga resurser under året.   

Samtliga leverantörer som har följts upp bedöms bedriva en välfungerande 

verksamhet samt leva upp till de krav som ställs.  

Kommunerna har tillsammans tagit fram en uppföljningsmall, som har använts 

vid varje uppföljningsbesök oavsett vilken typ av verksamhet som har besökts. 

De områden som har berörts vid uppföljningsbesök är:  

 Verksamhetschefens och dess ersättares kompetens 

 Kvalitetsledningssystem 

 Lex Sarah 

 Klagomålshantering 

 Dokumentation 

 Genomförandeplan 

 Barns -och ungdomars delaktighet 

 Sammanbrott (uppdrag som avslutas utan att det har planerats i förväg) 

 Personal 

Inför uppföljningsbesöken begärdes följande handlingar in för granskning: Lex 

Sarah-rutiner, klagomålsrutiner, CV för verksamhetschef och dennes ersättare 

samt genomförandeplaner tillhörande den uppföljande kommunen. Med 

anledning av sekretess har uppföljande kommun endast kunnat granska 

genomförandeplaner och journaler som hör till ärenden från den egna 

kommunen. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2020-01-03 SN 20/0015 

 
 

För tillståndspliktig verksamhet har även kontroll gjorts att aktuellt tillstånd 

finns utfärdat från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Uppföljningen 

beskriver den kontroll som är gjord då det har tillkommit lagkrav på tillstånd 

för stödboendeverksamhet som vänder sig till barn och unga 16-20 år samt för 

konsulentstödd jour- och familjehemsverksamhet.   

Uppföljningen har sedan genomförts i relation till de krav som ställdes i 

förfrågningsunderlaget i samband med upphandlingen. Utgångspunkten har 

varit att om verksamheterna lever upp till de krav som är gällande enligt 

ramavtalet kan de erbjuda enskilda barn och ungdomar en verksamhet med god 

kvalitet. Uppföljning har inte gjorts av enskilda barn och ungdomars ärenden, 

den uppföljningen sker löpande av ansvariga socialsekreterare genom 

individuppföljningar.  

Efter besöket färdigställdes uppföljningsmallen, bedömning gjordes om det 

fanns utvecklingsområden samt om det fanns sådana brister som behövde 

åtgärdas och redovisas i en åtgärdsplan. Uppföljningsdokumentationen med 

eventuell begäran om åtgärdsplan skickades sedan till leverantören.  

Sammanfattning av avtalsuppföljningarna 

Samtliga leverantörerna bedöms utifrån avtalsuppföljningarna samt de 

inskickade dokumenten, följa de krav som ställs i ramavtalet insatser till barn 

och unga. En leverantör ombads inkomma med kompletteringar avseende 

ställda utbildningskrav hos verksamhetsansvarig. 

 

Barnperspektiv 

Ramavtalsupphandling för insatser barn och ungdomar bidrar till att barn och 

unga inom kommunens socialtjänst får en ökad möjlighet till en 

individanpassad insats. 
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Socialkontoret 

 

 

 

 

  

Socialchef   

 Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

Bilagor 

1. Uppföljning av ramavtal insatser till barn och unga, samordnad uppföljning 

av Järfälla, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Sigtuna kommun 

Beslut sänds till 

 Enhetschef barn och unga 

 



Uppföljning av ramavtal
insatser till barn och ung a

Samordnad uppföljning av Järfälla, Up p-
lands - Bro, Upplands Väsby och Sigtuna
kommun

Son 201 9/389

December 2019
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1. BAKGRUND

Järfälla, Upplands - Bro, Upp lands Väsby och Sigtuna kommun har gemensamt up p-
handlat ramavtal för insatser till barn och ungdomar som är gällande fr.o.m. 2016 - 06 -
01 (Son 2015/55) . Ramavtalet har förlängts för en period om ett (1) år från och med
2019 - 06 - 01 och kommer att förlängas för en sista period 2020 - 06 - 01 till och med
2021 - 05 - 31

Ingående kommuner har under 201 9 gemensamt planerat och genomfört uppföljning
av ett urval av de leverantörer som omfattas av ramavtalet. Resultatet av uppföl j-
ningen presenteras i denna rapport.

2. METOD

2.1. Planering
Redan i samband med att upphandlingen genomfördes fanns en samsyn om att vi
behövde samarbeta avseende uppföljning av avtalet och inleda planering för det i
direkt anslutning till att upphandlingen färdigställdes. Uppföljningar har gjorts under
2017 och 2018 och redovisats till respektive kommuns nämnd vilket innebär att
denna uppföljning är den tredje i ordningen.

Kommunerna har i uppföljnings arbetet representerats av funktioner med ett övergr i-
pande uppdrag, exem pelvis kvalitetsutvecklare, kvalitetsstrateg, utvecklingsledare
och utredare. K ommun erna har kommit överens om att följa upp tre till fem stycken
leverantörer un der året .

Ramavtale t består av fyra avtalsområden ; öppenvård, hem för vård eller boende
(HVB) , stödboende och jour hem/familjehem och kommunerna tilldelades ett område
att följa upp genom lottning. Vilka leverantörer som sedan följdes upp bestämdes av
varje kommun men valdes ut utifrån följande prioriteringsordning:

1. Leverantörer som avropas
2. Önskemål från avropande verksamhet
3. Lottning

Kommunerna har tillsammans tagit fram en up pföljningsmall , som har använts vid
varje uppföljningsbesök oavsett vilken typ av verksamhet som besöks . De områden
som berörts vid uppföljningsbesök var:

Verksamhetschefens och dess ersättares kompetens
Kvalitetsledningssystem
Lex Sarah
Klagomålshantering
Dokumentation
Genomförandeplan
Barns och ungdomars delaktighet
Sammanbrott (uppdrag avslutas utan att det planerats i förväg)
Personal
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Inför uppföljningsbesöken begärdes följande handlingar in för granskning:
Lex Sarah - rutiner
Klagomålsrutiner
C v f ör verksamhetsc hef och dennes ersättare
G enomförandepla ner tillhörande den uppföljande kommunen

För tillståndspliktig verksamhet har även kontroll gjorts att aktuellt tillstånd finns
utfärdat från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

2.2. Genomförande
Uppföljningen har gjorts i relation till de krav som ställdes i förfrågningsunderlaget i
samband med upphandlingen. Utgångspunkten har varit att om verksamheterna lever
upp till de krav som är gällande enligt ramavtalet kan de erbjuda enskilda barn och
ungdomar en verksamhet med god kvalitet. Uppföljning har inte gjorts av enskilda
barn och ungdomars äre nde n , den uppföljningen sker löpande av ansvariga socialse k-
reterare.

Innan uppföljnings besöken granskades de dokument som verksamheterna skickat in i
förväg.

U ppföljningsbesöken genomfördes av två personer och dialogen med leverantören
utgick från uppf öljningsmallen . Med anledning av sekretess har uppföljande ko m-
mun endast kunnat granska genomförandeplaner och journaler som hör till ärenden
från den egna kommunen.

Efter besöket färdigställdes uppföljningsmal len , bedömning gjordes om det fanns
utvecklin gsområden samt om det fanns sådana brister som behövde åtgärdas och
redovisas i en åtgärdsplan . Uppföljnings dokumentationen med eventuell begäran om
åtgärdsplan skickades sedan till leverantören .

Ekonomisk och skattemässig kontroll har gjorts av uppha ndlingsenheten i Järfälla
kommun.

De verksamheter som följts upp är:
Leverantör Avtalsområde
Nytida öppenvård/ Målet ( f.d. Aleris) Öppenvård
Humana familjeforum Öppenvård
Deltagruppen Öppenvård
Attendo individ och familj Öppenvård
Skyddsvärnet Stödboende 18 - 20 år
AddOx ungdomsvärn Stödboende 18 - 20 år
Solå ungdomscenter Stödboende 18 - 20 år
Svenska familjehem Konsulentstött jour - och familjehem
Humana Familjestödsgruppen Konsulentstött jour - och familjehem
Nytida Ungstöd Konsulentstött jour - och familjehem
Pär Sonesson & Company Konsulentstött jourhem
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2.3. Redovisning
Varje kommun har efter uppföljningsbesöken gjort en kortfattad sammanställning av
dem och skickat till Järfälla kommun som ansvarat för sammanställning i denna ra p-
port.

Även om en gemensam uppföljningsmall har använts så har uppföljningarna skiljt sig
åt avseende vilka områden och frågor som man huvudsakligen har fokus erat på e f-
tersom uppföljningarna ha r gjorts inom olika områden och av olika personer.

I denna redovisnin g presenteras den kortfattade sammanställningen av uppföljningen .
Om ett område inte beskrivs innebär det att man vid uppföljningen inte har identifi e-
rat några utvecklingsområden eller brister.

3. REDOVISNING AV GENOMFÖRDA UPPFÖL JNINGAR

3.1. Ekonomisk och skattemässig kontroll
Upphandlingsenheten i Järfälla kommun har genomfört kontroll hos S katteverket
samt kreditupplysningscentralen UC avseende de företag som ingår i denna uppföl j-
ning . Det har inte framkommit något i dessa kontroller som betyder att före tag in te
lever upp till ställda krav.

Sammantaget görs bedömningen att samtliga verksamheter lever upp till de krav som
ställts i upphandlingen och framgår i gällande ramavtal avseende ekonomi och ska t-
ter.

3.2. Öppenvård
Uppföljningen avseende öppenvård har genomförts av Järfälla kommun .

3.2.1. Nytida öppenvård/Målet

Organisationsnummer: 556334 - 1659
Ingår i delområde: Öppenvård - familjebehandling och kvalificerad kontaktperson
Uppföljning gjord av: Järfälla kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2019 - 0 5 - 08

Resultat av uppföljning
Verksamheten genomgår för tillfället en del förändringar eftersom de från början av
året har en ny huvudman, Nytida, istället för Aleris. Detta innebär nya arbetsgrupper,
processer, rutiner och allt är ännu inte på plats. Även om det kan leda till påfres t-
ningar på verksamheten ger det även möjlighet till nysatsningar och utveckling, e x-
empelvis gällande utbildning och kvalitetsarbete. Verksamhetschef har inte den fo r-
mella utbildningen utifrån stäl lda krav men högskoleutbildning finns samt relevant
erfarenhet. I verksamheten finns dock en enhetschef med relevant utbildning och
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erfarenhet samt att ytterligare enhetschef ska rekryteras varför aktuell situation b e-
döms kunna godkännas i detta läge.

Ve rksamheten behöver säkerställa att genomförandeplaner och månadsrapporter
överlämnas till beställaren enligt ställda krav och har vid uppföljningsmöte försäkrat
att så ska ske. Ett utvecklingsområde avseende genomförandeplaner är även att ko n-
kretisera dem ytterligare samt tydligare presentera vilka synpunkter som ba r-
net/ungdomen har lämnat. I dagsläget framgår endast om barnet/ungdomen har de l-
tagit i framtagandet av genomförandeplanen.

Sammanfattande bedömning
Bedömning görs utifrån uppföljningsbesök 2019 - 05 - 08 och inskickade dokument att
det inte finns skäl att begära en åtgärdsplan inom något område som följts upp utan
att Nytida öppenvård sammantaget lever upp till ställda i ramavtal insatser till barn
och ungdomar.

3.2.2. Humana familjeforum

Organisationsnummer: 556589 - 3764
Ingår i delområde: Öppenvård – familjebehandling , strukturerad dagbehandling,
kvalificerad kontaktperson, utredningsuppdrag
Uppföljning gjord av: Järfälla kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2018 - 06 - 03

Resultat av uppföljnin g
De genomförandeplaner som granskats innehåller tydliga och konkreta mål där även
ungdomars synpunkter och egna mål framgår. Metoden som beskrivs med veckovisa
konkreta målreflektioner bedöms ge bra förutsättningarför ett fokuserat arbete som
ger konkret re sultat i förändringsarbetet.

Utvecklingsområde avseende genomförandeplaner är att i större utsträckning ange
gällande period, vilka som deltagit samt att socialtjänsten alltid får del av de slutgi l-
tiga signerade versionen även i de fall det inte görs någ ra ytterligare justeringar innan
de färdigställs.

Sammanfattande bedömning
Humana familjeforum bedöms utif rån uppföljningsbesök 2019 - 06 - 03 och inskickade
dokument följa de krav som ställs i ramavtal insatser till barn och ungdomar .

3.2.3. Deltagruppen

Organisationsnummer: 559187 - 3830
Ingår i delområde: Öppenvård – familjebehandling samt utredningsuppdrag
Uppföljning gjord av: Järfälla kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2019 - 09 - 25

Resultat av uppföljning
Vårljus avveckl ades under 2019 men verksamhet övertogs av andra bolag. Drift av
öppenvård övertogs av Deltagruppen vilket är ett bolag som startades av en ver k-
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samhetschef från Vårljus. Det innebär att innehåll i verksamhet, medarbetare samt
ledning till stor del är samma som från tiden i Vårljus. I s amband med övertagande
av verksamhet ansökte Deltagruppen om att överta Vårljus ramavtal. Varje kommun
har själva fått ta ställning till detta eftersom ramavtal har tecknats kommunvis. Pr o-
cessen att överta Vårljus ramavtal med Järfälla kommun innebar att D eltagruppen
accepterade kraven i gällande förfrågningsunderlag i sin helhet och kontroll gjordes
inom samma områden som i den ursprungliga upphandlingen, exempelvis utbildning
och kompetens hos chefer, rutiner i kvalitetsprocessen samt ekonomisk situation.

Deltagruppen är en nystartad verksamhet men har sin grund i Vårljus vilket innebär
att struktur, rutiner och arbetssätt finns att utgå ifrån i ett fortsatt utvecklingsarbete.

Verksamheten bedöms arbeta på ett bra sätt avseende kvalitet med strukturera de
ärendegenomgångar och uppföljningar av avslutade ärenden. Verksamheten bedöms
även arbeta framgångsrikt med uppföljande enkäter och får in många svar samt drar
lärdom och gör förändringsarbete utifrån de klagomål som inkommit. Valet av jur i-
diskt tema so m ett fokusområde i kompetensutveckling visar på en medvetenhet om
rätts s äkerhetens betydelse även i behandlingsarbete vilket är positivt.

Den dokumentation som granskats i journal och genomförandeplan bedöms leva upp
till ställda krav men verksamheten uttrycker själva att det finns förbättringsområden
avseende struktur och barns delaktighet som man kommer arbeta vidare med.

Sammanfattande bedömning
Deltagruppen bedöms utif rån uppföljningsbesök 2019 - 09 - 25 och inskickade dok u-
ment följa de krav som ställs i ramavtal insatser till barn och ungdomar .

3.2.4. Attendo individ och familj

Organisationsnummer: 556477 - 8958
Ingår i delområde: Öppenvård – kvalificerad kontaktperson
Uppföljning gjord av: Järfälla kommun
Ti dpunkt för uppföljning: 2019 - 11 - 06

Resultat av uppföljning
Verksamhetens bedöms driva ett bra systematiska kvalitetsarbete baserat på inlä m-
nad kvalitetsberättelse samt de beskrivningar som lämnas vid uppföljningsbesöket.
Arbetsplatsträff ( APT ) används så att alla medarbetare blir delaktiga , alla händelser
tas upp i syfte att genomföra förbättringar och särskilt utpekade personer/funktioner
har olika ansvar.

Genomförandeplan som granskats lever upp till ställda krav efter att mer detaljerad
in formation om processen inklusive ungdomens delaktighet lämnats vid uppföl j-
ningsbesöket. Ett utvecklingsområde är dock att i genomförandeplanen tydliggöra
ungdomens delaktighet och synpunkter . Detta är dock något som verksamheten inte
helt styr över själva eftersom mallarna i verksamhetssystemet är fasta men frågan
kommer tas upp med leverantör för verksamhetssystem.

Vid uppföljning framkom att v erksamhetschefens formella kompetens inte lever upp
till ställda krav avseende utbildning. Relev ant eftergymnasi al utbildning fi nns och
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chefen är godkänd av IVO på tillstånd för stödboende för ungdomar me n eftersom
genomförd utbildningen inte är på högskolenivå uppfylls inte ramavtal ets krav . B ri s-
t en innebar att verksamheten anmodades att lämna in en åtgärdsplan och i den bes k-
riva hur verksamheten ska säkra att ställda krav uppfylls avseende verksamhet s chefs
utbildningsbakgrund. Åtgärdsplanen inkom inom föreskriven tid där det framkom att
öppenvårdsverksamheten från och med november 2019 har tre chefer med olika a n-
s varsområden fördelade mellan sig. Inlämnade cv:n bekräftar att det finns ansvarig
chef och ersättare för ansvarig chef som uppfyller ramavtalets krav avseende utbil d-
ning och erfarenhet.

Sammanfattande bedömning
Attendo individ och familj bedöms utifrån u ppföljningsbesök 2019 - 11 - 06, inskickade
dokument samt kompletterande åtgärdsplan följa de krav som ställs i ramavtal insa t-
ser till barn och ungdomar.

3.3. Hem för vård eller boende (HVB)
Under 2019 har ingen ramavtalsuppföljning gjorts av HVB - verksamheter. Anledning
till detta är att de HVB - hem som ligger geografiskt nära kommuner na redan har följts
upp vid tidigare års ramavtalsuppföljningar. Då kvarvarande HVB - hem dessutom
i nte har avropats i någon omfattande utsträckning av kommunerna gjordes bedö m-
ningen, av kommunen som vara ansvarig för uppföljning av delområdet, att det inte
var möjligt att avsätta nödvändiga resurser under 2019 .

3.4. Stödboende
Uppföljningen avseende stödboende har genomförts av Upplands Väsby kommun.

3.4.1. Skyddsvärnet

Organisationsnumme r: 802003 - 0832
Ingår i delområde: Stödboende 18 - 20 år
Uppföljning gjord av: Upplands Väsby kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2019 - 04 - 26

Resultat av uppföljning
I dagsläget är målgruppen för stödboendet framförallt ensamkommande ungdomar
utan psykosocial pr oblematik och som i stor utsträckning är självständiga och inte
har så omfattande stödbehov. Verksamheten upplevs som välskött och seriös där
Skyddsvärnets värdegrund är synlig i såväl resonemang hos ledning som hos meda r-
betare. Vid ramavtalsuppföljning 2017 lämnades kritik till Skyddsvärnet avseende
efterlevnad av kvalitetsledningssystem, detta b edöms nu fungera. Ett utvecklings o m-
råde som identifierats avseende verksamhetens kvalitetsberättelse är att i den tydli g-
göra intern o ch extern samverkan samt analysen av förbättringsområden.

Sammanfattande bedömning
Skyddsvärnet bedöms utif rån uppföljnin gsbesök 2019 - 04 - 26 och inskickade dok u-
ment följa de krav som ställs i ramavtal insatser till barn och ungdomar .
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3.4.2. AddO x ungdomsvärn

Organisationsnummer: 556794 - 2155
Ingår i delområde: Stödboende 18 - 20 år
Uppföljning gjord av: Upplands Väsby kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2019 - 05 - 24

Resultat av uppföljning
Verksamheten är liten med endast nio platser. Under perioden september 2017 och mars
2018 hotades verksamheten av nedläggning då Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
utan genomförd inspektion på plats, ansåg att lokalen för stödboende inte var ändamål s-
enlig och avslog ansökan om tillstånd. I början av 2018 meddelade Förvaltningsrätten att
ärendet inte var tillräckligt utrett och IVO gjorde en inspektion för att sedan bevilja
verksamheten tillstånd för stödboende. Med anledning av den långa handläggningspr o-
cessen tvingades dock verksamheten tillfälligt stänga under ca 8 månader för att i april
2018 starta upp igen med ny personal vilket innebär att verksamheten varit i drift i ca et t
år vid uppföljn ingstillfället . A vbrottet har gjort att man ännu inte har systematiken i kv a-
litetsarbetet helt på plats och det finns inget att uppvisa i form av kvalitetsberättelser
utan arbete med implementering pågår. Ett digitalt kvalitetsledningssystem finns dock.
Ve rksamheten rekommenderades vid uppföljningsbesöket att utveckla beskrivningar av
processer och rutiner i kvalitetsledningssystemet.

Sammanfattande bedömning
AddOx ungdomsvärn bedöms utif rån uppföljningsbesök 2019 - 05 - 24 och inskickade
dokument följa de k rav som ställs i ramavtal insatser till barn och ungdomar .

3.4.3. Solå ungdomscenter

Organisationsnummer: 556428 - 4239
Ingår i delområde: Stödboende 18 - 20 år
Uppföljning gjord av: Upplands Väsby kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2019 - 09 - 27

Resultat av uppföljning
Stödboendeverksamheten är liten med tre lägenheter men ingår i Solås totala ver k-
samhet som även omfattar strukturerad dagverksamhet, familje - och individbehan d-
ling. Arbetsmetoden präglas av att lyssna på ungdomen för att göra denne delaktig
och arbeta flexibelt för att kunna möte behov och önskemål. Ett utvecklingsområde
är att formalisera kvalitetsarbetet ytterligare för att göra det mer uppföljningsbart.

Sammanfattande bedömning
Solå ungdomscenter bedöms utif rån uppföljningsbesök 2019 - 09 - 27 och inskickade
dokument följa de krav som ställs i ramavtal insatser till barn och ungdomar .
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3.5. Konsulentstött jourhem/familjehem
Uppföljningen avseende konsulentstött jourhem och/eller familjehem har genomförts
av Sigtuna kommun.

3.5.1. Svenska familjehem

Organisationsnummer: 556893 - 8988
Ingår i delområde: Konsulentstött jourhem, konsulentstött familjehem
Uppföljning gjord av: Sigtuna kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2019 - 05 - 08

Resultat av uppföljning
Ledningssystem med rutiner och kvalitetsledning finns tillgängligt i pärmar, dels på
huvudkontoret men även ute på lokalkontoren. Vid introduktion av nyanställda gås
pärmarna igenom och medarbetarna meddelas när förändringar sker. Varje lokalko n-
tor har en ansvarig för att pärmarna är uppdaterade med gällande material. Varje f a-
miljehem har också en pärm med rutiner och riktlinjer. Familjehemskonsulenten a n-
svarar för att årligen gå igenom pärmen med familjehemmen. Information om hant e-
ring av avvikelser och Le x Sara h ingår som en del av introduktionen. Alla avvikelser
tas upp i ledningsgrupp och berörd socialtjänst meddelas omgående. Avvikelser ha n-
teras i syfte att förbättra verksamheten.

Sammanfattande bedömning
Svenska familjehem bedöms utifrån möte 2019 - 05 - 08 och utifrån inskickade dok u-
ment följa de krav som ställs i ramavtal till barn och ungdomar.

3.5.2. Nytida Ungstöd

Organisationsnummer: 556703 - 9531
Ingår i delområde: Konsulentstött jourhem, konsulentstött familjehem
Uppföljning gjord av: Sigtuna kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2019 - 05 - 14

Resultat av uppföljning
Kvalitetsledningssystemet ligger åtkomligt och för alla medarbetare på deras datorer,
detta för ökad tillgänglighet. Vid nyanställning får alla medarbetare introduktion i
ledningssystemet och u ppföljning sker kontinuerligt. Efter det att Nytida Ungstöd
separerat sin verksamhet från öppenvården pågår utveckling av kvalitetsvägledning
för jourhem - och familjehemsvården. Information kring Lex Sarah, avvikelser och
klagomål sker återkommande och som en del av introduktionen. Nytida Ungstöd har
ett extra fokus på återkommande avvikelser och klagomål för att lära och utveckla
sin verksamhet, fokus är på vad som har hänt, inte vem som har gjort vad. Dok u-
mentationen görs i Safe Doc i BBIC - struktur. Elekt ronisk personakt upprättas i alla
ärenden, gallras två år efter avslutat ärende.

Sammanfattande bedömning
Nytida Ungstöd i Stockholm bedöms utifrån möte 2019 - 05 - 14 och utifrån inskickade
dokument följa de krav som ställs i ramavtal till barn och ungdoma r.
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3.5.3. Humana Familjestödsgruppen

Organisationsnummer: 556699 - 8182
Ingår i delområde: Konsulentstött jourhem, konsulentstött familjehem
Uppföljning gjord av: Sigtuna kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2019 - 05 - 20

Resultat av uppföljning
Humana Familjestödsgruppen är inne i en övergångsfas där de håller på att impl e-
mentera Humanas ledningssystem avseende rutiner och kvalitetsledning. Vid intr o-
duktion och vid två tillfällen under året, i samband med APT, informeras personalen
om avvikelser och rapporteringsskyldighet kring Lex Sarah. Tydliga rutiner finns för
hantering av synpunkter och klagomål liksom för arbetet med Lex Sarah. Som ett
resultat av arbetet med avvikelser har en rutin för familjehem i livskris utarbetats, för
att på ett struk turerat sätt kartlägga risksituationer och i tid stödja familjehem i kris.
Dokumentationen sker i Infosoc och månadsrapport skickas genom krypterat mejl till
respektive handläggare.

Beträffande arbetet med barns - och ungdomars delaktighet hade Humana Fam ilj e-
stödsgruppen ett ungdomsråd under 2018, detta för att inkluderas de ensamko m-
mande ungdomarnas röst i verksamheten.

Sammanfattande bedömning
Humana Familjestödsgruppen bedöms utifrån möte 2019 - 05 - 20 och utifrån inskic k-
ade dokument följa de krav som st älls i ramavtal till barn och ungdomar.

3.5.4. Pär Sonesson & Company

Organisationsnummer: 556549 - 7228
Ingår i delområde: Konsulentstött jourhem, konsulentstött familjehem
Uppföljning gjord av: Sigtuna kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2019 - 09 - 10

Resultat av uppföljning
Uppdaterad handbok för kvalitetsledningssystem med processer och mål finns til l-
gängligt för all personal. Både ansvarig chef och ersättare har dokumenterad relevant
utbildning. Rutiner för Lex Sarah och Klagomålshantering finns och är tillgä nglig för
personalen. Berörd socialtjänst informeras om avvikelser och inkomna klagomål som
berör aktuella klienter. Förbättringsområde identifierat kring hur Pär Sonesson kan
systematisera arbetet med avvikelser och synpunkter. Arbetar med barns/ungdomars
delaktighet genom enskilda barnsamtal med placerade barn/ungdomar. Samtlig pe r-
sonal är tillsvidareanställd och erbjuds regelbunden extern handledning. Bemannad
jour finns tillgänglig dygnet runt för jour - och familjehemmen. Efterfrågar möjli g-
heten till go dkännande av nya jour - och familjehem i de nämnder som ingår i nu a k-
tuellt ramavtal.

Sammanfattande bedömn ing
Pär Sonesson & Company bedöms utifrån möte 2019 - 09 - 10 och utifrån inskickade
dokument följa de krav som ställs i ramavtal till barn och ungdomar.
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3.6. Riktad uppföljning av IVO - tillstånd för tillståndspliktig ver k-
samhet

Efter genomförd upphandling har det tillkommit lagkrav på tillstånd för stödboend e-
verksamhet som vänder sig till barn och unga 16 - 20 år samt konsulentstödd jour - och
familjehemsverksamhet. Vid upphandlingstillfället fanns kunskap om att tillstånd s-
krav troligtvis skulle tillkomma men eftersom de ännu inte var gällande var det inte
möjligt att i förfrågningsunderlag ställa krav på att tillstånd skulle finnas. Krav fo r-
mulerades dock att om det under avtalstiden tillkom tillståndskrav skulle leverant ö-
ren bevaka frågan och lämna in ansökan om tillstånd till Inspekt ionen för vård och
omsorg (IVO) när det var möjligt. Kopia på inlämnad ansökan och tillstånd skulle
omedelbart skickas till beställaren.

Eftersom handläggstiderna hos IVO de senaste åren har varierat och under vissa p e-
rioder varit långa har det varit svårt att veta när i tid som det varit realistiskt att alla
verksamheter skulle ha fått beslut om tillstånd. Vid de årliga uppföljningsbesöken
hos verksamheterna har dock frågan om tillstånd tagits upp och kontrollerats. Under
januari 2019 inleddes även en samordnad generell kontroll av alla verksamheter som
ingick i något av delområdena konsulentstött jourhem, konsulentstött familjehem
eller stödboende 18 - 20 år. Verksamheterna ombads att skicka in sina gällande til l-
stånd till Järfälla kommun. Kontrollen vi sade att alla verksamheter utan ett hade gä l-
lande tillstånd.

Verksamheten som saknade tillstånd, 5 broar, drev en stödboendeverksamhet. Ver k-
samheten hade fått avslag från IVO på sin ansökan med anledning av att man under
ansökningsprocessen, mot gällande regelverk, hade utökat sin stödboendeverksa m-
het. 5 broar hade överklagat IVO:s beslut och överklagningsprocessen pågick fortfa r-
enade vid tillfället för kontroll av tillstånd. Kammarrätten fastställde IVO:s beslut
och i samband med att Högsta förvaltningsd omstolen avslog ansökan om prövning s-
tillstånd sade respektive kommun upp ramavtalet med 5 broar.

4. ANALYS OCH SLUTSATS

Även detta år har de verksamheter som följts upp generellt varit positiva till att up p-
följningsbesöken har gjorts och att kommu n erna har visat intresse för verksamhete r-
na utifrån ett övergripande perspektiv. Utöver de förutbestämda frågorna som ställ t s
enligt uppföljningsmallen ger verksamhetsbesöken en möjlighet till diskussion och
dialog som kan vara ett stöd för verksamheternas fortsatt a utveckling . Under årets
uppföljning har fokus till stor del lagts på det systematiska kvalitetsarbetet där det
blir tydligt att vissa leverantörer har kommit väldigt långt medan andra fortfarande
har det som ett utvecklingsområde. Storleken på leverantör en och tillgång till ce n-
trala resurser som stöd bedöms påverka detta i stor utsträckning men alla leverantörer
upplevs se kvalitetsarbetet som ett viktigt och prioriterat område.

De allra flesta verksamheter som följts upp bedöms bedriva en välfungerande ver k-
samhet och leva upp till ställda krav. Vid årets uppföljning har åtgärd s plan begärts in
vid ett tillfälle med anledning av att utbildningsbakgrund hos ansvarig chef inte levt
upp till ställda krav. Inlämnad åtgärdsplan har dock visat att bristerna åtgärdats.
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De sammanlagda uppföljningsinsatser som gjorts under 2019 har inneburit att ett
avtal har sagts upp med anledning av avsaknad av tillstånd för stödboende. Det ta
visar på vikten av att återkommande göra övergripande uppföljningar med fokus på
krav en i ramavtalet.

Detta är tredje året som en samordnad ramavtalsuppföljning genomförs vilket inn e-
bär att de flesta verksamheterna har besökts vid ett eller flera tillf ällen . Vissa HVB -
verksamheter har dock inte följts upp vilket beror på att de inte har avropats i någon
större omfattning samt att de geografisk befinner sig långt från avropsberättigade
kommuner.

Gällande ramavtal kommer att förlängas sin sista period f rån 2020 - 06 - 01 till och med
2021 - 05 - 31. Detta innebär att från början av 2020 behöver en ny ramavtalsupphan d-
ling planeras och genomföras. Detta kommer ta resurser i anspråk varför någon g e-
mensam ramavtalsuppföljning inte kommer att genomföras under 2020. D e erfare n-
heter som gjorts under de tre genomförda uppföljningarna kommer dock tas med i
arbetet med en ny upphandling.
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Val av kontaktpolitiker för gruppbostäder och 
servicebostäder enligt LSS 

Förslag till beslut 

Kontaktpolitiker Gruppbostäder och servicebostäder enligt LSS 

En representant (tillsammans med Jeanette Bustos Cesped (V), Daniele 

Spagnolo (KD) och Stig Engcrantz (M)) 

Sammanfattning 

Sedan beslut om kontaktpolitiker togs den 31 januari 2019 har två platser blivit 

lediga. Det finns därför en ledig plats som kontaktpolitiker på ovanstående 

verksamhet som ska tillsättas. 

Målsättningen och syftet med att utse kontaktpolitiker är att få bättre kunskap 

om och inblick i nämndens verksamhetsområden. Som kontaktpolitiker har du 

även möjlighet att se kopplingen mellan nämndens beslut och resultat/ 

konsekvenser ute i verksamheten. Kontaktpolitikern blir även en av flera 

kontaktvägar mellan nämnden och brukare/anhöriga. 

Besöken ska rapporteras till nämnden muntligt eller skriftligt vid nämndens 

närmaste sammanträde efter besöket och ersätts med timarvode till högst 8 

timmar per ledamot och år. Ytterligare information om uppdraget finner du i 

riktlinjerna för kontaktpolitiker. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2020 

Barnperspektiv 

Att de förtroendevalda besöker verksamheter är viktigt för en förståelse för hur 

verksamheten fungerar i vardagen men det är även ett sätt för de 

förtroendevalda att förstå vilken upplevelse en besökare av verksamheten får. 

Besökare av dessa verksamheter är i många fall barn och ungdomar vilket 

innebär att uppdrag som kontaktpolitiker även tar hänsyn till barnens bästa. 
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Socialkontoret 

 

Socialchef  

Enhetschef kvalitets- och 

verksamhetsstöd 

Beslut sänds till 

 Den valda
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