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Ansökan om föreningsbidrag från Bris, barnens 
rätt i samhället, för år 2020 

Förslag till beslut 

Socialnämnden avslår BRIS region Mitts ansökan om föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2020 då nämndens budgeterade medel för föreningsbidrag är 

begränsade för verksamhetsåret 2020.  

Sammanfattning 

Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 

organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 

inom nämndens verksamhetsområde. Föreningar och organisationer inom 

området barn som far illa tillhör denna kategori.  

BRIS region Mitt ansöker om 72 000 kr i föreningsbidrag för verksamhetsåret 

2020. Socialnämndens budgeterade medel för föreningsbidrag till 

verksamhetsåret 2020 är begränsade.  

Nämnden har valt att betala ut bidrag till organisationer och föreningar som 

Socialnämnden enligt lag ska stödja, till organisationer och föreningar som har 

sin verksamhet placerad i Upplands-Bro kommun och/eller har en stor andel 

utav sitt medlemsantal folkbokförda i kommunen. Då BRIS region Mitt inte 

uppfyller någon utav dessa kriterier så föreslår socialkontoret att 

Socialnämnden avslår BRIS ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsåret 

2020. BRIS är välkomna att ansöka om föreningsbidrag på nytt 2021.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2020 

 Bilaga - BRIS region Mitts ansökan om föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2020 den 26 februari 2020 

Ärendet 

Kultur- och fritidskontoret och Socialkontoret genomförde tillsammans en 

översyn utav Upplands-Bro kommuns föreningsbidrag under hösten 2019. 

Syftet med översynen var att renodla och förenkla de bidrag som betalas ut via 

Kultur- och fritidsnämnden samt via Socialnämnden och Äldre- och 
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omsorgsnämnden. Det saknades tidigare tydliga riktlinjer hos vilken nämnd 

som föreningar och organisationer skulle söka bidrag hos.  

I och med översynen tog Socialnämnden över hela ansvaret för föreningsbidrag 

för samtliga föreningar och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete 

i Upplands-Bro kommun, och som kompletterar det arbete som socialtjänsten 

bedriver inom Socialnämndens verksamhetsområden.  

Socialnämnden ansvarar för verksamhetsområdena omsorg av personer med 

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

regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt 

bistånd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestöd och 

sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar samt 

kommunens flyktingmottagande. 

Bris, barnens rätt i samhället ansökan om föreningsbidrag för 
verksamhetsåret 2020 

BRIS bygger sin verksamhet på frivilligt arbete samt ekonomiska bidrag och 

gåvor. Föreningen bedriver ett arbete främst till barn och ungdomar. Genom 

barnens hjälptelefon har barn och ungdomar i Upplands-Bro möjlighet till 

kontakt för rådgivning och hjälp. Alla barn som kontaktar BRIS är anonyma.  

BRIS-mejlen är öppen dygnet runt, årets alla dagar och alla mejl besvaras inom 

fyra till fem dagar. BRIS-chatten där barn och ungdomar kan chatta med en 

vuxen över internet har växt explosionsartat sedan starten för sju år sedan. 

BRIS-chatten och hjälptelefonen är öppen varje dag mellan klockan 14 och 21 

året om. Därutöver har BRIS en telefonjour för vuxna – om barn, där vuxna 

kan få hjälp med funderingar runt egna eller andras barn. 

Under år 2017 antogs BRIS långsiktiga plan 2017 - 2021, vilken ligger till 

grund för BRIS fortsatta arbete. Planen summeras i ”Tio steg mot ett samhälle 

där barnets rättigheter respekteras”. BRIS ska: bredda stödverksamheten, 

arbeta förebyggande genom stöd till vuxna, påvisa samhällets brister när det 

gäller att tillgodose barnets rättigheter, aktivt bidra till måluppfyllelsen av 

målen i agenda 2030, öka antalet medlemmar och stärka medlemsinflytandet, 

fokusera på att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan, mobilisera 

samhället i arbetet med att stärka barnets rättigheter, fokusera på insamling från 

privatpersoner, stärka sin internationella samverkan samt eftersträva hög 

medvetenhet kring den skillnad varje insamlad krona gör. 

Socialkontorets motivering till avslag på BRIS region Mitts 
ansökan om föreningsbidrag 

BRIS region Mitt ansöker om 72 000 kr i föreningsbidrag för verksamhetsåret 

2020.  

Socialnämnden är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom 

socialtjänstlagen (SoL).  
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Enligt SoL 1 kap. 1 § kan bidrag beviljas till ideella föreningar som bedriver 

frivilligt socialt arbete i enlighet med socialtjänstlagens inriktning: att främja 

människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och 

aktivt deltagande i samhällslivet. Att en socialnämnd betalar ut föreningsbidrag 

regleras således inte i socialtjänstlagen utan något som varje nämnd gör 

frivilligt.  

Socialnämndens budgeterade medel för föreningsbidrag till verksamhetsåret 

2020 är begränsade. Nämnden har valt att betala ut bidrag till organisationer 

och föreningar som Socialnämnden enligt lag ska stödja, till organisationer och 

föreningar som har sin verksamhet placerad i Upplands-Bro kommun och/eller 

har en stor andel utav sitt medlemsantal folkbokförda i kommunen. Då BRIS 

region Mitt inte uppfyller någon utav dessa kriterier så föreslår socialkontoret 

att Socialnämnden avslår BRIS ansökan om föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2020. BRIS är välkomna att ansöka om föreningsbidrag på 

nytt 2021.  

Barnperspektiv 

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

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

 

  

Socialchef  

 Tf. avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. BRIS region Mitts ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020 

den 26 februari 2020 

Beslut sänds till 

 BRIS – Region Mitt 

 



 

 

 
 
Till socialnämnden     2020-02-26 
Upplands-Bro kommun 

  

Ansökan om bidrag 

Bris region Mitt ansöker härmed om 72.000 kronor för år 2020. 

 

Bris – Barnens rätt i samhället 
Alla barn är olika men de har exakt samma mänskliga rättigheter - Den 1 januari 2020 var en 
historisk och efterlängtad dag. Då blev barnkonventionen svensk lag. Bris ser tyvärr att det finns 
omfattande brister kring barnets rättigheter då barn dagligen vittnar om detta i samtal med Bris. De 
berättar de inte blir lyssnade på, inte får stödet de har rätt till eller inte får tillräcklig information i 
kontakt med det offentliga. Här fyller Bris en viktig funktion. Vi finns här för stöd varje dag, året om. 
Vi lyssnar, stärker och stöttar barnet när ingen annan vuxen i deras liv gör det.   

Barn berättar för Bris om stress och otrygghet i skolan, om föräldrar vars omsorgsförmåga brister 
eller om hur tids- och resursbrist inom t ex socialtjänsten påverkar deras hälsa negativt. De berättar 
också om vårdköer och brist på information från hälso- och sjukvården.  

Bris möter barn och unga på deras egna arenor och erbjuder ett tillgängligt stöd utifrån varje barns 
behov. Bris stöd har inga kommungränser utan ger stöd till barn oavsett var i landet barnet bor. Bris 
erbjuder ett tryggt, anonymt och kostnadsfritt stöd till barn och unga upp till 18 år. 

Barns kontakter med Bris fortsätter att öka och 2018 hade Bris 29 072 kurativa samtal med och om 
barn och unga i hela Sverige. Bris ser en oroande utveckling i samtalen, bland annat berättar barn 
om:  
 

 Ökade vittnesmål om våld 

 Barns utsatthet i vardagen ökar 

 Den psykiska ohälsan är utbredd 

 Allvarsgraden i samtalen ökar 

 Tilltagande brister i samhällets stöd 

 

Bris erbjuder också ett riktat stöd till barn genom t.ex. gruppstöd för barn med erfarenhet av 
självmord i familjen, familjehemsplacering, flykt eller missbruk och psykisk ohälsa hos förälder. 

Bris erbjuder även telefonstöd för vuxna om barn via Bris vuxentelefon på svenska, engelska och 
arabiska samt till idrottsledare.   

Bris ger också föräldraskapsstöd och utbildning för professionella. 

 

 



 
 

Bris – Barnens rätt i samhället 
Box 101 47, 121 28 Stockholm-globen 
Tel: 08-598 888 00 
www.bris.se | Org.nr: 80 20 13-3420 
PG: 90 15 04-1 | BG: 901-5041 

 

En viktig del av Bris verksamhet är Bris nätverk, den största mötesplatsen för barnets rättigheter i 
Sverige med drygt 6000 medlemmar. Nätverket erbjuder professionella från olika delar av samhället, 
det offentliga, privata och ideella, en plattform för nätverkande, kunskapsutbyte och fortbildning. 

En orsak till varför Bris bildades för nästan 50 år sedan var insikten att vi behöver gå samman för att 
åstadkomma ett bättre och tryggare samhälle för barn. Den insikten är lika tydlig idag. Bris 
medlemmar är viktiga för barn, då de står upp för barnets rättigheter. Tillsammans skapas en kraft 
som påverkar för en mer hållbar och bättre värld för barn.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vi hoppas att Upplands-Bro kommun vill vara med och bidra till Bris verksamhet och på så vis vara en 
del i kampen för ett bättre samhälle för alla barn.  

 

Vänliga hälsningar 
 
 

  
Regionombud, Bris region Mitt  
bris.mitt@bris.se 
 

 

 

Vad är Bris? 
 

 Bris grundades 1971 och är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. 
 Vår vision är att varje barn känner till sina rättigheter och lever i ett samhälle där barnets 

rättigheter tillgodoses. 
 Vi arbetar för att stärka barnet rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, 

mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda.  
 FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionslagen, utgör grunden för Bris arbete 

och Bris bidrar med sitt arbete till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. 
 Vår verksamhet drivs av insamlade medel och vår möjlighet att hjälpa barn står i direkt 

relation till det ekonomiska stöd vi får. 
 Bris finns för alla barn och vår ambition är att alltid möta barn och unga på deras arenor och 

erbjuda tillgängligt stöd i den form de efterfrågar.  
 2016–2018 hade Bris 77 500 kurativa kontakter med barn via chatt, mail och telefon. 
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Ansökan om föreningsbidrag från 
Hörselskadades förening i Järfälla och 
Upplands Bro för år 2020 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar Hörselskadades förening i Järfälla och Upplands-Bro 

föreningsbidrag med 4 620 kronor för verksamhetsåret 2020. 

Sammanfattning 

Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 

organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 

inom nämndens verksamhetsområde. Föreningar och organisationer inom 

funktionshinderområdet tillhör denna kategori. 

Hörselskadades förening i Järfälla och Upplands-Bro är en ideell förening. 

Föreningens målsättning är att tillvarata hörselskadades och deras anhörigas 

intressen. Föreningen verkar även för att förebygga hörselskador. 

Föreningen har tidigare sökt grundbidrag genom Kultur- och fritidsnämnden 

vilket föreningen gör ifrån Socialnämnden för verksamhetsåret 2020.  

Hörselskadades förening i Järfälla och Upplands-Bro hade 66 folkbokförda 

medlemmar i Upplands-Bro kommun i slutet av 2019 och ansöker om 4 620 

kronor i grundbidrag utav Socialnämnden för verksamhetsåret 2020. 

Socialkontoret anser att Hörselskadades förening i Järfälla och Upplands-Bro 

uppfyller kraven på att erhålla föreningsbidrag ifrån Socialnämnden då 

föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2020 

 Bilaga - Hörselskadades förening i Järfälla och Upplands-Bro ansökan 

om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020 den 19 mars 2020 

Ärendet 

Kultur- och fritidskontoret och Socialkontoret genomförde tillsammans en 

översyn utav Upplands-Bro kommuns föreningsbidrag under hösten 2019. 

Syftet med översynen var att renodla och förenkla de bidrag som betalas ut via 

Kultur- och fritidsnämnden samt via Socialnämnden och Äldre- och 
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omsorgsnämnden. Det saknades tidigare tydliga riktlinjer hos vilken nämnd 

som föreningar och organisationer skulle söka bidrag hos.  

I och med översynen tog Socialnämnden över hela ansvaret för föreningsbidrag 

för samtliga föreningar och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete 

i Upplands-Bro kommun, och som kompletterar det arbete som socialtjänsten 

bedriver inom Socialnämndens verksamhetsområden.  

Socialnämnden ansvarar för verksamhetsområdena omsorg av personer med 

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

regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt 

bistånd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestöd och 

sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar samt 

kommunens flyktingmottagande. 

Hörselskadades förening i Järfälla och Upplands-Bro 

ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020 

Hörselskadades förening i Järfälla och Upplands-Bro är en ideell förening. 

Föreningens målsättning är att tillvarata hörselskadades och deras anhörigas 

intressen. Föreningen verkar även för att förebygga hörselskador. Under 2019 

års slut hade föreningen 210 medlemmar. 66 utav dessa medlemmar är 

folkbokförda i Upplands-Bro.  

Enligt föreningens verksamhetsberättelse för 2019 har det genomförts fem 

styrelsemöten under föregående år. Aktiviteter som har genomförts under året 

är bland annat bioföreställning, anhörigträff med hörselpedagog, vårträff, 

bussresa och båtfärd på Hjälmare kanal samt öppet hus på hörselskadades dag. 

Föreningen driver även projekt såsom mentorprojekt där föreningen ger stöd 

och rådgivning till medlemmar när de väljer sin hörapparat samt studiecirklar 

inom Tecken som stöd tillsammans med ABF.   

Hörselskadades förening i Järfälla och Upplands-Bro har tidigare sökt 

grundbidrag genom Kultur- och fritidsnämnden vilket föreningen gör ifrån 

Socialnämnden för verksamhetsåret 2020. Grundbidraget till föreningar och 

organisationer inom funktionshinderområdet har utgått med 70 kronor per 

bidragsberättigad medlem som bor i Upplands-Bro kommun per år ifrån 

Kultur- och fritidsnämnden.  

Föreningen hade 66 folkbokförda medlemmar i Upplands-Bro kommun i slutet 

av 2019 och ansöker om 4 620 kronor i grundbidrag utav Socialnämnden för 

verksamhetsåret 2020.  

Socialkontoret anser att Hörselskadades förening i Järfälla och Upplands-Bro 

uppfyller kraven på att erhålla föreningsbidrag ifrån Socialnämnden då 

föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens.  
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Barnperspektiv 

Föreningsbidrag till föreningar inom funktionshinderområdet bidrar till att barn 

och ungdomar med funktionsvariationer får en ökad möjlighet till att utöva 

aktiviteter inom föreningslivet.  

 

 

  

Socialchef  

 Tf. avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. Hörselskadades förening i Järfälla och Upplands-Bro ansökan om 

föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020 den 19 mars 2020 

Beslut sänds till 

 Hörselskadades förening i Järfälla och Upplands-Bro 

 Kamrer avdelningen kvalitet- och verksamhetsstöd 

 



Från: HRF Järfalla Upplands-Bro <Jarfalla.UpplandsBro@forening.hrf.se> 
Skickat: den 19 mars 2020 16:03 
Till: Socialnämnden 
Kopia:  
Ämne: Ansökan om Föreningsbidrag 
Bifogade filer: VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2019.pdf; Rev.ber-2019.jpg; 

Årsredovisning 2019.jpg; Verksamhets-och mötesplan 2020.doc; 
Budget 2020 (2).jpg 

 

Hej! 
 
Vår förening, Hörselskadades förening (Hrf) i Järfälla och Upplands Bro, är en organisation under 
Hörselskadades Riksförbund (HRF). 
Vi har anslutit oss till HRF:s stadgar för föreningar och vi har vårt Medlemsregister via dem. 
I era direktiv står att man skall vara huvudsakligen verksam i Upplands Bro! Men vi arbetar lika 
mycket för invånarna i båda kommunerna och det större medlemsantalet finns i Järfälla!   
Våra årsmöten och Medlemsmöten förlägger vi alltid till Upplands Bro men vårt (obemannade) 
kansli har vi på Kopparvägen 17 i Kallhäll. En lokal som vi delar med andra handikappföreningar. 
Vi hade  210 medlemmar 2019-12-31. 56 medlemmar i Kungsängen och 10 medlemmar i Bro.  
Sammanlagt i Upplands Bro 66 medlemmar. 
Vår förening har postgiro i Nordea 878773-1. 
 
Vi har presenterat och fått godkänt på årsmötet en verksamhetsplan för 2020 men p g a 
Coronaviruset har vi redan fått inställa två punkter varav den ena, bioföreställningen, 
förmodligen ändå kommer att belasta föreningen med en summa. Men detta vet jag i nuläget 
inte helt säkert. 
 
Kan ni inte öppna bilagorna eller är det något annat problem vill jag att ni hör av er till mig. 
 
Hälsningar 

 
 
 
 

 
sekreterare i Hrf Järfälla-Upplands-Bro 
tel 070-346 6789 
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Ansökan om föreningsbidrag från 
Brottsofferjouren Stockholm-Gotland för år 
2020 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren Stockholm-Gotland föreningsbidrag 

med 24 390 kronor för verksamhetsåret 2020. 

Sammanfattning 

Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 

organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 

inom nämndens verksamhetsområde. Föreningar och organisationer inom 

området hjälp och stöd till brottsoffer tillhör denna kategori 

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland ansöker om föreningsbidrag med 70 000 

kronor för verksamhetsåret 2020. Brottsofferjouren har till uppgift att hjälpa 

och stödja brottsdrabbade. Jouren arbetar ideellt med hjälp av frivilliga 

stödpersoner och bedriver även vittnesstödsverksamhet vid Attunda tingsrätt. I 

socialtjänstlagen är det reglerat att socialtjänsten ska ge stöd till och bemöta 

brottsoffer.  

Socialkontoret anser att Brottsofferjouren Stockholm-Gotland kompletterar 

socialtjänstens verksamhet. Då Socialnämndens budgeterade medel är 

begränsade föreslår socialkontoret att föreningen ska erhålla bidrag med 24 390 

kronor för verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2020 

 Bilaga - Brottsofferjouren Stockholm-Gotlands ansökan om 

föreningsbidrag den 9 april 2020.  

Ärendet 

Kultur- och fritidskontoret och Socialkontoret genomförde tillsammans en 

översyn utav Upplands-Bro kommuns föreningsbidrag under hösten 2019. 

Syftet med översynen var att renodla och förenkla de bidrag som betalas ut via 

Kultur- och fritidsnämnden samt via Socialnämnden och Äldre- och 
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omsorgsnämnden. Det saknades tidigare tydliga riktlinjer hos vilken nämnd 

som föreningar och organisationer skulle söka bidrag hos.  

I och med översynen tog Socialnämnden över hela ansvaret för föreningsbidrag 

för samtliga föreningar och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete 

i Upplands-Bro kommun, och som kompletterar det arbete som socialtjänsten 

bedriver inom Socialnämndens verksamhetsområden.  

Socialnämnden ansvarar för verksamhetsområdena omsorg av personer med 

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

regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt 

bistånd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestöd och 

sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar samt 

kommunens flyktingmottagande. 

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland ansökan om 
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020 

Brottsofferjourens uppgift är att hjälpa och stödja brottsdrabbade. 

Brottsofferjouren är verksam inom Stockholms innerstad, Lidingö, Järfälla, 

Sigtuna, Sollentuna, Upplands Bro, Upplands Väsby och Gotland. Jouren 

arbetar ideellt med hjälp av frivilliga stödpersoner och bedriver även 

vittnesstödsverksamhet vid Attunda tingsrätt. 

Antalet ärenden till verksamhetsområdet Norrort, där Upplands-Bro ingår, har 

under 2019 minskat jämfört med 2018 med 8,5 %. Därutöver har 42 ärenden 

hanterats som inte var avslutade under 2018.  Stöd till brottsdrabbade sker i 

första hand via telefon, men stöd erbjuds även via personligt möte.  

För att öka Brottsofferjouren tillgänglighet har deras lokala 

stödpersonsverksamheter haft kvällsöppet en kväll i veckan sedan början av 

2019. Effekterna av detta ska utvärderas under 2020.  

Brottsofferjouren har under 2019 utbildat sex nya stödpersoner. 5 av dessa kan 

andra språk såsom kurdiska, danska, norska, serbiska och persiska. 

Brottsofferjourens samtliga stödjare har under året bjudits in till sammanlagt 12 

volontärträffar med erfarenhetsutbyten, studiebesök, filmvisning, föreläsningar 

och avslutningar. 

I verksamhetsplanen för 2020 framkommer det att Brottsofferjouren 

Stockholm- Gotland bland annat ska arbeta med marknadsförening av sin 

verksamhet, utarbeta IOP-avtal med fler kommuner, genomföra 

kompetensutveckling för jourens personal, öka tillgängligheten på dag- och 

kvällstid för att nå flera stödsökande samt medvetandegöra att jouren kan ge 

information i förväg till vittnen, målsägande och anhöriga via telefon eller 

personliga besök.  

Socialkontoret anser att Brottsofferjouren Stockholm-Gotland kompletterar 

socialtjänstens verksamhet. Då Socialnämndens budgeterade medel är 
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begränsade föreslår socialkontoret att föreningen ska erhålla bidrag med 24 390 

kronor för verksamhetsåret 2020. 

Barnperspektiv 

Brottsofferjouren Stockholm- Gotland ger brottsofferstöd till barn och 

ungdomar som bor i Upplands-Bro kommun.  

 

  

Socialchef  

 Tf avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. Brottsofferjouren Stockholm-Gotlands ansökan om föreningsbidrag den 9 

april 2020. 

Beslut sänds till 

• Brottsofferjouren Stockholm-Gotland 

• Kommunstyrelsen  

• Kamrersassistent kvalitet- och verksamhetsstöd 
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Ansökan om föreningsbidrag från kvinnojouren 
Anna för år 2020 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar Kvinnojouren Anna föreningsbidrag med 112 550 

kronor för verksamhetsåret 2020.  

Sammanfattning 

Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 

organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 

inom nämndens verksamhetsområde. Föreningar och organisationer inom 

området våld i nära relation tillhör denna kategori. 

Kvinnojouren Anna ansöker om föreningsbidrag på 162 750 kronor för 

verksamhetsåret 2020. Bidraget avser bland annat kostnader för kontorshyra, 

telefon, bredband och redovisningstjänster.  

Kvinnojouren Anna verkar för kvinnor och barns rätt att leva utan våld, förtyck 

och förnedring, samt att arbeta för ett jämlikt samhälle. Föreningen erbjuder 

skyddat boende och samtalskontakt för kvinnor utsatta för våld och hot. 

Föreningen bedriver även utbildning, information och opinionsbildning. 

Socialkontoret anser att Kvinnojouren kompletterar socialtjänstens verksamhet. 

Då Socialnämndens budgeterade medel för föreningsbidrag är begränsade 

föreslår Socialkontoret att föreningen ska erhålla bidrag med 112 550 kronor 

för verksamhetsåret 2020.   

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2020 

 Bilaga - Kvinnojouren Annas ansökan om föreningsbidrag den 6 april 

2020 

Ärendet 

Kultur- och fritidskontoret och Socialkontoret genomförde tillsammans en 

översyn utav Upplands-Bro kommuns föreningsbidrag under hösten 2019. 

Syftet med översynen var att renodla och förenkla de bidrag som betalas ut via 

Kultur- och fritidsnämnden samt via Socialnämnden och Äldre- och 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-04-15 SN 20/0201 

 
 

 

omsorgsnämnden. Det saknades tidigare tydliga riktlinjer hos vilken nämnd 

som föreningar och organisationer skulle söka bidrag hos.  

I och med översynen tog Socialnämnden över hela ansvaret för föreningsbidrag 

för samtliga föreningar och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete 

i Upplands-Bro kommun, och som kompletterar det arbete som socialtjänsten 

bedriver inom Socialnämndens verksamhetsområden.  

Socialnämnden ansvar för verksamhetsområdena omsorg av personer med 

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

regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt 

bistånd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestöd och 

sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar samt 

kommunens flyktingmottagande. 

Kvinnojouren Annas ansökan om föreningsbidrag för 
verksamhetsåret 2020 

Kvinnojouren Anna bildades år 2002 och är en ideellt, religiöst och 

partipolitiskt obunden förening. Vid årsskiftet 2019/2020 hade kvinnojouren 77 

medlemmar.  

Kvinnojouren erbjuder skyddat boende och samtalskontakt för kvinnor utsatta 

för våld och hot främst i Upplands-Bro, men vid behov även från andra 

kommuner. Dessutom bedriver föreningen utbildning, information och 

opinionsbildning.  

Jouren har under 2019 sysselsatt fyra personer i olika omfattning, varav tre 

anställda har bemannat kontoret och en anställd har städat kontoret. 

Kvinnojouren har två lägenheter för skyddat boende med vardera 4 rum och 

kök. Fem kvinnor samt 6 - 7 barn kan samtidigt erbjudas boende. Jouren har en 

lägenhet på 3 rum och kök som nyttjas som kontor.  

Under 2019 har 10 kvinnor och 8 barn vistats i jourlägenheterna. Kvinnojouren 

har under året nekat 10 kvinnor och 14 barn boende. Jourtelefonen har varit 

tillgänglig för stödsökande 3 005 timmar och ideella jourkvinnor har arbetat 

1977 timmar inom verksamheten. Under året har kvinnojouren bland annat 

träffat föreningar, skolor, SFI, hemtjänst, vuxenutbildningen inom 

vård/omsorg, Upplands-Bro gymnasium och kommunens tjänstemän för att 

informera om Kvinnojouren Anna och våld i nära relationer. Kontakt har även 

skett med organisationerna Origo och Unizon.  

Under 2020 kommer kvinnojouren bland annat arbeta med att stärka sin 

kärnverksamhet samt jourens verksamhet, utbildning för nya och befintliga 

volontärer, starta upp en ungdomsjour samt öka marknadsföringen och 

medvetenheten hos kommunens medborgare om kvinnojouren. Jouren ska även 

under 2020 utvärdera om det finns ytterligare områden där föreningen kan vara 

verksam, detta då föreningen har uppmärksammat ett minskat behov av 

skyddande boenden.  
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Kvinnojouren Anna ansöker om föreningsbidrag med 162 750 kronor för att 

kunna upprätthålla och utveckla kvinnojourens verksamhet. Bidraget avser 

bland annat kontorskostnad, bredband och telefoni samt redovisningstjänster. 

Socialkontoret anser att kvinnojouren kompletterar socialtjänstens verksamhet. 

Då Socialnämndens budgeterade medel är begränsade föreslår socialkontoret 

att föreningen ska erhålla bidrag med 112 550 kronor för verksamhetsåret 

2020.  

Barnperspektiv 

Kvinnojourens målsättning är att verka för kvinnor och barns rätt att leva utan 

våld, förtryck och förnedring, samt arbeta för ett jämlikt samhälle.  

 

  

Socialchef  

 Tf. avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. Kvinnojouren Annas ansökan om föreningsbidrag den 6 april 2020 

Beslut sänds till 

• Kvinnojouren Anna i Upplands-Bro  

• Kamrersassistent avdelning kvalitet- och verksamhetsstöd 
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Ansökan om föreningsbidrag från Synskadades 
Riksförbund Järfälla-Upplands-Bro för år 2020 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar Synskadades Riksförbund Järfälla- Upplands-Bro 

föreningsbidrag med 1 540 kronor för verksamhetsåret 2020. 

Sammanfattning 

Socialnämnden är den nämnd som ger föreningsbidrag till föreningar och 

organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun 

inom nämndens verksamhetsområde. Föreningar och organisationer inom 

funktionshinderområdet tillhör denna kategori. 

Synskadades Riksförbund Järfälla- Upplands-Bro är en lokalförening i 

Synskadades Riksförbund distrikt SRF Stockholm- Gotland. Föreningens 

målsättning är att tillvarata synskadades intressen samt att stimulera och 

aktivera sina medlemmar.   

Föreningen har tidigare sökt grundbidrag genom Kultur- och fritidsnämnden 

något föreningen även gör ifrån Socialnämnden för verksamhetsåret 2020.  

Synskadades Riksförbund Järfälla- Upplands-Bro hade 22 folkbokförda 

medlemmar i Upplands-Bro kommun i slutet av 2019 och ansöker om 1 540 

kronor i grundbidrag utav Socialnämnden för verksamhetsåret 2020. 

Socialkontoret anser att Synskadades Riksförbund Järfälla- Upplands-Bro 

uppfyller kraven på att erhålla föreningsbidrag ifrån Socialnämnden då 

föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2020 

 Bilaga - Synskadades Riksförbund Järfälla- Upplands-Bro ansökan om 

föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020 den 11 april 2020 

Ärendet 

Kultur- och fritidskontoret och Socialkontoret genomförde tillsammans en 

översyn utav Upplands-Bro kommuns föreningsbidrag under hösten 2019. 

Syftet med översynen var att renodla och förenkla de bidrag som betalas ut via 

Kultur- och fritidsnämnden samt via Socialnämnden och Äldre- och 
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omsorgsnämnden. Det saknades tidigare tydliga riktlinjer hos vilken nämnd 

som föreningar och organisationer skulle söka bidrag hos.  

I och med översynen tog Socialnämnden över hela ansvaret för föreningsbidrag 

för samtliga föreningar och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete 

i Upplands-Bro kommun, och som kompletterar det arbete som socialtjänsten 

bedriver inom Socialnämndens verksamhetsområden.  

Socialnämndens verksamhetsområden är omsorg av personer med 

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

regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt 

bistånd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestöd och 

sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar samt 

kommunens flyktingmottagande. 

Synskadades Riksförbund Järfälla- Upplands-Bro ansökan 
om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020 

Synskadades Riksförbund Järfälla- Upplands-Bro är en lokalförening i 

Synskadades Riksförbund distrikt SRF Stockholm- Gotland. Föreningens 

målsättning är att tillvarata synskadades intressen samt att stimulera och 

aktivera sina medlemmar.  Föreningen är ansluten till HSO Järfälla – 

Upplands-Bro samt handikappföreningarnas samarbetsorgan inom förbundet 

Funktionsrätt Sverige. Under 2019 års slut hade föreningen 74 betalande 

medlemmar i Järfälla och Upplands-Bro varav 61 är synskadade medlemmar 

och 13 är stödjande medlemmar. 22 av dessa medlemmar är folkbokförda i 

Upplands-Bro kommun.  

Enligt föreningens verksamhetsberättelse för 2019 har det genomförts fem 

medlemsmöten under föregående år. Andra aktiviteter som har genomförts för 

medlemmarna under året är vårutflykt, julfest samt en studiecirkel.   

Synskadades Riksförbund Järfälla- Upplands-Bro har tidigare sökt grundbidrag 

genom Kultur- och fritidsnämnden vilket föreningen gör ifrån Socialnämnden 

för verksamhetsåret 2020. Grundbidraget till föreningar och organisationer 

inom funktionshinderområdet har utgått med 70 kronor per bidragsberättigad 

medlem som bor i Upplands-Bro kommun per år ifrån Kultur- och 

fritidsnämnden.  

Synskadades Riksförbund Järfälla- Upplands-Bro hade 22 folkbokförda 

medlemmar i Upplands-Bro kommun i slutet av 2019 och ansöker om 1 540 

kronor i grundbidrag utav Socialnämnden för verksamhetsåret 2020.  

Socialkontoret anser att Synskadades Riksförbund Järfälla- Upplands-Bro 

uppfyller kraven på att erhålla föreningsbidrag ifrån Socialnämnden då 

föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens.  
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Barnperspektiv 

Föreningsbidrag till föreningar inom funktionshinderområdet bidrar till att barn 

och ungdomar med funktionsvariationer får en ökad möjlighet till att utöva 

aktiviteter inom föreningslivet.  

 

 

  

Socialchef  

 Tf. avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. Synskadades Riksförbund Järfälla- Upplands-Bro ansökan om 

föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020 den 11 april 2020 

Beslut sänds till 

 Synskadades Riksförbund Järfälla- Upplands-Bro 

 Kamrer avdelningen kvalitet- och verksamhetsstöd 
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 UPPLANDS-BRO KOMMUN 

 
Avdelningen för Kvalitet och Verksamhetsstöd, 
Socialkontoret 

196 81 Kungsängen 

 

Ansökan om grundbidrag 

Synskadades Riksförbund, SRF Järfälla – Upplands-Bro ansöker om grundbidrag för 
2020. 

Vid utgången av 2019 hade föreningen 22 medlemmar bosatta i Upplands-Bro 
kommun. 

Bifogar: 
1. Verksamhetsberättelse 
2. ekonomisk redovisning  
3. revisionsberättelse 2019 
4. verksamhetsplan 2020 
5. budget 2020. 

Vid årsmötet den 14 mars gick det inte att få till fulltalig styrelse. Årsmötet beslöt då 
att föreningen ska bli vilande, vilket innebär att kansliet i SRF-distriktet Stockholm-
Gotland  kommer att hjälpa oss att genomföra föreningsmöten och andra 
arrangemang och viss administration. Vi fäknar därför med ott kunna gå vidare 
enligt verksamhetsplanen och budgeten. 

Med vänlig hälsning 
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Uppdrag att genomföra byggprojekt, 
gruppbostad på Kokillbacken 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att genomföra byggprojekt utav en gruppbostad 

enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) på 

Kokillbacken. 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att uppdra till Upplands Bro 

kommunfastigheter AB att genomföra byggprojektet utav en gruppbostad 

enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) på 

Kokillbacken. 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade den 27 april 2017 § 42 att ge socialkontoret i uppdrag 

att påbörja planering för upprättande av två gruppbostäder enligt LSS. 

Efter samtal mellan Upplands-Brohus AB och socialkontoret har parterna 

landat i att först projektera och bygga en gruppbostad på Kokillbacken. 

Gruppbostad nummer 2 kommer att projekteras i ett senare skede.  

Förstudien till gruppbostad enligt LSS består av en planskiss samt en 

preliminär kostnadskalkyl ifrån Upplands-Brohus AB baserad på 

funktionsprogram-Bostad med särskild service enligt LSS som antogs utav 

Socialnämnden den 10 mars 2016 § 20. Enligt Upplands-Brohus AB:s 

kostnadsanalys är gruppbostadens hyra 4 200 kr/kvm. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2020 

 Bilaga - Planskiss LSS-boende, Totalarkitektur, den 27 november 2019 

Ärendet 

Socialnämnden står inför volymökningar inom gruppen personer med 

funktionsnedsättning och är i behov utav fler gruppbostäder. Utöver dessa 

volymökningar behöver Skyttens gruppbostad ersättas då boendet inte 

uppfyller nya krav på boendestandard. Socialnämnden beslutade utifrån detta 

den 27 april 2017 § 42 att ge socialkontoret i uppdrag att påbörja en planering 

för upprättande av två gruppbostäder enligt LSS.  
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Efter samtal mellan Upplands-Brohus AB och socialkontoret har parterna 

landat i att först projektera och bygga en gruppbostad på Kokillbacken. 

Gruppbostad nummer 2 kommer att projekteras i ett senare skede.  

Funktionsprogram 

Inför planeringen av gruppbostaden på Kokillbacken har Funktionsprogram - 

Bostad med särskild service enligt LSS som antogs utav Socialnämnden den 10 

mars 2016 § 20 använts. Funktionsprogrammet togs fram inför projekteringen 

av Parkvägens gruppbostad. Funktionsprogrammet har reviderats för att följa 

gällande lagar och förordningar. Ingen revidering har varit så pass stor att 

funktionsprogrammet har behövt gått upp i Socialnämnden för beslut.  

Förstudie  

Förstudien till gruppbostad enligt LSS består av en planskiss samt en 

preliminär kostnadskalkyl framtagen utav Upplands-Brohus AB. 

Kostnadskalkylen grundar sig på funktionsprogram-Bostad med särskild 

service enligt LSS. Planskissen har tagits fram utav Totalarkitektur på uppdrag 

av Upplands-Brohus AB.  

Planskissen i bilaga visar förslag på en gruppbostad med en bruttoarea på cirka 

651 m2 BTA. Gruppbostaden ligger integrerat i ett hyreshus som Upplands-

Brohus AB projekterar på Kokillbacken i Kungsängens centrum.  

Gruppbostaden består utav 6 lägenheter vilka är storleksmässigt från 1 rum och 

kök på 34 kvm till 2 rum och kök på 40 kvm.  

Enligt Upplands-Brohus AB:s kostnadsanalys är gruppbostadens hyra 4 200 

kr/kvm. Detta kostar socialkontoret 2, 7 miljoner kronor per år.  Om samtliga 

lägenheter är uthyrda får socialkontoret en nettokostnad på 2,3 miljoner kronor 

per år.  

Totalt omfattar lägenheterna, efter samtal mellan Upplands-Brohus AB och 

socialkontoret, en genomsnittshyra för de boende på 1 700 kr/kvm, detta är 

jämförbart med gruppbostaden på Parkvägen. Månadshyran kommer att ligga 

på mellan 5 800 – 7 200 kr/månad för de boende.  

Barnperspektiv 

Byggnation utav en ny gruppbostad gynnar ungdomar och unga vuxna med 

funktionsvariationer att flytta hemifrån och bli självständiga.  
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Socialchef  

 Tf avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. Planskiss LSS-boende, Totalarkitektur, den 27 november 2019 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Upplands-Brohus AB 
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Plan för uppföljning av intern och extern 
verksamhet 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner socialkontorets plan för uppföljning av interna och 

externa verksamheter. 

 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 6 kap 6§ ska nämnderna inom sitt verksamhetsområde 

ansvara för att se till att nämndens alla verksamheter drivs enligt lagar, 

föreskrifter, mål och riktlinjer samt att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Detta gäller oavsett om verksamheten utförs i egen regi eller av en privat 

leverantör. I 10 kap 8§ framgår att i de fall skötseln av en kommunal 

angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska 

kommunen ansvara för att kontrollera och följa upp verksamheten.  

Socialkontoret har tagit fram en plan för uppföljning av Socialnämndens 

samtliga verksamheter. Uppföljning sker på flera olika sätt, bland annat genom 

granskning av verksamheternas kvalitetsberättelse. I berättelsen ska det framgå 

hur respektive verksamhet har arbetat under året för att säkra och utveckla 

kvaliteten. Det ska framgå hur brister uppmärksammas och tas omhand. Det 

ska vidare redogöras för vilka egenkontroller som är gjorda samt vilka 

förbättringsåtgärder som är genomförda samt planerade. Kvalitetsberättelsen 

ska också beskriva områden som avvikelsehantering, samverkan, 

medarbetarnas delaktighet i kvalitetsarbetet, riskanalyser, externa granskningar 

med mera. Utifrån resultaten ska en plan för kommande år presenteras. Utöver 

granskning av kvalitetsberättelser sker även individuppföljning, 

avtalsuppföljning av privata utförare, samverkansmöten, tematisk uppföljning 

med mera. Uppföljningsplanen säkerställer Socialnämndens 

uppföljningsansvar.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad den 4 mars år 2020 

 Bilaga-Plan för uppföljning av socialnämndens interna och externa 

verksamhet 
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Barnperspektiv  

Syftet med uppföljning av verksamhet är att säkerställa att kvaliteten är 

tillräckligt god och ska också tjäna som underlag för förbättringar. De privata 

utförare för barn- och ungdomsvården som kommunen köper tjänster från ingår 

i ramavtal där samverkande kommuner tillsammans bevakar kvaliteten. Ett av 

fler områden som bevakas extra är barn och ungas möjligheter till delaktighet 

och inflytande i vården.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef 

 

 

 

  

  

 

Bilagor 

1. Plan för uppföljning av socialnämndens interna och externa verksamhet 

Beslut sänds till 

 Enhetschef myndighet vuxen 

 Enhetschef myndighet barn och unga 

 Enhetschef biståndsenheten 
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Plan för uppföljning av S ocialnämndens verksamheter

Socialnämndens uppföljningsansvar

Enligt kommunallagen 6 kap 6§ ska nämnden inom sitt verksamhetsområde
ansvara för att alla verksamheter drivs enligt lagar, föreskrifter, mål och
riktlinjer samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Detta gäller oavsett om
verksamheten utförs i egen regi eller av en privat leverantör. I 10 kap 8§
framgår att i de fall skötseln av en kommun al angelägenhet genom avtal har
lämnats över till en privat utförare ska kommunen ansvara för att kontrollera
och följa upp verksamheten.

De verksamheter som ligger inom S ocialnämndens ansvarsområde styrs i
huvudsak av lagstiftning i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS). Enligt Socialstyrelsens föreskrift gällande
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) framgår att
alla leverantörer av socialtjänst är skyldiga att ha ett kvalitetsledningssystem.
Socialnämndens verksamheter består av myndighets - och utförarenheter. De
myndighetsutövande delarna utförs i egen regi , de kan inte överlåtas till en
privat leverantör. Även de flesta av nämndens utförardelar drivs i egen regi.
Up pföljning av den egna verksamhetens kvalitet görs i det upparbetade interna
system som kommunen har.

För upphandlade verksamheter utgör f örf rågningsunderlag ,
u pphandlingsdokument, anbud och tillhörande avtal underlag för uppföljningar
och granskningar. D et innebär att leverantören har ett eget ansvar för att
verksamheten är av god kvalitet och att den fortlöpande utvecklas och säkras.
Nu upprättad plan redovisar hur såväl egen som köpt verksamhet inom
S ocialnämndens ansvarsområde följs upp.
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Plan för uppföljning av privata utförare  

Nedanstående plan redovisar på vilket sätt och med vilket intervall verksamhet 
i privat regi följs upp för att möta de krav på uppföljning som finns. Det är 
avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd som ansvarar för uppföljning av 
de privata utförare som kommunen har upphandlat och tecknat avtal med. 

  

Verksamhet Typ av avtal Uppföljning år 2020 Uppföljning år 2021 

Ramavtal insatser 
för 
missbruksbehandling 

LOU  På förekommen 
anledning 

 Ingår i STIC från 
hösten december år 
2019. 
Uppföljningsplan 
ännu inte klart.  

 

Ramavtal barn och 
unga  

LOU  På förekommen 
anledning 

 Samverkan i 
uppföljning med 
samverkande 
kommuner. 
Fördelning av 
uppföljningsansvar 
sker i början av året, 
alla 
verksamhetsområden 
följs upp.  

 Årlig 
uppföljning i 
samverkan 
med ingående 
kommuner 

Ramavtal LSS LOU  På förekommen 
anledning 

 Avtalsuppföljning 
vid avrop fem eller 
fler 
placeringar/insatser 

 Undersöka om 
uppföljning kan ske i 
samverkan med de 
kommuner som 
samverkar i 
ramavtalet. 

 

Familjerådgivning LOU  Avtalsuppföljning  Tematisk 
uppföljning 
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A&L psykoterapi maj  

 Granskning av 
kvalitetsberättelse 
mars. 

maj 

 

 Granskning  
kvalitets-
berättelse mars 

Personligt ombud LOU 
direktupphandling 

 Granskning av 
årsberättelse 
december.  

 Årlig 
granskning av 
årsberättelse 

Ledsagarservice enl 
LSS, Destinys Care 

LOV  Följs upp i samband 
med avtal hemtjänst  

 Tematisk 
uppföljning  

 

Ramavtalsuppföljning 

Flertalet av de privata tjänster som kommunen köper för kärnverksamheten är 
ramavtal. Dessa är ofta upphandlade tillsammans med samverkande 
kommuner och består ofta av fler delområden. Alla villkor är fastställda på 
förhand i själva ramavtalet och tilldelningen sker via en fastställd 
rangordning. Ramavtalen gäller i regel i fyra år med möjlighet till 
förlängning men med regler för hur lång en förlängning kan vara.  
Det är avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd som ansvarar för att 
genomföra avtalsuppföljningar. Vid sidan av avtalsuppföljningar, som i 
huvudsak ska visa på verksamhetens kvalitetsarbete i förhållande till SOSFS 
2011:9, görs alltid individuppföljningar i de individavtal som alltid skrivs av 
beställande enhet.  
 
Det val som görs av vilka leverantörer som ska granskas bygger dels på hur 
mycket en viss utförare använts men kan också väljas ut med anledning av 
brister som beställaren har uppmärksammat.  
 
 

Insatser för barn och unga  

För nuvarande ramavtal för insatser för barn och unga finns en upparbetad plan 
för årlig uppföljning där de fyra ingående kommunerna tillsammans planerar 
för hur de fyra delområdena ska följas upp. Områden för uppföljning följer 
krav om kvalitet enligt SOSFS 2011:9 samt det förfrågningsunderlag som 
ligger till grund för kravställan. Resultat av uppföljningen delges de ingående 
kommunerna i en sammanställning för hela ramavtalet.  
Nuvarande ramavtal löper till och med den 31 maj år 2021 efter förlängning. 
Under mars år 2020 påbörjar tidigare samverkande kommuner en ny 
gemensam upphandling och kommer i det arbetet att lägga en plan för hur 
avtalen ska följas upp, i enlighet med nuvarande ramavtal.  
 

Insatser för vuxna  
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För insatser för vuxna i behov av missbruksvård finns ett ramavtal som även 
det innefattar delområden utifrån specifika behov, och också i samarbete med 
andra kommuner. Upplands-Bro är sedan december år 2019 även med i det 
STIC-avtal som berör missbruksvård och verksamheten kan från december år 
2019 avropa även från det. Hur uppföljning av detta ska organiseras och 
prioriteras är i dagsläget inte klart.  

LSS-insatser  

Även inom LSS-området finns ett ramavtal. Kvalitet- och verksamhetsstöd 
inhämtar information två ggr/år och följer upp om avrop har gjorts på fem eller 
fler platser eller insatser/leverantör.  
När ramavtalen inom LSS löper ut och ska upphandlas på nytt bör 
en diskussion föras om uppföljningsansvaret kan fördelas och 
samverkas om mellan ingående kommuner.  
 

Direktupphandlade tjänster/insatser 

Direktupphandling ska undvikas i största möjligaste mån men kan i vissa fall 
behöva användas. Behovet kan vara akut och det kan vara platsbrist hos 
leverantör inom ramavtal. Ett annat skäl kan vara att behoven hos den enskilde 
är så specifika att det inte ryms inom befintligt ramavtal. 
 

Det är verksamheten själv som ansvarar för att följa regelverket 
kring direktupphandling. Verksamheten ska dokumentera upphandlingen, 
kontrollera upphandlat företag, teckna individavtal och följa upp 
placeringen. Vidare ansvarar den upphandlande verksamheten för att 
regelbundet följa upp genomförda direktupphandlingar för att snabbt kunna 
uppmärksamma eventuella behov av upphandling av någon tjänst enligt LOU.  
 
 
 

Plan för uppföljning av verksamheter i egen regi   

De verksamheterna som drivs i kommunens egen regi följs upp på flera 
sätt och inom flera områden, både för myndighets- och 
utförarenheten. Respektive enhetschef har det övergripande ansvaret för att 
kvaliteten i verksamheten är fullgod och att insatserna utförs 
rättssäkert. Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd granskar 
verksamheternas kvalitetsarbete bland annat genom 
stickprovskontroller och genom granskning av verksamheternas 
kvalitetsberättelser.  
 
 

Kvalitetsberättelse 
  
Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd granskar nämndens samtliga 
interna, och på enhetsnivå skrivna kvalitetsberättelser, på samma sätt som för 
verksamheterna i extern regi. Det är också den avdelningen som skriver den 
nämndövergripande berättelsen som presenteras och godkänns av 
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socialnämnden. De enhetsvisa kvalitetsberättelserna är ett levande 
dokument som enhetschefer, samordnare och enhetsledare ska arbeta aktivt 
med under hela verksamhetsåret. Berättelsen ska vid årets slut ge 
verksamheterna underlag för kommande års prioriterade förbättringsarbete.   
 
 

Egenkontroller  
 

Samtliga verksamheter dokumenterar vid årets början sin egenkontrollplan 
i systemet Stratsys. Kartläggning av vilka kontrollmoment som ska genomföras 
under året beslutas bland annat utifrån verksamhetens inriktning och uppdrag 
samt utifrån resultat av tidigare års kontroller. 
 
Resultatet av genomförda egenkontroller samt planerade och genomförda 
åtgärder dokumenteras i egenkontrollplanen. I kvalitetsberättelsen beskrivs 
resultat av de mätningar som är gjorda. Exempel på mätningar är resultat av 
brukarundersökningar, granskningar av social dokumentation och kontroll av 
icke verkställda beslut. 
    
Stickprovskontroller av kvalitetsledningssystemet, SOSFS 2011:9  
 

Ett förbättringsarbete pågår för att utveckla Socialnämndens ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete. I ledningssystemet ska samtliga verksamheters 
processer och tillhörande rutiner finnas dokumenterade. Avdelningen för 
kvalitet- och verksamhetsstöd kommer att genomföra stickprovskontroller i 
systemet för att säkerställa att verksamheterna har arbetssätt och tydliga rutiner 
för att säkerställa kvalitetskrav. 
  
Individuppföljning 

Myndighetsenheterna genomför regelbundet individuppföljningar. 
Handläggande socialsekreterare ansvarar för planering och uppföljning av 
beviljade insatser till enskilda individer. Individuppföljningen fokuserar på 
vilken effekt insatsen har givit den enskilde.  
 

Riktad uppföljning på förekommen anledning  
 

Vid uppmärksammade omfattande brister eller på annan förekommen 
anledning genomför avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd, på uppdrag 
av socialkontorets ledningsgrupp, fördjupad uppföljning i berörd 
verksamhet. Riktad uppföljning kan vara indicerad om flertalet klagomål 
inkommit gällande en specifik verksamhet, vid allvarliga händelser i 
verksamheten eller liknande. 

 

Tematisk uppföljning - gemensam uppföljning för intern och extern 
verksamhet 

Den tematiska uppföljningen ska genomföras för nämndens samtliga 
verksamheter. Uppföljningen planeras genomföras vartannat år med start år 
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2021 och i ett avgränsat tema som bestäms från år till år. Val av tema kan vara 
avhängigt av specifika politiska mål, aktuella fokusområden eller med 
anledning av resultat i brukarundersökningar. 
   
För år 2021 är planen att göra uppföljningar utifrån temat trygghet. Trygghet 
kan mätas utifrån olika parametrar och kan se olika ut för olika 
verksamheter. Inför uppföljningen kommer en tydlig planering och 
instruktion att lämnas till samtliga verksamheter.   
 
 

Rapportering till nämnd  

Socialnämnden ska ha full insyn i genomförda uppföljningar för såväl intern 
som extern regi. Resultaten av uppföljningarna ger viktig information och kan 
ligga till grund för planering av kommande 
års mål, verksamhetsplaner och planer för förbättringsarbete. Ett 
samlingsärende planeras att skrivas två 
gånger årligen där genomförda uppföljningar av nämndens 
verksamheter presenteras. Samtliga verksamheters kvalitetsberättelser 
presenteras en gång årligen för socialnämnden.   
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Kvalitetsberättelse år 2019 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelse år 2019 för verksamheter 

i egen regi. 

2. Socialnämnden godkänner redovisning av kvalitetsberättelse från A&L 

Psykoterapi, familjerådgivning, med de rekommendationer till 

förbättringar som socialkontoret ger.   

Sammanfattning 

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

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

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

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

tillhandahåller. Genom att sammanställa resultat av mätningar i det som 

benämns egenkontroller har verksamheterna möjlighet att på ett systematiskt 

sätt uppmärksamma förbättringsbehov. 

Den nämndövergripande kvalitetsberättelsen är en sammanfattning av 

nämndens alla verksamheter som drivs i egen regi, såväl myndighetsdelar som 

utförardelar. Den ska ge en överskådlig bild av nämndens alla områden.  

Några områden som beskrivs i kvalitetsberättelsen är särskilt 

uppmärksammade, antingen med anledning av goda resultat/arbetsmetoder 

eller som uppmärksammade förbättringsområden.  

Utöver de verksamheter som drivs i egen regi har nämnden överlåtit 

verksamhet för familjerådgivning till privat aktör. Kommunen har sedan den 

18 mars år 2019 ett avtal enligt LOU med A&L Psykoterapi. Verksamheten 

ska enligt avtal skriva en kvalitetsberättelse. Berättelsen är bilagd ärendet vars 

innehåll sammanfattas under egen rubrik i tjänsteskrivelsen. 

 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 4 mars år 2020 

 Bilaga 1 Kvalitetsberättelse socialnämndens verksamheter i egen regi 

 Bilaga 2 Kvalitetsberättelse familjerådgivningen, A&L Psykoterapi 
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Ärendet 

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

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

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

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

tillhandahåller. Genom att sammanställa resultat av mätningar i det som 

benämns egenkontroller har verksamheterna möjlighet att på ett systematiskt 

sätt uppmärksamma förbättringsbehov. 

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

föregående kalenderår upprättas på enhetsnivå en kvalitetsberättelse. 

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

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

arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har 

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

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

Den nämndövergripande kvalitetsberättelsen är en sammanfattning av 

nämndens alla verksamheter, såväl myndighetsdelar som utförardelar. Den ska 

ge en överskådlig bild av nämndens alla områden.  

Några områden som beskrivs i kvalitetsberättelsen är särskilt 

uppmärksammade, antingen med anledning av goda resultat/arbetsmetoder 

eller som uppmärksammade förbättringsområden. De redovisas under 

nedanstående rubriker. 

 

Egenkontroller 

Socialnämndens verksamheter har relevanta mått för den egenkontroll som ska 

mäta efterlevnad av lagkrav om rättssäker handläggning. Enheterna har under 

året fokuserat sina mätningar på granskning av dokumentationen ur olika 

aspekter. Analys, förbättringsförslag och planer redovisas och tjänar som 

underlag för tänkta aktiviteter i det fortsatta kvalitetsarbetet. Över lag kan 

konstateras att nämndens verksamheter har god kontroll på sin dokumentation 

och hur kvaliteten därav ska mätas. 

Under hösten år 2019 har avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd arbetat 

fram en egenkontrollmall som är tänkt att täcka fler kvalitetsindikatorer än den 

som enheterna själva gör systematiskt avseende dokumentationskraven. De 

indikatorer som ligger till grund för den egenkontrollplan som nu ligger inlagd 

i Stratsys ska även mäta grad och kvalitet av samverkan, inflytande, 

tillgänglighet och information. Planen ska även ge svar på när mätning görs, av 

vem, hur resultat analyserar och tas tillvara samt plan för åtgärd. Avdelningen 

vill på detta sätt säkra att verksamheterna arbetar systematiskt med sitt 

förbättringsarbete. 
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Avvikelsehantering 

Samtliga verksamheter arbetar allt bättre med att både dokumentera och 

systematisera inkomna synpunkter. Avvikelser hanteras i de etablerade 

kvalitetsråd som varje enhet har som sin struktur för att sammanställa och 

åtgärda brister och ta tillvara förbättringsförslag.   

Brukarundersökningar och Öppna Jämförelser 

Brukarundersökningar blir en allt viktigare del i arbetet och enskildas 

uppfattning om verksamheten tas tillvara på ett systematiskt sätt. 

Socialkontorets arbete med Öppna Jämförelser utgör god kunskap om vad som 

behöver förbättras. Kontoret kan arbeta mer systematiskt med det underlag som 

Öppna Jämförelser ger vilket uppmärksammas som ett förbättringsområde. 

Samverkan 

Samverkan såväl internt som externt är en förutsättning för att säkra kvaliteten 

på de insatser som ges inom Socialnämndens verksamheter. De människor för 

vilka nämnden har ett särskilt ansvar rör sig ofta mellan fler enheter internt och 

mellan olika vård- och omsorgsgivare externt. Vid en genomlysning av hur väl 

enheterna har dokumenterade processer för sin samverkan har stora 

förbättringsområden uppmärksammats. Särskilt stora är dessa inom 

utförardelarna. Vidare saknas dokumenterad plan för på vilket sätt rutiner och 

processer ska uppdateras. Många processer har inaktuella datum vilket kan få 

konsekvenser för hur väl de efterlevs. 

Förbättringsområden 

Av de kvalitetsberättelser som har granskats framkommer att det finns behov 

av ökad kunskap om föreskriftens krav. Systematiken för att öka kvaliteten 

behöver innehålla information om vad verksamheten identifierar vara god 

kvalitet för just den verksamheten och också utifrån de kvalitetskrav som lagen 

föreskriver. Nästa steg är att identifiera vilken metod som ska användas för att 

mäta hur väl verksamheten lever upp till ställda kvalitetskrav. Detta ska göras i 

egenkontrollplaner som ska mäta olika kvalitetsindikatorer. Avdelningen för 

kvalitet- och verksamhetsstöd har under år 2019 omvärldsbevakat och 

undersökt hur ett samlat kvalitetsledningssystem för hela socialkontoret kan 

implementeras och se ut. Olika digitala lösningar har undersökts och i februari 

år 2020 har kontoret fattat beslut om systemval för införandet. Arbetet med 

processkartläggning och implementering kommer att fortgå under hela året i 

nära samarbete med kärnverksamheterna. 

Den redan beskrivna planen med enhetsvisa egenkontrollplaner ska fullföljas 

med mål om att dessa mått ska utgöra stommen i 2020 års kvalitetsberättelse. 

Även kvalitetsberättelsen ska för år 2020 skrivas på en mer detaljerad nivå och 

i första hand tjäna som tydligt underlag för verksamheten själv i sitt 

förbättringsarbete. 
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Familjerådgivningens kvalitetsberättelse 

Utöver de verksamheter som drivs i egen regi har nämnden överlåtit 

verksamhet för familjerådgivning till privat aktör. Kommunen har sedan den 1 

januari år 2019 ett avtal enligt LOU med A&L Psykoterapi som sträcker sig till 

den 31 december år 2020, med förlängningsoption till senaste den 31 december 

år 2022.  Verksamheten ska enligt avtal skriva en kvalitetsberättelse. En 

sammanhållen verksamhets- och kvalitetsberättelse har inkommit i februari år 

2020, enligt överenskommelse. I berättelsen redogörs för resultat av 

brukarundersökning som bland annat mäter grad av tillgänglighet, grad av 

förändring samt uppfattning om familjerådgivares insats.  Resultaten visar 

överlag på god kvalitet i arbetet även om analys av resultat saknas. Det finns 

mer att önska av verksamhetens kvalitetsberättelse, för att den ska motsvara de 

krav som finns angivna i SOSFS 2011:9. Dock ska noteras att utföraren inte 

har varit verksam i kommunen mer än ett år varför jämförelser med föregående 

år är svår att göra. Ett ledningssystem syftar bland annat till att förbättra 

verksamheten genom att utvärdera och följa upp arbetet. 

Några delar som helt saknas i berättelsen är: 

 Analys av resultat av enkätundersökning samt redovisning av bortfall 

 På vilket sätt verksamheten arbetar med synpunktshantering och 

avvikelser 

 ORS/SRS eller annan metod för att mäta grad av förändring 

 Beskrivning av hur samverkan sker med berörda samverkanspartners 

såsom skola och socialtjänst 

 Jämförelser med liknande verksamheter i landet i 

målgruppsrepresentation för att bevaka trender, se kring specifika 

behov i kommunen 

Kommentarer och synpunkter på innehåll kommer att återkopplas till 

verksamheten under mars år 2020 som en hjälp i det fortsatta arbetet.  

Barnperspektiv 

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

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

Detta gynnar de barn och ungdomar som har insatser inom kommunens 

socialtjänst.  
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1. Kvalitetsberättelse egen regi år 2019  

2. Kvalitetsberättelse familjerådgivningen, A&L Psykoterapi 

Beslut sänds till 

 Enhetschef vuxenenheten 

 Enhetschef barn och ungdomsenheten 

 Enhetschef biståndsenheten 

 Enhetschef grupp- och servicebostäder 

 A&L Psykoterapi, familjerådgivning 

 



Kvalitet - och v erksamhetsberättelse för familjerådgivningen Upplands - Bro
2019

Sedan 2019 - 03 - 18 levererar A&L P sykoterapi familjerådgivning åt Upplands Bro kommun.

Mål/Uppgift:

Familjerådgivningen är till för kommunens invånare.

Utgångspunkten för familjerådgivningens arbete är att hjälpa par, familjer och enskilda med
deras samlevnadsproblem. Familjerådgivning har i ett tidigt skede en klart förebyggande
effekt vad gällande männ iskors hälsa och välbefinnande.

Vi ser familjen som ett system där alla inbördes relationer påverkar varandra. Som
familjerådgivare arbetar vi utifrån parets önskemål. Vi vill ge par och familjer hopp och
förutsättningar för att förbättra sina par - och fa miljerelationer. Att få hjälp att hantera
konflikter och förbättra kommunikationen brukar vara vanliga teman i samtalen. Vår uppgift
som familjerådgivare är att hitta resurser och styrkor i parets berättelser och öka förståelsen
och nyfikenheten för den an dres värld. Till oss kan man vända sig både om man vill reparera
sin relation eller om man önskar separera.

Till familjerådgivningen kan man komma ensam för att prata om sin a nära relation er eller
tillsammans med sin partner eller andra nära familjemedlemm ar såsom syskon eller
bonusföräldrar.

Vi har sträng sekretess och för inga journaler.

Metod:

Vi arbetar utifrån en systemisk grund där vi ser medlemmarna i en familj eller i ett par som
delar av ett system där alla behöver vara delaktiga för att åstadkomma en förändring och där
tillstånd som är i familjer kan förstärkas eller motverkas av delar i systemet. Vi som
familjerådgivare hjälper paren genom att ställa frågor och prova olika tolkningar och idéer, vi
arbetar med kommunikationsmönster och problemlösningar utifrån parets behov. Hur vi ser
på, behandlar och kommunicerar med varandra påverkar vi lka vi är och hur vi mår. En bra
parrelation är en otroligt viktig del av vårt liv och har en stor påverkan på vår hälsa både
fysiskt och psykiskt. För barn är föräldrarnas parrelation en stor och viktig del av deras
uppväxtmiljö och hälsa.

När det bedöms som adekvat arbetar vi med Emotionellt fokuserad parterapi, EFT en
evidensbaserad metod för att arbeta med par vilken har ett starkt vetenskapligt stöd. EFT
baseras på metoder och teorier från främst anknytningsteorin, de humanistiska terapierna
och de sy stemiska psykoterapierna.

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



Bemanning:

Vi som arbetar här är socionomer , auktoriserade familjerådgivare och legitimerade
psykoterapeuter med lång er farenhet av att arbeta med människor och relationer. Vi arbetar
även som handledare och driver en psykoterapimottagning A&L psykoterapi med
mottagning centralt i Västerås. På företaget arbetar idag fyra personer. Vi har därmed
möjlighet att erbjuda olika b ehandlare utifrån behov och önskemål . Vi har även möjlighet att
erbjuda samtal på engelska. Önskas annat språk bokas tolk via kommunen.

Personalen har dels internhandledning inom arbetsgruppen samt extern handledning
regelbundet. För närvarande med handle dare Katja Bergsten leg psykolog och leg
psykoterapeut. Personalen har möjlighet och uppmuntras till vidareutbildningar inom par
och familjeterapi. All personal har lång erfarenhet av arbetet som familjerådgivare även i
andra kommuner. Vidareutbildning i E FT (emotionell fokuserad parterapi) samt sexologi för
familjerådgivare finns .

Öppettider:

Vi har öppet dagtid kl 8. 15 – 17.00 samt två kväll ar per vecka till 20.00 . I huvudsak är
mottagningen öppen måndagar , onsdagar och torsdagar. Vid behov kan även andra dagar
bokas.

Lokaler/Kontakt:

Man kan kontakta oss via vår egen hemsida eller Upplands - Bros kommuns hemsida, mejl
eller telefon. Via hemsidan kan personer skriva en bokningsförfrågan som besvaras samma
dag.

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

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

Pris:

Första besöket på familjerådgivningen är kostnadsfritt . Därefter kostar ett besök 250 kr.
20 19 05 01 höjdes priset från 125 kr till 250 kr. I samband med prisjusteringen blev första
besök gratis. Betalning sker via swish eller inbetalningskort direkt till A&L . Resterande
kostnad fakturerar A&L ko mmunen en gång per månad.

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

Allt övrigt arbete i form av bokning av samtal, avbokningar, övriga administrativa uppgifter,
möten, vidareutbildningar och liknande ingår i den summa kommunen betalar.



Kö:

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

Samverkan/ Information:

Vi strävar efter att familjerå dgivningen ska vara en naturlig, välrenommerad och lättillgänglig
verksamhet för kommunen invånare.

Vi har lämnat ut informationsblad om familjerådgivningen i kommunhuset, på alla skolor
s amt på individ och familjeomsorgen . Två informationsmöten har genomförts, ett med
skolkuratorer i kommunen samt ett med personal från individ och familjeomsorgen. Vi
samarbetar vid behov och önskemål från par/familjer med andra professionella runt en
famil j.

Brukarutvärdering :

Under fem veckor med start 1 november 2019 har vi haft en utvärdering av
familjerådgivningen. Besökare har fått fylla i en enkät anonymt. De som kom vid flera
tillfällen under november har enbart fyllt i vid det första besöket under månaden.

Av de som svarade hade 37 stycken haft parsamtal och två stycken haft individuellt samtal.

Nedan följer frågorna med en redovisning av svaren vid varje fråga samt en sammanställning
i diagramform. De tillfrågade fick även tre öppna frågor som åt erges nedan.

Fråga: Hur många samtal har du haft på Familjerådgivningen?

1 samtal = 9 st 5 samtal = 5 st

2 samtal = 4 st 6 samtal = 7 st

3 samtal = 4 st 7 samtal= 3 st

4 samtal = 7 st

Nedan följer ett antal frågor. Ringa in det svarsalternativ du tycker bäst överensstämmer
med din åsikt.

1=Stämmer inte alls 2=Stämmer dåligt 3= Stämmer till viss del 4= Stämmer bra 5=Stämmer helt.

1. Jag anser att jag har fått hjälp med det problem som jag kom hit med.
Svar: 1 = 0 st 2= 0 st 3 = 8 st 4 = 8 st 5= 23 st

2. Sedan samtalen här upplever jag att min partner förstår mig bättre.
Svar: 1= 0 st 2 = 2 st 3 = 8 st 4 = 10 st 5 = 18 st

3. Samtalen ha r underlättat kommunikationen med min partner.
Svar: 1 = 0 st 2 = 0 st 3 = 9 st 4 = 10 st 5 = 18 st



4. Samtalen har förändrat min partners bemötande mot mig då konflikter uppstår.
Svar: 1 = 0 st 2 = 1 st 3 = 9 st 4 = 17 st 5 = 11 st

5. Jag upplevde att jag och min partner fick lika mycket utrymme i samtalen.
Svar: 1 = 0 st 2 = 0 st 3 = 3 st 4 =11 st 5 = 28 st

6. Samtalen har gett mig en större förståelse för min partner.
Svar: 1 = 0 st 2 = 0 st 3 = 6 st 4 = 12 st 5 = 20 st

7. Jag kände att jag fick ett förtroende för familjerådgivaren.
Svar: 1 = 0 st 2 = 0 st 3 = 2 st 4 = 2 st 5 = 35 st

8. Jag upplevde att familjerådgivaren lyssnade på mig.
Svar: 1 = 0 st 2 = 0st 3 = 1 st 4 = 3 st 5 = 35 st

9. Jag upplevde att familjerådgivaren inte tog parti för en a parten.
Svar: 1 = 0 st 2 = 0 st 3 = 1 st 4 = 3 st 5 = 35 st

10. Jag skulle kunna rekommendera Familjerådgivningen till mina vänner.
Svar: 1 = 0 st 2 =0 st 3 =2 4 = 3 st 5 = 34 st

11. Jag tycker att lokalerna är trivsamma hos Familjerådgivningen.
Svar: 1 = 0 st 2 = 0 st 3 = 11 st 4 = 16 st 5 = 12 st

12. Jag upplever Familjerådgivningen som lättillgänglig när jag behöver kontakta dem.
Svar: 1 = 0 st 2 = 0 st 3 = 5 st 4 = 13 st 5 = 21 st

13. Jag blev erbjuden en samtalstid inom två veckor efter första kontakten.
Svar:1 = 1 st 2 = 0 st 3 = 3 st 4 = 6 st 5 = 28 st

14. Jag upplever att Familjerådgivningen har tillräckliga öppettider.
Svar: 1 = 0 st 2 = 2 st 3 = 4 st 4 = 8 st 5 = 24 st

Vad kunde ha gjorts annorlunda ?
- Inget just nu . Det var bra!
- Tydligt nummer att ringa efter första besöket om något inträffar.
- Allt varit bra!
- Kanske mer flexibla öppettider.
- Inget jag kommer på!
- Erbjuda lite senare tider, det tog en del tid från jobbet.
- Lite mer öppettider.
- Allt var bra!
- Fler tillfällen!



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

- Vi fick många bra råd och idéer kring hur vi ska lyckas ännu bättre.

- Deras otroliga bemötande och kunskap!

- En förståelse för hur man hanterar kriser, hur kroppen bearbetar kr is och stress.

- Råd och tips jag fått från familjerådgivaren. En öppenhet för samtal.

- Kunskapen som de delade med sig. Att se saker från olika håll, att förstå varför man reagerar
som man gör.

- Tacksamhet för den hjälp jag fått genom en mycket bra fami ljerådgivare!

- Vi har fått flera bra inputs som hjälper oss att hantera varandra i olika situationer.

- Mycket bra frågeställningar!

- Det är mycket som jag tar med mig!

- Backa!

- Sårbarhet, förståelse för min partner, mer öppna samtal mellan oss. Svårig heter med
bonusfamiljen och hur man kan hantera dem.

- Vi fick många bra råd och idéer hur vi ska lyckas ännu bättre. Väldigt stort förtroende för
henne.

- Fortsätta försöka prata i ”jag” termer med ”jag” budskap.

- Att man behöver kommunicera regelbunde t i en relation och prova att förstå varandra bättre
istället för att reagera utifrån försvar och sårade känslor.

- Olika strategier om hur jag kan bemöta min partner.

- En förståelse både till varför jag reagerar och känner som jag gör, samt större förstå else för
min partner.

- Mycket bra verktyg och att få mer insikt i hur den andra tänker och vise versa.

- Förståelse för min partner.

- Massor men framförallt att lyssna!

- Värdet av att prata mer med varandra.

- Kommunikationen mellan mig och min partner.

- Fortsätta försöka prata jag termer – tar med mig jag budskapet.
- Att man behöver kommunicera regelbundet i sin relation och prova att förstå varandra

bättre, än att reagera utifrån försvar och sårade känslor.
- För ståelse för varför jag själv reagerar som jag gör och större förståelse för min partner.



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

- Fortsätt med detta som det är!
- Alla telefon er borde lämnas utanför rummet, gäller alla inblandad e.
- Fortsätt som du gör.
- Fortsätt i samma anda!
- Fortsätt så här! Alla borde gå i parterapi!! <3
- Fortsätt som hon gjorde!
- Bättre tavla
- Jag är så nöjd med den vi träffar. Ulrika är proffsig, lugn och förtroendeingivande!
- Bra som det är!
- Allt var toppen, tusen tack! !
- Kaffe och te.
- Fortsätt med det du gör!
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Besöksstatistik:

Sedan starten 20 19 03 18 har vi haft 98 aktuella ärenden och totalt 299 genomförda samtal.
Antal sena avbokningar har under året varit 63 stycken. Totalt har 187 vuxna personer besök
oss på familjerådgivningen. Av de totalt 98 ärendena var 94 stycken parrelationsärenden. 72
ärenden har avslutats under året, resterande har fortsatt kontakten över årsskiftet.

Besökarna som kommit till familjerådgivningen är mellan 19 och +70 år Den övervägande
delen av besökarna är mellan 30 år och 50 år. I de familjer som varit i kontakt med
familjerådgivningen har det funnits 156 hemmavarande barn och 37 stycken barn med
umgä nge i familjen. I de ärenden som avslutats har tyngdpunkten i samtalen fördelats enligt
följande: Klargörande samtal 8 stycken, reparationsarbete 37 stycken, separationsarbete 8
stycken, vårdnads - och umgängesfrågor 5 stycken, övriga problem i parrelatione n 6 stycken
samt problem i övriga relationer 8 stycken.

En övervägande del av ärendena som avslutats under året har gått mellan 2 och 4 tillfällen
hos oss på familjerådgivningen.

Önskar ni någon ytterligare information är ni välkomna att höra av er per mail, telefon eller
boka in ett besök hos oss i våra lokaler på Tibble torg .

Socionom, leg psykoterapeut, handledare

A&L psykoterapi
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1 Presentation, syfte och mål 
Verksamheter inom socialnämndens verksamhetsområden ska systematiskt och 

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

nämndens skyldigheter är Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 

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

berättelsen från föregående kalenderår ska det framgå: 

 Hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 

verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår 

 Vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet 

 Vilka resultat som har uppnåtts 

Kvalitetsberättelsen ska vara så detaljerad att: 

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

och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar 

 Informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses 

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

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

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

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

uppmärksammats som förbättringsområden. Kvalitetsberättelsen med resultat utgör ett 

gott underlag vid planeringsdagar och de återkommande kvalitetsråd som 

verksamheterna har etablerade. 

En nämndövergripande kvalitetsberättelse är en sammanfattning av enheternas arbete 

och ska ge socialnämnden en övergripande bild av kvalitetsarbetet och vilka 

uppmärksammade områden som har identifierats. En mer detaljerad beskrivning finns 

att ta del av i de enhetsvisa berättelserna. 
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2 Verksamheten vänder sig till 
 

De verksamhetsområden som ligger under socialnämndens ansvar är: 

Myndighetsenheten som handlägger ärenden och myndighetsbeslut enligt lagstiftning i 

SoL, LVU, LVM och LSS. 

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

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

behov av introduktion samt till personer i behov av boende. 

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

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

flyktingbarn/ungdomar. 

Enheten ansvarar även för rekrytering och utbildning av familjehem. 

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

behov prövas genom lagstiftningen i både LSS och SoL. 

Utföraravdelningen, stöd och behandling har i uppdrag att verkställa 

myndighetsbeslut. Avdelningen har även öppen, icke biståndsprövad verksamhet. Inom 

enheten ryms: 

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

biståndsbeslut men också i öppen verksamhet, Bryggan, ett samarbete med Capio 

vårdcentral. 

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

kommunens sociala insatsgrupp som vänder sig till ungdomar från 13 - 29 år med 

kriminell identitet. För unga lagöverträdare ryms även kommunens ansvar för 

ungdomstjänst. 

Enheten driver även LANE, ett kommunalt stödboende för ensamkommande barn och 

unga. 

Härnevimottagningen erbjuder missbruksbehandling, enskilda stödsamtal samt 

anhörigprogram. 

Socialpsykiatrin erbjuder biståndsprövat boendestöd. För målgruppen finns även 

verksamhet i en träfflokal. 

Introduktionsstöd ges till nyanlända av introduktionsstödjare. 

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

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

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

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

 Avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd ansvarar för att de verksamheter som 

drivs i egen regi ges stöd i sitt kvalitetsarbete.  För kvalitetsberättelser är det främst krav 

enligt SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, vars efterlevnad 

bedöms och kontrolleras. 
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3 Riskbedömning 
Riskanalyser innebär att en uppskattning görs av hur sannolikt det är att en händelse ska 

inträffa samt att en bedömning görs av vilka negativa konsekvenser som skulle kunna 

bli följden av en händelse. 

En verksamhets ansvar och uppdrag, aktiviteter, målgruppsinriktning och metoder har 

betydelse för vilka analyser som är av särskild vikt att göra. Riskbedömningar utgör en 

viktig del i de specifika uppdrag som enheterna har. Ett tydligt exempel på detta är den 

riskbedömning som görs i arbetet på barn- och ungdomsenheten där metoden Signs-of-

Safety tjänar som grund i arbetet. 

I samtliga myndighetsutövande verksamheter bedöms risker och konsekvenser som 

beslut kan få för den enskilde. De olika handlingsalternativ som finns inför ett beslut 

värderas där hänsyn tas till risker, negativa konsekvenser och i förhållande till 

lagstiftningens krav. Enklare uttryckt kan man säga att det ligger i arbetets natur att i 

myndighetsutövning ständigt arbete med riskanalyser. 

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

ett tänkt förändrat arbetssätt eller implementering av en metod. Under år 2019 har inte 

några omorganisationer skett varför det inte har behövts någon analys av risker av den 

anledningen.  Det har heller inte införts någon ny arbetsmetod som annars skulle ha 

kunnat föranleda arbetet med en riskanalys. 

Några enheter har använt SWOT-analyser som en variant på riskanalyser för att se vilka 

utvecklingsmöjligheter som finns i ett arbete. Även denna metod kan belysa vilka risker 

som föreligger och ger en god bild av de förutsättningar som finns eller de prioriteringar 

som behöver göras i ett kommande utvecklingsarbete. Ett exempel på hur risker har 

identifierats är det arbete som är gjort inom vuxenenheten där personalförsörjningen har 

varit en stor utmaning. 

Processkartläggning tillsammans med riskanalys 

I samband med att i dokumenterad processform beskriva ett tillvägagångssätt för ett 

förfarande (i enlighet med krav i SOSFS 2011:9) görs en bedömning av vilka moment i 

processen som är riskfylld. Utöver detta ska processkartläggning säkra efterlevnad av 

lagkrav. Enklare uttryckt är de beskrivna processer som verksamheterna, i olika 

utsträckning har fastställt, ett resultat av riskbedömningar. 
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4 Egenkontroll 
Socialnämndens verksamheter har relevanta mått för den egenkontroll som ska mäta 

efterlevnad av lagkrav om rättssäker handläggning. Enheterna har under året fokuserat 

sina mätningar på granskning av dokumentationen ur olika aspekter. Analys, 

förbättringsförslag och planer redovisas och tjänar som underlag för tänkta aktiviteter i 

det fortsatta kvalitetsarbetet. 

Myndighetsenheten 

Vuxenenheten 

Den egenkontroll som har gjorts under år 2019 avser olika delar i 

handläggningsprocessen. I stickprovsgranskning av dokumentationen i enskilda ärenden 

har förbättringsbehov uppmärksammats avseende kommunicering av beslut, 

uppföljning av bistånd, formulerade mål med insats samt hur och att arbetsplaner 

används för förändringsarbetet i enskilda ärenden. Dessa förbättringsområden liknar de 

som redan under år 2018 har uppmärksammats. Enheten fortsätter sitt påbörjade arbete 

för att säkerställa en rättssäker handläggning genom kontinuerliga ärendegenomgångar, 

metodmöten och kvalitetsråd. 

Barn- och ungdomsenheten 

Kontrollen har fokuserat på de mest kritiska delarna i enhetens uppdrag, såsom 

skyddsbedömningar och lagstadgade utredningstider och förhandsbedömningar. 

Enheten håller lagstadgade krav för att säkra en rättssäker handläggning. 

De förbättringsområden som är uppmärksammade är brist på dokumenterade rutiner för 

hur utredningsplan ska se ut, rutiner för kommunicering samt för skyddsbedömningar. 

Enheten har påbörjat en plan för vilka aktiviteter som ska prioriteras, kontrolleras och 

följas upp i upprättad egenkontrollplan för år 2020. 

Biståndsenheten 

Även inom biståndsenheten har egenkontrollen koncentrerats på handläggningen och 

dess dokumentation. De förbättringsområden som har uppmärksammats tidigare år har 

vid 2019 års kontroll visat förbättrade resultat. Enheten har arbetat systematiskt med 

bristerna och ser idag att bland annat ett ärendes gång lätt går att följa från det att 

ansökan inkommer, att samtycke upprättas, att genomförandeplaner finns samt att 

insatser följs upp. 

Gemensamt för alla verksamheter är de kvalitetsråd som sedan länge är upprättade. 

Dessa regelbundna träffar tjänar som forum för att omhänderta uppmärksammade 

förbättringsområden. 

 Utföraravdelningen 

Stöd- och behandlingsenheten/socialpsykiatrienheten 

Den egenkontroll som enheten beskriver avser stickprovsgranskning av dokumentation. 

Resultaten har återkopplats och ansvarig personal har åtgärdat de brister som har 

uppmärksammats. Personal har fått stöd i att utveckla sin förmåga att föra journal samt 

att skriva genomförandeplaner. I LANE-verksamheten har föreståndare genom 

stickprov granskat dokumentationen och medarbetare har åtgärdat de brister som har 

framkommit. 
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Gruppbostäder, personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, kontaktperson 

Under året har dokumentation granskats för att säkerställa att den är tillräcklig, väsentlig 

och korrekt. För verksamheten är genomförandeplaner av särskild vikt då dessa ska 

konkretisera hur stödet ska utformas. 

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd 

Avdelningen har inte genomfört någon egenkontroll för enheternas räkning under år 

2019. Under hösten har avdelningen arbetat fram en egenkontrollmall som är tänkt att 

täcka fler kvalitetsindikatorer än den som enheterna själva gör systematiskt avseende 

dokumentationskraven. De indikatorer som ligger till grund för den egenkontrollplan 

som nu ligger inlagd i Stratsys ska även mäta grad och kvalitet av samverkan, 

inflytande, tillgänglighet och information. Planen ska även ge svar på när mätning görs, 

av vem, hur resultat analyserar och tas tillvara samt plan för åtgärd. Avdelningen vill på 

detta sätt säkra att verksamheterna arbetar systematiskt med sitt förbättringsarbete. 
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5 Klagomål och synpunkter 
Varje klagomål eller synpunkt ska utredas och återkopplas till den klagande. För detta 

redovisar enheterna en förhållandevis god ordning där rutiner för hantering följs. Ett 

enstaka klagomål på en verksamhet kan upplevas som mindre allvarligt men för att 

synpunkter ska kunna tjäna som underlag för förbättringar är det sammanställningen 

som är av störst vikt. Det är på en samlad nivå som mönster och trender kan upptäckas. 

De synpunkter och klagomål som har inkommit från myndighetsenheterna berör till 

största delen missnöje med handläggare samt de myndighetsbeslut som är fattade. Det 

ligger i sakens natur att många människor framför missnöje med just detta vilket är mest 

tydligt inom enheten för ekonomiskt bistånd. För att enheterna ska kunna analysera och 

kategorisera inkomna synpunkter är det av stor vikt hur man lyssnar in ett klagomål. Att 

vara missnöjd med ett beslut är inte detsamma som att vara missnöjd med till exempel  

bemötande eller det sätt på vilket verksamheten har informerat den enskilde. Att lyssna 

aktivt, kategorisera och på aggregerad nivå analysera synpunkter har stor betydelse för 

att få klarhet i om/på vilket sätt verksamheten behöver förbättras. 

Myndighetsenheten 

Vuxenenheten 

Antalet inkomna och hanterade klagomål har för år 2019 ökat betydligt i jämförelse 

med år 2018, från två år 2018 till elva år 2019. Skäl för ökningen är svår att identifiera 

men torde tyda på en ökad systematik i omhändertagandet av klagomålen, vilket är 

positivt. De inkomna synpunkterna har dock inte föranlett skäl för någon förändring i 

verksamheten även om de har omhändertagits på ett korrekt sätt. 

Barn- och ungdomsenheten 

För barn- och ungdomsenheten ligger antal och typ av klagomål på samma nivå som 

tidigare år. År 2019 har enheten hanterat tio inkomna klagomål vilka berör synpunkter 

på handläggningen och bemötande. Ansvarig chef har återkopplat samtliga klagomål till 

den enskilde. 

Biståndsenheten 

Biståndsenheten har hanterat tre klagomål under året, i jämförelse med åtta året innan. 

År 2019 har berört missnöje med insats. Vid analys av skillnader i inkomna klagomål är 

det tydligt att verksamheten har arbetat aktivt med de förbättringsområden som har 

identifierades under år 2018 vilka var tillgänglighet samt utredningstider. 

Enheten har under året arbetat med hanteringen av klagomål både avseende 

dokumenterade rutiner, blanketter och sammanställning på aggregerad nivå. 

 Utförarenheten 

Stöd- och behandlingsenheten 

Klagomål och synpunkter som har inkommit tas upp på varje enskild verksamhets 

arbetsplatsträff (APT) samt på enhetens kvalitetsråd. Klagomål diarieförs när 

klagomålet har åtgärdats. 

Varje enskilt fall har omhändertagits av respektive arbetsledare och åtgärder som 

bedöms lämpliga har vidtagits. Återkoppling till den enskilde har medfört att 

verksamheterna har fått en närmare kontakt med brukare och deras anhöriga. Detta kan 
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tolkas som att man i kontakten har känt förtroende för verksamheten och att inkomna 

synpunkter välkomnas. 

Gruppbostäder, personlig assistans /ledsagar -och avlösarservice, kontaktperson 

Enheten har arbetat för att få fler att inkomma med synpunkter. Men hänsyn till de 

målgrupper som enheten ansvarar för, med variationer i kommunikativ förmåga, har 

fokus lagts på hur man på bästa sätt kan ge enskilda bättre och varierade möjligheter att 

framföra sina synpunkter. Den delaktighetsmodell som ska införas inom verksamheten 

är ett viktigt verktyg för att stimulera den enskilde att framföra sina åsikter liksom även 

förenkling av den blankett som används för inkomna synpunkter. Vidare beskriver 

enheten det arbete som görs för att få rutiner och processer att bli kända och 

implementerade hos medarbetare. Sedan år 2018 har verksamheten tagit emot allt fler 

synpunkter från såväl anhöriga som enskilda vilket ses som ett gott underlag för 

möjlighet till ökad kvalitet. 
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6 Värdegrundsarbetet 
De värdighetsgarantier som socialnämnden har tagit fram ska säkerställa att den 

enskilde ges insatser av god kvalitet. Begreppet god kvalitet får olika bäring för de olika 

verksamheternas uppdrag och innehåll. Några av de värdeord som garantin innehåller är 

att den ska ge den enskilde god information, ge möjlighet till delaktighet och anpassas 

efter individuella önskemål, ge ett gott bemötande samt vara trygg. För att säkerställa att 

verksamheterna arbetar utifrån de garantier som är antagna behöver värdeorden 

konkretiseras och ges en innebörd som är mätbar. 

För de myndighetsutövande verksamheterna har konkret arbete gjorts för att möta flera 

av de kvalitetsmått som garantin innehåller. Inom enheten ekonomiskt bistånd har 

information, planer och broschyrer utformats för att vara lätta att förstå. 

Beslutsmotiveringar har förenklats och information finns på flera språk. 

Samtliga verksamheter har under år 2019 arbetat med värdighetsgarantin vid 

planeringsdagar och workshops samt i de kvalitetsråd som alla enheter har etablerat som 

ett forum för sitt utvecklingsarbete. 

Garantin görs känd på olika sätt. I utredningsarbetet informeras om den broschyr som 

finns. Kommunen har garantin publicerad på sin hemsida. Garantin och dess innebörd 

syns i flera av de aktiviteter och mätningar som verksamheterna har vilka berörs separat 

i kvalitetsberättelsen. Vidare fastställs och tydliggörs garantins inriktning av de krav på 

kvalitet som socialtjänstlagen respektive LSS kvalitetsparagraf anger. 
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7 Anmälningsskyldigheter 
Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna om 

lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. 

Genom att uppmärksamma brister kan man förhindra att liknande missförhållanden 

uppkommer igen. 

För att arbeta systematiskt med ärenden som rubriceras som lex Sarah är kännedomen 

om lagstiftningen och de lokala processer och rutiner som följer av yttersta vikt. För att 

säkerställa att kunskapen om socialtjänstens skyldigheter är känd och hålls levande har 

samtliga verksamheter ett årligt utbildningstillfälle som leds av avdelningen för kvalitet 

och verksamhetsstöd. Nyanställda får som del i sin introduktion information om de 

skyldigheter som åligger verksamheten. Rutiner och processer för hanteringen finns 

dokumenterade och kända. 

Under år 2019 har barn- och ungdomsenheten rapporterat missförhållanden rubricerade 

som lex Sarah vid tre tillfällen. Efter utredning konstaterades dock att ingen av de tre 

rapporterna var av så allvarlig karaktär att anmälan till IVO var nödvändig. 

Utredningarna visade på förbättringar avseende bland annat samverkan intern och 

externt samt effektivare informationsöverföring men också att rutiner och arbetsordning 

följts enligt det regelverk som enheten har att följa. 

Under år 2019 har gruppbostäder, personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, 

kontaktperson rapporterat sex avvikelser som rubricerades som lex Sarah. Två av dessa 

berörde hot och våld mellan brukare i en verksamhet. Ingen av rapporterna bedömdes 

efter utredning ha den allvarlighetsgrad som anmälan enligt lex Sarah kräver. Av 

utredning som följde av rapport framgick att verksamheten har hanterat händelserna på 

ett korrekt sätt både avseende omedelbara åtgärder och insatser för att förhindra att 

liknande händelser upprepas. 

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd kan efter utredning för året konstatera att 

många inkomna rapporter som har rubricerats som lex Sarah inte har den 

allvarlighetsnivå som anmälan till IVO kräver.  Att händelser som inträffar upplevs som 

allvarliga alltid hör till de som ska anmälas till IVO är inte alltid fallet. Utredningen ska 

ge svar på om det i verksamheten finns systematiska brister som behöver åtgärdas. 

Dessa kan till exempel vara bristande rutiner, otydliga eller obefintliga dokumenterade 

processer som beskriver ett flöde eller okunskap om hur rutiner för rapportering 

fungerar. 
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8 Avvikelser och förbättringsförslag 
Rapportering av avvikelser 

När avvikelser rapporteras, analyseras och utreds utgör de ett gott underlag för 

förbättringar i verksamheten. En avvikelse kan i sig uppfattas som mindre viktig men 

kan på en samlad aggregerad nivå utgöra information som visar på behov av 

förbättringar i till exempel rutiner och processer. Av den anledningen är det av stor vikt 

att verksamheten blir uppmärksam på alla typer av avvikelser och att det finns ett 

strukturerat och enhetligt sätt att dokumentera och följa upp dem. 

Risker med att inte arbeta systematiskt och enhetligt med avvikelser kan vara att 

uppmärksammade brister faller bort och att ingen åtgärd vidtas. 

För att säkerställa att avvikelser tas omhand har samtliga enheter inrättade kvalitetsråd 

där avvikelser analyseras, dokumenteras och i många fall leder till en direkt förbättring 

avseende till exempel dokumenterade rutiner och processer. 

Inom gruppbostäder, personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice och 

kontaktperson har en stor mängd avvikelser hanterats under år 2019. De flesta av dessa 

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

förtydligande av genomförandeplan och/eller verksamhetens rutiner. Anledningen till 

ökad rapportering beror på att enhetsledarna har arbetat aktiv under året med att 

implementera processen, vilket har givit effekt. 

Hantering av förslag på förbättringar 

Medarbetare har i sitt löpande arbete många tillfällen till reflektion över hur saker kan 

förbättras för ökad kvalitet i arbetet. De förslag som finns ska tas tillvara och utvärderas. 

Verksamheterna har en god struktur och mötesformer som ger möjlighet att stimulera 

idéer och förslag. 

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd kommer under år 2020 att arbeta för att 

ett digitalt avvikelsehanteringssystem införs, som kan hantera samtliga avvikelser (lex 

Sarah, avvikelser samt synpunktshantering). Ett sådant system ger möjlighet att på ett 

överskådligt sätt identifiera förbättringsbehov, ta tillvara värdefull statistik samt att all 

verksamhet får ett enhetligt sätt att registrera avvikelser, vilket säkrar arbetet. 

För året ligger även en plan att införa motsvarade digitala system för orosanmälningar. 

  



 

Socialnämnden, Kvalitetsberättelse 2019 14(24) 

 

 

9 Brukarundersökningar och öppna jämförelser 
Brukarundersökningar 

En kunskapsbaserad socialtjänst bygger på flera olika kunskapskällor där brukarnas 

åsikter är en viktig del. För att utveckla arbetet är det viktigt att fråga de som berörs av 

de insatser och det stöd som socialnämndens verksamheter erbjuder. I verksamheter där  

myndighetsutövning är central, och därmed ger den enskilde en begränsad möjlighet att 

påverka, är inhämtning av den enskildes uppfattning om hur arbetet bedrivs av stor vikt. 

Många grupper inom Socialnämndens verksamheter är resurssvaga på många olika sätt 

varför ett ännu större ansvar åligger verksamheterna att lyssna och ta tillvara de åsikter 

som brukare har. 

Svarsfrekvens är en viktig parameter att analysera vid sammanställning av enkäter. 

Även volymer har betydelse för huruvida ett resultat har signifikans eller inte. De 

mätningar som görs och de resultat som visas ska tolkas med försiktighet. Dock ska 

tilläggas att det finns ett värde i att den enskilde blir tillfrågad om sin uppfattning. Att få 

möjlighet att reflektera och ha synpunkter på de tjänster som erbjuds, hur man tycker att 

man har blivit bemött och hur tillgänglig man tycker att verksamheterna är ger den 

enskilde en ökad känsla av möjlighet att påverka, vilket i sig är viktigt att förmedla till 

kommuninvånare. 

Vuxenenheten 

Sedan flera år deltar vuxenenheten i den nationella brukarundersökning som leds och 

sammanställs av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Enkäten ska mäta 

tillgänglighet, inflytande och grad av förändring efter kontakt. Svarsfrekvensen har 

sedan start stadig ökat vilket är mycket positivt, detta får tolkas som att brukare är mer 

benägna att framföra sina åsikter. De positiva svaren har ökat och särskilt avseende hur 

tydlig information den enskilde tycker att man får. Ytterligare en mätning som är värd 

att nämna är grad av inflytande där enheten har förbättrat sina siffror. Särskilt goda 

resultat visar missbruksenhetens siffror och detta avseende alla åtta frågor som ingår i 

enkäten. 

Barn- och ungdomsenheten 

Enheten har tidigare deltagit i den brukarundersökning som leds av SKL men har ersatt 

den med brukarintervjuer. Dessa genomförs löpande efter varje utrednings slut. 

Grunden för de intervjuer som görs bygger på metoden Signs of Safety som är en 

modell för att utreda, bedöma och följa upp barns säkerhet och skydd inom den sociala 

barnavården. 

Synpunkter och upplevelser för barn som har varit placerade följs upp efter varje 

avslutad placering. Alla pågående placeringar följs dessutom upp en gång per år. Den 

enkät som ligger till grund för mätningen bygger på Signs of Safetyenkäter. 

Stöd och behandlingsenheten 

Inom samtliga delar av stöd och behandling har funnits beslut och en ambition om att 

använda SRS/ORS som utvärderingsinstrument för arbetet. Skalorna Outcome Rating 

Scale och Session Rating Scale mäter en klients mående och upplevelse av behandling 

och är exempel på uppföljningsinstrument som möjliggör systematisk uppföljning och 

utvärdering. Under år 2019 har metoden använts i begränsad utsträckning. 
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Den enhet som har använt metoden på ett systematiskt sätt är Solängen, i familjesamtal. 

Utvärdering har visat att de allra flesta är mycket nöjda med det stöd och den 

behandling som man har fått. 

Även LANE, stödboende för ensamkommande barn och unga, har med regelbundenhet 

använt metoden men konstaterar att den inte är helt anpassad efter de behov, och den 

situation som målgruppen befinner sig i. 

Under hösten år 2019 gjordes en bedömning av hur väl metoden är anpassad efter 

socialpsykiatrins målgrupp. Beslut fattades då om att inte använda SRS/ORS men med 

plan om att hitta andra former för att utvärdera arbetet. 

Metoden hör i huvudsak hemma inom behandling och lämpar sig bäst för missbruks- 

och familjebehandling. 

Ungdomsmottagningen genomför årliga enkäter till besökare. För år 2019 gjordes ingen 

men de förbättringsområden som uppmärksammades året innan är fortfarande aktuella 

att arbeta med. Unga har önskat utökad tillgänglighet i ökad drop-in-verksamhet samt 

att bokningar kan göras digitalt. 

Gruppbostäder, personlig assistans, ledsagar-och avlösarservice, kontaktperson 

Inom området grupp- och servicebostäder har brukarundersökningar genomförts enligt 

modell från SKL. Enkäten bestod liksom föregående år av sju frågor inom 

kvalitetsområdena självbestämmande, trygghet och bemötande. Sammanfattningsvis ger 

undersökningarna på servicebostad en bild av hög brukarnöjdhet inom samtliga 

områden. För gruppbostäder har området trygghet fått en lägre siffra jämfört med förra 

året. Den analys som gjorts av resultatet är att den upplevda tryggheten kan ha minskat 

på de verksamheter där det bor personer med utagerande problematik. Åtgärder som 

redan har vidtagits är ökad bemanning och interna förflyttningar inom gruppbostäderna, 

vilket antas ge ökad trygghet. 

Inom ledsagar- och avlösarservice har brukarnas nöjdhet följts upp genom regelbundna 

samtal där samordnare förhör sig om hur uppdraget fortskrider och om det är något 

brukaren önskar ändra på, såsom byte av ledsagare/avlösare. Vid varje uppföljning av 

genomförandeplanen har man också möjlighet att ta reda på om brukaren är nöjd eller 

om det är något vi kan göra annorlunda. 

Öppna jämförelser år 2019 

Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med 

hjälp av indikatorer. Resultaten av jämförelserna ger insyn och kan användas för att 

följa upp, analysera och utveckla socialtjänstens verksamheter på olika nivåer. 

Upplands-Bro deltar årligen i denna undersökning. 

Vuxenenheten 

Inom enheten ryms fyra stora huvudområden (ekonomiskt bistånd, ViNR, missbruk och 

integration) som i ÖJ hanteras var för sig. I den nationella sammanställningen finns 

uppmärksammade förbättringsområden som har varierad relevans för Upplands-Bro 

beroende på vilka olika prioriteringar och satsningar som verksamheten bedömer som 

viktigast. Många områden fungerar redan tillfredsställande. 

Utifrån prioriterade delar har verksamheten upprättat en handlingsplan med aktiviteter 

som under år 2019 är genomförda. 
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  Utbildning i AUDIT/DUDIT (testformulär som är utformade för att kunna mäta 

alkohol- och drogvanor) 

 Upprättande av samverkansöverenskommelser med vårdcentraler i kommunen 

 Inventering av kompetens 

 Upprättande av samverkansöverenskommelse med det kommunala 

bostadsföretaget Upplands-BroHus 

 Rutiner för vräkningsförebyggande arbete 

Barn- och ungdomsenheten 

Av resultat på riksnivå presenterar Socialstyrelsen några specifika förbättringsområden 

som har uppmärksammats. 

 Erfarenhet av barnhandläggning är låg och andelen med mer än fem års 

erfarenhet har sjunkit 

 Kompetensutveckling för familjehem 

 Barn och ungas delaktighet  

 Information till barn och unga om deras rättigheter/kontaktuppgifter till IVOs 

barn -och ungdomslinje 

Barn- och ungdomsenheten har uppmärksammat de nationella resultaten och kan 

konstatera att flera av ovanstående förbättringsområden som Socialstyrelsen 

uppmärksammar i kommunerna redan är områden som barn-och ungdomsenheten har 

ett gott arbete för.  Kompetensförsörjningen är god och barn och ungas delaktighet 

möjliggörs genom särskilt utarbetade verktyg anpassade för barnets eller den unges 

ålder. Under år 2020 kommer informationsmaterial att färdigställas och rutiner för att 

säkerställa att barn och unga har information om sina rättigheter att implementeras. 

Biståndsenheten 

Av resultat på riksnivå presenterar Socialstyrelsen några specifika förbättringsområden 

som har uppmärksammats. 

 Rutiner och arbete för att utreda möjligheter från daglig verksamhet till ordinärt 

arbete 

 Samverkan för barn med funktionsnedsättning 

 Användning av IBIC (Individens Behov I Centrum) som är ett arbetssätt som 

utgår från den enskildes förmåga och behov 

 Samverkan mellan den sociala barn- och ungdomsvården och 

funktionshindersomsorg 

Upplands-Bro saknar skriftlig rutin för att årligen prova möjlighet till arbete eller 

praktikplats för de som deltar i daglig verksamhet. Det finns däremot olika 

samverkansformer som ska underlätta för den enskilde till en utveckling inom daglig 

verksamhet. Dock redovisar inte enheten någon som har gått från daglig verksamhet till 

ordinärt arbete under år 2019. 

Upplands-Bro kommun har en aktuell skriftlig rutin för samordning i enskilda ärenden 

mellan LSS-barn och utredningsenheten barn och unga. Det finns även en beslutad 

överenskommelse om samverkan mellan LSS-barn och landstingets barn- och 

ungdomspsykiatri. Biståndshandläggare på enheten har en nära samverkan med 

socialsekreterare inom vuxenenheten. Samverkan sker på alla nivåer från chef, 

samordnare och biståndshandläggare/socialsekreterarnivå. 
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Biståndsenheten använder IBIC i alla utredningar och uppföljningar inom LSS och SoL 

under 65 år. 
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10 Kompetensutveckling 
I socialtjänstlagens kvalitetsparagraf tydliggörs att insatser ska ges så att de tillgodoser 

den enskildes behov av stöd och hjälp och att insatsen uppnår sitt syfte. Detta förutsätter 

personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Personal ska bemöta de som söker stöd 

och hjälp så att de känner sig trygga i mötet med socialtjänsten och med det stöd de får. 

Socialtjänsten ska hålla sig uppdaterad på metodutveckling, om ny lagstiftning kräver 

kompetenshöjande insatser och inventera om viss kompetens saknas för att utföra 

arbetet. 

Under år 2019 har olika prioriterade utbildningar genomförts, både internt och externt. 

Detta både för att inhämta ny kunskap men också för att upprätthålla inarbetade metoder 

och arbetssätt med evidens. Samarbete underlättas och ger ökad kvalitet i gemensamma 

utbildningssatsningar. Socialnämndens verksamheter har under året genomgått ett flertal 

utbildningar som har relevans för samtliga områden. Några av dessa är: 

 MI-Grundkurs i Motiverande Intervju-Socialkontoret har en ambition och en 

målsättning om att samtliga medarbetare ska ha grundkunskap i metoden varför 

årlig inventering görs av behov. 

 FREDA kortfrågor (En standardiserad bedömningsmetod för arbete mot våld i 

nära relationer). Landets nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns 

våld mot kvinnor har inneburit att kommunerna i landet behöver få ökad 

kunskap och goda metoder för att upptäcka och ge stöd. Frågan angår 

kommunens samtliga kontor. 

 Lågaffektivt bemötande-Under året hölls tre storföreläsningar för kontorets 

utförardelar, myndighetsdelar och även som erbjudande till kommunens egna 

kontrakterade familjehem. 

 HBTQ-Alla verksamheter ska arbeta för att bli mer inkluderande med god hbtq-

kompetens. Genom ökad kunskap om livsvillkor och konsekvens av normer ökar 

förutsättningar för att ge ett gott bemötande. 

 Lex Sarah-Återkommande och årlig utbildning för samtlig personal som hålls 

internt av avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd. 

 SIP- (Samverkande Individuell Plan). Med anledning av det lagkrav som sedan 

1 januari år 2010 tydliggör ansvar för SIP:ar ska grundläggande kunskap 

säkerställas. 

Utöver detta har möjligheterna till självständigt lärande i webbutbildningar inom flera 

områden kommit att bli ett bra sätt att fördjupa sig inom specifika områden. 

Socialstyrelsen och Kunskapsguiden är exempel på platser som erbjuder kontinuerliga 

utbildningar. 

Enheterna har egna prioriterade delar som är specifika. Inom barn- och ungdomsenheten 

har den fortsatt största kompetenssatsningen skett inom området Signs of Safety. Flera 

personer har gått en fem dagar lång fördjupningsutbildning och hela enheten har deltagit 

i regelbunden handledning utifrån arbetssättet. Enheten har också genomgått utbildning 

för att underlätta och effektivisera dokumentation. 

Vuxenheten har ett bredd uppdrag varför ett flertal varierade utbildningar har 

genomförts och då utifrån en kompetensinventering. För gruppen som arbetar med 
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missbruk och beroende har utbildning givits i LVM-lagstiftning och ASI 

(standardintervju för kartläggning och bedömning av problem och resurser för personer 

med missbruks- och beroendeproblem) 

Biståndsenheten har stor nytta av de utbildningar som ges från Forum Carpe, ett forum 

inom funktionshinderområdet. Forum Carpe har ett uppdrag att genomföra 

kompetensutveckling, hålla i nätverk och sprida goda exempel för arbete med 

målgrupper inom funktionshinderområdet. Uppdraget grundar sig i att samordna 

aktiviteter. 

Inom stöd och behandling har familjebehandlare genomgått utbildning för föräldrastöd 

och för möten med barn och unga med problematisk skolfrånvaro. Den senare 

utbildningen kommer att utgöra gott underlag i det påbörjade samarbetet med 

utbildningskontoret för att motverka skolfrånvaro. 

En av fler utbildningar inom gruppbostäder, personlig assistans, ledsagar- och 

avlösarservice har hållits i TAKK (tecken som stöd), en metod för att stödja 

kommunikation som används tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling. 
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11 Samverkan 
Samverkan såväl internt som externt är en förutsättning för att säkra kvaliteten på de 

insatser som ges inom Socialnämndens verksamheter. De människor för vilka nämnden 

har ett särskilt ansvar rör sig ofta mellan flera enheter intern och mellan olika vård- och 

omsorgsgivare externt. 

Målet för verksamheten ska vara att den ger den enskilde effektiv och ändamålsenlig 

hjälp där samordning ger vinster både avseende rätt kompetens, korrekt information och 

tydlig ansvarsfördelning. 

I SOSFS 2011:9 framgår tydligt att processer och rutiner ska beskriva hur samverkan 

ska bedrivas. 

Intern samverkan 

Verksamheterna inom socialnämndens ansvarsområde är beroende av varandra. 

Myndighetsdelarna utreder ett behov som ofta resulterar i ett beslut om insats. 

Nämndens utförarenheter ska verkställa ett biståndsbeslut. Tillsammans ska dessa 

interna parter utvärdera resultatet av insatsen. Ett sådant arbete kräver god samordning 

och tydlighet i ansvar. Dokumenterade och aktuella processer fyller en viktig funktion 

för att säkerställa att insatser ger det resultat som är tänkt. Att samtliga arbetar enligt en 

utarbetad struktur säkrar kvalitet varför uppföljning av efterlevnad, revidering av 

processer och implementering har mycket stor betydelse. 

Extern samverkan 

Den externa samverkan som bedrivs har ofta ett samverkansavtal som grund. I detta 

framgår hur samverkan ska ske, vad som förväntas av olika huvudmän och hur 

uppföljning av avtalet ska gå till. Ibland har ett avtal ett slutdatum, ibland löper det på 

tillsvidare. För att ett samverkansavtal ska få den effekt som är tänkt krävs en tydlig 

beskrivning av vem som bär ansvar för uppföljning och att rutiner och processer 

konkretiserar och tydliggör ansvar. 

Några enheter beskriver resultat och vinster med en fungerande samverkan. Tydliga 

rutiner gällande arbetsfördelning och uppdrag konstateras gynna klienten där även 

tydliga gemensamma mål med samverkan och inriktning har stor betydelse för den 

enskilde. 

Identifierade förbättringsområden 

Vid en genomlysning av hur väl enheterna har dokumenterade processer för sin 

samverkan har stora förbättringsområden uppmärksammats. Särskilt stora är dessa inom 

utförardelarna. Vidare saknas dokumenterad plan för på vilket sätt rutiner och processer 

ska uppdateras. Många processer har inaktuella datum vilket får konsekvenser för hur 

väl de efterlevs. 

Några uppmärksammade delar som behöver förbättras är samverkan mellan enheten 

ekonomiskt bistånd och Arbetsförmedlingen där frekvens på möten behöver öka samt 

där samverkan för fler grupper behöver breddas och även ges utrymme för samråd kring 

specifika ärenden. 

Det framgår även att vissa samverkansforum behöver ses över avseende syfte och mål. 

  



 

Socialnämnden, Kvalitetsberättelse 2019 21(24) 

 

 

12 Tillsyner 
IVO 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), är den myndighet som ansvarar för tillsyn av 

socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS). IVO finns främst till för vård- och omsorgstagare och ska genom sin tillsyn bidra 

till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar 

och andra föreskrifter. Tillsyn av verksamhet är välkommen och ger goda underlag för 

förbättringar. 

Under år 2019 har IVO genomfört tillsyn av LANE, kommunens stödboende för 

ensamkommande barn och unga. Verksamheten har bedömts vara av god kvalitet och 

uppfylla de krav som IVO ställer. För år 2019 var IVOs tema för uppföljningen trygghet 

och tillgänglighet där verksamheten fick goda betyg. Verksamhetens dokumentation 

bedömdes som föredömlig. 

Enskilda kan lämna synpunkter och klagomål till IVO som sedan bedömer om ärendet 

är av sådan art att verksamheten behöver yttra sig eller om inkommet missnöje ska 

föranleda en tillsyn från IVO. Ingen verksamhet har under år 2019 emottagit begäran 

om yttrande med anledning av inkommet klagomål från enskild. 

Kommunal revision 

Från kommunens förtroendevalda revisorer gavs uppdrag till Ernst & Young att granska 

socialnämndens verksamheter avseende den sociala dokumentationen i enskilda 

ärenden. Resultatet visar på en i huvudsak tillfredsställande lagefterlevnad. De 

förbättringsområden som genomlysningen har uppmärksammat är främst brist på 

genomförandeplaner inom utförarenheten stöd och behandling, Härnevimottagningen. 

Konsultuppdrag 

Under året har konsult givits ett uppdrag att genomlysa och lämna förslag på åtgärder 

för att öka kvaliteten inom socialpsykiatrin. Granskning har gjorts av såväl 

myndighetsenhetens arbete som utförare och i första hand belyst begrepp som samsyn, 

värdegrund och samarbete. Parterna kommer under år 2020 att arbeta med de 

åtgärdsförslag som framkommit i den rapport som har presenterats. 

Intern kvalitetsgranskning 

Under år 2019 genomförde avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd en 

granskning av samtliga grupp- och servicebostäder. Granskningen visade att 

verksamheterna har ändamålsenliga rutiner och god struktur men att vissa övergripande 

rutiner saknas. Under år 2019 har ett omfattande arbete genomförts med framtagande av 

ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Under år 2020 fortsätter implementering. 

I undersökningen framkom brister inom dokumentation och då framför allt när det 

gäller upprättande och uppföljning av genomförandeplaner enligt IBIC. Under år 2020 

kommer detta område att prioriteras. Det framkom att samtliga verksamheters 

journalanteckningar är tillräckliga, väsentliga och korrekta. 
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13 Personalens delaktighet 
Medarbetare har en skyldighet att delta i det systematiska kvalitetsarbetet där 

engagemang och delaktighet har stor betydelse. Att ta tillvara inkomna rapporter, 

synpunkter och klagomål och att ha god kunskap om hur verksamhetens rutiner och 

processer ser ut för hanteringen har stor betydelse för kvalitetsutvecklingen. 

Vidare ska beskrivna processer och rutiner för kärnverksamheten vara väl kända och 

användas för att säkra att samtlig arbetar på ett liknande sätt. Dessa ska regelbundet 

följas upp, utvärderas och vid behov förändras. Ett led i att säkerställa att medarbetare 

arbetar i enlighet med processer och rutiner är att se till att dessa är utformade för de 

som ska arbeta med dem och att man i enheten arbetar fram begripliga och 

lättförståeliga beskrivningar tillsammans. 

Verksamheterna har etablerade och strukturerade kvalitetsråd där avvikelser, inkomna 

synpunkter och förbättringsförslag hanteras. Enheterna har ett tillfredsställande och 

planerat sätt för att delge samtliga medarbetare viktiga och uppmärksammade 

förbättringsområden och också tydlig planering för de aktiviteter som behövs för att 

förbättra verksamheten. Forum som APT (arbetsplatsträff) och planeringsdagar är 

tillfällen där medarbetare görs delaktiga och där roller och arbetsuppgifter planeras. 
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14 Förbättringsområden 
Grundläggande kunskap om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

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

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

information om vad verksamheten identifierar vara god kvalitet för just den 

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

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

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

kvalitetsindikatorer. 

Egenkontroller och de resultat som dessa ger ska analyseras och förbättringsbehov 

åtgärdas, med ny plan om med vilka aktiviteter som ska hjälpa till att öka kvaliteten. 

Enheternas sätt att mäta, sammanställa och planera för åtgärder avseende aktgransning 

är mycket god vilket kan förklaras av att man under flera år har arbetat systematiskt 

med ständiga förbättringar. 

Enheterna redogör över lag väl för vilka andra mätningar som görs men redovisar ofta 

inte resultatet av mätningen och heller inte vilka åtgärder som planeras att vidtas. På så 

sätt fullföljs inte det systematiska kvalitetsarbetet så som det är tänkt. 

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd har för verksamhetsår 2020 färdigställt 

mallar för egenkontroll för att underlätta för enheterna att lägga in relevanta 

kontrollmoment och också svara på vem som gör mätningen, hur den tas omhand och 

vilka åtgärder som ska vidtas om avvikelser upptäcks. 

Organisationsträdet i Stratsys har för år 2020 förändrats till en mer detaljerad nivå för 

att säkerställa att varje verksamhet äger sina specifika kvalitetsområden. På så sätt 

tydliggörs ansvar för en specifik verksamhet och åskådliggör förbättringsområden på ett 

enklare sätt. 

Identifierade förbättringsområden för fler enheter 

I enheternas kvalitetsberättelser återfinns förbättringsområden som är gemensamma. 

Några av dessa är: 

 I vilken grad och på vilket sätt verksamheterna kan arbeta för att säkerställa krav 

i barnkonventionen 

 Kommunicering-Fler enheter har identifierat kommunicering som ett 

förbättringsområde 

 Uppföljning av bistånd-Rutiner och planer för hur och när ett bistånd följs upp 

 Dokumenterade egenkontrollplaner 

 Metoder för ökat brukarinflytande 

 Dokumenterade processer och rutiner och framför allt samverkansprocesser 

internt 

Enhetsvisa uppmärksammade förbättringsområden 

Vuxenenheten 

 Förtydligande av innehåll och ramverk i riktlinjerna för bostäder där kommunen 

är hyresvärd 
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Barn- och ungdomsenheten 

 Följa upp och analysera resultat av de brukarenkäter som görs i 

utredningsarbetet samt för de barn som är placerade. Enheten redovisar att 

enkäter och intervjuer görs men resultat och hur materialet används för 

verksamhetens utveckling saknas i enhetens kvalitetsberättelse. 

Stöd och behandling 

 Användandet av SRS/ORS som metod för att utvärdera sitt eget arbete/upplevd 

förändring för den enskilde 

 Återinförande av kvalitetsråd samt klargörande av rådets funktion och roll 

 Socialpsykiatrin, fortsatt arbete med 2019 års genomlysning som utgångspunkt  

 Informationsspridning av det förebyggande arbetet som drivs för familjer, 

särskilt anpassad för de med bristande språkkunskaper 

 Ökad tillgänglighet för ungdomsmottagningen 

 Tillse att genomförandeplaner upprättas på Härnevimottagningen 

Plan för år 2020 

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd har under år 2019 omvärldsbevakat och 

undersökt hur ett samlat kvalitetsledningssystem för hela socialkontoret kan 

implementeras och se ut. Olika digitala lösningar har undersökts och i februari år 2020 

har kontoret fattat beslut om systemval för införandet. Arbetet med processkartläggning 

och implementering kommer att fortgå under hela året i nära samarbete med 

kärnverksamheterna. 

Den redan beskrivna planen med enhetsvisa egenkontrollplaner ska fullföljas med mål 

om att dessa mått ska utgöra stommen i år 2020 års kvalitetsberättelse. Även 

kvalitetsberättelsen ska för år 2020 skrivas på en mer detaljerad nivå och i första hand 

tjäna som tydligt underlag för verksamhetens egna förbättringsarbete. 
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Rapportering av ej verkställda och verkställda 
beslut per den 31 januari 2020 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej verkställda 
och verkställda beslut per den 31 januari 2020 till kommunens revisorer. 

2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och 
verkställda beslut per den 31 januari 2020 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 januari 2020 fanns det tre ej verkställda 

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

avslutats under perioden och avser insats enligt LSS. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2020. 

 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.  
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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 januari 2020 

Individ och familjeomsorg, insatser enligt SoL 

Vid rapporteringstillfället den 31 januari 2020 fanns det inte några ej 

verkställda beslut att rapportera från handikappomsorgen. 

Handikappomsorg, insatser enligt SoL 

Vid rapporteringstillfället den 31 januari 2020 fanns det inte några ej 

verkställda beslut att rapportera från handikappomsorgen. 

Insatser enligt LSS 

Vid rapporteringstillfället den 31 januari 2020 fanns det tre ej verkställda 

beslut enligt LSS. Samtliga ärenden avser bostad med särskild service. 

 

Skäl till att beslut avseende boende med särskild service ej verkställts är att den 

enskilde tackat nej till erbjuden plats i samtliga ärenden. I två av fallen har de 

enskilda även tackat nej till boende utanför kommunen. Båda inväntar 

öppnande av nytt boende i februari 2020. De två sistnämnda besluten kommer 

senare att verkställas i februari 2020. 

Tre tidigare inrapporterade ej verkställda beslut har avslutats under perioden. 

Barnperspektiv 

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

 

  

Socialchef  

 Tf avdelningschef Kvalitét- och 

verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. Statistikrapport 

 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 

 Kommunens revisorer  

 



     2020-04-17 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 
 
Rapporteringstillfälle 31 januari 2020 

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 

Ledsagar-
service 

Kvinna/ 
flicka 

Man/ 
pojke 

Datum för 
verkställighet/avslut 

2019-07-24   X X  2019-12-31 

2019-07-24   X X  2020-02-13 

2019-09-27 X   X  2020-01-27 

 

 

Rapporteringstillfälle 31 januari 2020 

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, 2019-
10-07 samt 2020-01-15. Den 
enskilde kommer troligtvis tacka ja 
till den senast erbjudna lägenheten. 
 



     2020-04-17 

2019-08-28  X  X  Den enskilde har tackat nej till 
boende utanför kommunen. Den 
enskilde vill flytta till boende som 
öppnar i februari 2020. (Beslutet 
kommer senare verkställas 2020-02-
15). 

2019-09-19  X   X Den enskilde har tackat nej till 
boende utanför kommunen. Den 
enskilde vill flytta till boende som 
öppnar i februari 2020. (Beslutet 
kommer senare verkställas 2020-02-
15). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



     2020-04-17 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) 

 

 

Rapporteringstillfälle 31 januari 2020 

 

 

Rapporteringstillfälle 31 januari 2020 

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 

Inget att rapportera 
 

      

 

 

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 

Inget att rapportera       
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Beslut genomlysning organisation ekonomiskt 
bistånd 

Förslag till beslut 

 Socialnämnden beslutar att ge socialkontoret i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för ny organisation inom försörjningsstöd. 

  

Sammanfattning 

Sett till sin omfattning är försörjningsstöd ett av de mest betydelsefulla 

områdena inom socialt arbete. Stödformen utgör den kostnadsmässigt största 

enskilda biståndsinsatsen inom individ- och familjeomsorgen och det 

vanligaste skälet till att människor kommer i kontakt med socialtjänsten.  

Ett grundläggande mål med arbetet med försörjningsstöd är att invånare i 

Upplands-Bro ska etablera sig på arbetsmarknaden och försörja sig själva. För 

att nå det målet vill socialkontoret arbeta fram en organisation och en 

arbetsmetod som syftar till att kommunens resurser utnyttjas så effektivt som 

möjligt. Socialnämnden föreslås fatta beslut om att ge socialkontoret i uppdrag 

att genomföra en genomlysning av samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten, 

AME och enheten för försörjningsstöd. Ärendet ska även tas upp för beslut i 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

De områden som en genomlysning ska ge svar på är bland annat effekter och 

resultat av befintliga arbetsmetoder, inventering av målgrupper och olika 

behov, värderingar och synsätt, kompetens, statistik och jämförelsetal. 

Socialkontoret har som mål att under resten av år 2020 utreda nuvarande 

organisation och arbetsmetod samt att ge socialnämnden ett förslag på en 

ändamålsenlig organisation med aktiv start från början av år 2021. 

 

 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 23 april år 2020. 
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Ärendet 

Sett till sin omfattning är försörjningsstöd ett av de mest betydelsefulla 

områdena inom socialt arbete. Stödformen utgör den kostnadsmässigt största 

enskilda biståndsinsatsen inom individ- och familjeomsorgen och det 

vanligaste skälet till att människor kommer i kontakt med socialtjänsten. Som 

samhällets sista ekonomiska skyddsnät fångar det upp en mängd olika behov. 

Merparten av de försörjningssvårigheter det handlar om har någon form av 

arbetslöshetsproblematik i botten.    

Hushåll med mer varaktiga behov av försörjningsstöd ökar och de psykosociala 

problemen är komplexa. Det betyder att åtgärder och insatser för att nå målet 

om egen försörjning behöver vara varierade, stegvisa och samordnade med 

andra huvudmän. 

Socialtjänsten har det dubbla uppdraget att dels utreda och fatta beslut om 

rätten till bistånd och vidare att hjälpa biståndstagare till självförsörjning. Här 

spelar kommunens arbete med arbetsmarknadsinsatser en stor roll.  

 

Kostnadsutveckling av försörjningsstöd 

Behovet av försörjningsstöd påverkas av en rad olika faktorer såsom 

konjunkturläge, tillgång till arbete, utformning av statliga trygghetssystem samt 

inkomst- och kostnadsutveckling. De grupper som står långt från 

arbetsmarknaden är extra utsatta för strukturella förändringar. Några grupper 

som ofta nämns är utrikes födda kvinnor med långvarigt försörjningsstöd samt 

ensamstående mödrar. Övriga individuella faktorer som påverkar hur vägen 

mot egen försörjning ser ut är graden av utbildning, arbetslivserfarenhet, 

språkkunskaper och psykisk och fysisk hälsa. 

I Upplands-Bro kommun har kostnaderna för försörjningsstöd stadigt ökat i 

takt med befolkningsökning och den ökade mottagningen av nyanlända 

flyktingar. Nyanlända som efter två år lämnar etableringen, och sin 

grundförsörjning med ersättning från staten, har lång väg kvar till såväl arbete 

som bostad. Denna grupp har fortsatt stora behov av arbetsinriktade insatser. 

Vilken effekt den rådande Coronakrisen kommer att ge är svår att förutse men 

socialkontoret spår en betydande ökning av nya hushåll samt att tiden i 

bidragsberoende kommer att bli längre.  Regeringen avser att tillföra 

Arbetsförmedlingen medel för att möta kommande behov för människor som 

står långt från arbetsmarknaden i form av arbetsmarknadsutbildningar och 

andra arbetsmarknadspolitiska program vilka är insatser som nogsamt behöver 

bevakas. 

 

Organisering av arbetsmarknadsinsatser 

De arbetsmarknadsinsatser som Upplands-Bro kommun kan erbjuda ligger idag 

organiserade inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden, arbetsmarknadsenheten, 

(AME). AME erbjuder både kartläggning av arbetsförmåga och 
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jobbsökarverksamhet, såväl i verksamhet inom kommunen som på den 

reguljära arbetsmarknaden. Genom beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen 

initieras ett samarbete mellan socialkontoret och AME med ett gemensamt mål 

om att den enskilde ska hitta en väg mot egen försörjning.  

 

Genomlysning av ekonomiskt bistånd 

Ett grundläggande mål med arbetet med försörjningsstöd är att invånare i 

Upplands-Bro ska etablera sig på arbetsmarknaden och försörja sig själva. För 

att nå det målet vill socialkontoret arbeta fram en organisation och en 

arbetsmetod som syftar till att kommunens resurser utnyttjas så effektivt som 

möjligt. Socialkontoret vill arbeta för att korta ner bidragstiden genom att 

snabbt kunna erbjuda sysselsättning i de ärenden där det finns olika grad av 

arbetsförmåga. En fungerade samordning med tät uppföljning från 

biståndsbeslut till insats kräver ett gemensamt förhållningssätt, en tydlig 

arbetsordning och mätbara mål. Socialnämnden föreslås fatta beslut om ge 

socialkontoret i uppdrag att genomföra en genomlysning av samarbetet mellan 

arbetsmarknadsenheten, AME och enheten för försörjningsstöd. Ärendet ska 

även tas upp för beslut i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

De områden som genomlysningen ska ge svar på är bland annat effekter och 

resultat av befintliga arbetsmetoder, inventering av målgrupper och olika 

behov, värderingar och synsätt, kompetens, statistik och jämförelsetal. 

En analys av dessa områden ska ligga till grund för de prioriteringar som 

socialkontoret anser är de mest strategiska att arbeta med, både utifrån 

prioriterade målgrupper och vilken metod och organisering som kan antas ge 

bäst effekt för att både korta bidragstiden i befintliga hushåll men också för att 

hindra nya sökande från att fastna i bidragsberoende. 

 

Tidsplan 

Socialkontoret har som mål att under resten av år 2020 utreda nuvarande 

organisation och arbetsmetod samt att ge socialnämnden ett förslag på en 

ändamålsenlig organisation med aktiv start från början av år 2021. 

 

Barnperspektiv 

Föräldrars etablering i arbete utgör en stark skyddsfaktor för barns hälsa. Att 

växa upp i en familj med långvarigt ekonomiskt bistånd medför risker senare i 

livet. Att aktivt arbeta för att människor ges möjlighet att självständigt forma 

sina liv främjar barns utveckling. 
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Socialchef  

 T.f avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

 

 

  

  

 

Beslut sänds till 

 Socialchef 

 Verksamhetschef Centrum för vuxenutbildning och arbetsmarknad 
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Tillfällig anpassning av riktlinjerna för 
ekonomiskt bistånd med anledning av Covid -
19 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att vuxenenheten inom socialkontoret får 
möjlighet att anpassa tillämpningen av riktlinjerna för handläggning av 
ekonomiskt bistånd för sökande med kostnader som kan härledas till 
konsekvenser av Corona/Covid-19.

2. Socialnämnden beslutar att de tillfälligt anpassade riktlinjerna gäller 
från och med den 18 maj till och med den 31 oktober 2020.

3. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning 

Socialkontoret anser att utifrån rådande situation av Corona/Covid-19 så 

behöver riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd tillfälligt anpassas 

för att möjliggöra för enskilda att så snart som möjligt återfå en normal och 

självförsörjande tillvaro. 

Genom att införa en tillfällig anpassning av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd 

kan socialkontoret få utökade möjligheter att göra avsteg från riktlinjerna i 

bedömningen av rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen för de för de hushåll 

som fått ökade kostnader och stora ekonomiska konsekvenser på grund av 

Corona/Covid-19.  

Socialkontoret föreslår att Socialnämnden beslutar att vuxenenheten får 

möjlighet att anpassa tillämpningen av riktlinjerna för handläggning av 

ekonomiskt bistånd för sökande med kostnader som kan härledas till 

konsekvenser av Corona/Covid-19. Socialkontoret föreslår även att den 

tillfälliga anpassningen är gällande mellan perioden den 18 maj till och med 

den 31 oktober 2020.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2020
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 Bilaga - bilaga till riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd-

tillfällig anpassning av riktlinjerna med anledning av Covid-19 den 7 

maj 2020 

Ärendet 

Kommunens ordinarie riktlinje för handläggning av ekonomiskt bistånd 

beslutades i Socialnämnden den 12 december 2019 § 103. Riktlinjen är giltig 

mellan den 1 januari 2020 till den 31 december 2020.  

Syftet med riktlinjerna är likabehandling i kommunen utifrån gällande 

lagstiftning när det gäller såväl bidragsnivå och förutsättningar för rätt till 

ekonomiskt bistånd som de insatser som ska erbjudas från socialtjänstens sida. 

Riktlinjerna ska samtidigt ge stöd och vägledning för arbetet.  Riktlinjerna 

anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet men ska inte tolkas som 

absoluta regler. Enligt socialtjänstlagen ska en individuell behovsprövning 

alltid göras.  

Tillfällig anpassning av tillämpningen av riktlinjerna med 
anledning av Covid-19 

Utifrån rådande situation av Corona/Covid-19, anser socialkontoret att 

riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd, tillfälligt behöver 

anpassas för att möjliggöra för enskilda att så snart som möjligt återfå en 

normal och självförsörjande tillvaro. Socialkontoret befarar att hushåll som 

tidigare legat på gränsen till behov av försörjningsstöd men klarat sig på små 

marginaler, nu kan komma att behöva kompletterande försörjningsstöd. 

I bilaga till riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd-tillfällig 

anpassning av riktlinjerna med anledning av Covid-19 framkommer några utav 

de exempel på avsnitt i riktlinjerna som utifrån rådande omständigheter kan 

kräva en annan bedömning än vad som vanligtvis görs. Det kan bland annat 

röra de krav att klienten ska avyttra realiserbara tillgångar såsom bostadsrätt 

och villa samt söka en billigare hyresrätt. Det kan även röra kraven på att 

klienten ska lägga ned sitt företag i syfte att ställa sig till arbetsmarknadens 

förfogande samt att omedelbart skriva in sig hos Arbetsförmedlingen och 

ALFA-kassa. 

Utöver dessa krav så ska socialsekreteraren alltid ta hänsyn till hur 

klientens/hushållets ekonomi varit de senaste tre månaderna med hänvisning 

till den enskildes ansvar att planera för sin ekonomi. Detta krav kan utgöra en 

grund till avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd. Socialkontoret bedömer 

att hushållen inte har kunnat förutse konsekvenserna av den pandemi som 

råder.  

Dessa exempel ska dock inte ses som fullständiga och utesluter inte att även 

andra områden kan vara aktuella. Det är individens/hushållets behov utifrån 

rådande situation som styr tillämpningen av riktlinjerna. 
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Vid ansökningar om ekonomiskt bistånd görs alltid individuella 

behovsprövningar. Genom att införa en tillfällig anpassning av riktlinjerna för 

ekonomiskt bistånd kan socialkontoret få utökade möjligheter att göra avsteg 

från riktlinjerna i bedömningen av rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen för de 

för de hushåll som fått ökade kostnader och stora ekonomiska konsekvenser på 

grund av Corona/Covid-19.  

Socialkontoret föreslår således att Socialnämnden beslutar att vuxenenheten får 

möjlighet att anpassa tillämpningen av riktlinjerna för handläggning av 

ekonomiskt bistånd för sökande med kostnader som kan härledas till 

konsekvenser av Corona/Covid-19 enligt bilaga. Socialkontoret föreslår även 

att den tillfälliga anpassningen är gällande mellan perioden den 18 maj till den 

31 oktober 2020.  

Barnperspektiv 

I alla bedömningar avseende beslut om ekonomiskt bistånd bevakas barnets 

rätt. Barnperspektivet beskrivs i utredning och den särskilda hänsyn som har 

tagits i de beslut som fattas. Det finns hög risk för missbruk, psykisk ohälsa 

och våld i nära relation i familjer som drabbas av kris i form av till exempel 

arbetslöshet som nu uppstår i fotspåren av Covid-19. 

 

  

Socialchef  

 Tf. avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd  

 

Bilagor 

1. Bilaga till riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd-tillfällig 

anpassning av riktlinjerna med anledning av Covid-19 den 7 maj 2020 

Beslut sänds till 

 Enhetschef vuxen 
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1 Tillfällig anpassning av tillämpningen av 
riktlinjerna med anledning av Covid-19 

 

Gäller från den 18 maj 2020 till och med den 31 oktober 2020. 

Bilagan gäller oavsett version av riktlinjerna.  

1.1 Bakgrund och syfte  
Den aktuella situationen avseende spridningen av Corona/Covid-19 medför 
ökade kostnader och stora ekonomiska konsekvenser för många hushåll. Till 
följd av detta har Socialnämnden givit socialkontoret en möjlighet till en 
tillfällig anpassning gällande tillämpningen av riktlinjerna. Detta innebär en 
utökad möjlighet att göra avsteg från riktlinjerna om det krävs utifrån 
individens situation. Syftet med anpassningen är att möjliggöra för enskilda att 
så snart som möjligt kunna återgå till att vara självförsörjande. 

1.2 Individuella bedömningar  
Vid ansökningar om ekonomiskt bistånd görs alltid individuella 
behovsprövningar. Bedömningarna ska göras med ett helhetsperspektiv på den 
enskildes och hushållets totala situation och de krav som ställs på den 
biståndssökande ska anpassas efter dennes individuella förmåga och 
förutsättningar. Utifrån situationen i omvärlden är de individuella 
bedömningarna av särskild betydelse och kan i vissa fall kräva avsteg från 
riktlinjerna. Förvaltningen behöver samtidigt säkerställa att det finns en 
likvärdighet i de bedömningar som görs.  

1.3 Tillämpning  
Nedan ges några exempel på avsnitt i riktlinjerna som utifrån rådande 
omständigheter kan kräva en annan bedömning än vad som vanligtvis görs. 
Dessa exempel ska dock inte ses som fullständiga och utesluter inte att även 
andra områden kan vara aktuella. Det är individens/hushållets behov utifrån 
rådande situation som styr tillämpningen av riktlinjerna.  

1.3.1 Prövning om behovet kan tillgodoses på annat sätt  

I riktlinjerna framgår att det vid en bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd 
ingår en prövning av om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Denna prövning 
kan utifrån rådande läge behöva göras mer situationsanpassat för att möjliggöra 
för individen att snabbare kunna återgå i självförsörjning.  
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1.3.2 Bedömning av vad som är ett långvarigt behov  

Utifrån nuvarande riktlinjer bedöms behovet av ekonomiskt bistånd vara 
långvarigt om det överstiger tre månader. Denna tidsfrist kan i vissa fall 
behöva förlängas utifrån rådande läge. 

1.3.3 Krav på sänkning av hyreskostnad  

Utifrån rådande situation kan det i vissa fall vara nödvändigt för ett hushåll att 
bo kvar i nuvarande bostad för att inte riskera att försättas i bostadslöshet. 
Barnperspektivet behöver särskilt beaktas i dessa bedömningar.  

1.3.4 Krav på att avyttra realiserbara tillgångar  

Utifrån det rådande marknadsläget kan det behöva göras en individuell 
bedömning av huruvida det är rimligt att ställa krav på exempelvis försäljning 
av bostadsrätt, villa eller fordon utifrån vilka konsekvenser det skulle kunna 
medföra för hushållet. Barnperspektivet behöver särskilt beaktas.  

1.3.5 Krav på att avveckla företag  

Utifrån rådande situation kan kravet på att avveckla företagsverksamhet och 
ställa sig till arbetsmarknadens förfogande för att kunna beviljas 
försörjningsstöd, i vissa fall behöva frångås. Detta om behovet av bistånd 
bedöms som akut och tillfälligt. Så snart intäkter inkommer från företaget ska 
dessa dock användas för livsföring. Det behöver utredas om individer med eget 
företag kan ta ut lön eller kan ha rätt till a-kassa, enligt den av regeringen 
föreslagna utökade möjlighet att få a-kasseersättning för ett vilande företag, 
innan rätten till ekonomiskt bistånd träder in.  

1.3.6 Hänsyn till hur hushållets ekonomi varit de tre senaste 
månaderna  

Hushållen har i det här fallet inte kunnat förutse konsekvenserna av Corona-
viruset vilket bör tas hänsyn till i prövningen av rätten till bistånd.  

1.3.7 Hembesök  

Utifrån risken för smittspridning bör hembesök undvikas i den mån det är 
möjligt. 
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Tertialrapport 1 år 2020  

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner tertialrapport 1 år 2020. Socialnämnden översänder 
densamma till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Socialnämnden visar ett negativt resultat med 6,7 mnkr vilket motsvarar 7,1 
procent. Huvudsakligen beror underskottet på höga kostnader för externa 
placeringar samt integration. På helår prognostiseras ett negativt resultat med 
15,5 mnkr motsvarande 6,6 procent.  

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för perioden med 4,1 mnkr 
motsvarande 78,0 procent och prognostiserar ett negativt resultat med 12,5 
mnkr motsvarande 79,1 procent. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad den 14 maj år 2020 

• Tertialrapport maj år 2020 för Socialnämnden 

Barnperspektiv 
Barns bästa bevakas genom att berörda verksamheter beskriver aktiviteter som 
berör barns delaktighet.   
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

De målgrupper som Socialnämnden har ansvar för är i krislägen särskilt beroende av att 

de tjänster som ska tillförsäkra trygghet och stöd fungerar väl. Det betyder att 

verksamheten behöver beredskap för akuta krislägen och också förmåga att riskbedöma 

både akuta och långsiktiga konsekvenser för grupper och enskilda. 

Den pågående Coronakrisen har givit verksamheten möjlighet att prova sin beredskap 

och handlingskraft. Daglig omvärldsbevakning, rekommendationer och beslut från 

bland annat Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och samverkande 

kommuner har varit viktiga källor till kunskap och beslut för Socialnämnden. 

Verksamheten kan konstatera mycket gott arbete där såväl samarbete som flexibilitet 

har haft avgörande betydelse för den pågående situationen. 

  

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Socialnämnden ansvarar för omsorg om personer med funktionsnedsättning samt att 

barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. 

Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med 

missbruksproblematik, boendestöd och träfflokal för personer med psykiska 

funktionshinder samt kommunens flyktingmottagande. 

Socialkontorets tre myndighetsenheter handlägger ärenden enligt Socialtjänstlagen 

(SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utföraravdelningen 

bedriver verksamhet som grupp- och serviceboenden, daglig verksamhet, personlig 

assistans, stöd för barn, unga och familjer samt öppenvård för personer med 

missbruksproblematik och socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet- och 

verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande administration, genomför avtals- 

och kvalitetsuppföljningar, håller i övergripande projekt, omvärldsbevakning samt 

samordning av nämndärenden och budgetarbete. 

Inom grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet enligt LSS ansvarar Nämnden 

för hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå. 

1.3 Viktiga händelser under året 

Vuxen  

 Under våren år 2020 har en gemensam utbildning ägt rum för ökad kunskap om 

hedersrelaterat våld, riktad till de tre myndighetsutövande enheterna. 

 Påbörjat uppdrag för strukturerad urinprovtagning inom öppenvården. 

Barn, unga och familjer 

 Under årets första tertial har barn- och ungdomsenheten gjort en förändring av 

gruppindelningen och skapat en placeringsgrupp. Det främsta målet med denna 

förändring är att i större utsträckning kunna tillgodose placerade barn och ungas 

behov. 
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 Det prioriterade och påbörjade arbetet med barn och ungas delaktighet fortgår 

och flera aktiviteter har genomförts. Stödmaterialet "Min väg genom 

socialtjänsten" vänder sig till unga och är en utveckling av det sedan tidigare 

upparbetade materialet för barn. Syftet är att öka barn och ungas förståelse för 

utredningsarbetet. 

 Sedan en längre tid har ungdomsmottagningen haft vakanser. Bemanning på 

ungdomsmottagningen har sedan årets början stabiliserats i form av 50 procent 

barnmorsketjänst samt läkare en dag per vecka. 

 Förändrat uppdrag hos ungdomsstödjare med ökat fokus på uppsökande arbete 

dagtid på skolor sedan kommunen sedan februari år 2020 har inrättat en 

fältgrupp som ersätter tidigare kvällstid för ungdomsstödjarna. 

 Digitala möten med anledning av Covid-19 har i familjesamtal givit möjligheter 

till nya arbetsmetoder som kommer att kunna vidareutvecklas. 

Funktionsnedsättning 

 Ringvägens servicebostad gick i drift från den 1 februari år 2020. 

 LOU-avtal tecknat för ny utförare av personlig assistans. Verksamhetsövergång 

sker den 1 oktober år 2020. 

 Från år 2020 ligger daglig verksamhet och sysselsättning inom Socialnämndens 

ansvarsområde. 

 Delar av daglig verksamhet hålls sedan början av mars stängd på grund av 

Covid.-19 och personal har omfördelats till hemtjänsten och LSS-boenden. 

 För att säkerställa en patientsäker vård med patienten i centrum under Covid-19 

har hälso- och sjukvårdsenheten bemannat med sjuksköterskor på kvällar och 

helger som ett komplement till den externt upphandlade jourverksamheten. 

Socialpsykiatri 

 Träfflokalen för socialpsykiatrins målgrupp stängdes i mitten av mars med 

anledning av Covid-19. Promenader och telefonkontakt har under peioden ersatt 

samvaro i träfflokalen. 

Integration 

 Avveckling av stödboendet för ensamkommande unga har genomförts och 

innebär att innebär att kvarvarande ungdomar har flyttat till en gemensam bostad 

med insats träningslägenhet. 

Övergripande 

 Planerat arbete har med anledning av Covid -19 fått lägre prioritet till förmån för 

organisering och aktivt arbete med bemanning inom särskilt boende äldre samt 

hemtjänst. Arbete med ett förbättrat kvalitetsledningssystem är initierat men har 

försenats med anledning av Covid-19. 

 Kvalitetsutvecklare och MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) har under 

tertial 1 utgjort ett stort stöd och resurs för kärnverksamheten avseende såväl 

informationsspridning som beställning av skyddsutrustning. Den 

kommunövergripande organisation som under perioden har upprättats har i stora 

delar utgjorts av resurser från avdelningen. De erforderliga och formella 

politiska beslut som har behövt fattas under pågående pandemi har krävt extra 

arbete från avdelningen. 

 Slutfört upphandling personlig assistans där avdelningens kvalitetsutvecklare har 
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en samordnande funktion i samarbetet med Järfälla kommun för LOU-avtal. 

 Förstärkt ledarskap inom utföraravdelningen med ytterligare en avdelningschef. 

Ekonomiskt bistånd 

 Tillskott av en konsultläkare som hjälp i utredningsarbetet för att se möjligheter 

till annan försörjning och/eller för att ta nästa steg i rehabiliteringsprocessen. 

Resursen tjänar även som ett lärande för handläggare i att självständigt kunna 

arbeta metodiskt med de försörjningshinder som upptäcks. 

 Samarbetet med arbetsmarknadsenheten (AME) har fortgått under perioden. 

 Fortsatt arbete med ökad digital hantering av biståndsansökan och dess 

handläggning. 
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2 Ekonomi 

2.1 Årets resultat 

Driftredovisning 

Socialnämnden Budget 202004 Redovisat 202004 Avvikelse 202004 
Avvikelse 

201904 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Vuxen 8 117 1 098 8 515 1 059 -398 -39 -437  

Barn/Unga/Familj 14 397 255 17 124 362 -2 727 107 -2 620  

Funktionsnedsätt
ning 60 702 13 891 61 011 12 154 -309 -1 737 -2 046  

Socialpsykiatri 5 884 348 5 463 370 421 22 443  

Integration 18 258 19 582 16 723 14 749 1 535 -4 833 -3 298  

Övergripande 6 663 61 5 387 88 1 276 27 1 303  

Summa 114 021 35 235 114 223 28 782 -202 -6 453 -6 655  

 

Ekonomiskt 
bistånd Budget 202004 Redovisat 202004 Avvikelse 202004 

Avvikelse 
201904 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ekonomiskt 
bistånd 5 333 66,7 9 553,7 183,4 -4 220,7 116,7 

-4 
104,0 -2 815 

Summa 5 333 66,7 9 553,7 183,4 -4 220,7 116,7 
-4 

104,0 -2 815 

2.2 Helårsprognos 

Socialnämnden Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Vuxen 24 242 3 293 23 369 3 320 873 27 900 

Barn/Unga/Familj 43 007 765 47 501 2 359 -4 494 1 594 -2 900 

Funktionsnedsättning 182 472 41 673 179 443 29 744 3 029 -11 929 -8 900 

Socialpsykiatri 17 671 1 045 19 796 1 070 -2 125 25 -2 100 

Integration 55 305 59 345 48 133 49 673 7 172 -9 672 -2 500 

Övergripande 19 942 193 19 942 193 0 0 0 

Summa 342 639 106 314 338 184 86 359 4 455 -19 955 -15 500 

 

Ekonomiskt Bistånd Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Ekonomiskt Bistånd 16 000 200 28 723 423 -12 723 223 -12 500 

Summa 16 000 200 28 723 423 -12 723 223 -12 500 

2.3 Ekonomisk analys 

Socialnämnden visar ett negativt resultat med 6,7 mnkr, vilket motsvarar 8,4 procent. 

Huvudsakligen beror underskottet på höga kostnader för externa placeringar samt 
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integration. På helår prognostiseras ett negativt resultat med 15,5 mnkr motsvarande 6,6 

procent. 

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för perioden med 4,1 mnkr motsvarande 

78,0 procent och prognostiserar ett negativt resultat med 12,5 mnkr motsvarande 79,1 

procent. 

Covid -19 
De extra kostnader som har förekommit  för Socialnämnden på grund av Covid -19 

avser konsultkostnader till följd av sjukskrivningar. Anställda som under mars och april 

månad tillfälligt har arbetat på andra enheter har legat kvar med sina lönekostnader på 

anställande enhet. Några enheter har  tillfälligtvis fått ta in konsulter för att täcka upp 

för ökade sjukskrivningar men endast under kort tid. De kostnader som uppkommit för 

skyddsutrustning har belastat Äldre- och omsorgsnämnden. 

Vuxen  

Resultatet visar ett underskott med 0,4 mnkr. Antalet placeringar har varit högre under 

perioden då öppenvård har bedömts inte vara tillräckligt, 0,5 mnkr, tomhyror för sociala 

lägenheter, 0,2 men vägs upp av lägre personalkostnader, 0,3 mnkr. 

På helår prognostiserar verksamhetsområdet ett överskott med 0,9 mnkr då antalet 

placeringar beräknas visa ett mindre underskott med 0,7 mnkr medan 

personalkostnaderna beräknas visa ett överskott med 1,6 mnkr. 

Barn, unga och familjer 

Resultatet visar ett underskott med 2,6 mnkr beroende på höga kostnader för placeringar 

2,1 mnkr samt höga personalkostnader 0,5 mnkr. Flera av de pågående kostsamma 

placeringarna gäller ungdomar där problembilden har lett till att placeringar vid 

institution har varit nödvändiga. Höga personalkostnader beror på tillfälligt inhyrda 

socialsekreterare då antalet sjukskrivningar ökade i samband med Covid -19. 

På helår prognostiserar verksamhetsområdet ett underskott med 2,9 mnkr då antalet 

placeringar beräknas visa ett underskott med 3,9 mnkr medan personalkostnaderna 

beräknas visa ett överskott med 1,0 mnkr. 

Funktionsnedsättning 

Resultatet för perioden visar ett underskott på 2,0 mnkr beroende på höga 

personalkostnader, huvudsakligen inom daglig verksamhet, med 1,4 mnkr men även 

inom personlig assistans med 0,6 mnkr. Inom personlig assistans pågår ett 

omställningsarbete beroende på mindre volym under hösten år 2019 och under år 2020 

första månader. 

På helår prognostiserar verksamhetsområdet ett underskott med 8,9 mnkr mestadels 

beroende på höga personalkostnader inom daglig verksamhet men även inom personlig 

assistans samt boende vuxen. 

Socialpsykiatrin 

Resultatet för perioden visar ett överskott med 0,4 mnkr beroende på lägre 

placeringskostnader. 

På helår prognostiserar verksamhetsområdet ett underskott med 2,1 mnkr beroende på 

nytillkomna placeringar under året. 

Integration 

Resultatet för perioden visar ett underskott med 3,3 mnkr främst beroende på 

placeringskostnader för ensamkommande barn. Återsökningar pågår för de barn som 

har placerats men stor osäkerhet råder om Migrationsverket kommer att ersätta 
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kommunen för hela placeringskostnaden. 

På helår prognostiserar området ett underskott med 2,5 mnkr då planering pågår för 

ändrade placeringsformer. 

Övergripande 

Resultatet för perioden visar ett överskott med 1,3 mnkr. 

På helår prognostiseras verksamhetsområdet enligt budget. 

Ekonomiskt bistånd  

Resultatet för perioden visar ett underskott med 4,1 mnkr. Antalet hushåll ökar vilket 

innebär stor påverkan på det ekonomiska resultatet. Samtidigt ökar riksnormen och 

andra kostnader årligen. Med anledning av Covid-19  antas arbetslösheten öka vilket  

kan påverka prognos/resultatet på sikt. 

På helår prognostiseras ett underskott med 12,5 mnkr. 

  

2.4 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

202004 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

SIG -Sociala insatsgruppen 2018 2021 2 570 1 107,4 2 570 0 

Barnskyddsteamet 2020 2023 6 100 198,4 6 100 0 

Summa   8 670 1 305,8 8 670 0 

2.5 Kommentarer sociala investeringsfonden 

Sociala insatsgruppen, SIG 
Projektet startades upp under september år 2018. För att öka förutsättningarna att nå 

uppsatta mål är projektet förlängt till den 31 mars år 2021 och då med redan tilldelade 

och beslutade medel. 

SIG vänder sig till unga som vill bryta en kriminell bana där verksamhetsidén bygger på 

metoder i tätt samarbete mellan polis, socialtjänst samt andra berörda huvudmän.  

Socialkontoret har inlett ett samarbete med Järfälla kommun med upphandling av extern 

avhopparverksamhet för att hitta alternativa lösningar för personer som har en hotbild 

och som inte kan bo kvar i kommunen. 

Barnskyddsteam 
Beslut om tilldelade medel för ett treårigt projekt togs under år 2019. Arbetet har startat 

under början av år 2020 med två av tre planerade tjänster. Ett barnskyddsteam ska  

erbjuda barn, unga och familjer förebyggande stödjande krisstöd med målet om att 

kunna begränsa behovet av externa placeringar. 

2.6 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2019 
Prognos 

2020 Budget 2020 
Kvar av 

budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Inredning ny servicebostad 150 0 150 150 0 

Tekniska hjälpmedel 50 0 50 50 0 
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Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2019 
Prognos 

2020 Budget 2020 
Kvar av 

budget 2020 

Inredning ny träfflokal 
(socialpsykiatrin) 300 0 300 300 0 

Upprustning 
bostadsrättslägenheter 50 0 50 50 0 

Summa 550 0 550 550 0 

2.7 Kommentarer investeringsredovisning 

Fram till och med april månad har arbetet med investering av inredning till ny 

servicebostad för funktionsnedsatta påbörjats och beräknas slutföras under året. 

Övriga investeringar har ännu inte påbörjats men beräknas ske under året. 



1 ( 1 )

Socialkontoret

Datum

Kvalitetsutvecklare
Avdelningen för kvalitet - och verksamhetsstöd

2020 - 05 - 08
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Bilaga - föreningsbidrag Socialnämnden
verksamhetsåret 201 9

Förening Föreningsbidrag 2019 Kommentar

Brottsofferjouren 70 000 kr

Kvinnojouren Anna 120 000 kr

BRIS 20 000 kr

Upplands - Bro Anhörigförening 60 000 kr Har flytta t s över till ÄON 2020

Handikapporganisationernas
samarbetsorgan (HSO) 42 550 kr

Järfälla fakturerar SN enligt
överenskommelse, går ej upp i
nämnd (gäller även 2020)

Förening som ej tillhörde SN
2019 Föreningsbidrag 2019 Kommentar

HRF Järfälla och Upplands - Bro
Föreningsbidrag via KFN.
Grundbidrag på 70kr/medlem

SRF Jä r fälla/Upplands - Bro
Föreningsbidrag via KFN.
Grundbidrag på 70kr/medlem
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