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Riktlinje Må bra check- bidrag till dem som 
vårdar anhörig i hemmet 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att Må bra check ska beviljas som bistånd 

enligt 4 kap. 2 § Socialtjänstlagen. 

2. Socialnämnden beslutar att anta riktlinje Må bra check - bidrag till dem 

som vårdar anhörig i hemmet den 29 april 2022. 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade den 19 oktober 2011 § 88 att godkänna 

socialkontorets förslag till riktlinje för hantering av Må bra check för personer 

som vårdar anhörig i hemmet. Syftet med Må bra checken är att minska den 

fysiska och den psykiska belastningen för anhöriga och bidraget ska användas 

till rekreation av något slag. Sedan Må bra checken infördes har minst 441 

ansökningar beviljats.  

Nuvarande riktlinje är ifrån 2011 och behöver revideras för att säkerställa att 

Upplands-Bro kommun följer de lagar, regler och förordningar som reglerar 

området. 

Socialkontoret föreslår att Må bra checken framöver ska beviljas som bistånd 

enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen. Att ge bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL är en 

möjlighet, inte en skyldighet, för kommunen. Då utbetalningen av Må bra 

checken är en frivillig kommunal verksamhet kan beslut inte överklagas annat 

än genom kommunalbesvär.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2022 

 Riktlinje Må bra check-bidrag till dem som vårdar anhörig i hemmet 

den 29 april 2022 

 Protokollsutdrag ifrån Socialnämndens sammanträde den 19 oktober 

2011 § 88 Riktlinjer för hantering av Må-bra-check för personer som 

vårdar anhörig i hemmet 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2011 
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Ärendet 

Socialnämnden beslutade den 19 oktober 2011 § 88 att godkänna 

socialkontorets förslag till riktlinje för hantering av Må bra check. Checken 

infördes enligt ett förslag i budget för år 2011 där det stod att ”personer som 

vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som 

stödjer en närstående som har funktionshinder är sjukvårdens och omsorgens 

viktigaste medarbetare. Insatser till anhöriga som frivilligt ger vård och stöd 

måste utvecklas. Det handlar aldrig om att tvinga någon utav att underlätta för 

denna någon”.  

Avsikten med Upplands-Bro kommuns Må bra check var, och är, att vidga 

stödet så att alla som vårdar och stödjer en närstående enligt lagstiftningen 

omfattas (prop. 2008/09:82, sid 7–10). Det innebär att arbetet med stöd till 

anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet med Må bra 

checken är att minska den fysiska och den psykiska belastningen för anhöriga 

och bidraget ska användas till rekreation av något slag. 

Ansökningsförfarande utav Må bra check 

Det är kommunens anhörigkonsulent som arbetar inom den Förebyggande 

enheten för äldre, som handlägger och beslutar om Må bra checken. Checken 

har en egen budget inom den Förebyggande enheten och varje check ligger på 

950 kronor. Om antal ansökningar går över budget kan summan på checken 

sänkas så att alla som ansöker får ta del av bidraget.  

Den som ansöker om checken ska vara över 18 år och kan ansöka om en check 

per år. Den sökande och den närstående ska vara bosatta i Upplands-Bro 

kommun och folkbokförda på samma adress. Läkarintyg som styrker den 

närståendes tillstånd ska skickas in tillsammans med ansökan. Sista dag för 

ansökan är den 15 november och bidraget betalas ut under december månad.  

Exempel på personer som har rätt att ansöka om checken: 

• Anhöriga till personer med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning 

• Anhöriga till personer med intellektuell funktionsnedsättning 

• Anhöriga till personer med långvarig psykisk sjukdom 

• Anhöriga till personer med långvarig eller kronisk fysisk sjukdom 

• Anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik 

• Föräldrar till barn under 18 år eller vuxna barn med någon av ovanstående 

sjukdom eller funktionsnedsättning 

• Vuxna barn till person med någon av ovanstående sjukdom eller 

funktionsnedsättning. 

Ansökan om Må bra checkar kan avslås om det inkommer en ansökan där en 

individ ansöker för sig själv, om ansökan har inkommit till anhörigkonsulenten 
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efter sista ansökningsdatum eller om den närståendes tillstånd ej kan styrkas 

med läkarintyg. Har den sökande ekonomiskt bistånd från kommunen görs 

bedömningen att ej räkna med checken. Checken bedöms som fondmedel om 

denne kan visa underlag på detta för sin handläggare på vuxenenheten samt 

syftet vad pengarna ska gå till.  

Sammanställning av ansökningar mellan åren 2011–2021 

Må bra checken infördes i kommunen 2011 och sedan dess har det inkommit 

minst 441 ansökningar enligt anhörigkonsulentens beräkningar. Det saknas 

statistik för åren 2013–2014, antalet inkomna ansökningar är högre än de 441 

som ses i nedanstående tabell. Utav dessa 441 ansökningar har sammanlagt10 

ansökningar avslagits.  

 

Anhörigkonsulenten har sammanställt vilka diagnoser som har angetts i 

ansökningarna. Tabellen nedan visar sammanställningen utav diagnoser mellan 

åren 2011–2012 samt 2016–2918. Det saknas uppgifter för åren 2013–2015.  

NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) är den mest förekommande 

diagnosen hos närstående som anges i ansökan. Inom NPF hör till exempel 

funktionsnedsättningarna ADHD, AST, Tourettes syndrom och språkstörning. 

Minst förekommande har varit ansökan ifrån anhöriga med en närstående som 

har en missbruksproblematik.  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Beviljade 51 63 4 11 33 58 70 90 61

Avslag 0 0 0 2 3 2 1 2
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NPF var även den mest förekommande diagnosen 2019 samt 2020. Förra året, 

2021, var dock fysisk och intellektuell funktionsnedsättning vanligast 

(diagnosen är döpt till utvecklingsstörning i tabellen avseende åren 2011–

2018).  En fysisk funktionsnedsättning innebär att en individ har svårigheter att 

använda, styra, balansera och koordinera huvud, bål, armar och ben. Exempel 

på en sådan funktionsnedsättning kan vara cerebral pares, CP, 

eller ryggmärgsbråck.  

Intellektuell funktionsnedsättning kallas även utvecklingsstörning. Denna 

funktionsnedsättning kan delas in i lindrig, medelsvår eller måttlig, svår och 

mycket svår. För dem med Dows syndrom så märks diagnosen redan vid 

födseln. För andra kan det märkas senare i livet, som till exempel i skolåldern. 

Minst antal sökande hade anhöriga till dem med stroke respektive 

cancerdiagnoser under dessa år.  
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Revidering riktlinje Må bra check-bidrag till dem som vårdar 
anhörig i hemmet 

Nuvarande riktlinje för Må bra checken är ifrån 2011. Riktlinjen är i behov av 

revidering för att säkerställa att Upplands-Bro kommun följer de lagar och 

regler som reglerar området. Enligt tidigare förfarande har anhörigkonsulenten 

beslutat om Må bra checken enligt riktlinje. Bidrag har sedan betalats ut direkt 

till den sökande under december månad varje år, till exempel på dennes 

bankkonto. Enligt Skatteverket är denna form av utbetalning skattepliktig för 

mottagaren. Kommunen ska då redovisa ersättningen som en lön i en 

individuppgift och mottagaren blir beskattad för ersättningen.  

Socialkontoret föreslår att Må bra checken framöver ska beviljas som bistånd 

enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen. Att ge bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL är en 

möjlighet, inte en skyldighet, för kommunen. Bistånd enligt socialtjänstlagen är 

skattefri för mottagaren. 

Socialnämndens delegationsordning behöver revideras så att 

anhörigkonsulenten får delegation att bevilja checken enligt 4 kap. 2 § SoL. Då 

utbetalningen av Må bra checken är en frivillig kommunal verksamhet kan 

beslut inte överklagas annat än genom kommunalbesvär. 

Ansökningarna ska dokumenteras och kommuniceras i socialtjänstens 

verksamhetssystem då det rör sig myndighetsutövning mot enskild.  

Må bra checken har en egen budget på 60 000 kronor per år inom den 

Förebyggande enheten för äldre. Budgeten avser ansökningar från både 

Socialnämndens samt Äldre- och omsorgsnämndens målgrupper. En Må bra 

check ska enligt Socialkontorets förslag fortsatt ligga på 950 kronor. Om 

antalet ansökningar går över budget kan summan på checken sänkas så att alla 

som ansökt får ett bidrag.  

Barnperspektiv 

Föräldrar till barn under 18 år med till exempel NPF, intellektuell, fysisk 

och/eller psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning har rätt att ansöka om Må 

bra check. Checken hjälper till att minska den fysiska och den psykiska 

belastningen hos föräldrarna samt möjliggör för barnet att göra något som de 

tycker är kul. Checken bidrar till att öka välmående hos föräldern men framför 

allt hos barnet.  

 

 

 

Socialkontoret 
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Socialchef  

 Avdelningschef social- och 

arbetsmarknadsavdelningen 

 

Bilagor 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2022 

 Riktlinje Må bra check-bidrag till dem som vårdar anhörig i hemmet 

den 29 april 2022 

 Protokollsutdrag ifrån Socialnämndens sammanträde den 19 oktober 

2011 § 88 Riktlinjer för hantering av Må-bra-check för personer som 

vårdar anhörig i hemmet 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2011 

 

Beslut sänds till 

 Avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen 

 Enhetschef Förebyggande enheten för äldre 

 Anhörigkonsulent Förebyggande enheten för äldre 
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Riktlinje Må bra check

Sid 3 av 9

1 Bakgrund
Enligt socialtjänst la ge n 5 kap. 10 § ska Socialnä mnde n erbjuda stöd för att
underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvar igt sjuk
eller har en funktio ns nedsät t ning. Tanken är att minska de anhörigas psykiska
och fysiska belastning.

De flesta kommune r i landet har de senaste tio åren arbetat med att utveckla
stöd till anhöriga eller andra personer som vårdar, hjälper eller stödjer en
närstående.

Avsikten med Upplands-Bro kommuns Må bra check är vidga stödet så att alla
som vårdar och stödjer en närstående enligt lagstift ninge n omfattas (prop.
2008/09:82, sid 7–10). Det innebär att arbetet med stöd till anhöriga ska
omfatta socialtjäns te ns alla verksamhete r.

Arbetet med Må bra checken regleras genom Socialnä mnde n samt Äldre- och
omsorgsnä mnde ns riktlinjer för stöd till anhöriga.

1.1 Syfte

Syftet med Må bra checken är att minska den fysiska och den psykiska
belastninge n för anhöriga. Bidraget ska användas utav den anhörige till
rekreation av något slag.

Syftet med denna riktlinje är i sin tur att säkerställa och kvalitetssäk ra hur
processen med Må bra checkar går till så den är rättssäker.
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Riktlinje Må bra check

Sid 4 av 9

2 Socialkontorets riktlinjer
Socialkontoret s samtliga riktlinj er ska tjäna som underlag för tolkning av
lagstift ni nge n. Genom att följa de lokala tillä mp ni ngar som nämnden har
fastställt säkerställs likabehand l ing, rättssäkerhet och trygghet i bedömning och
beslut.

Som rutin ses socialkontore ts riktlinjer över årligen för att uppmärksamma
behov av eventuella justeringar med anledning av lagförä ndr inga r eller andra
behov. Om förändringar inte behövs löper riktlinjer na tills vidare.
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Riktlinje Må bra check

Sid 5 av 9

3 Lagstiftning, delegation
och dokumentation

3.1 Bistånd enligt Socialtjänstlagen 4 kap.§ 2

Må bra checken beviljas som bistånd enligt Socialtjänst la ge n 4 kap.2 §. Att
ge bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL är en möjlighe t, inte en skyldighet, för
kommune n.

Utbetalning av Må bra checken är en frivill ig kommuna l verksamhet varför
beslut inte är möjligt att överklaga annat än genom kommuna lbes vä r.

3.2 Beslut

Beslut fattas av anhörigko ns ule nt enligt delegatio n ifrån Socialnä mnde n.

3.3 Budget

Må bra checken har en egen budget inom den Förebyggande enheten för äldre.
Budgeten avser både Socialnä mnde ns samt Äldre- och omsorgsnä mnde ns
målgruppe r.

En Må bra check ligger på 950 kronor. Om antalet ansökningar går över budget
kan summan på checken sänkas så att alla som ansökt får ett bidrag.

3.4 Dokumentation

Arbetet med Må bra checken grundar sig på de regler som finns i
Socialtjäns t la ge n samt i Socialstyre lse ns föreskrifter och allmä nna råd om
handläggning och dokumentat io n.
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Riktlinje Må bra check

Sid 6 av 9

Må bra checken ska dokumenteras och kommunicera s i socialtjä nste ns
verksamhetss ys te m då beslutet avser myndighe ts utö vni ng.
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Riktlinje Må bra check

Sid 7 av 9

4 Målgrupp,
bedömningskriterier och
avslag

4.1 Målgrupp

Exempel på personer som har rätt att ansöka om checken:

Anhöriga till personer med fysisk funktio ns nedsä tt ning

Anhöriga till personer med psykisk funktio ns ned sät t ning

Anhöriga till personer med utvecklingsstö r ning eller annan

intellekt ue ll funkt io ns nedsä tt ni ng

Anhöriga till personer med långvar ig psykisk sjukdom

Anhöriga till personer med långvar ig eller kronisk fysisk sjukdom

Anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblema t ik

Föräldrar till barn under 18 år med någon av ovanstående sjukdom eller
funktio ns nedsät t ning

Föräldrar till vuxna barn med någon av ovanstående sjukdom eller
funktio ns nedsät t ning

Vuxna barn till person med någon av ovanstående sjukdom eller
funktio ns nedsät t ning.

4.2 Bedömningskriterier

Personer som ansöker om Må bra check ska ha fyllt 18 år när de
ansöker.
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Riktlinje Må bra check

Sid 8 av 9

Personer kan ansöka om en Må bra check per år.

Den sökande och den närstående ska vara bosatta i Upplands-Bro
kommun och folkbokförda på samma adress.

Den som ansöker ska bo tillsa mma ns med den personen som denne
vårdar.

Den som vårdas har en långvar ig sjukdom och/eller
funktio ns nedsät t ning och behöver eller får stöd-, service, vård- eller
omsorgsinsat ser av den sökande.

Läkarintyg som styrker den närståendes tills tå nd ska skickas in
tillsa m ma ns med ansökan.

4.3 Skäl till avslag

En ansökan om Må bra check som avser den som ansöker avslås (en
person kan inte ansöka för dig själv).

Ansökninga r som inkommit till anhörigko ns ule nt eller Socialkontoret
med ansökningsdat um efter 15 november avslås för det året.

För att fatta ett beslut behövs infor mat io n samlas in via den sökande.

Bidraget är avsedd för att användas till den sökandes rekreation av
något slag. Pengarna ska inte användas för att betala till exempel
räkningar och är inte avsedda till att köpa saker till någon annan.

Läkarintyg som ska styrka den närståendes tills tå nd saknas.
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Riktlinje Må bra check

Sid 9 av 9

4.4 Specifika fall

Är den sökande anhörig till flera närstående betalas endast en check ut.

Har den sökande delad vårdnad om ett barn som är närstående, och som
bor deltid hos den sökande, betalas hela summan ut till den som söker.

Finns det flera familje med le mmar i en och samma familj som ansöker
om Må bra check, och de alla var för sig tar hand om den närstående,
får de varsin Må bra check.

Den anhörige som ansöker om Må bra check kan även själv vara
närstående till en anhörig. Dennes anhörig kan därmed ansöka om Må
bra check för sig själv.

Har den sökande ekonomiskt bistånd från kommune n görs
bedömninge n att ej räkna med checken. Checken bedöms som
fondmedel om denne kan visa underlag på detta för sin handlägga re
samt syftet vad pengarna ska gå till.
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Revidering Socialnämndens delegationsordning 
maj år 2022 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagen revidering i delegationsordningen. 

Sammanfattning 

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

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

intervall beroende på förändringar i lagstiftning eller i organisationen.  

Riktlinje för Må bra check har reviderats för att säkerställa att Upplands-Bro 

kommun följer de lagar, regler och förordningar som reglerar området.  

Må bra checken ska beviljas som bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. 

Socialnämndens delegationsordning behöver därför revideras så att 

kommunens anhörigkonsulent får delegation att fatta beslut om checken. 

Socialkontoret föreslår att delegationen läggs under ärendetyp ekonomiskt 

bistånd. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2022  

 Socialnämndens reviderade delegationsordning maj år 2022 

Ärendet 

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

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

intervall beroende på förändringar i lagstiftning eller i organisationen.  

Riktlinje för Må bra check har reviderats och antogs på Socialnämndens 

sammanträde den 2 juni 2022. Revideringen genomfördes för att säkerställa att 

Upplands-Bro kommun följer de lagar, regler och förordningar som reglerar 

området. Må bra checken ska beviljas som bistånd enligt 4 kap. 2 §.  

Socialtjänstlagen.  

Socialnämndens delegationsordning behöver därför revideras så att 

kommunens anhörigkonsulent får delegation att fatta beslut om checken enligt 

4 kap. 2 § SoL. 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
   SN 21/0210 

 
 

Socialkontoret föreslår att delegationen läggs under ärendetyp ekonomiskt 

bistånd.  

Föreslagen revidering är i bilaga -Socialnämndens reviderade 

delegationsordning, markerad i rött. 

Barnperspektiv 

Ur ett barnperspektiv är det av vikt att socialtjänstens handläggning sker 

rättssäkert vilket en delegationsordning bidrar till. 

Socialkontoret 

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef social- och 

arbetsmarknadsenheten.  

 

Bilagor 

1. Socialnämndens reviderade delegationsordning maj år 2022 

Beslut sänds till 

 Avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen  

 Enhetschef Förebyggande enheten för äldre 

 Anhörigkonsulent Förebyggande enheten för äldre 
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1 Inledning – allmänt om delegation av beslut 

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

 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Saknas beslutspunkt i delegationsordningen? 
 

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

 
 

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

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

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

 
 

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

 
 

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

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

 
 

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

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

Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden. 
 
 

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

1.9.1 Förvaltningsbesvär 

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

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

1.9.2 Laglighetsprövning 

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

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 

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

 
 

2 Angående socialnämndens 
delegationsordning 

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

Förkortningar definieras i avsnitt 3. 

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

 

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

 
 

2.3 Jäv 

2.3.1 Socialchef 

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

Är avdelningschef jävig övertar socialchef delegationerna. 

Är enhetschef jävig övertar avdelningschef över delegationerna. 
 
 

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

2.3.4 Socialnämndens ordförande 

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

 

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

AB Allmänna bestämmelser 

AU Arbetsutskottet 

AL Arkivlagen 

AML Arbetsmiljölagen 

BrB Brottsbalken 

BoU Barn- och ungdomsenheten 

FB Föräldrabalken 

FL Förvaltningslagen 

FMA Förordningen om mottagande av asylsökande 

GDPR General Data Protection Regulation 
(Dataskyddsförordningen) 

HSLF 
-FS 

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

IFO Individ och familjeomsorgen 

IVO Inspektionen för vård och omsorg 

JK Justitiekanslern 

JO Justitieombudsmannen 

KC Kontaktcenter 

KL Kommunallagen 

LAS Lagen om anställningsskydd 

LMA Lag om mottagande av asylsökande m. fl. 

LOU Lagen om offentlig upphandling 

LOV Lagen om valfrihet 

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
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MIG Migrationsverket 

OSL Offentlighet och sekretesslagen 

POS 
OM 

Psykiskt och socialt omhändertagande vid kriser 
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PSL Patientsäkerhetslagen 

SN Socialnämnden 

SoF Socialtjänstförordningen 

SoL Socialtjänstlagen 

TF Tryckfrihetsförordningen 

Vux/ 
LSS 

Vuxen- och LSS-enheten 

ÄB Ärvdabalken 

 
 
 

4 Delegationsordning 
 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

1 
Beslut i brådskande 
ärenden 

  

1.1 Beslut i brådskande 
ärenden i de fall nämndens 
beslut inte kan avvaktas 
Anmärkning: 
Beslutanderätten gäller ej 
beslut som omfattas av 
bestämmelserna i 10 kap. 4 
och 5 §§ SoL samt 6 kap 38 
§ KL. 

6 kap. 39 § KL Ordförande 
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Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

2 
Offentlighets- 
och 
sekretesslagen 

  

2.1 Beslut om 
avslag/delavslag på 
begäran om 
utlämnande av allmän 
handling till enskild 
eller annan myndighet 
samt uppställande av 
förbehåll i samband 
med utlämnande till 
enskild 

2 kap. 14 § TF 

6 kap 3, 7 och 
10 kap 4,13– 

14 §§ OSL 

Avdelningschef 

2.2 Beslut om bifall på 
begäran om 
utlämnande av 
sekretessbelagd 
uppgift i allmän 
handling till enskild 
eller annan myndighet 

10 kap. 28 § OSL Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

2.3 Beslut att lämna ut 
uppgifter ur 
personregister till 
statliga myndigheter i 
forskningssyfte 

12 kap. 6 § SoL Socialchef 
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Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

3 
Anskaffning av 
varor och tjänster - 
avrop 

  

3.1 Anskaffning av varor och 
tjänster för verksamhetens 
behov 

LOU  

 -Inom beloppsgränsen upp 
till fem prisbasbelopp 

  
Socialchef 

  
-Inom beloppsgränsen tre 
prisbasbelopp 

  
Avdelningschef 

  
-Inom beloppsgränsen ett 
prisbasbelopp 

  
Enhetschef 

  
Anmärkning: I enlighet 
med kommunens 
upphandlingspolicy 

  

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

4 
Anskaffning av 
varor och tjänster - 
direktupphandling 

  

4.1 Anskaffning av varor och 
tjänster för verksamhetens 
behov 

-Inom beloppsgränsen upp 
till fem prisbasbelopp 

LOU  
 
 

 
Socialchef 

 
 

Avdelningschef 
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 -Inom beloppsgränsen tre 

prisbasbelopp 
 
 

-Inom beloppsgränsen ett 
prisbasbelopp 

 
 

Anmärkning: I enlighet 
med kommunens 
upphandlingspolicy 

  
 
 
Enhetschef 

 
 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

5 
Upphandling 

  

5.1 Beslut om deltagande i 
upphandling som har 
genomförts eller kommer 
att genomföras av annan 
myndighet/organisation 
med ett kontraktsvärde 
upp till 5 mnkr. 

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

Socialchef 
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5.2 Beslut om deltagande i 

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

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

Upphandlingschef 
i samråd med 
socialchef 

5.3 Besluta att godkänna 
upphandlingsdokument 
för upphandling med ett 
totalt kontraktsvärde 

 
 

- mellan 0,5 mnkr och 5 
mnkr. 

 
 

-över 5 mnkr 

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

 
 
 
 
 
 
 
Socialchef 

 
 

SN 

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

OSL 19 kap 3§, 31 kap 
16§ 

Upphandlingschef 

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

 Upphandlingschef 

5.6 Besluta om 
tilldelningsbeslut eller att 
avbryta upphandling för 
upphandling med ett 
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 kontraktsvärde 

 
 

- upp till 0,5 mnkr(vilke t 
även innefattar rätten att 
teckna avtal) 

 
 

-över 0,5 mnkr 

  
 
 
 

 
Enhetschef 

 
 

Upphandlingschef 

5.7 Rätt att teckna avtal efter 
kontors-/nämndspecifik 
upphandling med ett 
kontraktsvärde över 0,5 
mnkr 

Alla typer av avtal Socialchef 

5.8 Rätt att besluta om avrop 
med värde överstigande 4 
basbelopp från gällande 
ramavtal inom årligen 
beslutad budget samt 
hantera utlämning av 
handlingar och 
sekretessbeslut relaterade 
till sådana avrop 

Avrop utifrån gällande 
ramavtal understigande 
fyra basbelopp betraktas 
som verkställighets- 

 

beslut 

Enhetschef 

 

 
Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

6 
Arkivansvar 

  

6.1 Utse/entlediga arkivansvarig och 
fastställa arkivorganisation 

Arkivlagen Socialchef 

6.2 Arkivansvar 
 

-central administration 

§§ 4, 5 och 6 
arkivlagen 

 

Socialchef 
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 -centralarkiv på myndighet och 

beställaravdelning 
 
 

-enheterna 

  

Avdelningschef 
 
 
 

 
Enhetschef, BoU 
och Vux/LSS 

6.3 Anta dokumenthanteringsplan  Socialchef 

6.4 Besluta om gallring och 
bevarande av handlingar som inte 
omfattas av 
dokumenthanteringsplanen 

 Socialchef 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

7 
Dataskyddsförordningen 

  

7.1 Beslut om att helt eller delvis 
avslå en begäran från en 
registrerad om att få 
information om huruvida 
personuppgifter om denne 
behandlas, få tillgång till 
personuppgifterna och 
information om ändamålet m.m 
med behandling. 

Artikel 15 

GDPR 

Enhetschef 

7.2 Beslut om att helt eller delvis 
avslå den registrerades begäran 
om att få felaktiga 
personuppgifter som rör denne 
rättade eller ofullständiga 
personuppgifter kompletterade 
(”rätt till radering”) 

Artikel 17 GDPR Enhetschef 



39 Revidering Socialnämndens delegationsordning maj år 2022 - SN 21/0210-12 Revidering Socialnämndens delegationsordning maj år 2022 : Bilaga- Socialnämndens reviderade delegationsordning maj år 2022

Socialnämndens delegationsordning 

18 

 

 

 
7.3 Beslut om att helt eller delvis 

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

Artikel 16 

GDPR 

Enhetschef 

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

Artikel 18 
GDPR 

Enhetschef 

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

Artikel 20 
GDPR 

Enhetschef 

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

Artikel 21 
GDPR 

Enhetschef 

7.7 Ingå och underteckna 
personuppgiftsbiträdes-avtal inom 
sitt verksamhetsområde. 

Artikel 28 
GDPR 

Socialchef 
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7.8 Utse/entlediga dataskyddsombud 

samt ersättare till 
dataskyddsombud 

Artikel 37 
GDPR 

Socialchef 

 

 
Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

8  

Arbetsmiljölagen 
En skriftlig delegation ska 
undertecknas 

  

8.1 Ansvar för arbetsmiljö och 
internkontroll 

AML  

Socialchef 
 -övergripande 

förvaltningsnivå 
  

 
-övergripande enhetsnivå 

 Avdelningschef 

  
-inom en enhet 

  
Enhetschef 

   Biträdande 
enhetschef 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

9 
Personalärenden 

  

9.1 Beslut att anställa personal AB, 2 kap. 4§ 
Mom.1 grunderna 
för lagen om 
anställningsskydd 

 

Mom.2 
Provanställning 
sammanlagt högst 
6 kalendermånader 
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  om det föreligger 

ett prövobehov 
 

 

-Avdelningschef 

  

Socialchef 

-Enhetschefer 
 

Avdelningschef 

-Övrig personal vid enheten 
 

Enhetschef 

-Personliga assistenter 
 

Enhetschef och 
enhetsledare 

-Anställning av personal 
med arbetsmarknadsstöd 

  

Enhetschef 

9.2 Beslut att begära intyg om 
arbetsförmåga och 
hälsoundersökningar 

AB § 3 Enhetschef 

9.3 Beslut om entledigande 
 

-från arbetstagaren 
 

Anmärkning: 
 

I samråd med 
personalstaben 

AB § 33  

Enhetschef 

9.4 Besked om att tidsbegränsad 
anställning upphör 

AB § 4, LAS § 15 Enhetschef 

9.5 Beslut om ledigheter utöver 
lag och avtal 

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

Enhetschef 

9.6 Beslut om avstängning med 
eller utan löneförmåner 

AB § 10 Socialchef 
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 -förseelser m.m. 

 

-medicinska skäl 

Mom. 1 -3, 7 mom 
4-7 

 

9.7 Beslut om skriftlig varning AB § 11 Enhetschef 

9.8 Uppsägning p.g.a arbetsbrist LAS § 7 Avdelningschef 

9.9 Uppsägning p.g.a. 
personliga skäl 

LAS § 7 Avdelningschef 

9.10 Beslut om avsked LAS § 18 Socialchef 

 

 
Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

10 
Kurser och 
konferenser 

  

10.1 Beslut om deltagande i 
kurser och konferenser för 
förtroendevalda 

 

Anmärkning: Ordförande 
då beslut i arbetsutskott inte 
kan avvaktas 

 AU 

Ärende - 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

11 
Beslutsattester och 
kontoansvariga 

  

11.1 Beslut att utse 
beslutsattestanter och 
kontoansvariga 

Regler för 
ekonomisk 
förvaltning 

Socialchef 
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Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat 
 

(lägsta) 

12 
Teckna och säga 
upp avtal 

  

12.1 Teckna hyreskontrakt 
avseendelokaler 

 
-inom beloppsgränsen upp 
till fem (5) prisbasbelopp 

 
-inom beloppsgränsen upp 
till tre (3) prisbasbelopp 

 
-inom beloppsgränsen upp 
till ett (1) prisbasbelopp 

12 kap. 
Jordabalken 

 
 

 
Socialchef 

 
 

Avdelningschef 
 
 

Enhetschef 

12.2 Uppsägning av 
hyreskontrakt 
avseende  lokaler 

12 kap. 
Jordabalken 

Avdelningschef 

12.3 Teckna avtal vid placering 
för barn och vuxna 

 Enhetschef 

12.4 Uppsägning av avtal vid 
placering för barn och 
vuxna 

 Socialsekreterare 
Biståndshandl. 

12.4 Teckna 1: a handskontrakt 
om förhyrning av lägenhet 
för andrahandsupplåtelse 
samt uppsägning av sådant 
kontrakt 

12 kap. 
Jordabalken 

 
Boendesamordnare 
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12.5 Teckna kontrakt om 
andrahandsuthyrning samt 

12 kap. 
Jordabalken 

 
Boendesamordnare 
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 uppsägning av sådant 

kontrakt 
  

12.6 Häva avtal  Delegat som haft 
rätt att teckna avtal 

12.7 Teckna licensavtal, 
samverkansavtal och 
därmed jämförliga avtal 

 
-inom beloppsgränsen upp 
till fem (5) prisbasbelopp 

 
-inom beloppsgränsen upp 
till tre (3) prisbasbelopp 

 
-inom beloppsgränsen upp 
till ett (1) prisbasbelopp 

  
 
 

Socialchef 
 
 
Avdelningschef 

 
 
 

Enhetschef 

12.8 Säga upp licensavtal, 
samverkansavtal och 
därmed jämförliga avtal 

 Avdelningschef 

. 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

13 
Representation 

  

13.1 Beslut om representation 
 

Anmärkning: Avser ej 
förtäring vid konferenser, 
möten, studiebesök m.m. 
vilket ingår i ordinarie 
budgetansvar 

 Socialchef 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat 
 

(lägsta) 
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14  

Ansökan om medel 

  

14.1 Beslut om ansökan och 
redovisning av statsbidrag 

 Socialchef 

14.2 Beslut om ansökan och 
redovisning av projektmedel 

 Socialchef 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

15 
Utredning, 
uppföljning och 
avslut av insats 

  

15.1 Beslut om att inleda 
utredning 

11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 
 

Biståndshandläggare 

15.2 Beslut om att utredning inte 
skall inledas 

11 kap. 2 § SoL Samordnare myndighet 

15.3 Förlängning av 
utredningstiden för viss tid 
avseende underårig om 
utredningstiden överstiger 4 
(4) månader 

11kap. 2 § SoL Avdelningschef 

15.4 Beslut om att utredning inte 
ska föranleda åtgärd 

11 kap. 1 § SoL Samordnare myndighet 

15.5 Beslut om uppföljning efter 
avslutad utredning av ett 
barns behov av stöd eller 
skydd, där utredningen 
avslutats utan beslut om 
insats. Anmärkning: Ska 
ske inom två (2) månader 
från att utredningen 
avslutades 

11 kap. 4a § SoL Samordnare myndighet 

15.6 Beslut om uppföljning av ett 
barns situation efter det att 

11 kap. 4b SoL Samordnare myndighet 



39 Revidering Socialnämndens delegationsordning maj år 2022 - SN 21/0210-12 Revidering Socialnämndens delegationsordning maj år 2022 : Bilaga- Socialnämndens reviderade delegationsordning maj år 2022

Socialnämndens delegationsordning 

26 

 

 

 
 en placering i ett familjehem 

eller HVB-hem avslutats. 
Anmärkning: Ska ske inom 
2 månader från att 
placeringen avslutades. 

  

15.7 Beslut om att avsluta 
insats enligt 4 kap. 1 § 
SoL 

 

-vid oenighet 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

 

Enhetschef myndighet 

15.8 Beslut om att avsluta 
placeringsinsats för barn 
och unga enligt 4 kap. 1 § 

 
 

-vid oenighet 

 Samordnare myndighet 
 
 

 
Enhetschef myndighet 

15.9 Beslut om bistånd med 
anledning av ansökan från 
person bosatt i annan 
kommun 

2 a kap. 8, 9 §§ SoL Enhetschef myndighet 

 

 
Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

16 
Överflyttning av 
ärende 

  

16.1 Beslut i fråga om 
mottagande/överflyttning av 
ärende från/till annan 
kommun 

2a kap. 10§ SoL Enhetschef 
myndighet 

16.2 Beslut om att ansöka hos 
Inspektionen för vård och 
omsorg om överflyttning av 
ärende samt yttrande till 
Inspektionen för vård och 

2a kap. 11§ SoL Enhetschef 
myndighet 
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 omsorg i ärende om 

överflyttning. 
Anmärkning: Avser även 
ärenden enligt LVU och 
LVM. 

  

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

17 
Ekonomiskt bistånd 

  

17.1 Beslut om ekonomiskt 
bistånd för försörjning och 
livsföring i övrigt 

4 kap. 1 § SoL  

 
-Försörjningsstöd enl 
riksnorm och riktlinjer 

 Socialsekreterare 

 
-Tandvårdskostnad enligt 
riktlinjer (upp till 25% av 
basbeloppet totalt under 12 
månader) 

  
Socialsekreterare 

 
Tandvård utöver riktlinjer 
(över 25% av basbeloppet 
totalt under 12 månader) 

 Enhetschef 
myndighet 

 
-Fickpengar 

  
Socialsekreterare 

 -Begravningskostnader enligt 
riktlinjer 

 
Socialsekreterare 

  
Begravningskostnader utöver 
riktlinjer 

  
Enhetschef 
myndighet 
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 -Hemutrustning enligt 

riktlinjer 
 Socialsekreterare 

 

-Hemutrustning utöver 
riktlinjer 

Enhetschef 
myndighet 

 
-Spädbarnsutrustning 

 
 

 
  Socialsekreterare 
 
Socialsekreterare 

-Resor enligt riktlinjer  

 

-Resor utöver riktlinjer 
Enhetschef 
myndighet 

 
-Flyttkostnader enligt 
riktlinjerna 

 
Socialsekreterare 

 

-Flyttkostnader utöver 
riktlinjerna 

Enhetschef 
myndighet 

 
-Bilkostnader och 
magasineringskostnader 
enligt riktlinjerna 

 
 
Socialsekreterare 

-Övriga kostnader upp till 
15% av basbeloppet 

 
Soc sekr. 

-Övriga kostnader över 15% 
av basbeloppet Enhetschef 

myndighet 
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17.2 Beslut om Må bra check 
enligt antagen riktlinje den 2 
juni 2022 

4 kap. 2 § SoL Anhörigkonsulent 

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

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

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

4 kap. 5 § SoL Socialsekreterare 

17.4 Hyresskulder 
 
 

- 1 mån 
 
- Från 2- 3 mån och 

därutöver 

4 kap. 1§ SoL  
 

 
Socialsekreterare 

 

Enhetschef 
myndighet 

17.5 Elskulder (inkl. 
påkopplingsavgift) 

 
- - upp till 10 % av 

prisbasbelopp 
 

- belopp därutöver 

4 kap. 1§ SoL  
 

 
Socialsekreterare 

 

Enhetschef 
myndighet 

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

4 kap. 1 § SoL AU 

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

 
-upp till fyra (4) 
månader 

4 kap 1 § SoL  
 

 
Enhetschef 
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 -efter fyra (4) månader   

AU 

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

4 kap 1 § SoL Enhetschef 
myndighet 

17.9 Beslut om akut 
boende påkvinnojour 

till nästkommande 

vardag. 

Anmärkning : 
Delegationen gäller 
undersocialjouren 

nordvästs öppettider då 

socialtjänsten i 

Upplands- 

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

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare vid 
socialjouren 

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

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

 
 
Över 70% av 

4 kap 2 § SoL Enhetschef 
myndighet 
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 basprisbelopp per hushåll 

under 12 (tolv) månader 
 AU 

 17.11 Beslut om bistånd i form av 
dagersättning  

Kommentar: Dagersättning ska 
täcka kostnader för bland annat 
livsmedel, kläder och skor, 
fritidsaktiviteter samt 
förbrukningsvaror och lämnas 
med ett fast belopp per dag. (Av 
6 § förordningen om mottagande 
av asylsökande, FMA, framgår 
dagersättningsbelopp). 

 

 LMA 3 a § tredje   
stycket, 17 § LMA 

 

Enhetschef 

 17.12  Beslut om bistånd i form av 
särskilt bidrag  
 
Kommentar: Innefattar 
angelägna behov som är 
nödvändiga för en dräglig 
livsföring, exempelvis 
vinterkläder, glasögon och 
utrustning för funktionshindrade 
(18 § LMA och 7 § FMA) 
 

 LMA 3 a § tredje   
stycket, 18 § LMA 
 

Enhetschef 

Ärende
- grupp 
nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

18 
Egna medel 

  

18.1 Beslut om bistånd i form av 
förmedling av egna medel 

4 kap. 1 § SoL Samordnare 
myndighet 

 
Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

19 
Bistånd till vuxna 

  

19.1 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson 

4 kap. 1 § SoL Samordnare 
myndighet 
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19.2 Beslut om förordnande och 
entledigande av kontaktperson 

 Socialsekreterare 

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

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 2 § SoL 

Enhetschef 
myndighet 

19.4 Beslut om bistånd i form av 
bolots 

4 kap. 1 § SoL 
Socialsekreterare 
myndighet 

19.5 Beslut om bistånd i form av 
arbetsträning och 
sysselsättning 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

19.6 Beslut om bistånd i form av 
öppenvårdsinsatser 

-inom kommunens 
verksamhet 

4 kap. 1 § SoL  
 

 
Socialsekreterare 
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 -hos annan huvudman   

Enhetschef 
myndighet 

19.7 Beslut om bistånd åt vuxna i 
form av vård 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef 
myndighet 

 (placering/omplacering) i   
 hem för vård eller boende   
 eller i familjehem   
 – under högst fyra (4) 

månader 
  

 
– under längre tid än fyra (4) 
månader 

 
AU 

  

– vid oenighet 

  
Enhetschef 
myndighet 

 
 

 
Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

20  
Dödsbo 

  

20.1 Dödsboanmälan Anmärkning: 
Skatteverket skall underrättas om 
vem som är delegat. 

20 kap. 8 a § 
ÄB 

Administrativ 
assistent 

20.2 Beslut att ordna gravsättning 5 kap. 2 § 
begravnings- 
lagen 

Socialsekreterare 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 
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21  

Bistånd till barn och unga 

  

21.1 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/familj 

4 kap. 1 § 
SoL 

Samordnare 
myndighet 

21.2 Beslut om bistånd i form av 
kvalificerad kontaktperson 

4 kap. 1 § 
SoL 

Enhetschef 
myndighet 

21.3 Beslut om bistånd i form av 
öppenvårdsinsatser -inom 
kommunens verksamhet  

4 kap. 1 § 
SoL 

Samordnare 
myndighet 

 
21.3 –  hos annan huvudman under högst 

fyra (4) månader 

 
–  hos annan huvudman längre än fyra 
(4) månader 

 Enhetschef 
myndighet 

 
AU 

21.4 Beslut om bistånd åt barn och 
ungdom i form av vård 
(placering/omplacering) i 
stödboende, familjehem eller hem för 
vård eller boende 

4 kap. 1 § 
SoL 

AU 

 
 
Beslut om bistånd åt barn och 
ungdom i form av vård 
(placering/omplacering) i 
stödboende, familjehem, eller hem 
för vård eller boende i avvaktan på 
beslut av arbetsutskottet 
Anmärkning: Högst fyra 
månader. 

 

 
Enhetschef, 
myndighet 
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21.5 Beslut om akut placering av en 

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

4 kap. 1 § 
SoL 

Socialsekreterare 
vid socialjouren 

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

3 kap. 6 a § 
SoL 

Enhetschef 

myndighet 

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

6 kap. 6 § 
SoL 

AU 

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

 
-i övriga fall 

 
-beslut om ersättning för resekostnad 

i samband med LSS insats 

4 kap. 1 § 
SoL 

 
 
 

Socialsekreterare 
 

Enhetschef, 
myndighet 

 
 

AU 
 

Biståndshandläggare 
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 -enligt riksnorm vid stödboende  Enhetschef myndighet 

21.11 Övervägande om vård i annat hem än 
det egna fortfarande behövs. 
Anmärkning: Övervägande är inte 
ett beslut. Bestämmelsen innebär att 
nämnden minst en gång var 6:e 
månad är skyldig att överväga om 
vård enligt socialtjänstlagen 
fortfarande behövs. 

6 kap. 8 § 
SoL 

AU 

21.12 Godkännande att en utländsk 
myndighet placerar barn i Sverige 

6 kap. 11 
a SoL 

AU 

21.13 Beslut att placera ett barn i ett annat 
land 

6 kap. 11 
b SoL 

AU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

22 
Föräldrabalken 

  

22.1 Anmälan till tingsrätten om en 
förälder vid utövandet av vårdnaden 
om ett barn gör sig skyldig till 
missbruk eller försummelse eller i 
övrigt brister i omsorgen och har behov 
av ändring i vårdnaden. 

6 kap. 7 § FB SN 



39 Revidering Socialnämndens delegationsordning maj år 2022 - SN 21/0210-12 Revidering Socialnämndens delegationsordning maj år 2022 : Bilaga- Socialnämndens reviderade delegationsordning maj år 2022

Socialnämndens delegationsordning 

38 

 

 

 
22.2 Anmälan till tingsrätten om ett barn 

stadigvarande vårdats och fostrats i ett 
annat enskilt hem än föräldra- 
hemmet och det är uppenbart att det är 
bäst för barnet att det rådande 
förhållandet får bestå och att 
vårdnaden flyttas 

6 kap. 8 § FB SN 

22.3 Anmälan till tingsrätten om att en 
vårdnadshavare är varaktigt 
förhindrad att utöva vårdnaden och 
det finns behov av särskild förordnad 
vårdnadshavare 

6 kap. 8 a § 
FB 

SN 

22.4 Anmälan till tingsrätten om båda 
föräldrarna dör och det finns behov av 
särskild förordnad vårdnadshavare 

6 kap. 9 § FB SN 

22.5 Anmälan till tingsrätten om ett barn 
som står under vårdnad av särskild 
förordnad vårdnadshavare och 
föräldrarna vill att vårdnaden 
överflyttas till dem 

6 kap. 10 § FB SN 

22.6 Besluta att vidta åtgärder utan den 
andra vårdnadshavarens samtycke 

6 kap. 13 a § 
FB 

AU 

 Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

 23 

Vå 
 

Vård enligt LVM 

  

 23.1 Beslut om att inleda utredning om 
skäl för tvångsvård 

7 § LVM Enhetschef 
myndighet 

 23.2 Beslut om att utredning inte skall 
inledas eller att påbörjad utredning 
skall läggas ned alternativt övergå i en 
utredning enligt 11 kap. 1 § SoL. 

7 § LVM Enhetschef 
myndighet 
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23.3 Beslut om läkarundersökning samt utse 

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

9 § LVM Samordnare 
myndighet 

 

 
23.4 Beslut om ansökan hos förvaltnings- 

rätt om vård enligt LVM 
11 § LVM AU 

23.5 Beslut om omedelbart omhänder- 
tagande av missbrukare 

13 § LVM AU 

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

45 § 1. LVM Samordnare 
myndighet 

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

45 § 2. LVM Samordnare 
myndighet 
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Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

24  
Vård enligt LVU 

  

24.1 Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätt om vård enligt LVU 

4 § LVU AU 

24.2 Beslut om omedelbart omhänder- 
tagande av barn och ungdom under 
20 år 

6 § 1 st. 
LVU 

AU 

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

11 § 1 st. 
LVU 

AU 

24.4 Beslut om att den unge får vistas i sitt 
eget hem under vårdtiden. 
Anmärkning: Vården måste inledas 
utanför hemmet 

11 § 2 st. 
LVU 

AU 

24.5 Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden i den mån beslutet inte 
är att hänföra till 11 § 1 och 2 st. 
LVU Anmärkning: T.ex. kortare 
vistelse utom familjehemmet eller 
hemmet för vård eller boende. 

11 § 4 st. 
LVU 

Socialsekreterare 

24.6 Övervägande om vård med stöd av 
2 § LVU fortfarande behövs 

13 § 1 st. 
LVU 

AU 

24.7 Prövning av om vård med stöd av 3 § 
LVU skall upphöra 

13 § 1 och 2 
st. LVU 

AU 

24.8 Övervägande om det finns skäl att 
ansöka om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldra- 
balken 

13 § 3 st. 
LVU 

AU 
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24.9 Beslut om hur rätt till umgänge med 
den unge skall utövas 

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

14 § 2 st. 1. 
LVU 

SN 

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

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

14 § 2 st. 1. 
LVU 

6 kap. 39 § 
KL 

Ordförande 

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

14 § 2 st. 2. 
LVU 

SN 

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

14 § 2 st. 2. 
LVU 

6 kap. 39 § 
KL 

Ordförande 

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

14 § 3 st. 
LVU 

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

LVU 
AU 

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

22 § 1 st. 
LVU 

AU 

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

22 § 3 st. 
LVU 

AU 

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

22 § 3 st. 
LVU 

AU 

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

24 § LVU AU 

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

26 § 1 st. 
LVU 

AU 

24.20 Beslut om att flyttningsförbud skall 
upphöra 

26 § 2 st. 
LVU 

AU 

24.21 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st. 
LVU 

AU 

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

30 § 2 st. 
LVU 

AU 

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

30 § 2 st. 
LVU 

Ordförande 
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24.24 Beslut om den unges umgänge med 

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

31 § LVU AU 

24.25 Beslut att hos förvaltningsrätten 
ansöka om utreseförbud 

31 b § LVU AU 

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

31 c § 1 st. 
LVU 

AU 

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

24.28 Beslut om att tillfälligt utreseförbud 
ska upphöra 

31 g § LVU AU (omfattas av 
kompletterande 
beslutanderätt) 

24.29 Beslut om tillfälligt undantag från 
ett utreseförbud  

31 i § LVU AU 

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

32 § 1 st. 
LVU 

Samordnare 
myndighet 

24.31 Beslut att begära polishandräckning 
för att genomföra läkarundersökning 

43 § 1. LVU AU 

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

43 § 1. LVU Ordförande 

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

43 § 2. LVU AU 
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Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

25 
Omsorg om personer med 
psykisk funktions- 
nedsättning 

  

25.1 Beslut om bistånd i form av 
boendestöd och bolots 

4 kap. 1 § 
SoL 

Biståndshandläggare 

25.2 Beslut om bistånd i form av 
sysselsättning 

4 kap. 1 § 
SoL 

Biståndshandläggare 

25.3 Beslut om bistånd i form av vård och 
boende, särskilt boende eller annan 
viss korttidsvård 

–  under högst fyra (4) månader 
 
 

–  under längre tid än fyra (4) månader 

4 kap. 1 § 
SoL 

Enhetschef 
myndighet 

 
 
 

AU 
25.4 Beslut om bistånd i form av 

kontaktfamilj 
4 kap. 1 § 
SoL 

Enhetschef 
myndighet 

25.5 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson 

4 kap. 1 § 
SoL 

Biståndshandläggare 

25.6 Beslut om förordnande och 
entledigande av kontaktfamilj och 
kontaktperson 

 Biståndshandläggare 

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

4 kap. 1 § 
SoL 
4 kap. 2 § 
SoL 

Enhetschef 
myndighet 
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26  

Beslut om stöd och 
service till vissa 
funktionshindrade 

LSS 

  

26.1 Beslut om personkretstillhörighet 
Anmärkning: Beslut om 
personkretstillhörighet fattas inte 
särskilt utan är en del av beslut om 
insats enligt 9 § LSS. Beslut om 
personkretstillhörighet kan 
följaktligen inte heller överklagas 
särskilt. 

1 och 7 §§ LSS Biståndshandläggare 

26.2 Biträde av personlig assistent 7 § och 9 § 2. 
LSS 

Biståndshandläggare 

26.3 Ekonomiskt stöd för att bekosta 
personlig assistent vid tillfäl ligt 
utökade behov 

7 § och 9 § 2. 
LSS 

Enhetschef 
myndighet 

26.4 Ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för personlig assistent 

7 § och 9 § 2. 
LSS 

Enhetschef 
myndighet 

26.5 Ledsagarservice 

- Ledsagare vid utlandsresor 

7 § och 9 § 3. 
LSS 

Biståndshandläggare 

Enhetschef 
myndighet 

26.6 Biträde av kontaktperson 7 § och 9 § 4. 
LSS 

Biståndshandläggare 

26.7 Avlösarservice i hemmet 7 § och 9 § 5. 
LSS 

Biståndshandläggare 

26.8 Korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet 

7 § och 9 § 6. 
LSS 

Enhetschef 
myndighet 

26.9 Beslut om korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år utanför det 
egna hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov 

- Verkställighet inom kommunens 

7 § och 9 § 7. 
LSS 

 
 
 
 

Biståndshandläggare 
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 verksamheter 

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

  
Enhetschef 
myndighet 

26.10 Beslut om boende i familjehem 
för barn och ungdomar 

7 § och 9 § 8. 
LSS 

AU 

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

–  Verkställighet inom kommunens 
verksamheter 

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

7 § och 9 § 
8. LSS 

 
 
 

Enhetschef 
myndighet 

AU 

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

–  Verkställighet inom kommunens 
verksamhet 

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

7§ och 9 § 9. 
LSS 

 

 
Enhetschef 
myndighet 

AU 

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

–  Verkställighet inom kommunens 
verksamhet 

–  Beslut om köp av daglig 
verksamhet hos annan huvudman 

7 § och 9 § 
10. LSS 

 
Biståndshandläggare 

 
 
 
 
 
 
 
AU 

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

11 § LSS Enhetschef 
myndighet 
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26.15 Beslut om upphörande av insats 

enligt LSS 

 Enhetschef 
myndighet 

26.16 Beslut om 
återbetalningsskyldighet 

12 § LSS AU 

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

16 § 2 st. LSS AU 

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

16 § 3 st. LSS Samordnare 
myndighet 

 
 

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

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

Biståndshandläggare 

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

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

Biståndshandläggare 

26.21 Godkännande av familjehem 6 kap 6 § SoL AU 

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

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 
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Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

27 
Arvode och omkostnader 
till uppdragstagare och 
ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare 

  

27.1 Beslut om ersättning till 
familjehem, kontaktperson och 
kontaktfamilj (arvode och 
milkostnadsersättning) 

–  enligt rekommendationer från 
Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) 

–  övriga fall 

 Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

 
 
 
 

 
AU 

27.2 Beslut om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare 

–  enligt kommunförbundets 
riktlinjer 

–  övriga fall 

Anmärkning: Särskilt avtal ska 
ingås mellan nämnden och de nya 
vårdnadshavarna. 

6 kap 11 § SoL Socialsekreterare 
 
 

 
Enhetschef 
myndighet 
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Ärende- 
grupp 
nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

28 
Egenavgifter vid placering 
av barn och vuxna 

  

28.1 Beslut om avgift från föräldrar 
vars barn är under 18 år och får 
vård i ett annat hem än det egna 

8 kap. 1 §, 2 st 
SoL, 

6 kap. 2 o. 3 §§ 
SoF 

Administrativ 
assistent 

28.2 Beslut om ersättning för uppehälle 
(egen avgift) vid stöd- och 
hjälpinsatser av behandlings- 
karaktär när bistånd ges i form av 
plats i hem för vård eller boende 
eller i familjehem (vuxna) 

8 kap 1 § 1 st SoL, 

6 kap. 1 § SoF 

Socialsekreterare 

28.3 Beslut om framställning till 
Försäkringskassa om ändring 
av betalningsmottagare för 
allmänt barnbidrag (placerade 
barn) 

106 kap 6–7§§ 
Socialförsäkrings- 
balken 

Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare 

28.4 Begäran om utbetalning av 
studiehjälp för en omyndig till 
socialnämnd eller annan 
(placerade barn) 

2 kap 33§ 2 st 
2000:655, 
Studiestöds- 
förordning 

Socialsekreterare 

28.5 Beslut att underrätta 
Försäkringskassan att barn med 
underhållstöd har placerats i eller 
flyttat från familjehem/HVB-hem 

106 kap 8§ 
Socialförsäkrings- 
balken 

Socialsekreterare 

28.6 Beslut om att underrätta 
Försäkringskassa om att 
nämnden skall uppbära 
ersättning enligt 
Socialförsäkringsbalken 

107 kap 5§ 
Socialförsäkrings- 
balken 

9 kap. 2 § SoL 

Socialsekreterare 

28.7 Beslut om anstånd  Enhetschef 
myndighet 
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Ärende- 
grupp 
nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

29 
Ersättning och återkrav 
från enskild - väcka talan - 
eftergift 

  

29.1 Beslut att återkräva ekonomiskt 
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 

9 kap. SoL  

 
- Förskott på förmån eller 

ersättning 
2§1st 1p Socialsekreterare 

 
- Indragen i arbetskonflikt 2§2 st 2p Socialsekreterare 

 
- Hindrats att förfoga över 

inkomst eller tillgångar 

2§1st 3p Socialsekreterare 

 
- Vid oriktigt uppgiftslämnande 

eller underlåtenhet 

1§1st Enhetschef 
myndighet 

 
- Obehörigt uppburit bidrag eller 

med för högt belopp 

1§2st  
Enhetschef 
myndighet 

 Anmärkning: Beslutet om 
ekonomisk hjälp skall innehålla 
uppgift om den eller de 
omständigheter som ugör grund för 
återbetalningsplikten (9 kap 2§ 3st) 

  

29.2 Beslut om att föra talan hos 
Förvaltningsrätt om återkrav för 
ekonomisk hjälp enligt 9 kap. 1 § 

9 kap. 3 § SoL AU 

29.3 Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet enligt 9 kap 1 
§, 9 kap 2 § och 8 kap 1 § SoL 
 

- Upp till 10 000 kronor 
 

- Över 10 000 kronor 

9 kap. 4 § SoL  
 
 

Enhetschef 
myndighet 
AU 



39 Revidering Socialnämndens delegationsordning maj år 2022 - SN 21/0210-12 Revidering Socialnämndens delegationsordning maj år 2022 : Bilaga- Socialnämndens reviderade delegationsordning maj år 2022

Socialnämndens delegationsordning 

51 

 

 

 
29.4 Beslut om att återkräva ekonomisk 

hjälp beviljad enligt 4 kap. 2 § SoL 
9 kap. 2 §, 2 st SoL Enhetschef 

myndighet 

29.5 Beslut om att föra talan om 
ersättning hos förvaltningsrätt om 
återkrav enligt 9 kap 2§ och 8 kap 1§ 
SoL 

9 kap. 3 § 1 st SoL AU 

29.6 Beslut om anstånd  Enhetschef 
myndighet 

Ärende- 
grupp 
nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

30 
Överklagande till 
domstolar 

  

30.1 Beslut om att föra talan i ärenden 
eller mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol samt utse 
ombud att föra nämndens talan 

10 kap. 2 § SoL Avdelningschef 

30.2 Beslut huruvida ändring av beslut 
får ske. 

37 § FL Delegat i 
ursprungsbeslutet 

30.3 Beslut huruvida ändring av beslut 
ska ske. 

38 § FL Delegat i 
ursprungsbeslutet 

30.4 Prövning av att överklagande skett 
i rätt tid samt avvisning av 
överklagande som kommit in för 
sent gällande 

45§ FL Enhetschef 
myndighet 

– beslut av socialnämnd och 
AU 

Delegat i 

ursprungs- 
beslutet 

– beslut av annan delegat Delegat i 
ursprungsbeslutet 
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30.5 Överklagande och yrkande om 

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

10 kap 1–2 §§ 
SoL 

Delegat i 
ursprungsbeslutet 

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

27 § LSS Delegat i 
ursprungsbeslutet 

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

 
10 kap 1-2 §§ SoL 
6 kap. 39 § KL 

 
Ordförande 

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

27 § LSS, 
6 kap. 39 § KL 

Ordförande 
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30.9 Överklagande, yrkande om 

inhibition samt yttrande till 
förvaltningsrätt och kammarrätt i 
ärende rörande riksfärdtjänst där 
ursprungsbeslutet fattats av 
arbetsutskott 

Angående rättelse 
och ändringar av 
beslut samt 
överklagande, se FL 
36 - 48 §§. 

AU 

30.10 Överklagande, yrkande om 
inhibition, samt yttrande till 
förvaltningsrätt och kammarrätt i 
ärende rörande riksfärdtjänst där 
ursprungsbeslutet fattats av 
delegat 

Angående rättelse 
och ändringar av 
beslut samt 
överklagande, se FL 
36 - 48 §§. 

Delegat i 
ursprungsbeslutet 

30.11 Överklagande, yrkande om 
inhibition, samt yttrande till 
förvaltningsrätt och kammarrätt i 
ärende rörande särskild avgift för 
icke verkställda beslut där 
ursprungsbeslutet fattats av 
delegat 

Angående rättelse 
och ändringar av 
beslut samt 
överklagande, se FL 
36 - 48 §§. 

Socialchef 

30.12 Anmälan om behov av offentligt 
biträde 

3 § Lag om 
offentligt biträde 
14 § FL 

Enhetschef 
myndighet 

30.13 Avvisande av ombud och biträde  AU 

30.14 Överklagande av annan 
myndighets-och domstolsbeslut 
samt yrkande om inhibition till 
nästa instans 

22 § FL Socialchef 

 

 
Ärende- 
grupp 
nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

31  

Yttranden 

  

31.1 Yttrande till åklagarmyndigheten 
vid åtalsprövning 

46 § LVM Enhetschef 
myndighet 
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31.2 Yttrande till polismyndigheten 

och åklagarmyndigheten 
11 § 1 st. LUL Samordnare BoU 

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

33 § jfr med 31 § 
LUL 

Samordnare BoU 

31.4 Begäran hos åklagarmyndigheten 
om förande av bevistalan 

38 § LUL Samordnare BoU 

31.5 Lämnande av upplysningar och 
förslag på åtgärder till 
åklagarmyndigheten 

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

Enhetschef 
myndighet 

31.6 Lämnande av upplysningar och 
förslag på åtgärder till domstol 

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

Enhetschef 
myndighet 

31.7 Lämnade upplysningar och 
förslag på åtgärder till 
frivårdsmyndigheten 

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

Socialsekreterare 

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

31 kap. 2 § 1 st. 
BrB 

Enhetschef 
myndighet 

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

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

Enhetschef 
myndighet 

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

Socialsekreterare 

31.11 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 

3 § 2 st. 
passförordningen 

Enhetschef 
myndighet 
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31.12 Yttrande i ärenden om 

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

11 kap. 16 § 2 st. 
FB 

Enhetschef 
myndighet 

 
 

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

 Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

31.14 Upplysningar till försvarsmakten  Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

31.15 Uppgiftslämnande på begäran av 
smittskyddsläkare 

6 kap 12§ 
smittskyddsla 
gen 

Enhetschef 
myndighet 

31.16 Anmälningsskyldighet enligt 
smittskyddslagen 

31 § 1 st. smitt- 
skyddslagen 

Enhetschef 
myndighet 

31.17 Yttrande till allmän domstol  Enhetschef 
myndighet 

31.18 Yttrande till förvaltningsdomstol  Enhetschef 
myndighet 

31.19 Yttrande till Migrationsverket- 
individärenden 

 Samordnare 

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

13 kap. 2 § SoL SN 

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

13 kap. 2 § SoL AU 
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31.22 Yttranden och svar på remisser 

eller enkäter till andra 
myndigheter och andra organ. 

 
Avser områden som inte har 

karaktären av kommunens 
ställningstagande utan är 
information om kommunen och 
inom ramen för verkställighet av 
den vars verksamhetsområde 
berörs 

 Enhetschef inom 
ramen för sitt 
verksamhetsområde 

 
 
 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

32 
God man/förvaltare och 
målsägarbiträde 

  

32.1 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om behov 
av god man/förvaltare 

5 kap. 3 § p.1 SoF Socialsekreterare 
Biståndshandläg 
gare 

32.2 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att 
behov av god man/förvaltare 
inte längre föreligger 

5 kap. 3 § p.2 SoF Socialsekreterare 
Biståndshandläg 
gare 
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32.3 Beslut om anmälan till överför- 
myndaren om förhållanden betr. 
förvaltningen av under-årigs 
egendom. Anmärkning: Avser 
all slags egendom. 

5 kap. 3 § p.3 SoF Enhetschef, 
myndighet 

32.4 Framställan till domstol om 
behov av målsägandebiträde för 
underårig 

5 kap. 2 § SoF Enhetschef, 
myndighet 

32.5 Anmälan till överförmyndare att 
person som omfattas av LSS är i 
behov av förmyndare, förvaltare 
eller god man 

15 § 6. LSS 

5 kap. 3 § SoF 

Biståndshandläggare 

32.6 Anmälan till överförmyndare att 
person som omfattas av LSS inte 
längre är i behov av förmyndare,  
förvaltare eller god man 

15 § 6. LSS Biståndshandläggare 

 
 

 
Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

33  

Förtur till bostad 

  

33.1 Beslut att tillstyrka förtur till 
bostad. Anmärkning: Enligt 
socialnämndens riktlinjer. 

 AU 
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Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat 
(lägsta) 

34 
Polisanmälan 

  

34.1 Beslut om polisanmälan 
angående misstanke om vissa 
brott mot underårig samt vissa 
grövre brott. Anmärkning: 
Avser misstanke om brott 
enligt BrB 3, 4 och 6 kap. 
samt misstanke om brott för 
vilket inte är föreskrivet 
lindrigare straff än fängelse i 
ett år. Såväl anmälan som 
uppgiftslämnande. 

12 kap. 10 § SoL 

10 kap 21–24 §§ 
OSL 

Samordnare 
myndighet 

34.2 Beslut om polisanmälan 
angående brott mot nämndens 
verksamhet 
-vid brådskande ärenden 

12 kap. 10 § SoL AU 
 

 
Ordförande 

34.3 Polisanmälan 
angående misstanke om 
bidragsbrott 

6 § Bidragsbrottslagen AU 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat 
(lägsta) 

35 Lex Maria, 
Patientsäkerhetslagen 

  

35.1 Beslut att anmäla till 
Inspektionen för vård och 
omsorg av händelser som har 
medfört eller hade kunnat 

3 kap 5 - 6 §§ PSL och 4 
§ HSLF-FS 2017:41 

Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska 
(MAS) 
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 medföra en allvarlig vårdskada 

inom hälso- och sjukvården, 
lex Maria 

Anmärkning: Vårdgivaren 
ansvarar för att anmälningar görs. 

  

35.2 Anmälan till Inspektionen för 
vård och omsorg om en person 
som har legitimation för ett yrke 
inom hälso- och sjukvården och 
som är verksam eller har varit 
verksam hos vårdgivare, kan 
utgöra en fara ur ett 
patientsäkerhets- eller 
förtroendeperspektiv 
(oskicklighet, olämplighet, 
brottslighet, sjukdom eller 
missbruk av alkohol, narkotika 
eller andra droger) 

3 kap 7 § PSL Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska 
(MAS) 

 

 
Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

36 
Lex Sarah 

  

36.1 Beslut att anmäla allvarligt 
missförhållande eller påtaglig 
risk för ett allvarligt 
missförhållande till IVO. 

14 kap 7§ SoL, 
24f § LSS 

Avdelningschef 

37 
Lex Maja 

  

37.1 Anmäla till Länsstyrelsen eller 
Polismyndigheten vid påträffande 
av djur som utsätts för vanvård 
eller misshandel, uppenbart visar 
symtom på sjukdom eller är 
allvarligt skadat. 

10 kap 20a § 
Offentlighets- 
och sekretess- 
lagen 

Socialsekreterare 

Biståndshandläggare 
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Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

38 
Egendomsskada 

  

38.1 Beslut om att ersätta enskild 
person för egendomsskada vid 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal 

 
-upp till ett prisbasbelopp 

 
-över ett prisbasbelopp 

3 kap. 2 § 
Skadeståndslagen 

 
 
 
 

Enhetschef 

AU 

 

 
Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

39 Avgifter   

39.1 Fastställa avgiftsunderlag 8 kap. 4 § SoL Avgiftshandläggare 

39.2 Bestämma förbehållsbelopp 8 kap. 6 § SoL Avgiftshandläggare 

39.3 Beslut om avdrag och tillägg till 
minimibelopp 

8 kap. 8 § SoL Avgiftshandläggare 

39.4 Beslut om avgift 8 kap. 5 § SoL Avgiftshandläggare 

39.5 Beslut om ändring av avgift 8 kap. 9 § SoL Avgiftshandläggare 

39.6 Beslut om nedskrivning av 
avgift 

4 kap. 2 § SoL Avgiftshandläggare 

39.7 Beslut om avgiftsbefrielse 4 kap. 2 § SoL Enhetschef myndighet 
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Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

40 Färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

  

40.1 Utredning till färdtjänstnämnd 
om färdtjänstansökan 

6 § 3 st lag om 
färdtjänst 

Färdtjänstutredare i 
KC 

 

Biståndshandläggare 

40.2 Beslut om tillstånd till 
riksfärdtjänst 

4–7 §§ lag om 
riksfärdtjänst 

Biståndshandläggare 

40.3 Beslut om ersättning för 
riksfärdtjänstresa 

8 § lag om riks- 
färdtjänst 

Biståndshandläggare 

40.4 Beslut om att återkalla tillstånd 
till riksfärdtjänst 

- om förutsättningar 
för tillståndinte 
längre finns 

 
-om tillståndshavaren gjort sig 
skyldig till allvarliga och 
upprepadeöverträdelser av de 
föreskrifter som gäller för 
riksfärdtjänst 9 § lag om 
riksfärdtjänst 

9 § lag om riks- 
färdtjänst 

Biståndshandläggare 
 
 
 
 
 
 
 
AU 

 
 
 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

39  

Lagen om valfrihet (LOV) 

  

39.1 Beslut att bevilja ansökan att 
bedriva verksamhet enligt LOV 

8 kap 1 § LOV Socialchef 
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39.2 Beslut att avslå ansökan att 

bedriva verksamhet enligt LOV 
7 kap 1 § LOV Socialchef 

39.3 Beslut att häva ett ingånget avtal 
enligt LOV 

 Socialchef 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

40 
Planärenden 

  

40.1 Utlåtande i enklare planärenden 
utan större principiell betydelse 

3 kap. 2 § SoL Socialchef 

40.2 Utlåtande i planärenden med 
större principiell betydelse 

3 kap. 2 § SoL SN 

40 POSOM-Psykiskt 
och socialt 
omhändertagande 
vid kriser 

  

41.1 Beslut om att POSOM ska 
aktiveras 

 POSOMchef 

41.2 Operativ arbetsledning av 
POSOM 

 POSOMchef 

41.3 Operativa beslut i 
samverkan med 
myndigheter och 
organisationer 

 POSOMchef 

41.4 Beslut om att köpa varor 
och tjänster under 
krisperiod för sammanlagt 
maximalt två 
prisbasbelopp 

 POSOMchef 
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Socialnämnden 
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Revisionsrapport etablering av nyanlända 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner socialkontorets svar på revisionsrapport 

gällande granskning av kommunens arbete med etableringsinsatser. 

2. Socialnämnden ger socialkontoret i uppdrag att ta initiativ till 

upprättandet av en kommunövergripande integrationsplan. 

3. Socialnämnden skickar sitt svar till kommunens förtroendevalda 

revisorer. 

Sammanfattning 

Kommunens förtroendevalda revisorer har under år 2021 låtit Ernst & Young 

genomföra en granskning av kommunens arbete med etableringsinsatser i syfte 

att bedöma om kommunen säkerställer ett ändamålsenligt arbete med 

etableringsinsatser.  Den sammantagna bedömningen är att Socialnämnden och 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delvis har säkerställt ett 

ändamålsenligt arbete med etablering av nyanlända. 

Socialkontoret redogör för planerade och genomförda aktiviteter avseende de 

förbättringsområden som revisionen uppmärksammar och som hör hemma 

inom nämndens ansvarsområde.  

 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 25 april år 2022 

 Granskningsrapport nr 2/2021 från Ernst & Young – Granskning av 

kommunens arbete med etableringsinsatser, bilaga 1 

 Revisionsskrivelse daterad den 14 december år 2021, bilaga 2 

 

Ärendet 

Den 1 januari år 2018 infördes ett nytt regelverk för nyanländas etablering som 

tydliggör ansvar mellan kommun och stat.  
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Kommunens förtroendevalda revisorer har under år 2021 låtit Ernst & Young 

genomföra en granskning av kommunens arbete med etableringsinsatser i syfte 

att bedöma om kommunen säkerställer ett ändamålsenligt arbete med 

etableringsinsatser.  

Den sammantagna bedömningen är att Socialnämnden och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden delvis har säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 

etablering av nyanlända. Revisionen beskriver de förbättringsområden som är 

uppmärksammade och ger förslag till aktiviteter för att säkerställa en god 

etablering för målgruppen. 

Revisionsrapporten beskriver arbetet inom såväl Socialnämnden som 

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden. I detta ärende redogör 

socialkontoret för planerade och genomförda aktiviteter som hör hemma inom 

nämndens ansvarsområde men också för det samarbete mellan nämnderna som 

revisionen beskriver behöver säkerställas för att etableringsansvaret i 

kommunen ska fungerar på ett bättre sätt. 

Socialkontorets planerade och genomförda aktiviteter 

Rutin för mottagande av nyanlända som beskriver ansvars- och rollfördelning 

har skapats och bedöms ge goda förutsättningar för ett ändamålsenligt 

mottagande av nyanlända. I Socialnämndens verksamhetsplan för år 2022 finns 

mål med bäring på kommunens etablerings-/integrationsarbete. Vidare har nya 

indikatorer kopplade till insatser för nyanlända upprättats för att tydliggöra hur 

nämnden lyckas med sitt etableringsansvar. 

På Jobbcenter har en genomlysning utförts då revisionsrapporten påvisade 

avsaknad av tillräckliga resurser för att bedriva ett ändamålsenligt arbete med 

etablering av nyanlända. För att åstadkomma en förbättrad integration utökades 

verksamheten med två arbetskonsulenter under första delen av år 2022 och 

översyn av integrationsstödjarnas arbete gjordes. För att tydliggöra 

ansvarsfördelning mellan Arbetsförmedlingen och kommunen avseende 

etableringsuppdraget har arbetet med en ny lokal samverkansöverenskommelse 

initierats (LÖK). I detta uppdrag ingår även överenskommelse för 

Delegationen för unga och nyanlända till arbete, (DUA).  

För att tydliggöra ansvarsfördelning och rapporteringsrutiner av bland annat 

närvaro vid SFI-studier har socialkontoret initierat ett ökat samarbete med 

vuxenutbildningen.    

Övergripande integrationsplan 

Revisionen beskriver avsaknaden av ett politiskt antaget styrande dokument för 

integration och etablering och ger Socialnämnden en rekommendation att ta 

initiativ till upprättande av en sådan plan. De samordningsvinster som en sådan 

plan kan ge ökar förutsättningarna för en effektivare etablering för den enskilde 

och bör bland annat innehålla en tydlig beskrivning av roller, ansvar och 
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samarbetsformer mellan de båda nämnderna där insatser för nyanlända är 

aktuella frågor. 

 

Barnperspektiv 

Revisionsgranskningar bidrar till att socialtjänsten i Upplands-Bro kommun är 

rättssäker. Detta gynnar de barn och ungdomar som har insatser inom 

nämndens verksamhetsområde. 

 

Socialkontoret 

  

Socialchef  

 Avdelningschef social- och 

arbetsmarknadsavdelningen 

 

 

 

  

  

 

Bilagor 

1. Granskningsrapport nr 2/2021 från Ernst & Young – Granskning av 

kommunens arbete med etableringsinsatser, bilaga 1 

2. Revisionsskrivelse daterad den 14 december år 2021, bilaga 2 

 

 

Beslut sänds till 

 Kommunens förtroendevalda revisorer 

 Avdelningschef Social- och arbetsmarknadsavdelningen 

 Enhetschef Social- och arbetsmarknadsavdelningen 
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Granskningsrapport  

Genomförd på uppdrag av revisorerna 

02 2021 

Upplands-Bro kommun 
Granskning av kommunens arbete med 
etableringsinsatser 
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Sammanfattande bedömning och rekommendationer 
EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens arbete 
med etableringsinsatser. Granskningen har syftat till att bedöma om kommunen 
säkerställer ett ändamålsenligt arbete med etableringsinsatser. Vår sammantagna 
bedömning är att socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delvis har 
säkerställt ett ändamålsenligt arbete med etablering av nyanlända. 

Vi bedömer att ansvarsfördelningen på övergripande nivå i huvudsak är tydligt fördelad i 
nämndernas reglementen, med undantag för ansvaret för samhällsorienteringen som inte 
tydliggjorts. Det finns dock inget politiskt antaget styrande dokument för integration och 
etablering varför vi rekommenderar socialnämnden att överväga att initiera ett förslag till 
en integrationsplan för kommunen. Det finns en rutin för mottagning av nyanlända som 
beskriver ansvars- och rollfördelning som vi bedömer ger goda förutsättningar för ett 
ändamålsenligt mottagande av nyanlända. 

I nämndernas verksamhetsplaner för 2021 finns mål med viss bäring på kommunens 
etablerings-/integrationsarbete. Vi noterar att indikatorerna för försörjningsstöd gäller 
samtliga som söker och erhåller försörjningsstöd. Vi menar att det försvårar möjligheten 
för socialnämnden att få en övergripande bild och vid rätt tidpunkt sätta in rätt insatser till 
gruppen nyanlända. Socialnämnden bör därför överväga att framgent särredovisa 
försörjningsstöd för nyanlända och övriga i syfte att tydliggöra hur nämnden lyckas med 
sitt etableringsansvar. Vi bedömer vidare att nämnderna bör besluta om mål och 
indikatorer som har direkt bäring på etablering av nyanlända i syfte att stärka styrning av 
och möjlighet till uppföljning av genomförda etableringsinsatser. 

Av granskningen framkommer att socialnämnden inte utfört risk- och konsekvensanalyser 
avseende ett ökat antal nyanlända eller förändrande förutsättningar och behov hos 
målgruppen. Vi bedömer därför att socialnämnden bör säkerställa att tillräckliga risk- och 
konsekvensanalyser genomförs framgent. Vi bedömer vidare att SFI-utbildningen fungerar 
bristfälligt. Granskningen visar att det finns många inaktiva inskrivna elever och att antalet 
elever per lärare är betydligt högre än riksgenomsnittet. Vi menar att gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden bör vara mer aktiva framgent.  

Av granskningen framgår att Jobbcenter saknar tillräckliga resurser för att bedriva ett 
ändamålsenligt arbete med etablering av nyanlända. Vi bedömer att integrationsstödjarna 
bör involveras mer i arbetet och att nämnden bör överväga om det går att skapa riktade 
uppföljningsbara insatser för nyanlända inom ramen för Jobbcenter.  

Mot bakgrund av genomförd granskning bedömer vi att både den interna och externa 
samverkan fungerar bristfälligt. Avseende den externa samverkan bör socialnämnden 
upprätta en lokal överenskommelse (LÖK) med Arbetsförmedlingen i syfte att upprätta 
och tydliggöra samverkansformer. Vidare bör socialnämnden ta initiativ till att få igång ett 
arbete inom ramen för samverkansöverenskommelsen DUA. Vad gäller den interna 
samverkan bör socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden snarast 
upprätta samverkansformer. Länken mellan SFI-utbildningen och arbetsmarknadsinsatser 
bör stärkas.  

Av granskningen framgår att det inte finns någon uppföljning, utvärdering och analys av 
resultat i förhållande till det kommunala ansvaret kring etableringsinsatser. Av 
granskningen framgår att nämnderna inte heller på annat sätt efterfrågat uppföljning av 
arbetet inom ramen för kommunens etableringsinsatser. Vi bedömer därför att 
nämnderna bör stärka sin uppföljning avseende etableringsuppdraget.  
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Följande rekommendationer ges till socialnämnden:  
 Besluta om mål och indikatorer som har bäring på etablering av nyanlända, i syfte 

att stärka styrning och möjlighet till uppföljning av genomförda etableringsinsatser. 
 Genomför regelbundna risk- och konsekvensanalyser avseende mottagning av 

nyanlända och etablering i syfte att ha en beredskap för att hantera 
etableringsuppdraget. 

 Säkerställ att det finns tydliga former för intern samverkan med gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden avseende etableringsuppdraget. 

 Upprätta former för extern samverkan med Arbetsförmedlingen och närliggande 
kommuner. 

 Överväg att initiera ett förslag till integrationsplan för kommunen. 

 
Följande rekommendationer ges till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:  

 Besluta om mål och indikatorer som har direkt bäring på etablering av nyanlända, i 
syfte att stärka styrning av och möjlighet till uppföljning av genomförda 
etableringsinsatser. 

 Säkerställ att det finns tydliga former för intern samverkan med socialnämnden 
avseende etableringsuppdraget. 
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1. Inledning 

 Bakgrund  

Den 1 januari 2018 infördes ett nytt regelverk för nyanländas etablering. 
Etableringsinsatser ska stödja nyanlända att så snabbt som möjligt komma in i arbets- och 
samhällslivet. De nya reglerna innefattar bland annat att nyanlända anvisas till ett 
arbetsmarknadspolitiskt program (Etableringsprogrammet) samt att nyanlända med kort 
utbildning, som inte bedöms kunna matchas mot arbete, ska ta del av utbildningsinsatser i 
form av svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och vuxenutbildning. 
Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för etablering och ska upprätta en 
individuell planering tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda 
kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Trots att etableringsprogrammet 
huvudsakligen är ett statligt ansvar har kommunen en avgörande roll i det praktiska 
arbetet för ett bra mottagande. Kommunens ansvar innefattar bland annat att: 

 Ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning utifrån sitt kommuntal och sin 
årsplanering 

 Undervisning i SFI, samhällsorientering eller annan vuxenutbildning 
 Besluta om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.  

Delaktighet, inflytande och engagemang är delar i god integrering i samhället. Enligt 
socialnämndens verksamhetsberättelse 2020 befinner sig många av nämndens 
målgrupper dock i ett socialt utanförskap. För nyanlända har bostad, arbete och 
språkkunskaper stor betydelse för att minska segregation och för att öka etableringen i 
samhället.  

I socialnämndens verksamhetsberättelse 2020 uppges att integrationsarbete är en 
förutsättning för ett hållbart samhälle. Nämndens integrationsmål mäts bland annat i 
graden av etablering på arbets- och bostadsmarknaden. Under 2021 kommer den ökade 
arbetslösheten, som främst drabbar branscher med instegsjobb för både utrikesfödda och 
unga som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden, utgöra en av nämndens stora 
utmaningar. Under år 2021 ska nämnden därför effektivisera arbetet med arbetsinriktade 
insatser i syfte att få fler att nå egen försörjning.  

Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys för 2021 bedömt det som väsentligt att 
granska kommunens arbete med etableringsinsatser. 

 Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte är att bedöma om kommunen säkerställer ett ändamålsenligt arbete 
med etableringsinsatser.  
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  

 Erbjuder berörda nämnder ändamålsenliga etableringsinsatser för att stödja 
nyanlända att komma in i arbets- och samhällslivet? 

 Finns en tydlig organisation kring arbetet med etableringsinsatser med roll- och 
ansvarsfördelning, riktlinjer och rutiner? 

 Finns en ändamålsenlig samverkan inom kommunen samt med externa aktörer 
kring etableringsinsatserna? 

 Finns en ändamålsenlig uppföljning, utvärdering och analys av resultat i förhållande 
till det kommunala ansvaret kring etableringsinsatser?   
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 Ansvariga nämnder och avgränsningar 

Granskningen är i huvudsak avgränsad till de etableringsinsatser som genomförs inom 
socialnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Ytterligare en avgränsning 
är att granskningen dels inte inkluderar den statliga schablonersättning som 
Migrationsverket betalar ut till samtliga kommuner, dels inte inkluderar de statliga 
statsbidrag som kommuner har möjlighet att ansöka om.  

 Genomförande 

Granskningen har skett genom dokumentstudie av relevanta styrdokument samt 
intervjuer. Samtliga intervjuade funktioner samt granskade underlag ses i 
källförteckningen.  

 Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för 
analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och 
förarbeten eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut.  

Revisionskriterierna utgörs av: 
 Kommunallagen (2017:725) 

 Socialtjänstlagen (2001:453) 

 Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 

 Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 

 Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
 Skollagen (2010:800) 
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2. Ansvarsfördelning och organisation 
Ansvaret för mottagande, integration och etablering av nyanlända är fördelat mellan två 
nämnder och det operativa arbetet pågår inom två kontor. I nedanstående tabell redogör 
vi för den politiska ansvarsfördelningen mellan kommunens nämnder utifrån respektive 
reglemente.  

 
Inom socialnämndens verksamheter finns det operativa ansvaret för bland annat 
ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser för personer som står utan arbete och 
försörjning samt kommunens arbete med integration och flyktingmottagande.  

Social- och arbetsmarknadsavdelningen ansvarar för myndighetsutövningen. I december 
2020 beslutades att socialnämnden skulle ta över ansvaret för arbetsmarknadsenhetens 
(AME) verksamhet. Från och med årsskiftet 2020/2021 organiseras det tillsammans med 
ekonomiskt bistånd och integration under en gemensam enhetschef inom enheten för 
arbete, försörjning och integration (AFI).  

Vid årsskiftet 2021, i samband med att socialnämnden tog över ansvarsområdet för 
arbetsmarknad, bytte gymnasie- och arbetslivsnämnden namn till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. Idag ansvarar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för 
kommunens vuxenutbildning (SFI, grundläggande och gymnasiala kurser samt yrkesvux) 
och gymnasieskola. Nämndens ansvar är uppdelat mellan Upplands-Brogymnasiet (som 
ansvarar för den gymnasiala verksamheten) och vuxenutbildningen (som bland annat 
ansvarar för SFI-utbildningen).  
 
Ansvaret för samhällsorienteringen är inte reglerat i respektive nämnds reglemente. Av 
vad som framkommit i granskningen delar socialnämnden och gymnasie- och 
utbildningsnämnden på ansvaret för samhällsorienteringen. 

 Ansvar och roller tydliggörs i rutinen för ”Mottagning av nyanlända” 

Socialkontoret har upprättat en rutin för mottagandet av nyanlända som hanteras på 
förvaltningsnivå. Rutinen uppdaterades den 17 september 2021 och tydliggör bland annat 
ansvarsområden samt hur mottagningen av nyanlända ska hanteras i det operativa 
arbetet. Rutinen riktar sig främst till inblandade parter i processen för mottagande och 
etablering av nyanlända. Processen skiljer sig åt beroende på den nyanländas status, dvs. 
om den nyanlända kommer inom ramen för EBO (eget boende), ABO (anläggningsboende) 
eller som kvotflykting. 

Rutinen fastställer ansvars- och rollfördelning vid mottagandet av nyanlända. Den 
beskriver rutiner inför mottagandet, vid mottagandet, boendesituationen och ekonomiskt 
bistånd. Vidare beskrivs kommunens uppdrag som bryts ned till ansvar och uppdrag för 
bland annat integrationsstödjare, socialsekreterare samt boendesamordnare. Slutligen 
beskrivs vilken information som ska förmedlas till den nyanlända, däribland information 
om Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans etableringsuppdrag, information om 
Skatteverkets roll, möjligheten till försörjningsstöd, boendesituation samt skola och 
barnomsorg. 
 

Nämnd Politisk ansvarsfördelning 

Socialnämnden  Ansvarar för kommunens flyktingmottagning. 
 Ansvarar för arbetsmarknadsfrågor och verksamhetskontakter med 

näringslivet.  

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 Ansvarar för vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI). 
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Sedan 2017 finns det inom socialkontoret en samordnare för nyanlända. Samordnaren 
arbetar på strategisk nivå med intern och extern samordning, fördelning av ärenden till 
socialsekreterare och integrationsstödjare, utbildning och verksamhetsutveckling samt 
kontakter med andra samverkansparter. Av rutinen och genomförda intervjuer framgår 
att samordnaren av nyanlända har en nyckelroll i mottagande och etablering av nyanlända 
och har flera olika roller och ansvar i processen. 

AFI-enheten består, utöver enhetschefen och samordnaren för nyanlända, bland annat av 
en samordnare för ekonomiskt bistånd, integrationsstödjare, arbetsmarknadskonsulenter 
och socialsekreterare. Beslut om rätt till en integrationsstödjare fattas av 
socialsekreterare och fördelas sedan av samordnaren för nyanlända. 
Integrationsstödjarens uppdrag är att stödja den nyanlände under den första tiden i 
kommunen. 

Kommunen har ingen politiskt antagen övergripande integrationsplan. Det finns inget 
lagstadgat krav på en kommunövergripande integrationsplan. Många kommuner har dock 
antagit en övergripande integrationsplan i syfte att göra integrationsarbetet mer 
kunskapsbaserat, samordnat och effektivt. Intervjuade från de båda kontoren vittnar om 
att det finns ett behov av en kommunövergripande integrationsplan. Enligt intervjuade 
skulle en sådan bland annat förbättra möjligheterna till samverkan och att nå 
samordningsvinster, något som i nuläget sägs fungera bristfälligt. 

 Vår bedömning 

Vi bedömer att ansvarsfördelningen på övergripande nivå i huvudsak är tydligt fördelad i 
nämndernas reglementen med undantag för ansvaret för samhällsorienteringen som inte 
tydliggjorts. Det är således utifrån reglementena otydligt vilken av de två nämnderna som 
ska bära huvudansvaret för samhällsorienteringen.  

Rutinen för mottagning av nyanlända är detaljerad och beskriver bland annat ansvars- och 
rollfördelning. Vi bedömer att rutinen är användbar för medarbetare i 
mottagningsprocessen och ger goda förutsättningar för ett ändamålsenligt mottagande av 
nyanlända. Vår bedömning är att mottagningsprocessen är tydlig och ändamålsenlig.  

Upplands-Bro kommun saknar en övergripande politiskt antagen integrationsplan. Det 
finns inget lagstadgat krav på kommuner att upprätta en sådan plan, men vi kan utifrån 
tidigare erfarenheter av liknande granskningar konstatera att det skapar goda 
förutsättningar för ett framgångsrikt integrationsarbete där etableringen av nyanlända 
utgör en viktig del i arbetet. Vi kan också konstatera att det genom intervjuer med berörda 
tjänstemän har framkommit att det finns en önskan om att kommunen upprättar en sådan 
plan, bland annat med hänvisning till samordningsvinster. Mot bakgrund av tidigare 
erfarenheter och resultatet av granskningen anser vi att socialnämnden bör överväga att 
initiera ett förslag till integrationsplan för kommunen. 

3. Styrning och målsättning 

 Mål och budget 2021 samt verksamhetsplaner för nämnderna 

I kommunfullmäktiges övergripande mål och budget 2021 med planering för 2022–2023 
finns det sex övergripande mål med tillhörande politiska prioriteringar. Det finns inga 
specifika mål kring integration och mottagande av nyanlända. Detsamma gäller för mål 
och budget 2022.  

I socialnämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsplaner för 
2021 framgår några specifika mål med tillhörande åtgärder avseende kommunens 
etablerings-/integrationsarbete.  
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Socialnämnden:  

 Nämndmål: Kommunens medborgare ska ges stöd och verktyg som leder till 
självförsörjning.  

Ett av nämndens fokusområden 2021 beskrivs vara att arbeta mer effektivt med 
arbetsinriktade insatser, med målet om att fler når egen försörjning samt undanröja 
eventuella arbetshinder. Fokus beskrivs vara på att åstadkomma resultat genom samlade 
och aktiva åtgärder istället för passivt bidragsmottagande. Bland annat ska detta ske 
genom mer samverkan med externa aktörer, såsom Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och andra mindre aktörer. Arbetsmarknadsenhetens organisatoriska 
överflyttning till socialnämnden beskrivs öka förutsättningarna för en effektivare 
handläggning med tät uppföljning kopplat till krav för rätt till bistånd. Nämndmålet 
omfattas av fem indikatorer med tillhörande målvärden för 2021 som har viss bäring på 
etableringsinsatser. 
 

Indikatorer Målvärde 2021 

Andel som står till arbetsmarknadens förfogande som har aktuell planering för 
sysselsättning. 

100 % 

Andel personer med arbetsmarknadsinsatser som går ut i egen försörjning ska öka.  20 % 

Andel försörjningsstödstagande arbetslösa utan arbetshinder som månadsvis följs upp i 
fysiska möten med ansvarig socialsekreterare. 

100 % 

Andel försörjningsstödstagande arbetslösa utan arbetshinder som erbjuds 
arbetsinriktad aktivitet inom en månad från nyansökan. 

100 % 

Antalet besök tillsammans med klienter till den lokala arbetsmarknaden ska öka. 100 

Inför verksamhetsåret 2021, i samband med att socialnämnden tog över ansvaret för 
arbetsmarknadsenhetens verksamhet, tydliggjordes nämndmålen kopplat till 
försörjningsstöd. De specifika indikatorerna för försörjningsstöd avser alla som söker samt 
erhåller försörjningsstöd. Det finns således inte några specifika indikatorer för nyanländas 
försörjningsstöd i socialnämndens verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse.   

 Nämndmål: Kommunens verksamheter ska sträva mot att minska utanförskap och 
verka för ökad integration.  

Av verksamhetsplanen framgår att bostad, arbete och språkkunskaper har stor betydelse 
för att minska segregation och för att öka etableringen i samhället. Då behövs bland annat 
ett välfungerande samarbete med Arbetsförmedlingen enligt etableringslagen samt ett 
fungerande samhällsorienterat program och SFI-studier. Nämndmålet omfattas av sex 
indikatorer med tillhörande målvärde för 2021, ingen av indikatorerna har direkt bäring på 
etableringsinsatser. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: 

 Nämndmål: Öka möjligheterna till självförsörjning, självständighet och integration 
genom arbete och studier.  

Intern och extern samverkan beskrivs vara ett prioriterat område i nämndens 
verksamhetsplan. En förutsättning är att arbetsmarknadsenheten, socialkontoret, 
vuxenutbildningen, SFI samt Upplands-Brogymnasiet har ett gott och nära samarbete med 
näringslivet. Av verksamhetsplanen framgår att detta bland annat ska uppnås genom att 
ordna utbildningar som efterfrågas av företagen och arbeta för att anordna praktikplatser 
för målgruppen som är på väg ut i arbetslivet. Nämndmålet omfattas av fyra indikatorer 
med tillhörande målvärde för 2021, varav ett med viss bäring på etableringsinsatser. 
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Indikator Målvärde 2021 

Avslutade studier på Vuxenutbildningen Upplands-Bro ska leda till arbete eller vidare 
studier minst 6 månader efter avslutad utbildning/kurs. 

100 % 

 Vår bedömning 

Kommunfullmäktiges övergripande mål och budget innehåller inga mål med bäring på 
etablering av nyanlända. I socialnämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
verksamhetsplaner för 2021 finns några specifika mål med tillhörande åtgärder med viss 
bäring på kommunens etablerings/integrationsarbete. Vi bedömer dock att gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens mål om att öka möjligheterna till självförsörjning, 
självständighet och integration genom arbete och studier inte har några indikatorer med 
direkt koppling till etableringsinsatser. Detsamma gäller av socialnämndens indikatorer för 
nämndmålet som rör kommunens integrationsarbete.  

Vi noterar även att indikatorerna för försörjningsstöd är hopslagna för samtliga som söker 
och erhåller försörjningsstöd. Vi menar att det försvårar möjligheten för socialnämnden 
att få en övergripande bild och vid rätt tidpunkt sätta in rätt insatser till den specifika 
gruppen nyanlända. Socialnämnden bör därför överväga att framgent särredovisa 
indikatorerna för försörjningsstöd mellan nyanlända och övriga i syfte att tydliggöra hur 
väl nämnden lyckas med sitt arbete etableringsansvar.  

Vi bedömer att nämnderna bör besluta om mål och indikatorer som har direkt bäring på 
etableringen av nyanlända i syfte att stärka styrning av och möjlighet till uppföljning av 
genomförda etableringsinsatser. 

4. Nulägesbild: Mottagande och bosättning av 
nyanlända 

 Mottagande och bosättning 

Den 1 mars 2016 trädde lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning i kraft. Följden är att Sveriges kommuner efter anvisning är skyldiga att ta 
emot nyanlända för bosättning i kommunen. Fördelningen av nyanlända mellan landets 
kommuner sker med hänsyn till befolkningsstorlek, arbetsmarknadsförutsättningar och 
det sammanlagda mottagandet av nyanlända. Migrationsverket anvisar kommuner för de 
personer som har fått uppehållstillstånd, bor i Migrationsverkets boenden och behöver 
hjälp med bosättning samt kvotflyktingar. Tabellen nedan visar Upplands-Bro kommuns 

antalet anvisningar till Upplands-Bro kommun enligt bosättningslagen från 2017-2021.
1
  

 
År Antal hushåll 

ABO
2
 

Antal hushåll 

EBO
3
 

Antal hushåll 

anhöriga
4
 

Antal hushåll 

kvotflyktingar
5
 

Antal hushåll 

EKU
6
 

Totalt (antal 
personer) 

2017 12 16 2 7 1 74 

2018 14 11 5 4 11 54 

 
1
 Statistiken är rekvirerad från kommunens interna statistik. 

2
 Avser före detta asylsökande som vistats på anläggningsboende och som efter anvisning av Arbetsförmedlingen eller 

Migrationsverket har bosatts i Upplands-Bro. 
3
 Avser före detta asylsökande som ordnat boende i kommunen på egen hand, antingen under tiden som asylsökande eller i 

samband med beslutet om uppehållstillstånd. 
4
 Avser personer som sökt uppehållstillstånd med grund av anknytning till en person i Upplands-Bro. 

5
 Avser personer som vidarebosatts i Upplands-Bro i samarbete med FN:s flyktingorganisation UNHCR. 

6
 Ensamkommande ungdomar. 
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2019 4 14 4 5 3 27 

2020 3 4 2 4 - 21 

2021
7
 4 2 1 4 1 20 

Enligt socialkontorets samordnare för nyanlända är det trots ett sjunkande antal 
kommunmottagna nyanlända med uppehållstillstånd samt anvisade nyanlända från 
Migrationsverket enligt bosättningslagen, fortsatt ett resurskrävande arbete i form av 
såväl mer handläggning som mer utbetalning i försörjningsstöd. Det beror främst på att de 
nyanlända som sedan en tid tillbaka finns i kommunen tar mer resurser i anspråk då de 
bland annat är sjukare eller har sjuka barn och därför kräver fler och mer resurskrävande 
insatser på grund av frånvaro från skola, arbete etc. Av intervjuer framgår att det finns en 
oro över att socialnämnden inte har varit proaktiva och genomfört tillräckliga risk- och 
konsekvensanalyser avseende ett ökat antal nyanlända samt förändrande förutsättningar 
och behov hos de nyanlända. 

Den praktiska processen kring mottagande och bosättning hanteras av AFI. Rutinen för 
mottagande av nyanlända beskriver ansvarsområden och arbetsgången. Mottagningen 
skiljer sig från fall till fall beroende på status på nyanländ, dvs. om den nyanlända kommer 
som ABO, EBO eller kvotflykting. Den gemensamma nämnaren för de olika processerna är 
att AFI:s samordnare för nyanlända tar emot Migrationsverkets underlag och fördelar 
ärendet vidare till berörd socialsekreterare.   

Vad gäller EBO-nyanlända har den nyanlände tackat nej till Migrationsverkets boende 
vilket innebär att kommunen inte har någon skyldighet att erbjuda annat boende. Utöver 
beviljat försörjningsstöd vid uppfyllda kriterier så behandlas EBO som övriga 
kommuninvånare. Dock beviljas insatsen integrationsstöd till majoriteten av dessa då de 
har ett omfattande behov av stöd in i samhället. Gruppen kräver enligt 
integrationssamordnaren för nyanlända stora resurser och insatser från såväl 
socialsekreterare som integrationsstödjare. 

Avseende ABO-nyanlända inkommer ett anvisningsbeslut från Migrationsverket samt ett 
bosättningsunderlag om att kommunen åläggs ta emot en nyanländ för boende och 
etablering. AFI:s enhetschef och samordnare för nyanlända tar emot anvisningen och 
aktualiserar ärendet i verksamhetssystemet och inleder utredning om boende enligt 
bosättningslagen. Samordnaren fördelar sedan vidare ärendet i verksamhetssystemet till 
socialsekreterare samt boendesamordnare på kvalitets- och verksamhetsstöd för att 
fastställa vilken bostad som ska erbjudas. Enligt intervjuade erbjuds bostäder till samtliga 
nyanlända enligt bosättningslagen (2016:38) via det kommunala bostadsbolaget 
Upplands-Brohus och andra privata hyresvärdar. 

Vidare kontaktar AFI:s samordnare för nyanlända biståndsenhetens samordnare eller 
vuxen- och LSS-enheten med information om bl.a. namn, personnummer och eventuella 
medicinska underlag för att meddela att en nyanländ med eventuellt behov är anvisad till 
kommunen. Om det finns en önskan om trepartsmöte sker det i samband med 
kartläggning/orientering tillsammans med AFI:s integrationsstödjare.  

 Ekonomiskt bistånd 

De personer som inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, 
har också rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen. Kommunen behöver därför i vissa fall ge 
ekonomiskt bistånd till nyanlända. Vi har beställt följande data från socialkontorets interna 
statistik i verksamhetssystemet Lifecare/Procapita. Det visar dels antalet nyanlända 
hushåll som fått insatser i form av försörjningsstöd de senaste åren, dels den totala 

 
7
 Till och med 2021-10-13. 
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kostnaden för utbetalat försörjningsstöd till nyanlända under samma tidsperiod.
8
  

 

 (2014–2017)
9
 

2017 

(2015–
2018) 

2018 

(2016–2019) 

2019 

(2017–
2020) 

2020 

(2018–2021) 

2021
10

 

Antal aktuella insatser 
ekonomiskt bistånd 
flykting (unika hushåll) 

129 132 146 103 56 

 

 2017 (kr)
11

 2018 (kr) 2019 (kr) 2020 (kr) 2021
12

 (kr) 

Försörjningsstöd 3 395 376 4 556 783 7 059 061 4 358 596 3 124 302 

Försörjningsstöd Logi 633 468 882 189 70 051 235 981 96 177 

Läk.arv./medicin 4 344 29 668 32 312 38 649 21 084 

Tandvård 17 047 98 288 171 358 133 393 70 947 

Övrigt 12 502 118 998 146 904 137 732 22 275 

Totalt 4 062 737 5 685 926 7 479 686 4 904 351 3 334 785 

 
Av tabellen går att konstatera att försörjningsstödsinsatserna för nyanlända ökade mellan 
åren 2017 och 2019 för att sedan sjunka under perioden 2019 till 2021. Den totala 
kostnaden för utbetalat försörjningsstöd har under samma tidsperiod ökat för att sedan 
sjunka. En iakttagelse är att utbetalat försörjningsstöd inte har sjunkit i samma takt som 
antalet aktuella insatser per unika hushåll. Av granskningen framgår att detta troligtvis 
beror på att de individer som nu uppbär försörjningsstöd är mer resurskrävande än 
tidigare, exempelvis på grund av sämre hälsotillstånd vid ankomst. 

Handläggare vid biståndsenheten informerar, utreder, beslutar och beställer 
genomförande av insatser samt följer upp beslutade insatser. Socialsekreterare på AFI 
ansvarar för att ha en individuell arbetsplan och grundutredning i ärendet gällande 
ekonomiskt bistånd. Den individuella arbetsplanen inkluderar regelbunden kontakt med 
Arbetsförmedlingen samt SFI med tydlig planering på att uppnå självförsörjning. 
Socialsekteraren fattar beslut avseende uppdrag om integrationsstöd i 
verksamhetssystemet som skickas till samordnare för nyanlända som fördelar ärendet till 
en integrationsstödjare som enligt uppdrag påbörjar integrationsarbetet i kommunen. För 
samtliga integrationsstödjande insatser upprättas en genomförandeplan av 
integrationsstödjare och dokumentation sker löpande i verksamhetssystemet.  

 Vår bedömning 

Upplands-Bro kommun tar emot nyanlända efter Migrationsverkets anvisningar. Statistik 
som sammanställts på vår begäran visar att mottagandet har sjunkit de senaste åren. 

 
8
 Som konstaterades i kapitel 1 under avgränsningar så inkluderas inte de statliga ekonomiska bidrag som 

kommunen får/kan ansöka om. Tabellen avser således det försörjningsstöd som kommunen betalar ut.  
9
 Avser de nyanlända som kommit det aktuella året men också nyanlända som kommit tidigare, t.ex. 2017 

avser alla som kommit 2014–2017 osv. 
10

 Avser perioden till och med 30/9 2021.  
11

 Beloppen avser de nyanlända som fått försörjningsstöd det aktuella året men också utbetalat 
försörjningsstöd till nyanlända som kommit tidigare. 2017 avser t.ex. det utbetalade försörjningsstödet 2014–
2017 osv.  
12

 Avser perioden till och med 30/9 2021. 
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Försörjningsstödet till nyanlända har dock inte sjunkit i samma takt vilket kan förklaras av 
att de senaste årens nyanlända tar mer resurser i anspråk. Vi kan konstatera att det på 
socialkontoret tycks finnas en oro över att socialnämnden inte har varit proaktiva och 
genomfört tillräckliga risk- och konsekvensanalyser avseende ett ökat antal nyanlända 
samt förändrande förutsättningar och behov hos de nyanlända. Vi bedömer att 
socialnämnden bör säkerställa att tillräckliga risk- och konsekvensanalyser genomförs 
framgent.   

5. Etableringsinsatser och aktiviteter för ökad 
integration 

 Samhällsorientering 

Från den 1 december 2010 ansvarar kommunen för att ge samhällsorientering till vissa 
nyanlända invandrare enligt förordning (2010:1138) samt lag (2013:156) om 
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Samhällsorientering vänder sig till 
målgruppen som är mellan 18-64 år, kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz, 
som nyligen har fått uppehållstillstånd och har ett etableringsprogram via 
Arbetsförmedlingen samt är anhöriginvandrare och har varit folkbokförd i en kommun i 
högst tre år.  

Upplands-Bro kommun är en del av Centrum för samhällsorientering (CSO). CSO är ett 
samverkansforum mellan samtliga 27 kommuner i Stockholms och Uppsala län. 
Samverkan sker genom det gemensamma administrativa kansliet CSO och genom en 

samordnad upphandling av samhällsorientering för vissa nyanlända
13

 i de 27 kommunerna. 
CSO fungerar bland annat som stöd för kommunerna i deras arbete att nå och motivera de 
nyanlända att delta i samhällsorienteringen. CSO skickar enligt uppgift kontinuerligt ut 
inbjudningar till introduktionsträffar för kontaktpersoner i kommunen, SFI-lärare, 
anställda inom socialtjänsten samt andra som i sitt arbete kommer i kontakt med 
målgruppen.  

Kommunen beskriver sig i dokumentet ”Samhällsorientering i Upplands-Bro kommun” 
arbeta aktivt för att nå målgruppen och motivera dem att delta i samhällsorienteringen. 
Detta sker bland annat genom att SFI-lärare informerar om samhällsorienteringen vid 
varje periodstart, genom att SFI-lärare har möjlighet att delta i informationsträffar som 
CSO anordnar ca två gånger årligen samt genom att socialkontoret informerar 
nyanlända/anhörighetsinvandrare som ingår i målgruppen. CSO skickar avropslistor över 
deltagarnärvaro återkommande under året till Upplands-Bro kommun. Enligt rutinen ska 
kommunens kontaktpersoner på socialkontoret och utbildningskontoret stämma av 
listorna i det administrativa verktyget Yong-kurs, skriva under och skicka tillbaka listorna 
till CSO. Av granskningen framgår att kommunens kontaktperson på socialkontoret inte 
har undertecknat listor på flera år och inte heller har tillgång till det administrativa 
verktyget Yong-kurs. 

Samhällsorienteringen består av 100 timmar undervisning fördelad på fyra kurser. CSO 
rapporterar att sedan kursen blev 100 timmar har ca 78 procent av deltagarna närvarat 
minst 91 av 100 timmar. Under tidsperioden 2021-01-01 till och med 2021-10-15 har 
samtliga elva deltagare i Upplands-Bro kommun närvarat vid minst 91 av 100 timmar. Sju 
av elva deltagare har närvarat minst 99 av 100 timmar.   

 
13

 Den nyanlände måste vara mellan 18-64 år, komma från ett land utanför EES-området/Schweiz, nyligen fått 
uppehållstillstånd och har ett etableringsprogram från Arbetsförmedlingen, är anhöriginvandrare och har varit 
folkbokförd i en kommun i högst tre år.  
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 Vuxenutbildning 

Rätt, behörighet och antagning till den kommunala vuxenutbildningen regleras 
huvudsakligen av förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Den kommunala 
vuxenutbildningen innefattar vuxenutbildning motsvarande grundskola och gymnasieskola 
samt särvux. Vuxna har rätt att delta i vuxenutbildning på grundläggande nivå från 20 års 
ålder. Ansvaret för att de som vill och har rätt att delta i vuxenutbildningen på 
grundläggande nivå också får göra det vilar på hemkommunen. Kommunen ska dessutom 
arbeta aktivt för att nå ut till de vuxna i kommunen som har rätt att gå utbildningen och 
motivera dem att delta. Elever som är en del av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag 
kan hänvisas till studier inom vuxenutbildningen. För kommunen kan det innebära krav på 
särskilda insatser för att kunna erbjuda ett utbud av kurser eller delkurser så att elevernas 
behov och rätt till utbildning tillgodoses. I kommunen ansvarar gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden för den kommunala vuxenutbildningen. 

Målet med vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun beskrivs enligt intervju vara att 
kommuninvånare ska ha möjlighet att kompetensutveckla och kunna ställa om på 
arbetsmarknaden, uppnå grundläggande och gymnasial behörighet eller yrkeskompetens, 
eftergymnasialutbildning i form av yrkeshögskola samt särskild utbildning för vuxna. För 
nyanlända innebär det att lära sig svenska språket samt integration in i samhället. SFI-
utbildningarna ska därför vara arbetslivsinriktade. Inom ramen för den yrkesinriktade SFI-
utbildningen har det tidigare funnits tre jobbspår framtagna tillsammans med 
Delegationen Unga till arbete (DUA); Café Nyfiket, omvårdnad i form av lärling och språk 
och lager. Jobbspåret lager är vilande med hänvisning till pandemin. Jobbspåret mot 
omvårdnad är avslutat då det var en samverkan mellan vuxenutbildningen och 
arbetsplatser gällande ett specifikt rekryteringsbehov av vårdbiträden. I jobbspår Café 
Nyfiket ges SFI-elever möjlighet att kombinera språkträning med praktiskt arbete samt 
läsa in yrkeskunskaper på gymnasial nivå (Servering 1 och Matlagning 1). Målet med Café 
Nyfiket beskrivs vara att deltagarna ska lära sig svenska och samtidigt få en 
arbetslivserfarenhet.  
 

5.2.1 SFI-utbildning 

Svenska för invandrare (SFI) syftar till att ge invandrare grundläggande kunskaper i 
svenska språket och om det svenska samhället inför arbetsliv eller vidare studier. Från och 
med 2015 ska SFI enligt lag (SFS 2015:482) om ändring i språklagen ingå i skolformen 
kommunal vuxenutbildning. SFI-utbildningen är vuxenutbildningens största skolform. 

Det är ett krav enligt den individuella arbetsplanen för att erhålla försörjningsstöd eller ett 
krav genom Arbetsförmedlingens etableringsprogram, liksom samhällsorienteringen är. I 
övriga fall går det att frivilligt meddela sitt intresse för att delta i SFI. Det finns information 
om SFI-utbildning samlad på kommunens hemsida. Kursstart sker var femte vecka då det 
inte finns resurser att erbjuda kursstart varje vecka. Under hösten 2021 har SFI som 
distansutveckling utvecklats med planerad starttid januari 2022. Studietakten är heltid 
vilket innebär 15 timmar när- och/eller distansundervisning i veckan plus fem timmars 
egna hemstudier i syfte att kunna kombinera studier med förvärvsarbete. SFI erbjuds 
också på kvällstid för de som inte har möjlighet att studera dagtid. SFI-undervisningen kan 
också kombineras med andra kurser på grundläggande och gymnasial nivå samt med 
arbetslivsorientering eller praktik. 

Utbildningen är individualiserad och består av tre olika studievägar för att möta 
studerande med olika förkunskaper, förutsättningar och mål med studierna. Vid ansökan 
genomförs en nivåbedömning där eleven kartläggs utifrån kunskapsnivå. Tidigare 
kunskapsnivå definieras utifrån bland annat kunskaper i svenska språket, kunskaper i 
hemspråk, utbildningsbakgrund etc. De två tabellerna nedan visar bland annat totalt antal 
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inskrivna elever i SFI mellan åren 2017-2020, antal elever per lärare samt andel elever i 
kommunen som klarat högsta kurs efter två år. 
 

Andel elever 
SFI 

Studieväg 1 Studieväg 2 Studieväg 3 Totalt studerande 
SFI 

Elever per 
lärare 

2017 12 % 48 % 40 % 544 36,2 

2018 17 % 50 % 33 % 652 30,6 

2019 22 % 48 % 31 % 635 49,3 

2020 25 % 43 % 31 % 749 38,1 

 

Andel elever som klarat högsta kurs efter två år 2017 2018 2019 2020 

Upplands-Bro 31 % 31 % 31 % 32 % 

Liknande kommuner
14

 40 % 37 % 41 % 37 % 

Riket 44 % 43 % 42 % 38 % 

Den första tabellen visar att antalet elever per lärare – 38,1 – är betydligt högre än 
riksgenomsnittet som 2020 var på 23,9 elever per lärare. Av intervju framgår att 
statistiken är missvisande då vissa lärare inte skriver av icke aktiva elever i enlighet med 
beslutade rutiner. Enligt en av utbildningskontoret framtagen verksamhetsbeskrivning för 
SFI ska elever som varit inaktiva i mer än tre veckor skrivas av. Men då denna inte följs 
fullt ut beskrivs uppemot 50 procent av de inskrivna eleverna vara inaktiva i vissa grupper. 
Ansvariga lärare påminns om att i högre takt skriva av inaktiva elever men detta görs ändå 
i för låg utsträckning enligt intervjuad. Med anledning av problembeskrivningen planeras 
förändringar avseende rutiner kring studieaktivitet där elever som ska påbörja sina studier 
men inte gjort det ska skrivas av efter en vecka istället för tre veckor. Förändringarna ska 
gälla från 1 januari 2022. 

Det är svårt att göra direkta jämförelser med andra kommuner på grund av att de 
nyanländas varierande bakgrund och studiebakgrund i hög grad påverkar hur lång tid det 
tar att klara SFI-utbildningen. Men vuxenutbildningsenheten vittnar om att resultaten vad 
gäller SFI-utbildningen är sämre än på många år, vilket visar sig särskilt tydligt avseende 
SFI. Vid en jämförelse av andelen elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen 
bland de som var nybörjare två år tidigare tyder resultatet på att kommunen når sämre 
resultat än genomsnittet. En orsak beskrivs vara densamma som beskrivits ovan – att 
andelen inskrivna inaktiva elever är för många. Resultaten befaras enligt tertialrapport 1 
och 2 (2021) bli sämre än normalt med anledning av fjärr- och distansundervisning som en 
konsekvens av Coronapandemin. Pandemin har enligt uppgift drabbat undervisningen i 
hög grad. En stor del av målgruppen upplever svårigheter med tekniken för 
distansundervisningen samt har bristande språkkunskaper vilket försvårar undervisningen 
enligt intervjuad.  

Ytterligare en stor utmaning med SFI-utbildningen beskrivs vara konsekvenserna av att 
Upplands-Bro kommun 2020 tecknade ett samarbetsavtal med Håbo kommun. Avtalet 
innebär att Håbo förlägger all sin kommunala vuxenutbildning inom SFI i Upplands-Bro 
kommun. Det innebär ökad volym och ökade intäkter, men har enligt intervjuade även 
inneburit större utmaningar. Eleverna bedöms i hög utsträckning ha erhållit ”glädjebetyg” 
från tidigare anordnare, vilket resulterar i att det finns ett stort antal elever som i 
dagsläget är inskrivna på en studieväg som inte motsvarar deras kunskapsnivå. Det 
innebär att det tar längre tid för eleven att uppnå godkänt i de kurser de är inskrivna i och 
en ökad arbetsbelastning för SFI-lärarna när de behöver gå utanför kursplanen för att 
möta individens behov.  

 

 
14

 Stockholms läns kommuner (ovägt medel) enligt Koladas indelning. 
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En generell utmaning och stort problemområde med utformningen av SFI-utbildningen 
beskrivs vara att rättigheten att kunna studera SFI är större än skyldigheten att prestera. 
Det resulterar i att många skriver in sig på grund av krav för att exempelvis erhålla 
försörjningsstöd eller som en del av Arbetsförmedlingens etableringsprogram, utan att det 
finns några krav på resultat. Enligt den individuella arbetsplanen som upprättas för att 
erhålla försörjningsstöd finns en tydlig plan för att uppnå självförsörjning, varav ett av 
kraven kan vara att vara inskriven i SFI. Det finns dock inte krav på prestation eller 
resultat. Av granskningen framgår att AFI kan finna skäl att avslå ansökan om ekonomiskt 
bistånd om AFI får kännedom om att studieplanen avseende SFI eller arbetsförmedlingens 
etableringsplan inte följs. AFI:s möjlighet att göra en individuell bedömning avseende 
ekonomiskt bistånd bygger dock på att AFI får rapportering om de elever som är inaktiva 
inom SFI-utbildningen.  

Både AFI och vuxenutbildningsenheten vittnar om stora utmaningar kopplade till SFI-
utbildningen. Enligt uppgift resulterar bristerna inom SFI-utbildningen i att många 
nyanlända varken är arbetsföra eller har tillräckligt goda kunskaper i svenska språket för 
att vidareutbilda sig efter studieväg 3 i SFI.  

 Arbetsmarknadsinsatser 

Från och med den 1 januari 2018 gäller ett nytt regelverk för nyanländas etablering i 
arbets- och samhällslivet, som går under benämningen etableringsprogrammet. Syftet är 
bland annat att reglerna för etablering i större utsträckning ska harmoniseras med 
regelverket för övriga arbetssökande, med målet att underlätta och påskynda vissa 
nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Det är Arbetsförmedlingen som bär det 
samordnande huvudansvaret för etableringen där alla arbetssökande ska ha en individuell 
plan. Den individuella etableringsplanen ska alltid innehålla SFI, arbetsförande insatser och 
samhällsorientering.  

Utöver Arbetsförmedlingens samordnande etableringsuppdrag har kommunerna ett 
arbetsmarknadsuppdrag. Från och med 2021 åligger det socialnämnden att ansvara för 
arbetsmarknadsfrågor och verksamhetskontakter med arbetslivet.  

I Upplands-Bro kommun finns Jobbcenter som från och med årsskiftet organiseras under 
AFI. Jobbcenter består av arbetsmarknadskonsulenter som upprättar en individuell 
handlingsplan utifrån en individuell kartläggning. I handlingsplanen finns olika steg för 
självförsörjning upprättade. Via Jobbcenter erbjuds den nyanlända bland annat hjälp med 
CV-skrivande, att söka arbete och en intern praktikplats. Den individuella handlingsplanen 
följs upp av socialkontoret minst en gång i månaden, vilket mäts genom indikatorn ”andel 
försörjningsstödstagande arbetslösa utan arbetshinder som månadsvis följs upp i fysiska 
möten med ansvarig socialsekreterare” (se kapitel 6). Arbetskonsulenten har även kontakt 
med sin klient varje vecka enligt intervjuade tjänstemän. Ett krav för att erhålla 
försörjningsstödet är att aktivt följa sin individuella handlingsplan.  

Intervjuade tjänstemän vittnar bland annat om att arbetsmarknadskonsulenterna på 
Jobbcenter saknar resurser för att bedriva ett ändamålsenligt arbete. I dagsläget arbetar 
arbetsmarknadskonsulenterna med samtliga klienter, och inte endast med de nyanlända. 
Det finns en vilja att involvera integrationsstödjarna mer i arbetet via Jobbcenter. Vidare 
beskrivs ansvarsfördelningen mellan kommunen och Arbetsförmedlingen som otydligt. 
Jobbcenters uppdrag beskrivs likna Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag och 
konsekvensen blir att kommunen via Jobbcenter och Arbetsförmedlingen via 
etableringsprogrammet, helt utan samverkan, gör liknande insatser för den nyanlända på 
varsitt håll. En tredje utmaning beskrivs Coronapandemin ha varit. Under pandemin har 
inte Jobbcenter kunnat bedriva verksamheten fysiskt, utan endast digitalt. Det har 
resulterat i stora utmaningar då målgruppen i stor utsträckning saknar nödvändiga 
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teknikkunskaper och har bristande kunskaper i svenska och/eller engelska. Under hösten 
2021 har verksamheten börjat återgå till fysiska möten.  

 Former av samverkan internt och med externa aktörer 

Intern och extern samverkan är en förutsättning för att kunna upprätta ett framgångsrikt 
arbete med mottagning och etablering av nyanlända. Samtliga intervjuade vittnar om att 
den interna samverkan stundtals fungerar bristfälligt och att den externa samverkan är 
mycket bristfällig.  

Vad gäller den externa samverkan har socialnämnden inte upprättat någon lokal 
överenskommelse (LÖK) med Arbetsförmedlingen. Syftet med LÖK beskrivs vara att 
upprätta och tydliggöra samverkansformer där båda parterna jobbar tillsammans mot 
samma mål – att de nyanlända ska etableras i kommunen. Av granskningen framgår att de 

flesta kommuner upprättar en LÖK
15

 och att Länsstyrelsen har tagit fram metodstöd för 
detta. Det har tidigare funnits en LÖK mellan Upplands-Bro kommun och 
Arbetsförmedlingen. Enligt intervjuade tjänstemän är detta något som efterfrågas och har 
vid tillfällen påtalats utan framgång, bland annat med hänvisning till ”den stora 
förändringsresan” socialkontoret går igenom. Det finns en vilja att upprätta trepartssamtal 
mellan socialkontoret, Arbetsförmedlingen och klienten eftersom parterna i dagsläget gör 
samma/liknande insatser på olika håll.  

Vissa externa samverkansformer finns dock upprättade. Som tidigare beskrivits är 
Upplands-Bro kommun en del av Centrum för samhällsorientering. Vidare ingår Upplands-
Bro kommun genom delegationen för unga till arbete (DUA) i en 
samverkansöverenskommelse för att förbättra kompetensförsörjningen och påskynda 
individers etablering i arbetslivet tillsammans med Arbetsförmedlingen och fyra andra 

kommuner.
16

 Tillsammans ska de fem kommunerna och Arbetsförmedlingen öka andelen 

personer, inom de prioriterade målgrupperna
17

, att komma i arbete/utbildning. Detta 
genom att effektivisera arbetsmetoder och rutiner gällande kartläggningar, 
arbetsmarknads- och vuxenutbildningar, extratjänster, jobbspår och, vid behov, 
anpassningar som underlättar inträde på arbetsmarknaden. Överenskommelsen är giltig 
till och med 31 december 2021 och revidering planeras att göras 30 november 2021. 
Enligt intervjuade tjänstemän är DUA-samverkan inaktiv och ansvarsfördelningen oklar.  

Den interna samverkan beskrivs stundtals fungera bristfälligt. Intervjuade tjänstemän på 
de båda kontoren påtalar att flera instanser jobbar med samma saker med hänvisning till 
bland annat omorganisationen. Att mottagandet av och arbetsmarknadsinsatserna för 
nyanlända är socialnämndens ansvar, medan utbildningsinsatser såsom vuxenutbildningen 
(där SFI utgör huvuddelen) är gymnasie- och vuxenutbildningens ansvar, skapar enligt 
intervjuade tjänstemän en stundtals otydlig arbetsfördelning. En välfungerande intern 
samverkan beskrivs därför som en nyckel för en tydligare ansvarsfördelning som skapar 
goda förutsättningar för en framgångsrik etablering av nyanlända. Det har tidigare funnits 
ett internt samverkansforum där det senaste mötet ägde rum år 2019. Länken mellan SFI-
utbildningen och arbetsmarknadsinsatser lyfts fram som ett särskilt område där mer 
samverkan mellan förvaltningarna krävs.  

 
15

 Statskontoret (2021). Kommunernas mottagande av nyanlända. Rapport 2021:6. 
16

 Dessa kommuner är Ekerö kommun, Järfälla kommun, Solna stad samt Sundbybergs stad.  
17

 Målgrupperna är bland annat de individer som för sin etablering i arbetslivet bedöms ha behov av stöd och 
insatser från både kommun och Arbetsförmedlingen, nyanlända (både de inom Etableringsprogrammet samt 
upp till 36 månader).  
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 Vår bedömning 

Vi kan konstatera att Upplands-Bro kommun bedriver ett antal etableringsinsatser för 
ökad integration, däribland samhällsorientering, vuxenutbildningsinsatser, SFI-utbildning 
och diverse arbetsmarknadsinsatser. Av granskningen framgår att effekterna av pandemin 
drabbat etableringsinsatserna hårt. Vuxenutbildningen och framförallt SFI-utbildningen 
har blivit särskilt lidande.  

Vi bedömer utifrån granskningens resultat att SFI-utbildningen fungerar bristfälligt. Vår 
granskning visar att det finns många inaktiva inskrivna elever och att antalet elever per 
lärare är betydligt högre än riksgenomsnittet. I sammanhanget är det dock viktigt att 
poängtera att problemen inom SFI är rikstäckande och inte enbart kan isoleras till 
Upplands-Bro kommun. Vi ser positivt på utbildningskontorets planerade initiativ avseende 
studieaktivitet där elever som inte påbörjat sina studier ska skrivas av efter en vecka 
istället för tre veckor. Vi menar samtidigt att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bör 
vara mer aktiva framgent. Nämnden bör exempelvis ta en mer aktiv roll genom att följa 
upp resultatet av antalet arbetsföra alternativt fortsatt studerande efter genomförd SFI-
utbildning. Vi bedömer vidare att nämnden bör säkerställa att ansvariga lärare skriver av 
inaktiva elever i enlighet med verksamhetsbeskrivningen för SFI.  

Vid årsskiftet tog socialkontoret över ansvaret för kommunens arbetsmarknadsinsatser. 
Rutinerna för arbetsprocessen är således nyligen implementerade och svåra att utvärdera. 
Vi kan konstatera att arbetsmarknadsenheten genom Jobbcenter upprättar en individuell 
handlingsplan som ska resultera i att individen blir självförsörjande. Vi noterar att de 
negativa konsekvenserna av pandemin har varit stora för kontorets 
arbetsmarknadsinsatser. Av granskningen framgår även att Jobbcenter saknar tillräckliga 
resurser för att bedriva ett ändamålsenligt arbete. Mot bakgrund av granskningens 
iakttagelser bedömer vi att integrationsstödjarna bör involveras mer i arbetet och att 
nämnden bör överväga om det går att skapa riktade uppföljningsbara insatser för 
nyanlända inom ramen för Jobbcenter.  

Mot bakgrund av genomförd granskning bedömer vi att både den interna och externa 
samverkan fungerar bristfälligt. Avseende den externa samverkan bör socialnämnden 
upprätta en lokal överenskommelse (LÖK) med Arbetsförmedlingen i syfte att upprätta 
och tydliggöra samverkansformer. Detta mot bakgrund av att Upplands-Bro kommun och 
Arbetsförmedlingen i dagsläget genomför likartade arbetsmarknadsinsatser utan att 
samverka med varandra. Vidare bör socialnämnden ta initiativ till att få igång ett arbete 
inom ramen för samverkansöverenskommelsen DUA. Därigenom finns förutsättningar till 
samverkansformer och samordningsvinster vad gäller etableringsinsatser av nyanlända. 
Vad gäller den interna samverkan bör socialnämnden och gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden snarast upprätta samverkansformer. En möjlighet är att 
återupprätta det samverkansforum som har varit inaktivt sedan 2019. Länken mellan SFI-
utbildningen och arbetsmarknadsinsatser bör stärkas och därför prioriteras utifrån 
granskningens slutsatser.  

6. Uppföljning, utvärdering och analys av resultat 

Företrädare från de båda förvaltningarna vittnar om att nämnderna visar lågt intresse för 
etableringsinsatser av nyanlända. Utifrån genomförd protokollgranskning går det att 
konstatera att varken socialnämnden eller gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden har 
följt upp granskade etableringsinsatser vid sidan av de två tertialrapporterna.  

 

 



40 Revisionsrapport etablering av nyanlända - SN 21/0376-2 Revisionsrapport etablering av nyanlända : Granskning av kommunens arbete med etableringsinsatser, bilaga 1

 

17 
 

Socialnämnden: 
Sammanträde Delårsbokslut Årsrapport Etableringsinsatser

18
 Övrigt 

2021-01-28     

2021-02-18     

2021-04-15  Verksamhetsber
ättelse år 2020 

 Budgetunderlag år 2022 
med plan för år 2023-

2024 

2021-05-27 Tertialrapport 1    

2021-06-17 
(Extra) 

    

2021-09-30 Tertialrapport 2   Val av kontaktpolitiker för 
arbetsmarknadsenheten 

2021-10-21    Verksamhetsplan 2022 

 
Socialnämndens nämndspecifika mål följs upp i tertialrapport 1 och 2. Det specifika 
nämndmålet om stöd och verktyg för väg till egen försörjning bedöms vid tertial två vara 
delvis uppnått. Det konstateras bland annat att AFI-enheten fortsätter påbörjat arbete med 
metodutveckling för att fler ska kunna nå målet om egen försörjning. Däribland har arbete 
påbörjats med att delar av integrationsstödjarnas tjänster framgent ska vikas för att 
fokusera på arbete med målgruppen språksvaga. Det konstateras exempelvis att antalet 
individuella arbetsplaner har ökat. Avseende indikatorn att andelen personer med 
arbetsmarknadsinsatser som går ut i egen försörjning ska öka, har 71 av 92 mottagna 
uppdrag till AME kunnat avslutas inom samma år. 25 av dessa har gått ut i arbete, sex mot 
studier och 40 har avslutats för aktualisering på Arbetsförmedlingen eller 
Försäkringskassans socialförsäkringssystem. Av granskningen framgår att utfallet endast 
avser avslutade uppdrag på AME vilket i sig inte innebär att klienten blir självförsörjande 
och avslutas på ekonomiskt bistånd. Vi konstaterar således att utfallet även innefattar 
personer som inte går ut i egen försörjning.  

Vidare konstateras att enheten inte når målet om fysiska möten i samtliga ärenden på 
grund av pandemin, och inte heller ambitionen om att kunna erbjuda insats inom en 
månad. Vad gäller socialnämndens mål om att kommunens verksamheter ska sträva mot 
att minska utanförskap och verka för ökad integration bedöms det vid tertial två vara delvis 
uppfyllt. Pandemin har påverkat möjligheten att genomföra tänkta aktiviteter som skapar 
sociala möten, sammanhang och gemenskap.  
 

Indikatorer Målvärde 2021 Utfall 2021
19

 

Andel som står till arbetsmarknadens förfogande som har aktuell 
planering för sysselsättning. 

100 % 96 % 

Andel personer med arbetsmarknadsinsatser som går ut i egen 
försörjning ska öka.  

20 % 77 % 

Andel försörjningsstödstagande arbetslösa utan arbetshinder som 
månadsvis följs upp i fysiska möten med ansvarig socialsekreterare. 

100 % 60 % 

Andel försörjningsstödstagande arbetslösa utan arbetshinder som 
erbjuds arbetsinriktad aktivitet inom en månad från nyansökan. 

100 % 75 % 

Antalet besök tillsammans med klienter till den lokala arbetsmarknaden 
ska öka. 

100 35 

 
 

 
18

 Ansvar enligt kommunens reglemente: flyktingmottagande samt för arbetsmarknadsfrågor och verksamhetskontakter 
med näringslivet avseende etableringsinsatser. 
19

 Utfallet som presenteras i tertialrapport 2 per 30 september 2021. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: 
Sammanträde Delårsbokslut Årsrapport Etableringsinsatser

20
 Övrigt 

2021-02-18  Verksamhetsber
ättelse 2020 

  

2021-04-22    Budgetunderlag 2022 med 
planering för 2023-2024 
Namnbyte: Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

2021-05-20 Tertialrapport 1    

2021-09-23 Tertialrapport 2   Revidering av 
delegationsordning 2021 

2021-10-21    Verksamhetsplan 2022 

 
I gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens tertialrapport 2 konstateras att 
vuxenutbildningen har drabbats hårt av pandemin och att fjärr- och distansundervisning 
har varit utgångspunkten för nästan all vuxenutbildning. Den utbildning som har haft 
svårast att ställa om till distansundervisning är SFI. Det har gjorts en genomlysning av 
utbildningskontorets organisation där det i nya organisationen kommer att finnas en 
avdelningschef per nämnd. Gymnasiet och vuxenutbildningen får en gemensam chef med 
uppdraget att samordna och utveckla verksamheterna. Som konstateras tidigare finns inga 
specifika nämndmål med bäring på etableringsinsatser.  

Indikator Målvärde 2021 Utfall 2021
21

 

Avslutade studier på Vuxenutbildningen Upplands-Bro ska leda till arbete 
eller vidare studier minst 6 månader efter avslutad utbildning/kurs. 

100 %  

 Vår bedömning 

Av granskningen framgår att nämnderna vid tertialrapportering fått återrapportering på 
sina beslutade mål och indikatorer. Av granskningen framgår dock att nämnderna inte har 
beslutat om mål eller indikatorer som har direkt bäring på kommunens etablerings- eller 
integrationsarbete. Därmed finns heller ingen uppföljning, utvärdering och analys av 
resultat i förhållande till det kommunala ansvaret kring etableringsinsatser. Av 
granskningen framgår att nämnderna inte heller på annat sätt efterfrågat uppföljning av 
arbetet inom ramen för kommunens etableringsinsatser.  

  

 
20

 Ansvar enligt kommunens reglemente: vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna.  
21

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hänvisar i tertialrapport 2 att den officiella statistiken ännu inte är 
publicerad vilket för att nämndens olika indikatorer inte kan redovisas i rapporten.  
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7. Svar på revisionsfrågor 
Fråga Svar  

Erbjuder berörda 
nämnder 
ändamålsenliga 
etableringsinsatser för 
att stödja nyanlända att 
komma in i arbets- och 
samhällslivet?  

Delvis. Kommunen erbjuder etableringsinsatser i enlighet med 
regelverket för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Det 
avser att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning utifrån sitt 
kommuntal och sin årsplanering, undervisning i svenska för invandrare 
(SFI), samhällsorientering eller annan vuxenutbildning samt att besluta 
om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Av granskningen 
framgår att det finns flera stora utmaningar, främst inom SFI-
verksamheten. Utmaningarna delas delvis av andra svenska 
kommuner och rör lågt deltagande, svårigheter att klara sig igenom 
utbildningen och att elever som genomgått SFI inte är arbetsföra. Av 
granskningen framgår att resultaten inom SFI försämrats under 
senare år. Därtill har coronapandemin ytterligare försvårat 
förutsättningarna genom distansundervisning och inställda jobbspår. 

Finns en tydlig 
organisation kring 
arbetet med 
etableringsinsatser med 
roll- och 
ansvarsfördelning, 
riktlinjer och rutiner?  

Delvis. Ansvaret för mottagande, integration och etablering av 
nyanlända är fördelat mellan två nämnder. Socialnämnden ansvarar 
för kommunens flyktingmottagning samt för arbetsmarknadsfrågor 
och verksamhetskontakter med näringslivet. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ansvarar för vuxenutbildning (däribland 
SFI). Ansvaret för samhällsorienteringen är inte reglerat i respektive 
nämnds reglementen. Av vad som framkommit i intervjuer med 
berörda tjänstemän på social- och utbildningskontoret delar de två 
nämnderna på ansvaret för samhällsorienteringen. 
Ansvarsfördelningen gäller från 2021. En utmaning med 
omorganisationen beskrivs vara kopplingen mellan vuxenutbildning 
och arbetsmarknadsinsatser.  

Av granskningen framgår att det i allt väsentligt finns ändamålsenliga 
rutiner för det operativa arbetet men att det saknas ett mer 
övergripande styrdokument för arbetet med etablering och 
integration.  

Finns en ändamålsenlig 
samverkan inom 
kommunen samt med 
externa aktörer kring 
etableringsinsatserna?  

Nej. Av granskningen framgår att både den interna och externa 
samverkan fungerar bristfälligt. Avseende den externa samverkan bör 
socialnämnden upprätta en lokal överenskommelse (LÖK) med 
Arbetsförmedlingen i syfte att upprätta och tydliga göra 
samverkansformer. Detta mot bakgrund av att Upplands-Bro kommun 
och Arbetsförmedlingen i dagsläget genomför likartade 
arbetsmarknadsinsatser utan att samverka med varandra. Vidare bör 
socialnämnden ta initiativ till att få igång ett arbete inom ramen för 
samverkansöverenskommelsen DUA. Avseende den interna 
samverkan bör socialnämnden och gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden snarast upprätta samverkansformer. 

Finns en ändamålsenlig 
uppföljning, utvärdering 
och analys av resultat i 
förhållande till det 
kommunala ansvaret 
kring 
etableringsinsatser?   

Nej. Av granskningen framgår att nämnderna inte har beslutat om mål 
eller indikatorer som har direkt bäring på kommunens etablerings- 
eller integrationsarbete. Av granskningen framgår att nämnderna inte 
heller på annat sätt efterfrågat uppföljning av arbetet inom ramen för 
kommunens etableringsinsatser. Vår bedömning är att det saknas 
tillräcklig uppföljning, utvärdering och analys av resultat i förhållande 
till det kommunala ansvaret kring etableringsinsatser. 

 
Stockholm den 7 december 2021 

   
EY  EY   
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Bilaga 1 Källförteckning 
Medverkande 

 Enhetschef, arbete, försörjning och integration, socialkontoret 
 Samordnare nyanlända, arbete, försörjning och integration, socialkontoret  
 Verksamhetschef vuxenutbildning, utbildningskontoret 

Underlag  
 ”Hur ska mottagandet av nyanlända gå till?”, myndighets- och beställaravdelningen 

vuxenheten, socialkontoret 
 ”Hur ska mottagandet av EKU gå till?”, myndighetsenheterna, arbete, försörjning 

och Integrationsenheten, socialkontoret 
 Kursplan för samhällsorienteringen i Stockholms län 
 Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (KS 20/2007) 
 Reglemente för socialnämnden (KS18/0138) 
 Rutin för mottagande av nyanlända (2021-09-17) 
 Samhällsorientering i Upplands-Bro kommun (2021-10-05) 
 SFI – Verksamhetsbeskrivning, Vuxenutbildning  
 Tertialrapport 1 2021, socialnämnden  
 Tertialrapport 2 2021, socialnämnden  
 Tertialrapport 1 2021, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
 Tertialrapport 2 2021, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
 Verksamhetsplan 2021, gymnasie- och arbetslivsnämnden 
 Verksamhetsplan 2021, socialnämnden 
 ”Överenskommelse om samverkan för att förbättra kompetensförsörjningen och 

påskynda individers etablering i arbetslivet”, Centrum för samhällsorientering 
 ”Överenskommelse om samverkan kring administration av tjänster för 

samhällsorientering för nyanlända invandrare för samverkande kommuner i 
Stockholms län samt Håbo kommun”, Centrum för samhällsorientering 

 Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023-2024 
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Upplands-Bro kommun   Revisionsskrivelse 2021-12-014 

Revisorerna 

Till: Socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

För kännedom: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 

 
Granskning av styrning och kontroll av kommunens arbete med etableringsinsatser 

De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra en granskning av kommunens arbete med 

etableringsinsatser i syfte att bedöma om kommunen säkerställer ett ändamålsenligt arbete med 

etableringsinsatser. Vår sammantagna bedömning är socialnämnden och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden delvis har säkerställt ett ändamålsenligt arbete med etablering av 

nyanlända. 

Vi bedömer att ansvarsfördelningen på övergripande nivå i huvudsak är tydligt fördelad i nämndernas 

reglementen, med undantag för ansvaret för samhällsorienteringen som inte tydliggjorts. Det finns 

dock inget politiskt antaget styrande dokument för integration och etablering varför vi rekommenderar 

socialnämnden att överväga att initiera ett förslag till en integrationsplan för kommunen. Det finns en 

rutin för mottagning av nyanlända som beskriver ansvars- och rollfördelning som vi bedömer ger goda 

förutsättningar för ett ändamålsenligt mottagande av nyanlända.  

I nämndernas verksamhetsplaner för 2021 finns mål med viss bäring på kommunens 

etablerings/integrationsarbete. Vi noterar att indikatorerna för försörjningsstöd gäller samtliga som 

söker och erhåller försörjningsstöd. Vi menar att det försvårar möjligheten för socialnämnden att få en 

övergripande bild och vid rätt tidpunkt sätta in rätt insatser till gruppen nyanlända. Socialnämnden bör 

därför överväga att framgent särredovisa försörjningsstöd för nyanlända och övriga i syfte att 

tydliggöra hur nämnden lyckas med sitt etableringsansvar. Vi bedömer vidare att nämnderna bör 

besluta om mål och indikatorer som har direkt bäring på etablering av nyanlända i syfte att stärka 

styrning av och möjlighet till uppföljning av genomförda etableringsinsatser. 

Vi kan konstatera att Upplands-Bro kommun bedriver ett antal etableringsinsatser för ökad integration, 

däribland samhällsorientering, vuxenutbildningsinsatser, SFI-utbildning och arbetsmarknadsinsatser. 

Av granskningen framkommer att socialnämnden inte utfört risk- och konsekvensanalyser avseende 

ett ökat antal nyanlända eller förändrande förutsättningar och behov hos målgruppen. Vi bedömer 

därför att socialnämnden bör säkerställa att tillräckliga risk- och konsekvensanalyser genomförs 

framgent. Vi bedömer vidare att SFI-utbildningen fungerar bristfälligt. Granskningen visar att det finns 

många inaktiva inskrivna elever och att antalet elever per lärare är betydligt högre än riksgenomsnittet. 

Vi menar att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bör ta en mer aktiv roll framgent.  

Av granskningen framgår att Jobbcenter saknar tillräckliga resurser för att bedriva ett ändamålsenligt 

arbete med etablering av nyanlända. Vi bedömer att integrationsstödjarna bör involveras mer i arbetet 

och att nämnden bör överväga om det går att skapa riktade uppföljningsbara insatser för nyanlända 

inom ramen för Jobbcenter.  

Mot bakgrund av genomförd granskning bedömer vi att både den interna och externa samverkan 

fungerar bristfälligt. Avseende den externa samverkan bör socialnämnden upprätta en lokal 

överenskommelse (LÖK) med Arbetsförmedlingen i syfte att upprätta och tydliggöra 

samverkansformer. Detta mot bakgrund av att Upplands-Bro kommun och Arbetsförmedlingen i 

dagsläget genomför likartade arbetsmarknadsinsatser utan att samverka med varandra. Vidare bör 

socialnämnden ta initiativ till att få igång ett arbete inom ramen för samverkansöverenskommelsen 

DUA. Vad gäller den interna samverkan bör socialnämnden och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden snarast upprätta samverkansformer. Länken mellan SFI-utbildningen och 

arbetsmarknadsinsatser bör stärkas.  

Av granskningen framgår att det inte finns någon uppföljning, utvärdering och analys av resultat i 

förhållande till det kommunala ansvaret kring etableringsinsatser. Av granskningen framgår att 

nämnderna inte heller på annat sätt efterfrågat uppföljning av arbetet inom ramen för kommunens 

etableringsinsatser. Vi bedömer därför att nämnderna bör stärka sin uppföljning avseende 

etableringsuppdraget. 
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Följande rekommendationer ges till socialnämnden:  

 Besluta om mål och indikatorer som har bäring på etablering av nyanlända, i syfte att stärka 
styrning och möjlighet till uppföljning av genomförda etableringsinsatser. 

 Genomför regelbundna risk- och konsekvensanalyser avseende mottagning av nyanlända och 

etablering i syfte att ha en beredskap för att hantera etableringsuppdraget. 
 Säkerställ att det finns tydliga former för intern samverkan med gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden avseende etableringsuppdraget. 
 Upprätta former för extern samverkan med Arbetsförmedlingen och närliggande kommuner. 
 Överväg att initiera ett förslag till integrationsplan för kommunen. 

 

Följande rekommendationer ges till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:  

 Besluta om mål och indikatorer som har direkt bäring på etablering av nyanlända, i syfte att 
stärka styrning av och möjlighet till uppföljning av genomförda etableringsinsatser. 

 Säkerställ att det finns tydliga former för intern samverkan med socialnämnden avseende 
etableringsuppdraget 

 
 
 
Vi önskar svar från nämnden senast 2022-02-28. 

För Revisorerna i Upplands-Bro kommun  

 

Bilaga: Revisionsrapport nr 2/2021 – Granskning av kommunens arbete med etableringsinsatser 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 

 

 

   

 

2022-05-16 SN 22/0005  

Socialnämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Tertialrapport 1 2022 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner tertialrapport 1 år 2022 med bilagd 

åtgärdsplan för ekonomi i balans. 

2. Socialnämnden översänder tertialrapport 1 år 2022 med bilagd 

åtgärdsplan för ekonomi i balans till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Socialnämnden visar ett negativt resultat med 0,4 mnkr, vilket motsvarar 0,4 

procent. Kostnader för covid-19 uppgår till 0,6 mnkr och kostnader i samband 
med Ukrainakrisen uppgår till 0,3 mnkr under perioden. Underskottet beror i 

huvudsak på externa placeringar inom verksamhetsområdet vuxen och 
socialpsykiatri samt lägre intäkter inom integration. 
På helår prognostiseras ett underskott på 7,7 mnkr. 

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat med 0,6 mnkr motsvarande 6,9 
procent. Ett kontinuerligt arbete pågår för att få ut klienter i arbetslivet genom 

metodarbete och samarbeten mellan olika parter. Några ärenden har övergått 
till Försäkringskassan. Genomsnittlig månadskostnad uppgår till 2,2 mnkr 
under perioden. 

På helår prognostiseras ett underskott med 2,5 mnkr. 

Bilagd tertialrapport beskriver Socialnämndens resultat och måluppfyllelse. 

Även åtgärdsplan för ekonomi i balans biläggs. 

 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 16 maj år 2022 

 Tertialrapport 1 år 2022 Socialnämnden, bilaga 1 

 Åtgärdsplan för ekonomi i balans tertial 1 år   2022 Socialnämnden, 

bilaga 2 

Barnperspektiv 

Barns bästa bevakas genom att berörda verksamheter arbetar för att säkerställa 

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

säkerställer barnrättsperspektivet och de nämndmål som berör barn.  
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Kriget i Ukraina har medfört höjd beredskap, både avseende framtagandet av en rutin 
om en cyberattack skulle leda till att ordinarie IT-miljöer blir oåtkomliga men även i 
form av förberedelser för mottagande av Ukrainska ensamkommande flyktingbarn. 
Direktupphandling av arbetsförmågebedömningar och jobbmatchning har genomförts 
samt upphandling av LOV arbetsmarknadsinsatser är nu klar för beslut i nämnden. 
Utredningsenhetens ungdomsteam har i år tillsammans med fältare från enheten 
Trygghet och prevention, gjort en kartläggning kring möjligheten att implementera 
samverkansmodellen SSPF (socialtjänst, skola, polis, fritid), en brottsförebyggande 
modell i syfte att förhindra och att förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet, 
rekryteras till kriminella gäng och inleder missbruk. 

  

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

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

Inom grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet enligt LSS ansvarar 
Socialnämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå. En 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) finns organiserad under socialchefen. HSL-
ledningen förstärks från 2022 med en biträdande MAS. 

 

1.3 Viktiga händelser under året 
Barn/unga/familj 

 Rutin för fortsatt skolgång för barn vid placering på skyddat boende och som ska 
bibehålla kontinuitet i sin skolgång har arbetats fram.  

 Införande av behandlingsmetoden, Funktionell Familjeterapi (FFT), 
manualbaserad modell för intensiv behandling riktad mot normdestruktivt 
beteende hos ungdomar är genomförd. FFT ingår i Socialstyrelsens 
kunskapsstöd med rekommendationer om psykosociala insatser som 
socialtjänsten bör använda för barn som löper hög risk för fortsatt normbrytande 
beteende.  

 Ett första möte tillsammans med två förskolechefer som kommer att ingå i ett 
pilotprojekt har genomförts och ett utkast av arbetsgången har presenterats. 
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Samarbete med Sigtuna Kommun har inletts för att ta del av och inspireras av 
deras arbete med tidigt stöd på förskolan. 

 En styrgrupp bestående av enhetschefer för Barn- och ungdomsenheten 
stödenheterna och utvalda förskolerektorer har bildats och kommit överens om 
ett upplägg där socialtjänsten håller i en serie workshops för förskolepersonal, 
med syfte att öka deras kunskap om socialtjänsten och barn som far illa. Efter 
workshoparna ska föräldrar vid två utvalda förskolor erbjudas att ingå i en 
föräldrastödsgrupp alternativt få individuellt, öppet stöd.  

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

 Bryggan har upphört och istället ersatts med Föräldrastöd. Föräldrastödet 
kommer att ansvara för icke biståndsbedömda insatser, som råd och stöd till 
föräldrar och familjer som är i behov av korta stödjande insatser. 

Vuxna 

 Medel har beviljats från Socialstyrelsen för en utbildningsinsats avseende 
HBTQI med hjälp av en extern aktör. Ansökan avsåg kompetensutveckling 
enligt fyra teman vilka var introduktion till HBTQI och normkritik, en 
verksamhet för alla - normer och bemötande, kommunikation samt våld och 
HBTQI.  

 Under perioden 1 januari - 15 april har det inkommit 23 stycken 
anmälningar/ansökningar avseende våld i nära relation. Samtliga har kontaktats 
inom 48 timmar. Inom kommunens öppenvård finns nu insats för våldsutövare. 
Det finns tre medarbetare inom öppenvården som är utbildade i Samtal om våld 
vilket är en metod som rekommenderas av Socialstyrelsen.    

 Ett pågående utvecklingsarbete kring personer som har behov av insats utifrån 
kriminalitet både för de som bedöms tillhöra gruppen avhoppare men också för 
de som inte tillhör den målgrupp som har behov av en extern insats på annan ort. 

 I öppenvården finns möjlighet till behandling för både missbruk och 
kriminalitet. Som ett komplement till behandling förbereds nu att återuppta 
arbetet med "Case manager" utifrån att det för målgrupperna som är aktuella för 
missbruk och kriminalitet finns ytterligare stödbehov som kan vara av mer 
praktisk karaktär.  

 Det finns nu en samverkansöverenskommelse med polisen om hur arbetet med 
avhoppare gemensamt skall genomföras och den utgår från hur arbetet idag 
genomförs. Samverkansöverenskommelsen är gemensam mellan polis, 
Upplands-Bro kommun och Järfälla kommun.  

 Verksamheten har även deltagit i kommunens arbete som påbörjats avseende 
gruppvålds intervention (GVI) och kommer nu även ingå i ett gemensamt 
utvecklingsarbete avseende kartläggning av målgruppen avhoppare tillsammans 
med bl.a. Järfälla kommun i ett arbete som leds av FoU Nordväst. 

 Valfrihet har införts inom Familjerådgivningen och är sedan 1 februari 2022 åter 
i kommunal regi och utgör en del av valbara aktörer tillsammans med privata 
alternativ som är upphandlade enligt LOV. Familjerådgivare är anställd och på 
plats från och med 2 maj. 

Socialpsykiatri 
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 Samtliga medarbetare inom socialpsykiatrin har gått kommunens 
anhörigstödsutbildning under våren.     

  I samarbete med Äldreomsorgens förebyggande enhet har medarbetare från 
socialpsykiatrin deltagit i en inspirationsworkshop i dans vid kognitiv sjukdom i 
syfte att använda dansen i träfflokalen Växhuset för att öka målgruppens 
välbefinnande. 

 Projektledare för Bolots är anställd och kommer att ansvara för projektplanen att 
ta fram metoder och rutiner för att arbeta med individen kring stöd för att sköta 
hemmet, hälsan och bostaden. 

AFI, arbete, försörjning och integration 

 Två biträdande enhetschefer, en inom ekonomiskt bistånd samt en inom 
nyanlända och Jobbcenter har tillsatts.  

 Transport och Servicegruppen flyttade till nya lokaler under januari och 
Jobbcenter 2.0 startades med implementering av nya arbetsmetoder och 
processer.  

 Direktupphandling av arbetsförmågebedömningar och jobbmatchning 
genomfördes samt arbete med upphandling av LOV arbetsmarknadsinsatser är 
nu klart för beslut. 

 Workshop tillsammans med Näringslivskontoret har utförts 
 Kontinuitetsplan har tagits fram för en eventuell cyberattack mot kommunen.  
 Feriesamordnaren har intensivt arbetat med att få fram över 400 

feriejobbsplatser och matchat sökande ungdomar till dessa.  
 Samverkan med Arbetsförmedlingen har intensifierats och gemensamma möten 

hålls nu kontinuerligt.  
 Projekt MIA Vidare samt Framtidslabbet fortgår. 
 Sedan början av året är vi medlem i samordningsförbundet Samsund och 

samarbete inom förbundet har påbörjats på flera nivåer.  

Funktionsnedsättning 

 Uppdraget för Daglig verksamhet är att fortsätta arbetet med breddning av 
utbudet av arbeten och aktiviteter. Behovet av nya och andra inslag i 
verksamheterna har blivit allt tydligare.  

 För att möta behovet av mera tid för deltagaren erbjuder Daglig verksamhet 
sedan januari i år ändrade öppettider, mån-fre 07.30-16.30. Som deltagare har 
man nu möjligheten att arbeta upp till 40 timmar/vecka.  

 Ett utvecklingsarbete har inletts för att kunna erbjuda Daglig verksamhet på 
distans. Ett exempel skulle innebära att deltagaren kan påbörja sin aktivitet i sin 
trygga hemmiljö för att på sikt kunna komma till någon av de fysiska 
verksamheterna.  

 Idag finns goda och bra exempel där vi flyttat ut Daglig verksamhet i 
näringslivet. Arbetsplatser som Biltema och enskilda arbetsplatser på företag är 
mycket bra arbeten som erbjuds. Daglig verksamhet kan framöver erbjuda fler 
liknande alternativ till arbete och aktivitet för de personer som har förmågan och 
viljan till att förflytta sig mot ett arbete i näringslivet. Vi står nu inför stora 
utmaningar att utveckla och bygga nya arbetsplatser för Daglig verksamhet där 
kommunen växer såväl till befolkning som med nya företag och med nya 
arbetsmöjligheter.  

 Förändring i ledningsstrukturen inom LSS grupp- och servicebostäder pågår. 
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Samordnare tillsätts som ska fungera som ett stöd i bemanningsplaneringen på 
varje gruppbostad. Samordnarna som tillsätts är stödassistenter som genom 
samordnarrollen får ett utökat ansvar men som även fortsättningsvis kommer att 
arbeta på schema och i verksamheterna med bemanning och personalplanering.  

 Inom grupp- och servicebostäder kommer totalt tre biträdande enhetschefer att 
tillsättas varav en började 10 december 2021, en börjar 9 maj och rekrytering av 
ytterligare en pågår som även kommer att ha ett delegerat hälso- och 
sjukvårdsansvar.   

1.3.1 Statsbidrag 

Subvention av familjehemsplaceringar 
Barn -och ungdomsenheten erhåller statsbidraget Subvention av familjehemsplaceringar 
för år 2022. Syftet med bidraget är att barn och unga som är i behov av en 
familjehemsplacering ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Aktiviteter som 
enheten ska genomföra inom statsbidraget är en utbildning och handledning inom 
området samhällsvård för enhetens planeringsgrupp samt för kommunens öppenvård. 
Statsbidraget ska även delfinansiera en anställning av en specialpedagog i rollen som 
skolkoordinator för placerade barn. 

Statsbidrag för att öka kunskapen om HBTQI-personers situation 
Socialkontoret har ansökt och blivit beviljat statsbidrag för att öka kunskapen om 
HBTQI- personers situation. Statsbidraget ska användas till att genomföra en HBTQI-
utbildning via RFSL. Utbildningen sker enligt fyra teman: introduktion till HBTQI och 
normkritik, en verksamhet för alla - normer och bemötande, kommunikation som når 
fler samt våld och HBTQI. Utbildningen genomförs under hösten år 2022 och är 
obligatorisk för medarbetare inom samtliga fyra myndighetsenheter, medarbetare på 
stöd- och behandlingsenheten samt för kvalitetsteamet. 

Habiliteringsersättning 
Enheten vuxen, LSS- och socialpsykiatri har erhållit statsbidraget habiliteringsersättning 
för år 2022. Statsbidraget betalas ut i syfte att införa, bibehålla eller höja en låg 
dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Vuxen, LSS- och 
socialpsykiatri ska under året genomföra ett arbete så att ersättningen betalas ut till 
berörda. 

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

2.1 Stärka demokratin

2.1.1 Nämndmål: Individens delaktighet och de digitala tjänsterna ska öka

Be skrivning

Delaktighe t och inflyt a nde tjänar flera syften. Enskilda ska involvera s i arbetet för att
kunna påverka sin situat io n. Dessutom ger delaktighete n verksamhete n värdefull
kunskap om målgruppe rs behov och erfarenheter. Om synpunkte r tas tillva ra på ett
systematiskt sätt ger informa t io ne n gott underlag för bättre kvalitet och service.
Delaktighe t för enskilda jämnar också ut maktbalanse n mella n de som beslutar eller
utför insatser, och de som får vården eller insatserna. Möjlighe te n till delaktighe t är
kännetecken för demokrati där människo r ska kunna påverka innehå lle t i de tjänster och
uppdrag som socialtjänste n har.

Målet med delaktighet är att den ska öka den enskildes motivat io n och intresse och ge
större kontroll över sitt liv. Att öka delaktighe t är en process som ska löpa över tid och
innebär inte att en isolerad aktivitet eller enstaka händelse är tillräck l ig.

Materialet "min utredning, min väg, min placering" ska användas i alla barn och
ungdomsäre nde n. Delaktighet för barn och unga genom hela processen och ungas
upplevelse av delaktighe t ska följas upp. Orosanmälninga r och ansökningar ska
inkomma digita lt i allt större utsträckning för snabbare hantering och beslut.

Aktivite ter kopplade till ökad delaktighet och digita liser i ng:
* Meddelandefunk t io n där säker kommunika t io n kan ske digita lt med klienter na
utvecklas och utökas att omfatta alla verksamhete r inom IFO
*Alla behörigheter beställs digita lt och på en plats – e-tjänst vilket ger tidsvins ter
*Digita la orosanmälni ngar barn och unga, missbruk har införts och ska utökas med våld
i nära relation, LSS och socialpsyk iat r i
*Undersöka möjlighe te n till digita l tidsbokning
*Säkra digita la möten – vidareut veck l ing av rutiner gällande att kunna välja att träffas
digitalt eller fysiskt
*E-tjänster utvecklas och ökar i antal
* Införa digita lt system i syfte att använda vid kommunikat io n med regionen (Lifecare
SP). Vid utskrivning/ insk r ivning inom slutenvård
*Utöka användandet av ”Mina sidor” för klienter/br uk are, finns idag inom ek bistånd
där kliente n kan följa sitt ärende/insat s
*Utreda och införa Daglig verksamhet på distans
* Införa digita l utvärdering av insatser

Komme nta r

Socialnä mnde ns samtliga verksamheter arbetar kontinuer l igt med att utveckla digita la
tjänster som ska främja den enskildes delaktighe t och förståelse för ett ärendes gång.
Genom att prioritera digita la tjänster som ger en effektivare handläggnin g skapas
utrymme för personliga möten vilket ger ökad kvalitet.
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Barn- och ungdomsenhe te n arbetar för att öka antalet digita la orosanmälninga r samt
kunskapen om utredningsarbet et och erbjuder därför digita la utbildningar till
kommune ns andra kontor.

Material och verktyg för att öka den enskildes delaktighe t är särskilt viktig för grupper
inom socialpsyk iat r i, LSS och barn och ungdom. Idéer och erfarenheter av hur
synpunkter kan tas tillvara sprids och nyttjas inom hela socialkontore t.

Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

A ndel aktuella
genomf örandeplaner i
ärenden 66% 86% 100%

A ndel ärenden där
evidensbaserade
metoder används (NY
2022) 70% 85%

A ndelen hushåll som
använder E-tjänst f ör sin
ansökan om
f örsörjningsstöd 84% 90%

A ndel aktuella
arbetsplaner inom
ekonomiskt bistånd 92% 100%

A ndel klienter som
svarar positivt på om
deras situation
f örbättrats sedan de f ick
kontakt med
socialtjänsten 21% 100%

A ndel
genomf örandeplaner
där uppf öljning är
genomf örd minst var 6:e
månad (NY 2022) 67% 100%

A ndel ärenden där
uppstart av insats sker
inom 30 dagar ef ter att
beställning är skickad till
utf örare (NY 2022) 92% 100%

A ndel ärenden som
kontaktas inom tre (3)
arbetsdagar f rån att
ärendet eller beslut om
insats inkommer (NY
2022) 66% 100%

A ndel inkomna
synpunkter/klagomål
som återkopplas till den
klagande inom tio (10)
arbetsdagar (NY 2022) 96% 100%

A ndel hushåll som
ansökt om
f örsörjningsstöd via e-
tjänst som bif ogar
handlingar i e-tjänsten
(NY 2022) 57% 100%

A ndel orosanmälningar
gällande barn/unga som
inkommer via e-tjänst
(NY 2022) 24% 50%
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Andel aktuella genomförandeplaner i ärenden 

Hos samtliga enheter, inom såväl myndighet som utförare, är genomförandeplaner 
upprättade i de flesta ärenden. Ett avsteg från målvärdet 100 procent är naturligt då det 
hos vissa målgrupper inte alltid går att arbeta med den kontinuitet som eftersträvas. Det 
kan bero på avbrott i kontakt på grund av placering eller att den enskilde inte medverkar 
till en långsiktig plan. 

Rutiner för upprättande, revidering av innehåll och mätning av antal 
genomförandeplaner visar ett gott resultat. 

Andel ärenden där evidensbaserade metoder används (NY 2022) 

Inom barn- och ungdomsenheten har en första inventering gjorts för se vilka 
strukturerade bedömningsmetoder som kan utveckla arbetet vidare. Under året kommer 
fler medarbetare att utbildas i: 

 EARL (Early Assessment Risk List) - En manualbaserad metod för risk- och 
behovsbedömning av barn som riskerar att utveckla ett antisocialt beteende. 
Metoden vänder sig till barn mellan 6 och 12 år, som uppvisar regelbrytande 
beteenden och riskerar att bli involverade i kriminalitet. 

 PATRIARK - En vägledning för bedömning och hantering av risk för 
hedersrelaterat våld.   

 iRISK - Insatser & risk-skyddsbedömningar för våldsutsatta barn. 
 HOME - Bedömningsinstrument för att identifiera brister och stimulans i barns 

hemmiljö. 

Utbildningar är delvis genomförda under år 2022 och plan är lagd för att fler ska bredda 
sin kompetens med målet om att utveckla effektiva insatser för att skydda barn som 
utsatts för våld och andra övergrepp.  Sedan tidigare används SAVRY (Structured 
Assessment of Violence Risk in Youth), ett instrument för bedömning av risk för 
våldsamt beteende eller annat allvarligt kriminellt beteende bland ungdomar. Även 
BraFam, en standardiserad strukturerad metod för att hämta in information om familjer 
som vill bli familjehem, nyttjas regelmässigt. Bedömingsverktyget SDQ (The Strengths 
and Difficulties Questionnaire), är ytterligare ett verktyg som är diskuterat. Materialet 
nyttjas för att ge en uppfattning om barns psykiska hälsa. 

Arbetsmarknadsenheten (AME) nyttjar regelmässigt bedömnings- och 
utredningsverktyg i samtliga ärenden i syfte att ge bästa kunskap om förutsättningar, 
försörjningshinder och stödbehov för de som ska nå målet om egen försörjning. De 
etablerade bedömningsverktyg som används är: 

 Supported Employment - Individanpassat arbetsinriktat stöd med 
rehabiliteringsinsatser. 

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

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

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

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



41 Tertialrapport 1 2022 - SN 22/0005-1 Tertialrapport 1 2022 : Tertialrapport 1 år 2022 Socialnämnden, bilaga 1

Socialnämnden, Tertialrapport 1 2022 10(32) 

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

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

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

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

hedersrelaterat våld. 

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

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

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

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

För att bibehålla andelen hushåll som använder e-tjänst vid ansökan om ekonomiskt 
bistånd har enheten fortsatt att informera klienter om tillvägagångssätt för e-ansökan 
samt vid behov gett individuellt praktiskt stöd i möten. Samverkan sker med 
kontaktcenter och integrationsstödet för att ge språksvaga god hjälp. 

Statistiken följs upp månadsvis och visar på fortsatt ökning.  

Andel aktuella arbetsplaner inom ekonomiskt bistånd 

För att öka andelen individer som har upprättade och aktuella arbetsplaner har 
arbetsmarknadsenheten fortsatt att arbeta med den interna digitala strukturen för att 
effektivisera arbetet samt för att utveckla och tydliggöra rutiner kring arbetsplanernas 
användande och beslutslängder. Detta sker genom samverkansmöten med Jobbcenter i 
de hushåll som har insats där. Aktuella arbetsplaner följs upp kontinuerligt under året i 
ärendegenomgångar. 

Enheten förväntas leva upp till målet under år 2022.  

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

Mått på indikatorn ges främst genom brukarenkäter där flera är planerade att 
genomföras under hösten. I september och oktober kommer Vuxen- och LSS-enheten 
att genomföra ett flertal brukarundersökningar och uppföljningar som ger svar på 
nöjdhet med insats och kontakt med socialtjänsten. En sedan flera år etablerad och årlig 
enkät i regi av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) kommer även för år 2022 att 
nyttjas inom vissa myndighetsutövande verksamheter. Under samma period kommer 
socialkontoret också att delta som pilotkommun för en brukarundersökning inom LSS-
området. 
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Den utarbetade enkäten för området ViNR fortsätter under år 2022. Då volymerna för 
området är små finns ännu inte något resultat mer än på individnivå. För att nå även de 
som enbart tar en första kontakt och som väljer att inte etablera en kontakt har ett 
samarbete införts med Trygghet och Prevention som kontaktar den enskilde för att få en 
uppfattning om nöjdhet med kontakt eller vad som kan förbättras. Resultat av detta 
kommer att analyseras under året. 

Personer aktuella för behandlingsinsatser för missbruk, i egen regi, tillfrågas 
regelmässigt om insatserna motsvarar den enskildes behov. Enkäter är framtagna för de 
som har genomgått behandling och mätning av nöjdhet utifrån specifika områden 
kommer att göras från maj till september. 
Vårdnadshavare i ärenden rörande barn och unga visar förhållandevis god förhoppning 
om att socialtjänstens insatser och förslag på lösningar kommer att ge positiva effekter 
för barnet/den unge. Enkätsvar visar att 64% känner tilltro till positiv effekt. 

Indikatorns procentsats visar enbart på den undersökning som hittills är gjord vilket inte 
är ett rättvisande mått för i vilken grad upplevd positiv förändring sker för den enskilde. 
Innan årets kommer planerade enkäter, med en förhoppning om god svarsfrekvens, att 
kunna ge bättre resultat.  

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

Inom delar av socialpsykiatrins utförardelar samt LSS-bostäder pågår ett arbete med att 
systematiskt dokumentera genomförandeplaner i ärendehanteringssystemets modul för 
just genomförandeplaner. Uppföljning var 6:e månad sker dock. 

Familjemottagningen följer upp samtliga ärenden inom tre (3) månader enligt en 
gemensam rutin med barn- och ungdomsenhetens myndighetsdel. 

Daglig verksamhet kommer att följa upp efterlevnad av målet i juni månad.  

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

Samtliga utförarenheter visar goda resultat och startar upp insats skyndsamt. Inom 
daglig verksamhet finns dock förbättringsbehov då endast 63% av mottagna uppdrag 
startar upp inom föreskriven tid.  

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

Vuxen och LSS-enheten lever väl upp till målet om snabb kontakt. För många av de 
målgrupper som enheten har ansvar för är en skyndsam kontakt av stor och ibland 
avgörande betydelse för motivation och önskan om stöd, insats och behandling. Särskilt 
väl lyckas enheten med snabb återkoppling i ärenden inom ViNR. 

Arbetsmarknadsenheten har påbörjat arbetet med att utveckla rutiner, lathundar och 
processflöden för att säkerställa att klient kontaktas och bokas in hos arbetskonsulent på 
Jobbcenter för att upprätta handlingsplan för arbete, praktik eller studier inom tre (3) 
arbetsdagar. 

Barn- och ungdomsområdet är starkt styrt av tidsfrister och handläggningskrav. Av 
skyddsskäl är kontakt inom tre (3) dagar inte ett helt rättvisande mått då vissa 
utredningsåtgärder måste vidtas först. Resultatet av indikatorn bygger därför på en 
mycket grov uppskattning, där de ärenden som inte kan kontaktas (av skyddsskäl) 
räknas bort. Enheten arbetar för ett effektivt flöde genom att fördela ärenden snabbt och 
att skyndsamt ta telefon- eller brevkontakt när utredare är utsedd. 
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För god service kontaktar Familjehemsgruppen intresserade uppdragstagare inom tre (3) 
dagar. 

Daglig verksamhet och öppenvården för missbruk och beroende, Härnevimottagningen, 
behöver under året säkerställa en snabbare kontakt med den enskilde. 

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

Samtliga myndighetsutövande enheter följer väl målsättningen och policy om 
återkoppling av synpunkter inom tio (10) dagar. Rutiner och processer är väl 
förankrade. 

Utförarenheterna har för år 2022 ett arbete att göra för att upparbeta rutiner för 
hantering.  

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

För att öka andelen hushåll som bifogar handlingar digitalt vid ansökan om ekonomiskt 
bistånd kommer enheten att fortsätta att informera klienter om tillvägagångssätt för e-
tjänst samt vid behov ge individuellt praktiskt stöd i möten. Samverkan kommer att ske 
med kontaktcenter. Integrationsstödet kommer att ges uppdrag för målgruppen 
nyanlända och språksvaga där individuellt praktiskt stöd kommer att ges tills dess att 
hushållet är självgående inom e-tjänsten. Statistiken följs upp månadsvis tillsammans 
med systemadministratör. 

Målet bedöms kunna uppnås innan årets slut.  

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

Under första perioden av år 2022 har andel orosanmälningar som inkommit via e-
tjänsten i snitt varit 24 procent, vilket innebär en svag ökning sedan sista perioden under 
år 2021 med ett snitt på 20 procent. 

Den informationsspridning om tjänsten som enheten gör förväntas ge ett förbättrat 
resultat under året. 

  

2.2 Hållbart liv och hälsa 

2.2.1 Uppdrag: Barn, unga och familjer 

Beskrivning 

Det förebyggande arbetet för barn- och unga ska utvecklas. Samverkan mellan 
socialtjänst, familjecentral, förskola och skola med socialtjänsten på föräldramöten som 
informerar och presenterar vilket stöd som kan erbjudas ska utökas. Utveckling av 
modeller och metoder för att erbjuda tidiga insatser för att förhindra placering vid hög 
skolfrånvaro, hemmasittare och utanförskap i skolan ska genomföras. 
  
Intensifiering av arbetet med ungdomar 9 till 13 år i riskzon och med fel umgänge på 
väg in i kriminalitet och droger för att kunna välja en annan väg ska ske. För unga med 
mer utvecklad kriminalitet fortsätter samverkan med polisen och fler resoluta insatser 
kommer att behöva göras för att få bort utsatta ungdomar från en destruktiv hemmiljö. 
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Komme nta r

Samverkan med utbildningsko ntor et har ökat genom införandet av det sociala
skolteamet och barnskyddsteamet. Genom att vidareut veck la processer och rutiner för
ansvar och aktivitete r fortsätter det påbörjade samarbetet.

Barnskyddstea mets arbete, som idag finans ieras med medel ur den sociala
invester ings fo nde n, kommer att utvärderas under året och ge kunskap om hur
socialkontore t kan arbeta på bästa sätt för att förebygga social problematik.

Utredningse nhe te ns ungdomste a m har under år 2022, tillsa m ma ns med fältare, gjort en
kartläggni ng kring kommune ns möjlighete r att imple me nte ra samverkans mode lle n
SSPF (socialtjänst, skola, polis, fritid), en brottsförebygga nde modell i syfte att
förhindr a och att förebygga att ungdomar hamnar i krimina lite t, rekryteras till krimine l la
gäng och/eller inleder missbruk. Målet är att ungdomar na ska ha en fungera nde
skolgång och ett liv fritt från krimina l itet och droger. Nästa steg är förankring och
infor mat io n om arbetssättet i de olika kontorsledningar na. För imple me nter i ng krävs
politiska beslut och budgetförde lni ng till år 2023.

Ungdomstea me t arbetar ständigt för att fördjupa samverkan. Bland annat fortsätter en
socialsekreterar e att delvis arbeta från polisens lokaler. Samverkansmö te n har hållits
med Broskolan och flera möten mellan socialsekretera re och fältare har skett i syfte att
öka samverkan.

För att både sprida informa t io n om socialtjäns te ns arbete samt öka kunskapen om barn
som kan fara lilla håller socialtjänste n i en serie workshops för förskolepersona l. Efter
workshops ska föräldrar vid två utvalda förskolor erbjudas att ingå i en
föräldrastöds gr upp alternativt få individ ue llt, öppet stöd.

God samverkan kräver kontinuitet, konstans och långs ikt ighet. Verksamheter na för barn
och ungdom strävar efter och utvecklar ständigt sitt arbete. Målet är delvis uppfyllt.

Nämndmål: Psykisk ohälsa hos barn och unga ska förebyggas

Be skrivning

Stöd i tidigt skede för barn och unga och att involvera nätverket i större andel av
ärenden för att förebygga att problemat ik som kan leda till att psykisk ohälsa eskalerar.
Ökad fokus på hälsa och hälsofrä mja nde arbete kring placerade barn.
Suicidpreve nt io nsp la n skapas kommunö ver gr ipa nde där Socialnämnde n har specifika
aktivitet er tydliggjorda.
Särskilt fokus på förskola för att tidigt identifiera barn med riskbeteende

Komme nta r

Inom barn- och ungdomso mråde t är metoder och arbetssätt för att arbete
nätverksinr ik tad ett prioriterad område. Planerade aktivitete r genomförs enligt plan.

Under senare delen av år 2022 beräknas en kommunö ver gr ipa nde suicidpre ve nt io nsp la n
vara färdigstä lld med en handlingsp la n med prioriterade aktivite ter för socialnä mnde ns
ansvarsområde n.

Målet bedöms vara uppfyllt.
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Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

A ntal SIP (samordnad
individuell plan) som
genomf örs inom barn
och ungdomsområdet
(målvärde ökat f rån 10
till 20) 10 20

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

Anta l SIP (sa mordna d individue ll pla n) som ge nomförs inom ba rn och ungdomsområ de t
(må lvä rde öka t frå n 10 ti l l 20)

För ett barn eller en ungdom har flera parters samverkan stor betydelse. Vårdnadshavare
har en central roll. Även andra närstående kan spela en stor roll och utgöras av
släktingar, kompisar eller andra viktiga personer i familje ns eller barnets liv.
Socialtjäns te ns roll i samarbetet har avgörande betydelse för att samordning ska fungera
optimalt. Även förskola, skola och andra verksamheter kan vara viktiga
samverkanspart er.

Barn- och ungdomsenhe te n lever väl upp till antal SIP (Samverkande Individ ue l l Plan)
som ett mått på samverkan och främjande av barn och ungas psykiska hälsa. För att
säkerställa kontinuite t och målsättni ng har enheten sedan flera år inrättat en tjänst som
innehå ller ansvar för samordning av SIP. SIP-ledare arbetar för att öka kunskapen om
SIP i kommune ns verksamheter. Under perioden har samtliga rektorer och biträdande
rektorer blivit kontaktade med länk till Socialstyre ls e ns informa t io ns fil m om SIP samt
länk till kommune ns egen film om SIP-ledare. Samtliga rektorer har fått erbjudande om
SIP-arbetet på arbetsplatsträ ff eller elevhälso vård s mö te. SIP-ledare har hittills bjudits in
att delta på två (2) sådana. SIP-ledare har även spridit infor mat io n om SIP-ledare inom
myndighet se nhete r na.

Ande l ba rn/unga som i sa mba nd me d pla ce ring ge nomgå r hä lsounde rsökning (NY 2022)

God hälsa utgör en bärande skyddsfaktor för att barn och unga ska klara sig bra i livet.
Barn och unga i samhälls vård löper en ökad risk för en ogynnsa m utveckling. För att
uppmärksamma och förhind ra en negativ utveckling infördes i april år 2017 krav på
överenskomme ls e mellan region och kommun i syfte att stärka samverkan och
därigenom bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för placerade barn och
unga.

Barn- och ungdomsenhe te n säkerställer kunskap och förebygga nde insatser genom att
rutinmäss i gt tillse att regionen genomfö r hälsoundersök ning både inför och under
placeringe ns gång. Placeringsr ut i n och checklista vid placering har omarbetats och
rutiner för hur denna används finns. Enheten har också utarbetat och ska testa digitala
hälsokort i verksamhetss yste met, för att en översiktlig bild över barnets hälsa,
sjukvårdskontakte r och vaccinat io ner ska finna s samlad.

Enheten lever väl upp till målet.
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Nämndmål: Ungdomskriminaliteten ska stävjas genom resoluta och tydliga
åtgärder

Be skrivning

Ökat fokus läggs på att, genom samverkan med olika aktörer, identifiera och intens ifiera
arbetet med ungdomar som målgrupp med extra fokus på 9 - 13 åringar i riskzon för
krimina lite t. Samverkan med bostadsföretage n i kommune n ska fortgå i syfte att
gemensamt arbeta för ökad trygghet samt för att stävja brottsutveck linge n.
Strukturerade riskbedömninga r genomförs som en del av bedömnings under la get.
Socialsekreterare samverkar med och hos Polisen varje vecka. Ökad andel ärenden med
unga i riskzon där nätverksarbete kombineras med tidigt stöd och behandlingspro gra m i
öppenvård. Avhopparverksa mhete n utökas med hänvis ning till det ökade intresset bland
unga krimine lla att lämna det livet. Insatser för ungdomar som finns i en destruktiv
hemmiljö ska utökas i syfte att ungdome n ska ges förutsätt ninga r att bryta sin krimine lla
livsst il.

Komme nta r

För vuxna med en krimine ll livsst il finns insatser i öppenvård. Metod som används är
Kriminalit et som liv sst il, ett behandlingsp ro gra m för ungdomar och vuxna i krimina litet
eller i riskzon att utveckla en krimine l l livsst il. Arbetet kring krimina l itet är ett stående
inslag i samtliga samverkans möt e n när enheternas socialsekretera re och behandlare
träffas gemensamt. Som ett kompleme nt till behandling finns planer på att återuppta
arbete med case manager då det inom målgruppe n ofta finns stödbehov av mer praktisk
karaktär. En case manager har en koordinerande funktio n med ansvar för att utredning,
planering och adekvata insatser genomfö rs och följs upp med den enskilde.

En samverkansöve re nsko m me lse med polisen kring avhoppare tydliggör hur arbetet ska
fungera, som även involvera r samarbete med Järfälla kommun.

Vuxen- och LSS-enheten deltar också i kommune ns påbörjade arbete kring Group
Violence Intervent io n (GVI), en strategi för att minska och förebygga grovt och dödligt
våld bland krimine lla grupper. Ett gemensa mt utvecklingsa rbete i
nordvästkommuner na, i ledning av FoU Nordväst, för målgruppe n avhoppare, är också
inlett.

Brottsbekämpning och förebygga nde insatser kräver ett flerårigt arbete som nu är
init iera t, målet bedöms därmed vara delvis uppfyllt.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

A ndel 9 - 13-åringar
som identif ierats vara i
riskzon f ör kriminalitet
som har f ått insats (NY
2022) 60% 100%

Ande l 9 - 13-å ringa r som ide nti fie ra ts va ra i riskzon för krimina l ite t som ha r få tt insa ts
(NY 2022)

Under januari till april år 2022 har fem (5) unga i åldern 9 till 13 år identifie rats vara i
riskzon. Av dessa har tre (3) erhållit insatser från socialtjä nste n. I övriga två (2) ärenden
har insatser föreslagits, men barn och vårdnadshavar e har tackat nej och bedömning har
gjorts att oron inte har varit av sådan grad att skäl för tvångsvård har funnits.



41 Tertialrapport 1 2022 - SN 22/0005-1 Tertialrapport 1 2022 : Tertialrapport 1 år 2022 Socialnämnden, bilaga 1

Socialnäm nd en, Tertial ra pp ort 1 20 22 16(32)

Nämndmål: Det tidiga och förebyggande arbetet med barn och unga ska
utvecklas genom ökad samverkan

Be skrivning

En fungera nde skolgång för barn och unga utgör en trygghets fakto r. Samverkan med
tydliga mål, god struktur och tät uppfölj ning mella n skola, socialtjä nst och den unges
vårdnadshavare ökar förutsättni ngar na för den unges trygghe t i skolan.
Samverkan med förskolor för att ge stöd och för att upptäcka riskbeteenden hos barn i
förskoleålder n i syfte att snabbt kunna erbjuda stöd till deras föräldrar. Öka kunskapen
om anmälningssk yld ighete n vid misstanke om att barn far illa och verka för ökad
anmälni ngsbe nä ge nhe t. Socialkontorets ungdomss tödja re möter unga genom
regelbund na besök i kommune ns skolor och genom att vara synliga på fritids gård ar kan
värdefulla kontakter knytas.

Komme nta r

Skolan är en arena som kan ge mycket informa t io n om barn och unga. Skolresulta t,
frånvaro eller utåtagerande kan vara signale r på olika psykosociala faktorer som kräver
en tät, kontinuer l ig och långs ikt i g samverkan mella n socialtjäns t och skola. Det
påbörjande samarbetet i det sociala skolteamet och barnskyddsteame t behöver stärkas
ytterliga re men har givit goda resultat.

Målet bedöms delvis vara uppfyllt.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

A ndel placerade barn
vars skolgång f öljs upp. 100% 100%

A ndel barn i skyddade
boenden s om bibehåller
kontinuitet i skolgång 100% 100%

A ndel vårdnadshavare
som upplever att
socialsekreterare har
lyssnat på f örslag till
lösningar (NY 2022) 90% 100%

A ndel barn/unga som
tycker att det har varit
bra att ha kontakt med
socialtjänsten (NY 2022) 43% 100%

A ndel barn som minskat
sin skolf rånvaro ef ter
insatser f rån sociala
skolteamet (NY 2022) 93% 100%

Ande l pla ce ra de ba rn va rs skolgå ng följs upp.

Barn- och ungdomsenhe te n följer upp alla placerade barn och ungas skolgång. Ett
utvecklingsarbe te för att höja kvalitete n på arbetet har påbörjats genom anställni ng av
en skolkoordinator för placerade barn.

Ande l ba rn i skydda de boe nde n som bibe hå lle r kontinuite t i skolgå ng

Rutiner och arbetssätt för att uppmärksamma barns behov av kontinuite t i skolgång
fungerar väl. Av de ärenden som är hanterade under år 2022 fortsätter de goda resultat
som år 2021 visade. Det nära samarbetet mella n Vuxen- och LSS-enheten och Barn-
och ungdomse nhet e n med regelmäss i g utredning kring samtliga barn inleds i samband
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med placering på skyddat boende. Fungerande skolgång har säkrats i samtliga ärenden.
Skolgång i ny kommun har kunnat erbjudas.

Då resultat av proposition från regeringe n förväntas inom kort, med en rad
lagföränd r inga r inom området, kommer barn- och ungdomse nhe te n under hösten att
påbörja förberedelser för att kunna möta de nya lagarna och kraven dessa medför. Bland
annat berör detta placeringsbe s lut för barn som medfölje r förälder till skyddat boende.

Ande l vå rdna dsha va re som upple ve r a tt socia lse kre te ra re ha r lyssna t på försla g ti l l
lösninga r (NY 2022)

Enkätresultat visar att 97,6 procent av vårdnadshavare som har träffat enhetens
mottagnings gr upp tycker att socialsekreter are n har lyssnat på dem. 81,9 procent av
vårdnadshavar na som har deltagit i utredning upplever att socialsekretera re har lyssnat
på deras förslag till lösninga r. Genomsnitt et av dessa blir 90 procent.

Ande l ba rn/unga som tycke r a tt de t ha r va ri t bra a tt ha konta kt me d socia l tjä nste n
(NY2022)

Enkätresultat visar att 78 procent av barnen i utredning tycker att det har varit bra att
träffa socialtjäns te n. 89 procent av barn 5 till 12 år som har träffat mottagninge n kan
tänka sig att träffa socialtjänste n igen om de behöver hjälp i framtid e n. 89 procent av
ungdomar 13 till 18 år svarar att de känner förtroende för socialtjä nste n om de behöver
hjälp/stöd i framtide n.

Familjee nhe te n har tagit fram enkäter som syftar till att mäta andelen klienter som
svarar positivt på om deras situat io n har förbättrats sedan de fick kontakt med enheten.
Målet är att klienter i samtliga avslutade insatser ska fylla i enkäterna och mätning
kommer att ske under perioden maj till september år 2022.

Ande l ba rn som minska t sin skol frå nva ro e fte r insa tse r frå n socia la skol te a me t (NY 2022)

Av 33 pågående ärenden hos skolteamet har 31 närmat sig en fungera nde skolgång och
därmed minskat sin skolfrånvaro.

2.2.2 Uppdrag: Ekonomiskt bistånd och enheten för arbete, försörjning och
integration

Be skrivning

Fortsatt arbete med metodutveck ling inom Jobbcenter behövs, liksom arbetsvillkora t
försörjnings stöd. Företag som har arbetsmarknads insa tser i form av matchning till
arbete och egen försörjning i nära samverkan med det lokala närings l ive t samt andra
insatser ska bidra till ökad kvalitet och utbud av tjänster.

Komme nta r

Jobbcenter arbetar ständigt för att utveckla metoder och för att regelbundet och med täta
interva ll följa upp den enskildes väg mot arbetet och egen försörjning.

Försörjningss tödet är alltid villkora t och aktivitet från den enskilde en förutsättning för
rätt till bistånd. Resultat av arbetsplan och ansvar följs upp regelbunde t som underlag
för rätt till bistånd.

För att öka och variera utbudet av tjänster, samt vidga möjlighete r för fler målgrupper
med mål om arbete och egen försörjning, pågår ett arbete med kommande upphandling
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av arbetsmarknads insa tser. En direktuppha nd li ng av extern leverantör för
arbetsförmågebedö mni ngar och jobbmatchning är genomförd i slutet av april år 2022
och startas upp under våren.

Målet är delvis uppfyllt.

Nämndmål: Antal självförsörjande personer ska öka genom
integrationsinsatser, arbetsmarknadsåtgärder och ökad kontroll

Be skrivning

De individer som uppbär försörjningss töd har varierade försörjnings hind er. Personer
med arbetslöshet som huvudsak ligt försörjnings hinde r kan ha planering med såväl
Arbetsförmed li nge n som med kommune ns arbetsmarknadse nhe t. En aktuell och
uppdaterad planering säkerställer kontinue r li ga möten med den enskilde samt tydliggö r
de stegförflytt ni ngar som den enskilde gör mot vägen till ett självständ igt liv.

Komme nta r

Enheten har goda rutiner och arbetsmetoder för att följa upp hur väl den enskilde lyckas
i sin förflytt ni ng mot självförsör j ning. Målet om fler i arbete är starkt beroende av bland
annat konjunktur och hur väl varierade insatser kan matcha olika målgruppe rs behov
och kompetens. Integrat io ns insats er kräver ett tätt samarbete med andra kontor men
också genom att klargöra ansvar från andra huvud mä n.

Den genomlys ning av kommune ns integrat io nsa rbete som färdigstä l ldes av Ernst &
Young i februari år 2022 utgör ett gott underlag för att framledes tydliggöra ansvar
inom kommune ns kontor och hos andra huvudmä n. Socialkontore t kommer under året
att ta initia t iv till en kommunö ve r gr ip a nde integrat io nss tra te gi.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

A ndel inskrivna på
jobbcenter som står till
arbetsmarknadens
f örf ogande som har
aktuell handlingsplan f ör
arbete, praktik eller
studier 26% 100%

A ndel (under året
nyinskrivna) arbetsf öra
personer med
arbetsmarknadsinsatser
som går ut i egen
f örsörjning (ökas f rån
20% till 50%) 9% 50%

A ndel arbetslösa
f örsörjningsstödstagand
e utan arbetshinder som
månadsvis f öljs upp i
f ysiska möten med
arbetskonsulent. 96% 100%

A ndel arbetslösa
f örsörjningsstödstagand
e utan arbetshinder som
erbjuds arbetsinriktad
insats inom 30 dagar
f rån att uppdrag
inkommit till jobbcenter 100% 100%
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Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

A ndel ärenden där
kontroll genomf örs
månadsvis f ör att
säkerställa att villkoren
f ör att f å
f örsörjningsstöd f öljs
med mål om
självf örsörjning (NY
2022) 100% 100%

Ande l inskrivna på jobbce nte r som stå r ti l l a rbe tsma rkna de ns förfoga nde som ha r a ktue ll
ha ndl ingspla n för a rbe te , pra ktik e l le r studie r

Upprättande av månatlig handlingsp la n i verksamhetss yst e me t för arbete, praktik eller
studier har införts på Jobbcenter och imple me nter i ng pågår.

Ande l (unde r å re t nyinskrivna ) a rbe tsföra pe rsone r me d a rbe tsma rkna dsinsa tse r som gå r
ut i e ge n försörjning (öka s frå n 20% ti l l 50%)

Samverkan sker inom AFI's verksamheter men också med externa leverantöre r,
Arbetsförmed li nge n, SFI och det lokala närings li vet. Tillsa mma ns med dessa aktörer
utvecklas insatser som passar den aktuella målgruppe n. Jobbcenter ska även
effektivis era och strukturera upp sina arbetsprocesser för att optimera flödet med målet
om att den enskilde når ut i självförsö rj ni ng.

Ande l a rbe tslösa försörjningsstöd sta ga nde uta n a rbe tshinde r som må na dsvis föl js upp i
fysiska möten me d a rbe tskonsule nt.

Jobbcenter har i början av året påbörjat arbete med struktur och den interna samverkan
kring besök genom upprättande av månatlig handlingsp la n för arbete, praktik eller
studier.

Ande l a rbe tslösa försörjningsstöd sta ga nde uta n a rbe tshinde r som e rbjuds a rbe tsinrikta d
insa ts inom 30 da ga r frå n a tt uppdra g inkommit ti l l jobbce nte r

Samtliga individe r utan arbetshinder samt utan pågående aktivitet via AF ska ha en
arbetsmarknads insa ts på Jobbcenter. Uppdrag inkommer till Jobbcenter så snart behovet
är identifiera t, och aktivitet startas senast inom en (1) månad. Ny samverkan och lokal
överenskomme ls e är påbörjad med Arbetsförmed linge n.

Ande l ä re nde n dä r kontroll ge nomförs må na dsvis för a tt sä ke rstä l la a tt vi l lkore n för a tt få
försörjningsstöd följs me d må l om sjä lvförsörjning (NY 2022)

Vid samtliga ansökningar för ekonomiskt bistånd kontrollera r och säkerställer ansvarig
socialsekreterar e varje månad att krav och villkor enligt upprättade rutiner är uppfyllda
med målet självförsö rj ning.

2.2.3 Uppdrag: Funktionsnedsättni ng

Be skrivning

Arbetet med en god och nära vård för boende inom verksamheten är en prioriterad fråga
tillsa m ma ns med Regionen. Bemanninge n på grupp- och servicebostäder är en fortsatt
viktig fråga. Behovet av nya LSS-boenden måste bevakas. Det finns ett fortsatt
utvecklingsbe ho v av arbetslikna nde aktivite ter inom Daglig verksamhet/s ys se ls ätt ni ng
som möter deltagare med varierade funktio ns hi nder och större valfrihe t ska införas.
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Kommentar 

God och nära vård 

Omställningen till en god och nära vård syftar till att patienter och anhöriga ska känna 
sig delaktiga i hälso- och sjukvården och att vården ska vara lättillgänglig och ges med 
god kontinuitet. För att lyckas med detta behöver hälso- och sjukvården i högre grad 
organiseras och bedrivas med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar.  
Bland annat lyfts behovet av fast läkarkontakt som en viktig del för kontinuitet. 
Fungerande samverkan med kommunen är en förutsättning för att lyckas väl i 
uppdraget. 

I mars var sjuksköterska samt kommunens MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska) 
inbjudna att hålla en presentation på Carpe Forums nätverksträff för verksamhetschefer 
och medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Stockholms län. Carpe Forum är en 
kommunsamverkan inom funktionshinderområdet i Stockholms län. Syftet med 
samverkan är att erbjuda yrkesverksamma inom området kompetens- och 
verksamhetsutveckling som ska leda till insatser av god kvalitet för personer i behov av 
stöd. Presentationen handlade om det goda samarbetet mellan vårdcentralerna i 
kommunen och socialkontorets verksamheter. Samverkansavtalet och dess positiva 
effekter har uppmärksammats i länet. 

Medarbetare inom gruppbostäder kommer under maj att utbildas i ett 
kartläggningsinstrument för att upptäcka tecken på demens hos personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. 

Bemanningen 

Bemanningen på grupp- och servicebostäder ses kontinuerligt över och anpassas till 
förändringar i hyresgästernas behov. 

Utbud daglig verksamhet 

Verksamheten fortsätter att växa med nya deltagare och breddning av utbudet av 
aktiviteter.  Behovet av nya och andra inslag i verksamheterna har blivit allt tydligare. 
Sedan januari år 2022 har deltagare möjlighet att arbeta upp till 40 timmar/vecka. 

Arbetet utvecklas med fler externa arbetsplatser för att stegvis öka förflyttning till 
arbetsmarknaden. Nya kontaktvägar skapas med andra aktörer så som Försäkringskassa 
och Arbetsförmedling. Förutsättningar skapas också för deltagare att kunna gå vidare 
till självförsörjning och anställning på den reguljära arbetsmarknaden. 

Daglig verksamhet har idag externa arbetsplatser inom handel, industri, lager och 
logistik och ett arbete pågår med att kartlägga ytterligare arbetsplatser och lämpliga 
deltagare. En förhoppning finns om att senhösten kan resultera i presentation av minst 
en ny extern arbetsplats/grupp inom handel eller logistik. Flera stora företag är 
etablerade i kommunen. Genom förstärkning av två (2) arbetskonsulenter sedan april år 
2022 kan matchningsarbete förstärkas. 

  

2.2.4 Uppdrag: Vuxen 

Beskrivning 

Insatser med boendestödsliknande insatser till fler målgrupper behöver utredas och 
analyseras. Missbruksbehandling, återfallsprevention och anhörigstöd behöver 
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utvecklas vidare tills a mma ns med öppenvården för att undvika kostsamma externa
placeringar för missbruk/kr i mina litet.

Komme nta r

Boe nde s töds liknande ins ats e r

Införandet av funktio n som bolots gjordes i februari år 2022. I uppdraget ingår att
inventer a den enskildes behov av insatser som bidrar till en fungerade boendekarriär
med målet om eget självständ i gt boende. I uppdrag ska bland annat ingå att säkerställa
nykter- och drogfrihet tillsa m ma ns med adekvata insatser som främjar ett fortsatt
nyktert liv. En annan viktig insats kan vara att stödja i etablering av kontakt med
budget- och skuldrådgivning samt att kontinue r li gt säkerställa att den enskilde söker
bostad på egen hand.

M is s bruks be handling/åte rfal ls pre ve ntio n

Behandling i öppenvård och i egen regi utgör ett utvecklingso mråde likvä l som struktur
för återfallsp re ve nt io n. En viktig del i en sammanhå l le n vårdkedja är den medicinska
delen av behandling varför samarbetet med regionen spelar en stor roll.
Samverkansavta l och fördjupad diskussion med externa samarbetspartner s behöver
stärkas. Återfallsp re ve nt io n erbjuds enligt en strukturerad behandlings metod.

Anhörigs töd

Anhörigstöd erbjuds och tio (10) träffar har i en anhöriggr upp genomför ts under våren
år 2022. Ny anhöriggr upp planeras till hösten. Det evidensbaserade program som
används är CRAFT, som är inriktat på att stödja och vägleda anhöriga till personer med
missbruks- och beroendeproblema t ik. Målsättninge n är att man genom ökad kunskap
om hur beroendet påverkar familje n och andra närstående ska kunna få en förbättrad
livss it ua t io n.

2.2.5 Nämndmål: Socialnämnden ska verka för självständighet, integration och
likabehandling.

Be skrivning

Detta nämndmå l är kopplat till uppdragen som Socialnämnde n fått gällande vuxen och
funktio ns nedsät t ning.

Delaktighe t, inflyta nd e och engagema ng är delar av en god integrer ing i samhället.
Många av nämndens målgr upper befinne r sig dock i ett socialt utanförskap.
För nyanlä nda har bostad, arbete och språkkunskaper stor betydelse för att minska
segregatio n och för att öka etableringe n i samhälle t. Innehålle t i etablerings la ge n ställer
krav på efterlevnad av avtal med Arbetsförmed l inge n där ansvarsförde lning mella n
parterna tydliggörs. Ett fungera nde samhällsor ie nte rat program ska ge god kunskap om
viktiga områden och SFI-studier ska ge tillräck l iga språkkunskaper.

Andra grupper som ska uppmärksammas är våldsutsatta, vars sociala situat io n påverkas
på flera sätt. Både avseende boende, ekonomi och framtida planering för att känna
trygghet. För att stävja utvecklin ge n av hedersproblemat ik krävs förebyggand e arbete
med attityd- och värderings arbet e. Utåtriktad och generell kunskapssprid ning i miljöer
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där barn och unga vistas kan bidra till ett gott samhälle.

Människor med missbruks- och beroendeproblema t ik är ytterligar e en grupp som ofta
har sämre levnadsvillkor där hemlöshet och krimina l itet är vanliga konsekvenser av ett
destruktivt liv.

Personer med olika funktio ns neds ätt ni ngar kan hindras från att delta fullt ut i samhället.
Stegförflyt t ning där det ska vara möjligt att byta boendeinsats från gruppbostad till
servicelä ge nhe t som bidrar till större självständ ighe t, gå från Daglig verksamhet till
arbete eller praktik på öppna arbetsmarknaden.

Komme nta r

En god introdukt io n för nyanlända kräver insatser och aktivite ter från flera kontor inom
kommune n. SFI (Svenska för Invandrare) tillha nda hå l ls av Gymnasie- och
vuxenutb ild ni ngs nä m nde n, Samhälls info r me ra nde programmet av extern part medan
Socialnä mnde n har ett ansvar för boende och sysselsättni ng. I den revisio n som Ernst &
Young har presenterat i februari år 2022, (Gransk ning av k ommunens arbet e med
et ableringsinsat ser) framgår förbättringso mråde n avseende bland annat intern
samverkan. Socialkontore t har tagit initia t iv till tätare samarbete med Gymnas ie- och
vuxenutb ild ni ngs nä m nde n och externt med Arbetsförmed li nge n för att tydliggöra
ansvar och roller. Socialkontoret kommer under året också att ta init iat i v till
upprättandet av en kommunö ve r gr ipa nd e integrat io nsp la n för kommune n.

För våldsutsat ta finns väl utvecklad struktur och ett nära samarbete med
Kommunst yr e lseko ntore ts enhet för trygghe t och prevention där kommunö ver gr ipa nde
och preventivt arbete för våldsutsatta hanteras.

Ett fungera nde missbruksarbe te är starkt beroende av samverkan med regionen där
förbättringsbe ho v är identifierade och där nästa steg behöver tas tillsa mma ns med
närligga nd e kommuner för att ge en mer tillgä ngli g och sammanhå l le n vård från
regionen.

Initiat i v tas för att personer med funktio ns ned sät t ning ska erbjudas större variatio n och
valmöj lighe ter till sysselsätt ning.

För att uppnå målet har samverkan med andra aktörer stor betydelse. Målet bedöms vara
delvis uppfyllt.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

A ntal personer med
bistånd i f orm av bostad
som ef ter insats når
målet om eget
självständigt boende
(ökas f rån 10 till 20) 4 20

A ndel våldsutsatta som
ef ter kontakt med
f amiljef ridsutredare
upplever ökad trygghet 100% 100%

A ndel ärenden där
vuxenenheten f år
kännedom om våld i
nära relation som
kontaktas inom 48
timmar 100% 100%
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Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

A ndel klienter med
missbruksbehandling
som vid avslut uppnått
målet med insatsen helt
eller delvis 28% 100%

A ndel medarbetare som
har grundkunskaper om
hedersrelaterat våld och
f örtryck samt våld i nära
relation 100% 48% 100%

A ntal sociala bostäder
(idag f inns 73 st) i
nämndens bestånd ska
minska (NY 2022) 72 65

A ndel nyanlända som
bor i nämndens
bostadsbestånd som f ått
insats under
etableringstiden (2 år) i
syf te att målet om eget
boende inom/ef ter
etableringstiden (NY
2022) 100% 100%

A ndel grupp- och
servicebostäder där
delaktighetsmodellen
används (NY 2022) 0% 100%

A ndel medarbetare som
har grundkunskaper
inom HBTQ (NY 2022) 39% 100%

A ntal individer som f rån
sin beslutade insats
(mäts socialpsykiatri,
daglig verksamhet och
grupp- och
servicebostad) genom
stegf örf lyttning ökar sin
självständighet (NY
2022) 3 4

Anta l pe rsone r me d bistå nd i form a v bosta d som e fte r insa ts nå r må le t om e ge t
sjä lvstä ndigt boe nde (öka s frå n 10 ti l l 20)

För att kunna ge det stöd som behövs för de hyresgäster som har bistånd enligt
socialtjänst la ge n i form av bostad, har socialkontoret från den1 februari år 2022 anställt
en bolots i en projektanställning. Denne ska säkerställa att den enskilde kontinuer li gt
söker andra alternat iv till annat självständ i gt boende och arbetar med de hinder som
försvårar väg till eget boende, som till exempel reglering av skulder.

Integratio ns stöd jare upprättar tillsa mma ns med den enskilde plan med aktivite ter som
behöver genomföras för att säkerställa aktivt bostadssökande.

Från den 1 januari år 2022 har fyra (4) hyresgäster gått vidare till eget självständ igt
boende varav tre (3) har flyttat från kommune n.

Ande l vå ldsutsa tta som e fte r konta kt me d fa mil je fridsutre da re upple ve r öka d trygghe t

För att mäta upplevd trygghet i kontakt har verksamhete n under år 2021 utarbetat en
enkät. Fram till april år 2022 finns enbart en (1) enkät som underlag men som visar ett
positivt resultat. När mängden underlag ökar kommer enheten att utvärdera både resultat
och den enkät som används för uppföljningar för en eventuell revidering av enkäten. En
första utvärdering är planerad till sommaren år 2022.
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Utöver detta har verksamheten påbörjat ett gemensamt arbete med samordnare på 
Trygghet och preventionsenheten om att genomföra samma enkät riktad till de som valt 
att inte etablera en kontakt med familjefridsutredare. 

Utvärdering kommer att göras i september månad. 

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

Vuxen- och LSS-enheten har fram till april år 2022 tagit emot 23 
anmälningar/ansökningar avseende våld i nära relation. Samtliga har kontaktats inom 48 
timmar. För att bibehålla en snabb kontakt har Vuxen- och LSS-enheten väl 
upparbetade och kända rutiner. Genom egenkontroll följs målet upp kontinuerligt.  

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

Mål för insatsen och huruvida de är helt eller delvis uppnådda följs upp kontinuerligt 
under insatsens gång. Mätning av detta görs på myndighetssidan och plan finns att 
under året skapa rutiner för hur öppenvården ska ta del av detta. 

Fram till delåret har Härnevimottagningen avslutat 14 ärenden. Av dessa har fyra (4) 
uppnått målet med behandlingen. Ytterligare fyra (4) har haft så omfattande behov av 
vård varför öppenvård har övergått till externa placeringar. Sex (6) stycken har inte 
fullföljt behandlingen. 

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

Inom de myndighetsutövande enheterna har samtliga medarbetare genomgått 
kommunens återkommande digitala utbildning inom området. För att säkerställa 
kunskapen hos alla medarbetare ingår utbildning i introduktionsplan. Inom barn- och 
ungdomsenheten pågår en inventering av möjligheter till fördjupningsutbildning under 
hösten år 2022. Flera enheter planerar för utbildningar under hösten, delvis tillsammans 
med utbildningskontoret, vilket gör att målet förväntas vara uppfyllt innan årets slut.  

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

Med anledning av det aktuella kriget i Ukraina har ett preliminärt beslut fattats om att 
avvakta med uppsägningar av delar av kommunens hyreskontrakt.  

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

Samtliga kommunmottagna nyanlända i Socialnämndens bostadsbestånd har tät och 
regelbunden kontakt med integrationsstödjare och tar del av bo-sök i ett tidigt skede för 
att möjliggöra vägen till stadigvarande eget boende. 

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

Delaktighetsmodellen syftar till att stärka brukarens inflytande och engagemang över 
sin vardagssituation och nära omgivning. Tanken är att stödja, träna och stimulera den 
enskildes intresse för att uttrycka och föra fram sina behov och önskemål. Det är en väg 
mot egenmakt och ett meningsfullt liv. Arbetet med delaktighetsmodellen har inte 
kunnat genomföras under pandemin men är planerad att återupptas under hösten år 
2022. Två medarbetare inom LSS grupp- och servicebostäder är utbildade i metoden. 
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Ande l me da rbe ta re som ha r grundkunska pe r inom HBTQ (NY 2022)

Till hösten år 2022 planeras en ny utbildni ng för samtliga medarbetare som kommer att
hållas av Riksförbund et för homosexue llas, bisexuellas, transpersoners, queeras och
intersexperso ne rs rättighete r (RFSL). En stor andel medarbetare har goda kunskaper
inom området. För att utveckla detta ytterliga re har medel från Socialstyre lse n beviljats
med plan om fördjupad utbildni ng under hösten år 2022.

Anta l individe r som frå n sin be sluta de insa ts (mä ts socia lpsykia tri , da glig ve rksa mhe t
och grupp- och se rvice bosta d) ge nom ste gförflyttning öka r sin sjä lvstä ndighe t (NY 2022)

Inom daglig verksamhet har tre (3) personer gått vidare från en intern till en extern
arbetsplats.

För att kontinue r ligt bevaka vilka boenden inom grupp- och servicebostäder som har
förmåga och möjlighe t att öka sin självständ ighe t sker en tät och nära samverkan med
myndighet sde le n.

2.3 Valf rihet och konkurrensneutralitet

2.3.1 Nämndmål: I verksamheterna ska det finnas olika driftsformer och ökad
valfrihet

Be skrivning

Valfrihe t ökar den enskildes makt och delaktighet och därmed också engagema ng och
intresse. Valfrihe tsbe grepp et är särskilt angeläget inom socialtjänste ns
verksamhetso mråde n då många målgruppe r med olika psykosociala problem befinne r
sig i ett uppenbart underläge och är beroende av de bedömningar och beslut som fattas i
de myndighe ts utö va nde verksamhete r na. Socialtjäns te n har ett särskilt uppdrag att
minimera känsla av maktlöshe t som myndighe tsbes l ut kan uppfattas som. Det är gott att
delaktighet och tillgä ngl ighe t diskuteras alltmer inom olika verksamhetso mråde n och att
den enskildes uppfattning tas tillva ra. På så sätt kan stöd och insatser formas bättre efter
de önskemål och synpunkter som finns från den enskilde.

Socialnä mnde n ska även verka för att andra utförare än kommune n ska få möjlighet att
erbjuda insatser nämndens ansvarsområde.

Komme nta r

Flera av indikatorer na för detta mål mäts genom en årlig brukarundersök ning inom
LSS-verksamheter na och socialpsyk ia tr i n. Efter pandemiåren är planen att återuppta
enkäter som underlag för infor ma t io n om upplevd delaktighet och valfr ihe t.
Verksamheter na arbetar aktivt för att säkerställa den enskildes rätt till
självbestä mma nde och möjlighe t att påverka saker som är viktiga för denne.

Socialkontoret s höjda ambitio n att i högre grad nyttja evidensbaserade metoder och
verktyg inkludera r metoden IBIC - Individ e ns Behov I Centrum, ett aktivt sätt att öka
den enskildes valfrihe t. Även det ökade nyttjandet av genomföra ndep la ner bidrar till
tillvara ta ga nde av den enskildes önskemål.

Målet bedöms vara delvis uppfyllt.
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Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

A ndel brukare som
upplever att de f år
bestämma om saker
som är viktiga f ör dem
hemma i deras
gruppbostad 100%

A ndel brukare som
upplever att de f år
bestämma om saker
som är viktiga f ör dem
hemma i sin
servicebostad 100%

A ndel brukare som
upplever att de f år vara
med och bestämma om
saker som är viktiga f ör
dem på sin dagliga
verksamhet 100%

A ndel brukare som
upplever att deras
boendestödjare låter
dem bestämma över
saker som är viktiga f ör
dem 100%

A ndel deltagare i daglig
verksamhet som
upplever att de f år
påverka utbudet av
tillhandahållna
aktiviteter. 100%

A ntal externa utf örare
inom nämndens
ansvarsområde ska öka
(NY 2022) 3 7

Ande l bruka re som upple ve r a tt de få r be stä mma om sa ke r som ä r viktiga för de m
he mma i de ra s gruppbosta d

Denna indikator mäts genom den årliga brukarundersökni nge n som planeras att
genomföra s under hösten år 2022.

Inom grupp- och servicebostäder anordnas regelbund na så kallade husmöten där
hyresgäster na får möjlighet att framföra önskemål, komma med synpunkter och ha
dialog kring vad som är viktigt för dem i sin bostad och utifrå n sina intressen.

Ande l bruka re som upple ve r a tt de få r be stä mma om sa ke r som ä r viktiga för de m
he mma i sin se rvice bosta d

Denna indikator mäts genom den årliga brukarundersökni nge n som planeras att
genomföra s under hösten år 2022.

Inom grupp- och servicebostäder anordnas regelbund na så kallade husmöten där
hyresgäster na får möjlighet att framföra önskemål, komma med synpunkter och ha
dialog kring vad som är viktigt för dem i sin bostad och utifrå n sina intressen.

Ande l bruka re som upple ve r a tt de få r va ra me d och be stä mma om sa ke r som ä r viktiga
för de m på sin da gliga ve rksa mhe t

Denna indikator mäts genom den årliga brukarundersökni nge n som planeras att
genomföra s under hösten år 2022.

Utifrån dagsform ges deltagare möjlighet att välja olika aktivite ter. För att personalen
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ska kunna tillvarata och uppfatta den enskildes önskemål nyttjas kunskaper enligt 
metoden Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Metoden ersätter eller 
kompletterar talande språk och utgör ett stöd för personer som har svårt att använda 
eller förstå tal. 

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

Denna indikator mäts genom den årliga brukarundersökningen som planeras att 
genomföras under hösten år 2022. 

Det individuella stödet planeras tillsammans med den enskilde vid upprättande av 
genomförandeplanen som därefter följs upp regelbundet och utifrån behov.  

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

Direktupphandling av extern leverantör för arbetsförmågebedömningar och 
jobbmatchning är genomförd i slutet av april och startas upp under våren. LOV 
upphandling (Lag om offentlig upphandling) av arbetsmarknadsinsatser pågår och 
beräknas vara klar under året. 

Familjerådgivning drivs för närvarande genom en direktupphandling i avtal med fyra 
leverantörer. Annonsering enligt LOV är verkställd i början av maj. 

LOV-avtal finns även för ledsagar- och avlösarservice där socialkontoret har en 
utförare, Carelli Assistans. 



41 Tertialrapport 1 2022 - SN 22/0005-1 Tertialrapport 1 2022 : Tertialrapport 1 år 2022 Socialnämnden, bilaga 1

Socialnämnden, Tertialrapport 1 2022 28(32) 

3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

Socialnämnden Budget 202204 Redovisat 202204 Avvikelse 202204 
Avvikelse 

202104 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Vuxen 6 311 1 089 7 891 1 191 -1 580 102 -1 478 -1 323 

Barn/unga/familj 18 426 223 17 721 1 338 705 1 115 1 820 149 

Funktionsnedsätt
ning 52 406 3 094 52 606 3 630 -200 536 336 -971 

Socialpsykiatri 6 771 427 7 312 506 -541 79 -462 -822 

Integration 6 608 7 323 6 542 6 519 66 -804 -738 -1 107 

Arbete och 
försörjning 15 526 7 041 14 631 6 801 895 -240 655 -2 520 

Övergripande 6 899 7 7 477 65 -578 58 -520 4 103 

Summa 112 947 19 204 114 180 20 050 -1 233 846 -387 -2 491 

Varav kapitalkostnader 

Socialnämnden Budget 202204 Redovisat 202204 Avvikelse 202204 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Vuxen 37 5 36 3 1 2 3 

Barn/unga/familj 16 1 16 1 0 0 0 

Funktionsnedsät
tning 149 18 155 19 -6 -1 -7 

Socialpsykiatri 14 2 33 3 -19 -1 -20 

Integration 0 0 1 0 -1 0 -1 

Arbete och 
försörjning 0 0 2 0 -2 0 -2 

Övergripande 1 0 9 0 -8 0 -8 

Summa 217 26 252 26 -35 0 -35 

Ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt 
bistånd Budget 202204 Redovisat 202204 Avvikelse 202204 

Avvikelse 
202104 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ekonomiskt 
Bistånd 8 300 167 9 027 331 -727 164 -563 94 

Summa 8 300 167 9 027 331 -727 164 -563 94 

3.2 Helårsprognos 
Socialnämnden Budget 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 2022 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Vuxen 18 579 3 268 20 981 3 670 -2 402 402 -2 000 

Barn/unga/familj 52 941 669 53 808 1 536 -867 867 0 

Funktionsnedsättning 155 490 9 283 157 592 9 385 -2 102 102 -2 000 
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Socialpsykiatri 20 208 1 280 23 107 1 179 -2 899 -101 -3 000 

Integration 19 354 21 968 18 155 19 769 1 199 -2 199 -1 000 

Arbete och försörjning 48 999 21 124 44 169 16 594 4 830 -4 530 300 

Övergripande 20 242 21 20 292 71 -50 50 0 

Summa 335 813 57 613 338 104 52 204 -2 291 -5 409 -7 700 

Varav kapitalkostnader 

Socialnämnden Budget 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 2022 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Vuxen 110 15 109 11 1 4 5 

Barn/unga/familj 49 3 51 3 -2 0 -2 

Funktionsnedsättni
ng 446 55 459 64 -13 -9 -22 

Socialpsykiatri 41 5 52 5 -11 0 -11 

Integration 0 0 0 0 0 0 0 

Arbete och 
försörjning 0 0 1 0 -1 0 -1 

Övergripande 3 1 2 1 1 0 1 

Summa 649 79 674 84 -25 -5 -30 

Ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt bistånd Budget 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 2022 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Ekonmiskt bistånd 24 900 500 27 521 621 -2 621 121 -2 500 

Summa 24 900 500 27 521 621 -2 621 121 -2 500 

3.3 Ekonomisk analys 
Socialnämnden visar ett negativt resultat med 0,4 mnkr, vilket motsvarar 0,4 procent. 
Kostnader för covid-19 uppgår till 0,6 mnkr och kostnader i samband med 
Ukrainakrisen uppgår till 0,3 mnkr under perioden. Underskottet beror i huvudsak på 
externa placeringar inom verksamhetsområdet vuxen och socialpsykiatrin samt lägre 
intäkter inom integration. 
På helår prognostiseras ett underskott på 7,7 mnkr. 

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat med 0,6 mnkr motsvarande 6,9 procent. 
Ett kontinuerligt arbete pågår för att få ut klienter i arbetslivet genom metodarbete och 
samarbeten mellan olika parter. Några ärenden har övergått till Försäkringskassan. 
Genomsnittlig månadskostnad uppgår till 2,2 mnkr under perioden. 
På helår prognostiseras ett underskott med 2,5 mnkr. 

Vuxen  
Resultatet visar ett underskott med 1,5 mnkr där avvikelsen består av externa 
placeringskostnader inom missbruk och kriminalitet. Kostnader för kriminalitet uppgår 
till 0,6 mnkr för perioden. 
På helår prognostiserar verksamhetsområdet ett underskott med 2,0 mnkr. 

Barn, unga och familj 
Resultatet visar ett överskott med 1,8 mnkr beroende på lägre placeringskostnader och 
personalkostnader under perioden. 
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Prognosen visar enligt budget. 

Funktionsnedsättning 
Totalt visar verksamhetsområdet ett positivt resultat för perioden med 0,3 mnkr. Boende 
barn och vuxna visar ett överskott med 0,9 mnkr då beräknad volymökning kommer att 
ske under senare delen av året. Myndighetsutövning visar ett underskott med 0,4 mnkr 
beroende på konsultkostnader. Daglig verksamhet visar ett underskott med 0,6 mnkr 
beroende på volymökning. Personlig assistans visar ett underskott med 0,1 mnkr, hälso- 
och sjukvård visar ett överskott med 0,2 mnkr beroende på lägre personalkostnader och 
övriga verksamheter visar ett överskott med 0,3 mnkr på grund av volymminskning. 
På helår prognostiserar området ett underskott med 2,0 mnkr beroende på externa 
placeringar inom boende vuxen. 

Åtgärdsplan: 
Hemtagning av placeringar inom externt boende vuxen då översyn gjorts där boende 
inom gruppbostäder egen regi flyttar till serviceboende inom egen regi. 
 
Socialpsykiatrin 
Delårsresultatet visar ett underskott med 0,5 mnkr beroende på externa placeringar. 
På helår prognostiseras ett underskott med 3,0 mnkr. 

Åtgärdsplan: 
Externa placeringar övergår till flytt till äldreboende då de somatiska behoven blir 
alltmer betydande. 

Integration 
Delårsresultat för perioden visar ett underskott med 0,7 mnkr. 
Nyanlända visar ett negativt delårsresultat med 1,4 mnkr beroende på minskade intäkter, 
högre mottagningskostnader i samband med Ukrainakrisen samt avslutningskostnader 
för Violinvägen. Under perioden har sex (6) familjer mottagits enligt 
massflyktsdirektivet. 
Ensamkommande barn visar ett överskott i delårsresultatet med 0,7 mnkr beroende på 
högre intäkter mot budgeterat. Under perioden har totalt fyra (4) barn anvisats varav tre 
(3) barn enligt massflyktsdirektivet. Samtliga barn har placerats i anknytningsfamiljer. 
På helår prognostiserar området ett underskott med 1,0 mnkr där ensamkommande barn 
prognostiserar ett överskott med 0,3 mnkr. Ett osäkert läge råder, då det finns en stor 
osäkerhet kring antal barn och familjer som kommer att anvisas till kommunen i 
samband med Ukrainakrisen. 

Arbete och försörjning 
Delårsresultat visar ett överskott med 0,7 mnkr beroende på budgeterad upphandling 
som ännu inte är färdigställd samt ökade intäkter inom feriejobb. Pågående arbete med 
genomlysning och effektiviseringar inom arbetsmarknadsanställningar, genomlysning 
av transportverksamheten samt inom personalen för att effektivt tillvarata kompetenser. 
På helår prognostiserar verksamhetsområdet ett överskott med 0,3 mnkr. 

Övergripande 
Resultatet visar ett underskott med 0,5 mnkr beroende på hyreskostnader för paviljong 
för nyanlända, på Violinvägen. 
På helår prognostiserar området enligt budget. 

Ekonomiska konsekvenser på grund av krisen i Ukraina 
På grund av det rådande läget i omvärlden och den ökade prisutveckling som detta 
medfört redovisas två produkter som är nödvändiga för verksamheterna; drivmedel samt 
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livsmedel. Tabellen visar hur utfallet såg ut för perioden januari till april i år jämfört 
med föregående år. En genomsnittlig prisökning uppgår till 32,3 procent. 

Socialnämnden 2022 2021 
Förändring i 

procent 

Drivmedel 207 170 21,8 % 

Livsmedel 219 152 44,1 % 

    

Summa 426 322 32,3 % 

  

3.4 Statsbidrag 
(tkr) Beviljat 2022 Förbrukat tom 2022 04 Prognos 2022 

Höjd habiliteringsersättning 871 0 871 

Ökad kunskap om HBTQ-
personers situation 60 0 60 

Personligt ombud 203 203 203 

Subventioner av 
familjehemsplaceringar 760 14 760 

Totalt 1 894 217 1 894 

3.5 Kommentarer statsbidrag 

Kommentarer statsbidrag 

Statsbidragen för år 2022 prognostiseras att nyttjas till fullo. 

Utöver ovan nämnda statsbidrag har Socialnämndens verksamheter även ansökt om 
statsbidrag tillhörande kommunstyrelsen till ett belopp på cirka 0,5 mnkr inom 
verksamhetsområde barn/unga/familj och socialpsykiatri. 

3.6 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovisat 
tom 2022 

04 

Prognos 
för 

projektet 

Prognosa
vvikelse 

hela 
projektet 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

Barnskyddsteamet 2020 2023 6 100 147 6 100 0 

       

Summa   6 100 147 6 100 0 

3.7 Kommentarer sociala investeringsfonden 
Barnskyddsteam 
Beslut om tilldelade medel för ett treårigt projekt togs under år 2019. Arbetet startade 
under början av år 2020 med inrättande av tre (3) tjänster i ett barnskyddsteam. 
Barnskyddsteamet erbjuder barn, unga och familjer förebyggande samtal, snabba korta 
insatser i form av samtalsstöd samt krisstöd med målet om att kunna erbjuda insatser 
utan beslut samt begränsa behovet av externa placeringar. 
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Barnskyddsteamet har fortsatt sitt arbete med att ge krisstöd, samma dag eller senast 
inom 48 timmar. Familjer som har blivit aktuella för utredning och där våld 
förekommit, har fått stöd utifrån modellen "Efter Barnförhör", där barn som blivit utsatt 
för våld och deras föräldrar fått träffa familjen i mycket tidigt skede. Arbetssättet, som 
från början startade med fem (5) pilotärenden, är nu förankrat som rutin, där Barn- och 
ungdomsenheten kontaktar Barnskyddsteamet inför första barnsamtalet i våldsärenden. I 
övriga ärenden har familjer fått stöd vid hemtagning av placerade barn, krisstöd vid 
placering av barn, observation i hemmet vid oro för försummelse eller annat krisstöd på 
grund av konflikter, dödsfall, umgänge och misstänkt sexuellt övergrepp. 

3.8 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2021 Prognos 2022 Budget 2022 
Kvar av 

budget 2022 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Vuxen 550 0 550 550 0 

Barn/unga/familj 0 0 0 0 0 

Funktionsnedsättning 450 0 450 450 0 

Socialpsykiatri 50 0 50 50 0 

Integration 0 0 0 0 0 

Övergripande 0 0 0 0 0 

Summa 1 050 0 1 050 1 050 0 

3.9 Kommentarer investeringsredovisning 
Socialnämndens investeringar uppgår totalt till 1,0 mnkr för år 2022 och består av 
investeringar inom följande verksamhetsområden; Vuxen, Funktionsnedsättning samt 
Socialpsykiatri. Fram till april månad har inga investeringar skett. 
På helår prognostiseras investeringarna uppgå enligt budget. 
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Socialnämnden, Åtgärdsplan för ekonomi i balans Tertial 1 2022 2(4) 
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Socialnämnden, Åtgärdsplan för ekonomi i balans Tertial 1 2022 3(4) 

1 Ekonomisk prognos 
Resultat helår (2021) -4 257  

Resultat delår april/delår 1 
(2022) -387  

Resultat delår 
augusti/delår 2 (2022)   

Prognos/resultat helår 

(2022) -7 700  

Kommentarer till avvikelse 

Socialnämnden visar ett negativt resultat med 0,4 mnkr, vilket motsvarar 0,4 procent. 

Kostnader för covid-19 uppgår till 0,6 mnkr och kostnader i samband med 
Ukrainakrisen uppgår till 0,3 mnkr under perioden januari-april 2022. Underskottet 
beror i huvudsak på externa placeringar inom verksamhetsområdet vuxen och 

socialpsykiatrin samt lägre intäkter inom integration. 
På helår prognostiseras ett underskott på 7,7 mnkr. 
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2 Åtgärdsplan 

Åtgärder för att 

uppnå ekonomi i 
balans  

Datum 

genom- 
förande 

Effekt antal 
månader 

inne- 
varande år 

Ekonomisk 

effekt/måna
d 

Ekonomisk 
effekt 

innevarand
e år 

Ekonomisk 
effekt helår Ansvarig 

Funktionsnedsättnin
g 

    0 
Enhetschef 
myndighet 

LSS beslut 
verkställs i UBK 

2206 7 254 1 778 3 048  

LSS plac beslut 
verkställs i UBK 

2207 6 248 1 488 2 976  

Socialpsykitri     0 
Enhetschef 

myndighet 

Socpsyk plac beslut 
verkställs i UBK 

1 sept 4 160 640 1 920  

Socialpsyk plac 
beslut verkställs i 
UBK 

1 nov 2 159 318 1 908  

Socialpsyk plac 

beslut verkställs i 
UBK 

1 dec 1 54 54 648  

     0  

Total effekt    4 278 10 500  

       

KONSEKVENSBESKRIVNING 

Funktionshinderomsorg: Beslut för personer med gruppbostadsbeslut har för flera 

personer verkställts i annan kommun på grund av bostadsbrist inom gruppbostäder i 
Upplands-Bro kommun. Två (2) personer kommer att kunna erbjudas LSS gruppboende 
under de närmaste månaderna i Upplands-Bro kommun 

Socialpsykiatri: Personer inom målgruppen socialpsykiatri och är över sextio år görs det 
nu en bedömning av hjälp och stödbehovet för. Personerna kan erbjudas Vård och 

omsorgsboende i Upplands-Bro kommun om behov föreligger alternativt att insatsen 
och kostnaden på HVB (Hem för vård och boende) överförs till Äldre- och 
omsorgsnämnden i Upplands-Bro kommun. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 

   

 

   

 

2022-05-04 SN 22/0209  

Socialnämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Upphandling av kommunala 
arbetsmarknadsinsatser enligt lagen (2008:962) 
om valfrihetssystem 

Förslag till beslut 

 Socialnämnden godkänner upphandlingsdokument avseende 

upphandling av arbetsmarknadsinsatser i form av coachning och 

matchning enligt Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). 

 Socialnämnden ger socialkontoret i uppdrag att köpa in det 

verksamhetsstöd som behövs för att kunna hantera handläggningen av 

ärenden rättssäkert. 

Sammanfattning 

Ett nämndmål för år 2022 är att Antal självförsörjande personer ska öka genom 

integrationsinsatser, arbetsmarknadsåtgärder och ökad kontroll. Som en 

åtgärd för att nå nämndmålet beslutade Socialnämnden den 17 juni år 2021 att 

ge socialkontoret i uppdrag att genomföra upphandling av insatser i form av 

arbetsförmågebedömning samt coachinsatser. En direktupphandling 

genomfördes i väntan på ordinarie upphandling. Socialkontoret har därefter 

kartlagt området ytterligare och har uppfattat att det finns ett behov av att se till 

den breda målgruppen kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden 

vilket medför att kommande upphandling av coachning och matchningstjänster 

föreslås avse både arbetslösa försörjningsstödstagare och arbetslösa inom 

kommunen som inte uppbär försörjningsstöd. En vidgad målgrupp för 

upphandlingen medför sannolikt ett utökat antal deltagare vilket bedöms 

åtminstone inledningsvis ge ökade kostnader. I underlag för budget för år 2023 

kommer utvidgningen av målgruppen för de kommunala 

arbetsmarknadsinsatserna beskrivas och ökade medel för ändamålet kommer 

att äskas. Bifogad rapport samt upphandlingsdokument beskriver ärendet i sin 

helhet och tjänar som beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 maj år 2022 

 Rapport – upphandling av arbetsmarknadsinsatser 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-05-04 SN 22/0209 

 
 

 Upphandlingsdokument avseende upphandling av coachning och 

matchning enligt LOV - läskopia 

Barnperspektiv 

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

växa upp i en familj med långvarigt ekonomiskt bistånd där vårdnadshavare 

står utanför arbetsmarknaden medför risker i livet för barnet. Aktivt arbete för 

att människor ska ges möjlighet att arbeta och självständigt forma sitt liv 

främjar barnets bästa och bidrar till en tryggare uppväxtmiljö för barnet. 

 

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef social- och 

arbetsmarknadsavdelningen 

 

 

 

  

  

 

Bilagor 

1. Rapport – upphandling av arbetsmarknadsinsatser 

2. Upphandlingsdokument avseende upphandling av coachning och 

matchning enligt LOV - läskopia 

Beslut sänds till 

 Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 

 Enhetschef enheten för arbete, försörjning och integration 

 Projektledare Omdaning Bro 
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Denna fil är sekretess skyddad

 
 Titel : Rapport - upphandling arbetsmarknadsinsatser 

 Skyddskod : Allmän handling - skyddad enligt sekretess 

 Paragraf : 19:3 Upphandling, 19 kap 3
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 Titel : Upphandlingsdokument avseende upphandling av coachning och matchning enligt LOV - läskopia 

 Skyddskod : Allmän handling - skyddad enligt sekretess 

 Paragraf : 19:3 Upphandling, 19 kap 3



 Beslutsärenden -  18531 Umgängesbegränsning enligt 14§ p.1 LVU :

Denna punkt på agendan är sekretessbelagd



 Beslutsärenden -  16839 Umgängesbegränsning enligt 14§ p. 1 LVU :

Denna punkt på agendan är sekretessbelagd



 Beslutsärenden -  16840 Umgängesbegränsning enligt 14§ p. 1 LVU :

Denna punkt på agendan är sekretessbelagd



 Beslutsärenden -  21661 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare med stöd av 10 § lagen om god man för ensamkommande barn samt 6 kap. 8a § föräldrabalk (1949:381) :

Denna punkt på agendan är sekretessbelagd



 Beslutsärenden -  20589 Ansökan om vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken :

Denna punkt på agendan är sekretessbelagd
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             Samhällsbyggnadskontoret
             Christin Jofs

2022-04-13

Källa: Arbetsförmedlingen
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Öppet arbetslösa i procent av den registrerade arbetskraften 16-64 år
i Upplands-Bro kommun, Stockholms län samt riket fr.o.m. 2020

Upplands-Bro

Stockholms län

Riket

%
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2022-04-13
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Andel av arbetskraft 16 ‐ 64år
Län Inskrivna arbetslösa 2022‐03 Förändring mot 2021‐03 Öppet arbetslösa 2022‐03 Förändring mot 2021‐03 Progr med akt.stöd 2022‐03 Förändring mot 2021‐03
Riket 7,0% ‐1,4% 3,2% ‐0,8% 3,8% ‐0,6%
Stockholms län 6,6% ‐1,4% 3,6% ‐1,0% 3,0% ‐0,5%
Botkyrka 11,9% ‐1,2% 6,5% ‐0,7% 5,4% ‐0,6%
Danderyd 3,2% ‐1,5% 1,7% ‐1,1% 1,5% ‐0,4%
Ekerö 3,2% ‐1,3% 1,7% ‐0,9% 1,5% ‐0,5%
Haninge 7,4% ‐1,2% 3,9% ‐0,6% 3,5% ‐0,5%
Huddinge 7,7% ‐1,1% 4,3% ‐0,8% 3,4% ‐0,3%
Järfälla 8,5% ‐0,6% 4,6% ‐0,6% 3,8% 0,0%
Lidingö 4,0% ‐1,3% 2,3% ‐0,9% 1,7% ‐0,4%
Nacka 4,2% ‐1,7% 2,4% ‐1,0% 1,8% ‐0,7%
Norrtälje 5,3% ‐1,0% 2,7% ‐0,7% 2,6% ‐0,3%
Nykvarn 4,0% ‐1,1% 2,0% ‐0,7% 2,0% ‐0,4%
Nynäshamn 6,9% ‐0,8% 3,4% ‐0,6% 3,5% ‐0,1%
Salem 5,7% ‐0,9% 3,2% ‐0,6% 2,5% ‐0,3%
Sigtuna 9,5% ‐2,3% 5,3% ‐1,7% 4,3% ‐0,5%
Sollentuna 6,2% ‐1,3% 3,4% ‐1,1% 2,8% ‐0,2%
Solna 4,5% ‐1,7% 2,6% ‐1,4% 1,9% ‐0,3%
Stockholm 6,5% ‐1,7% 3,6% ‐1,1% 2,9% ‐0,6%
Sundbyberg 6,6% ‐1,2% 3,7% ‐1,1% 2,9% ‐0,1%
Södertälje 11,8% ‐1,2% 5,8% ‐0,5% 6,0% ‐0,8%
Tyresö 4,9% ‐1,0% 2,5% ‐0,6% 2,5% ‐0,4%
Täby 3,6% ‐0,8% 2,1% ‐0,6% 1,5% ‐0,2%
Upplands Väsby 7,8% ‐1,7% 4,3% ‐1,2% 3,5% ‐0,5%
Upplands‐Bro 7,7% ‐0,8% 4,3% ‐0,6% 3,4% ‐0,1%
Vallentuna 3,4% ‐0,8% 1,9% ‐0,5% 1,5% ‐0,3%
Vaxholm 3,8% ‐0,8% 1,9% ‐0,8% 1,9% 0,0%
Värmdö 3,8% ‐1,2% 2,0% ‐0,8% 1,8% ‐0,4%
Österåker 4,0% ‐1,1% 2,3% ‐0,5% 1,7% ‐0,6%
Uppsala län 6,4% ‐0,9% 3,2% ‐0,7% 3,2% ‐0,2%
Håbo 4,8% ‐1,1% 2,4% ‐1,0% 2,3% ‐0,1%

Källa: Arbetsförmedlingen
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Andel av arbetskraft 16 ‐ 64 år Utrikesfödda
Län Inskrivna arbetslösa 2022‐03 Förändring mot 2021‐03 Öppet arbetslösa 2022‐03 Förändring mot 2021‐03 Progr med akt.stöd 2022‐03 Förändring mot 2021‐03
Riket 17,2% ‐2,6% 7,3% ‐1,0% 9,9% ‐1,6%
Stockholms län 13,4% ‐2,1% 7,0% ‐1,2% 6,4% ‐0,9%
Botkyrka 17,1% ‐1,4% 9,1% ‐0,7% 8,0% ‐0,7%
Danderyd 8,6% ‐2,1% 3,6% ‐1,1% 5,0% ‐1,0%
Ekerö 8,2% ‐3,0% 3,0% ‐1,7% 5,2% ‐1,3%
Haninge 13,1% ‐1,7% 6,8% ‐0,7% 6,2% ‐1,0%
Huddinge 14,1% ‐1,8% 7,6% ‐1,1% 6,5% ‐0,6%
Järfälla 15,0% ‐0,9% 8,0% ‐0,9% 7,0% 0,0%
Lidingö 10,0% ‐1,7% 5,3% ‐1,0% 4,7% ‐0,7%
Nacka 9,3% ‐2,9% 5,2% ‐0,8% 4,1% ‐2,1%
Norrtälje 14,3% ‐2,8% 5,9% ‐1,6% 8,3% ‐1,2%
Nykvarn 11,6% ‐2,0% 4,9% ‐1,0% 6,7% ‐1,0%
Nynäshamn 14,8% ‐0,4% 7,0% ‐0,7% 7,8% 0,4%
Salem 10,7% ‐1,5% 5,8% ‐0,1% 4,9% ‐1,4%
Sigtuna 16,3% ‐2,9% 8,9% ‐2,1% 7,4% ‐0,7%
Sollentuna 12,9% ‐1,6% 6,7% ‐1,5% 6,2% ‐0,2%
Solna 7,3% ‐2,8% 4,0% ‐2,3% 3,3% ‐0,6%
Stockholm 13,5% ‐2,5% 7,0% ‐1,3% 6,5% ‐1,2%
Sundbyberg 12,5% ‐1,7% 6,8% ‐1,6% 5,7% ‐0,1%
Södertälje 18,2% ‐1,7% 8,9% ‐0,5% 9,3% ‐1,3%
Tyresö 11,4% ‐1,4% 5,2% ‐0,6% 6,2% ‐0,9%
Täby 7,9% ‐1,3% 4,2% ‐0,6% 3,7% ‐0,7%
Upplands Väsby 13,8% ‐2,5% 7,4% ‐1,8% 6,4% ‐0,7%
Upplands‐Bro 14,5% ‐1,1% 8,0% ‐1,0% 6,5% ‐0,2%
Vallentuna 7,7% ‐2,0% 3,7% ‐1,0% 4,0% ‐1,0%
Vaxholm 11,2% ‐0,8% 4,5% ‐0,7% 6,6% ‐0,1%
Värmdö 9,2% ‐3,0% 4,0% ‐1,4% 5,1% ‐1,6%
Österåker 9,0% ‐2,1% 4,7% ‐0,4% 4,2% ‐1,7%
Uppsala län 17,3% ‐1,1% 7,8% ‐0,8% 9,5% ‐0,3%
Håbo 11,2% ‐1,1% 4,8% ‐1,3% 6,5% 0,1%

Källa: Arbetsförmedlingen
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Andel av arbetskraft 18 ‐ 24 år
Län Inskrivna arbetslösa 2022‐03 Förändring mot 2021‐03 Öppet arbetslösa 2022‐03 Förändring mot 2021‐03 Progr med akt.stöd 2022‐03 Förändring mot 2021‐03
Riket 8,6% ‐2,5% 3,4% ‐0,8% 5,2% ‐1,7%
Stockholms län 7,3% ‐1,5% 3,6% ‐0,7% 3,7% ‐0,9%
Botkyrka 10,3% ‐1,6% 5,9% ‐1,1% 4,4% ‐0,5%
Danderyd 2,9% ‐0,5% 1,4% ‐0,4% 1,5% ‐0,2%
Ekerö 4,8% ‐1,1% 2,4% ‐0,5% 2,4% ‐0,6%
Haninge 9,2% ‐1,2% 3,9% ‐0,8% 5,2% ‐0,5%
Huddinge 7,8% ‐1,0% 4,4% ‐0,4% 3,4% ‐0,6%
Järfälla 8,9% ‐0,8% 4,3% 0,1% 4,6% ‐0,9%
Lidingö 3,5% ‐1,1% 1,9% ‐0,9% 1,6% ‐0,2%
Nacka 4,4% ‐1,7% 2,2% ‐1,0% 2,2% ‐0,7%
Norrtälje 7,4% ‐1,3% 2,8% ‐0,5% 4,5% ‐0,8%
Nykvarn 7,3% ‐1,7% 3,4% ‐1,4% 4,0% ‐0,2%
Nynäshamn 9,4% ‐2,8% 3,7% ‐2,1% 5,7% ‐0,7%
Salem 7,6% ‐3,3% 4,4% ‐1,3% 3,2% ‐2,0%
Sigtuna 10,1% ‐1,7% 4,0% ‐1,1% 6,1% ‐0,6%
Sollentuna 7,0% ‐1,9% 2,7% ‐1,8% 4,4% ‐0,1%
Solna 5,7% ‐1,6% 2,4% ‐1,4% 3,3% ‐0,2%
Stockholm 7,2% ‐1,6% 3,9% ‐0,6% 3,3% ‐1,0%
Sundbyberg 7,1% ‐1,1% 2,9% ‐0,7% 4,2% ‐0,4%
Södertälje 9,4% ‐1,9% 4,1% ‐0,5% 5,3% ‐1,4%
Tyresö 6,8% ‐2,4% 2,6% ‐0,6% 4,2% ‐1,8%
Täby 3,9% ‐0,8% 1,5% ‐0,2% 2,4% ‐0,6%
Upplands Väsby 9,0% ‐0,7% 4,1% ‐0,4% 4,9% ‐0,3%
Upplands‐Bro 9,2% ‐1,9% 3,8% ‐1,9% 5,4% 0,1%
Vallentuna 5,2% ‐2,8% 2,8% ‐0,1% 2,4% ‐2,7%
Vaxholm 5,9% ‐1,3% 1,7% ‐0,8% 4,1% ‐0,5%
Värmdö 5,4% ‐1,1% 2,3% ‐0,3% 3,2% ‐0,8%
Österåker 5,0% ‐2,0% 2,3% ‐0,5% 2,6% ‐1,5%
Uppsala län 8,2% ‐1,9% 3,6% ‐1,6% 4,6% ‐0,3%
Håbo 6,9% ‐2,1% 2,6% ‐2,1% 4,3% 0,0%

Källa: Arbetsförmedlingen
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             Samhällsbyggnadskontoret
             Christin Jofs

2022-05-12

Källa: Arbetsförmedlingen
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Andel av arbetskraft 16‐64 år
Län Inskrivna arbetslösa 2022‐04 Förändring mot 2021‐04 Öppet arbetslösa 2022‐04 Förändring mot 2021‐04 Progr med akt.stöd 2022‐04 Förändring mot 2021‐04
Riket 6,8% ‐1,4% 3,1% ‐0,6% 3,7% ‐0,7%
Stockholms län 6,4% ‐1,4% 3,5% ‐0,8% 3,0% ‐0,6%
Botkyrka 11,7% ‐1,3% 6,3% ‐0,5% 5,4% ‐0,8%
Danderyd 3,2% ‐1,5% 1,7% ‐1,0% 1,4% ‐0,5%
Ekerö 3,1% ‐1,3% 1,6% ‐0,8% 1,5% ‐0,4%
Haninge 7,2% ‐1,1% 3,8% ‐0,5% 3,4% ‐0,6%
Huddinge 7,6% ‐1,0% 4,2% ‐0,5% 3,3% ‐0,5%
Järfälla 8,3% ‐0,6% 4,3% ‐0,7% 4,0% 0,1%
Lidingö 3,9% ‐1,2% 2,2% ‐0,8% 1,7% ‐0,4%
Nacka 4,1% ‐1,6% 2,3% ‐0,8% 1,8% ‐0,8%
Norrtälje 5,2% ‐1,0% 2,6% ‐0,6% 2,5% ‐0,4%
Nykvarn 3,8% ‐1,1% 1,8% ‐0,4% 1,9% ‐0,7%
Nynäshamn 6,6% ‐0,9% 3,2% ‐0,6% 3,4% ‐0,2%
Salem 5,6% ‐0,8% 3,1% ‐0,5% 2,5% ‐0,3%
Sigtuna 9,4% ‐2,2% 5,1% ‐1,5% 4,3% ‐0,7%
Sollentuna 6,1% ‐1,2% 3,3% ‐0,8% 2,8% ‐0,4%
Solna 4,4% ‐1,6% 2,5% ‐1,2% 1,9% ‐0,4%
Stockholm 6,3% ‐1,6% 3,4% ‐0,9% 2,9% ‐0,7%
Sundbyberg 6,4% ‐1,2% 3,5% ‐1,0% 2,8% ‐0,3%
Södertälje 11,6% ‐1,3% 5,7% ‐0,3% 5,9% ‐0,9%
Tyresö 4,9% ‐0,8% 2,5% ‐0,3% 2,4% ‐0,6%
Täby 3,5% ‐0,7% 2,0% ‐0,4% 1,5% ‐0,3%
Upplands Väsby 7,6% ‐1,6% 4,1% ‐0,9% 3,4% ‐0,7%
Upplands‐Bro 7,7% ‐0,6% 4,3% ‐0,5% 3,4% ‐0,1%
Vallentuna 3,3% ‐0,9% 1,8% ‐0,5% 1,5% ‐0,4%
Vaxholm 3,5% ‐1,0% 1,6% ‐1,0% 1,9% 0,0%
Värmdö 3,7% ‐1,0% 1,9% ‐0,6% 1,8% ‐0,4%
Österåker 3,9% ‐1,0% 2,1% ‐0,5% 1,8% ‐0,5%
Uppsala län 6,3% ‐0,9% 3,0% ‐0,7% 3,2% ‐0,2%
Håbo 4,6% ‐1,0% 2,3% ‐0,9% 2,3% 0,0%

Källa: Arbetsförmedlingen
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Andel av arbetskraft 16‐64år Utrikes födda
Län Inskrivna arbetslösa 2022‐04 Förändring mot 2021‐04 Öppet arbetslösa 2022‐04 Förändring mot 2021‐04 Progr med akt.stöd 2022‐04 Förändring mot 2021‐04
Riket 17,0% ‐2,6% 7,1% ‐0,8% 9,9% ‐1,7%
Stockholms län 13,2% ‐2,1% 6,8% ‐1,0% 6,4% ‐1,1%
Botkyrka 16,9% ‐1,4% 8,9% ‐0,6% 8,0% ‐0,9%
Danderyd 8,5% ‐2,5% 3,8% ‐1,0% 4,7% ‐1,5%
Ekerö 8,5% ‐2,5% 3,4% ‐1,2% 5,1% ‐1,3%
Haninge 12,8% ‐1,6% 6,5% ‐0,6% 6,3% ‐0,9%
Huddinge 13,8% ‐1,7% 7,4% ‐0,9% 6,4% ‐0,8%
Järfälla 14,9% ‐0,6% 7,5% ‐0,9% 7,4% 0,2%
Lidingö 9,8% ‐1,7% 4,9% ‐1,3% 4,9% ‐0,4%
Nacka 8,9% ‐2,9% 4,8% ‐0,7% 4,1% ‐2,2%
Norrtälje 14,3% ‐2,6% 6,4% ‐1,0% 8,0% ‐1,6%
Nykvarn 11,0% ‐2,1% 4,5% 0,0% 6,5% ‐2,1%
Nynäshamn 14,3% ‐0,4% 6,4% ‐0,9% 7,9% 0,5%
Salem 11,0% ‐0,8% 5,9% 0,0% 5,1% ‐0,8%
Sigtuna 16,1% ‐2,8% 8,6% ‐1,8% 7,5% ‐1,0%
Sollentuna 12,6% ‐1,8% 6,5% ‐1,1% 6,1% ‐0,6%
Solna 7,4% ‐2,6% 4,0% ‐2,0% 3,4% ‐0,6%
Stockholm 13,2% ‐2,5% 6,8% ‐1,1% 6,4% ‐1,3%
Sundbyberg 12,1% ‐1,8% 6,4% ‐1,4% 5,6% ‐0,4%
Södertälje 18,1% ‐1,7% 8,8% ‐0,2% 9,3% ‐1,5%
Tyresö 11,3% ‐1,4% 5,3% ‐0,1% 6,0% ‐1,3%
Täby 7,9% ‐0,9% 4,3% ‐0,2% 3,6% ‐0,7%
Upplands Väsby 13,5% ‐2,5% 7,2% ‐1,7% 6,4% ‐0,8%
Upplands‐Bro 14,6% ‐0,6% 7,9% ‐0,5% 6,7% ‐0,1%
Vallentuna 7,4% ‐2,4% 3,6% ‐1,2% 3,8% ‐1,2%
Vaxholm 11,2% ‐0,4% 4,2% ‐0,1% 6,9% ‐0,3%
Värmdö 9,2% ‐2,1% 4,1% ‐0,5% 5,1% ‐1,6%
Österåker 9,0% ‐1,8% 4,7% ‐0,4% 4,3% ‐1,4%
Uppsala län 17,0% ‐1,2% 7,5% ‐0,8% 9,5% ‐0,4%
Håbo 11,0% ‐0,9% 4,6% ‐1,1% 6,4% 0,2%

Källa: Arbetsförmedlingen
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Andel av arbetskraft 18‐24år
Län Inskrivna arbetslösaFörändring mot 202Öppet arbetslösa 20Förändring mot 202Progr med akt.stöd Förändring mot 2021‐04
Riket 8,2% ‐2,3% 3,2% ‐0,6% 5,0% ‐1,7%
Stockholms län 7,0% ‐1,4% 3,5% ‐0,5% 3,5% ‐1,0%
Botkyrka 10,1% ‐1,7% 6,0% ‐0,7% 4,1% ‐1,0%
Danderyd 2,8% ‐1,1% 1,3% ‐1,2% 1,5% 0,1%
Ekerö 4,7% ‐1,0% 2,3% ‐0,2% 2,5% ‐0,8%
Haninge 8,7% ‐1,2% 3,9% ‐0,1% 4,8% ‐1,1%
Huddinge 7,6% ‐0,8% 4,6% 0,2% 3,0% ‐1,0%
Järfälla 8,5% ‐1,2% 4,1% ‐0,7% 4,5% ‐0,5%
Lidingö 3,6% ‐0,8% 2,1% ‐0,4% 1,4% ‐0,4%
Nacka 4,2% ‐1,4% 2,2% ‐0,4% 2,0% ‐1,0%
Norrtälje 7,4% ‐0,7% 3,2% 0,5% 4,2% ‐1,2%
Nykvarn 7,1% ‐0,2% 3,6% 0,3% 3,6% ‐0,5%
Nynäshamn 9,3% ‐2,4% 3,7% ‐1,3% 5,7% ‐1,2%
Salem 7,1% ‐3,2% 4,0% ‐1,7% 3,1% ‐1,4%
Sigtuna 9,9% ‐1,2% 3,8% ‐0,6% 6,1% ‐0,7%
Sollentuna 6,6% ‐1,3% 2,6% ‐0,9% 4,1% ‐0,4%
Solna 5,8% ‐1,0% 2,6% ‐0,8% 3,1% ‐0,2%
Stockholm 6,8% ‐1,7% 3,6% ‐0,6% 3,2% ‐1,1%
Sundbyberg 6,8% ‐1,2% 3,0% ‐0,8% 3,8% ‐0,4%
Södertälje 9,2% ‐1,7% 4,0% ‐0,4% 5,2% ‐1,3%
Tyresö 6,8% ‐1,8% 2,7% ‐0,1% 4,0% ‐1,8%
Täby 3,8% ‐0,2% 1,4% 0,2% 2,4% ‐0,4%
Upplands Väsby 8,3% ‐1,2% 3,7% ‐0,6% 4,6% ‐0,6%
Upplands‐Bro 8,7% ‐1,7% 4,1% ‐1,4% 4,6% ‐0,3%
Vallentuna 5,1% ‐2,8% 2,8% ‐0,4% 2,3% ‐2,4%
Vaxholm 5,5% ‐0,2% 1,5% 0,4% 3,9% ‐0,6%
Värmdö 5,6% ‐0,2% 2,4% 0,2% 3,2% ‐0,4%
Österåker 4,7% ‐1,7% 2,1% ‐0,3% 2,7% ‐1,4%
Uppsala län 8,0% ‐1,8% 3,5% ‐1,4% 4,5% ‐0,3%
Håbo 6,6% ‐1,6% 2,3% ‐1,9% 4,3% 0,2%

Källa:Arbetsförmedlingen
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