
VÄLKOMNA TILL DIALOGMÖTE
2019-06-14



• 08.30-08.45 Ingen aning utan spaning - Staffan 
Ström

• 08.45-09.05 
Kvalitetsuppföljning arbetsmarknadsinsatser 
Nacka - Nina Bäckström

• 09.05-09.20 Rutiner för Lex Sarah - Nina 
Bäckström

• 09.20-09.30 Tertialresultat 
arbetsmarknadsinsatser Nacka - Maria Ullgren

• 09.30-09.35 Senaste nytt om Jämföraren -
Maria Ullgren

• 09.35-09.40 Information inför 
kvalitetsuppföljningen VUX Nacka - Jen
Holmberg

• 09.40-09.50 Information om e-fakturering 
Nacka kommun - Masud Karim och Katalin 
Sjöström 



UTAN SPANING – INGEN ANING

Migration

Staffan Ström 19-06-12



KARL OSKAR OCH KRISTINA
LINDSTRÖM, MINNESOTA



MIGRATION - DAGENS SVENSKA UTVANDRARE TILL 
USA, SVENSKAR I NEW YORK SOM FIRAR USAS 
NATIONALDAG (DN 130703)



Svensk utvandring till Amerika

• De starkaste och mest individualistiska personerna lämnade

• Kommuner med störst utvandring har idag de starkaste kollektiva 
systemen

• Dagens utvandring?

Amerikansk invandring

• De starkaste och mest individualistiska personerna präglar dagens 
värderingar i USA

Svensk invandring

• Hur mottar det lokala samhället alla nyanlända, vilken påverkan?

• Invandring från EU

Källa: FoF 4/2019

EFFEKTER



• I Västvärlden har det sedan lång tid funnit fler människor som tycker att 
invandringen är för stor än människor som tycker den är för liten

• Dock ett större motstånd idag som sannolikt beror på rädslan för en 
okontrollerad invandring (se Brexit, Trump, flyktinginvandringen mm) 

• Så länge invandringen till västvärlden har varit stabil och jämn över tiden 
har den haft liten påverkan på arbetsmarknaden

• Går inte att generalisera kunskaper om immigration, för komplext

• Invandringen har ofta små ekonomiska effekter, både kostnader och 
intäkter

• Generella etniska effekter? – svårt att belägga

• Försök att påverka drivkrafterna, incitamenten för individen

Källa: Global immigration, Joakim Ruist SNS

MIGRATION



• 25 % av invandringen till Sverige kommer från EU-länder, resten är 
asylsökande, kvot mm. 

• Andra EU-länder har stor invandring från andra EU-länder – Tyskland, UK, 
Spanien, Sverige kommer på plats 9 av 28.

• Största grupperna till Sverige kom från följande EU-länder: Polen, Finland, 
Tyskland (osäkra uppgifter då EU-medborgare inte behöver registreras 
vid kortare vistelse mm).

• Andel invandrare från annat EU-land av landets befolkning, Sverige ligger 
på plats 13 av 28 – 3 % av befolkningen kommer från annat EU-land

• 23 000 svenskar lämnade 2017 Sverige för ett annat EU-land, vanligast är 
Danmark, UK, Finland, Tyskland. En liten positiv nettoinvandring från EU.

Källa: DN 2019-05-24

EU - STATISTIK





KVALITETSUPPFÖLJNING 
ARBETSMARKNADSINSATSER 2018



• 15 genomförda verksamhetsbesök av 19 anordnare som har haft uppdrag 

för kommunen under 2018

• Inhämtat 16 kvalitetsrapporter i Stratsys varav 14 behövt kompletteras

• Inhämtat en mängd förbättringsidéer från anordnare båda vad gäller 

kommunens och anordnarnas arbete inom Jobbpeng och SAI

• Inhämtat idéer för hur vi kan förbättra kvalitetsuppföljningen, bland annat:

- Bättre kundanpassning av nöjdhetsenkät

- Bättre indikatorer och mätmetoder

- Tydligare målformuleringar

- Ökad pedagogik i Stratsys

GENOMFÖRANDE 



ÅTERKOPPLING VERKSAMHETS- OCH KVALITETSUPPFÖLJNINGEN– VAD VAR BRA?

INSPIRERANDE OCH ROLIGT ATT TRÄFFAS

STRATSYS ETT STEG I RÄTT RIKTNING SOM KAN VARA ETT BRA VERKTYG. 

ETT FORUM SOM DETTA ÄR MYCKET BRA, VI HAR GEMENSAMMA INTRESSEN OCH FÅR INPUT FRÅN 

ANORDNARE FÖR ATT BLI BÄTTRE. 

LÄRORIKT ATT LYSSNA. VIKTIGT O BRA INFORMATION, TRYGGT SAMARBETE OCH KONTAKT MED NACKA. 

ATT VI TRÄFFAS OCH FÖLJER UPP HUR DET GÅR OCH KLARA UPP OCH IDENTIFIERA DET VI BEHÖVER GÖRA 

TILLSAMMANS FÖR ATT UTVECKLA. BEHÖVER SES FÖR ATT KUNNA GÖRA ETT BRA JOBB.

SYSTEMET KAN VARA EN BRA HJÄLP FÖR JUE ATT FÅ EN STRUKTUR OCH STÖD I UTVECKLING.

BRA ATT TRÄFFAS OCH PRATA, INTE BARA HA PAPPER, BRA FORM.



Ambitionen att vi har kunden bästa för ögonen o ett gemensamt uppdrag.

Ett forum att få berätta om oss. Föder nya tankar som kan få vår verksamheten att bli 

bättre. 

Bra att vårt systematiska kvalitetsarbetet tydliggörs.

Toppen att anordnaren är så generös med sina utvecklingsområden och egna slutsatser.

Bra att få en större förståelse för de insatser som Nacka har, fokusera på 

utvecklingsområden. 

Kul att mötas i detta forum för att ha en dialog och få veta mer om vad Nacka behöver 

och ha denna bra dialog. Tydliga förväntningar genom denna kvalitetsuppföljning.

Att se vad det är ni gör som ger goda resultat.

VAD VAR BRA…



Mer ”hands on” i anordnarens beskrivning av kvalitetsarbetet

Tydligare och enklare i Stratsys - mer av förbättringsområden från anordnaren

Bättre indikatorer som mäter hållbarhet etc.

Vi måste bli bättre på att analysera och presentera huvudmannens statistik

Mer och bättre siffror från Nacka

Mer underlag både från både anordnare och Nacka - jämföra diskutera de olika, 

analysgrund

Power point, bilder som minnes-stöd

ÅTERKOPPLING KRING DET NYA UPPFÖLNINGSSÄTTET–
VAD KAN BLI BÄTTRE?



Stratsys mer pedagogiskt och bättre visuellt.

Målformulering i Stratsys och ge siffror kring totalens utfall. 

Tidhållning och pauser.

Att alla ska sätta sig in i Stratsys bättre.

Stratsys kan bli mer pedagogiskt och logiskt genom kommunen i 

större grad målsätter, tydliggör hur det mäts,  presenterar 

resultat tydligare och lägger in jämförelsemått. Då blir logiken 

mellan mål och utfall bättre.

VAD KAN BLI BÄTTRE?



• Processer, rutiner och arbetssätt dokumenterat och digitaliserat.

• Ett systematik i planering, genomförande, uppföljning/utvärdering och 
förbättring i sin verksamt.

• Ett strukturkapital på plats för att kunna ”växla upp” sin verksamhet.

• En icke-personberoende organisation.

• En tydlig process för utveckling och förbättring.

• Gedigen inskolning av personal och fortbildning/kompetensutveckling.

• Ett tydligt koncept för verksamheten.

FRAMGÅNGSFAKTORER



• Kvalitetsrapport till arbets- och företagsnämnden i höst.

• Planera nästa års uppföljning med stöd anordnarnas förbättringsområden.

• Fortsätta att tillsammans utveckla insatserna för våra kunder. 

NÄSTA STEG



LEX SARAH



•Oktober 1997 – Sarah Wägnert berättade i 
media om missförhållanden på Polhemsgården

•1999 – Lex Sarah införs i SoL

• Lex Sarah innebär en rapporteringsskyldighet
för all personal inom socialtjänsten och SiS

•1 juni 2013 – Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) bildas och tar över tillsynen från 
Socialstyrelsen

LEX SARAH - BAKGRUND



• SoL: s bestämmelser om lex Sarah gäller för hela 
socialtjänsten och i verksamheter vid SiS.

•Bestämmelserna i SoL gäller bland annat: omsorgen 
om äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning och i det som ibland benämns 
individ- och familjeomsorg. 

• Individ- och familjeomsorg omfattar bland annat 
ekonomiskt bistånd. 

•Beslut om arbetsmarknadsinsatser i Nacka kommun 
fattas med stöd av kapitel 4 i SoL.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE



De som fullgör uppgifter inom socialtjänsten.

RAPPORTERINGSSKYLDIGA ENLIGT LEX SARAH

Anställda, uppdragstagare, praktikant el. motsvarande under 

utbildning, deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program



Målet är att hitta systemfelen för att förhindra att liknande 
missförhållanden inträffar igen.

Det är därför viktigt att utredningen har ett 
systemperspektiv och inte fokuserar på ett 
individperspektiv, dvs. vem som har gjort fel i en viss situation.

SYSTEMPERSPEKTIV / INDIVIDPERSPEKTIV



VAD?

• Missförhållanden och

• Påtaglig risk för missförhållanden

• Som rör den som får eller kan komma ifråga 
för insatser inom verksamheten

VAD SKA RAPPORTERAS OCH NÄR?

NÄR?

Genast!
när missförhållandet 

uppmärksammas eller när en 

rapporteringsskyldig får 

kännedom om 

missförhållandet.

Rapportering endast gällande förhållanden i        

den egna verksamheten



• Brist i dokumentation och kommunikation

• Brister i bemötande

• Beviljad insats har inte utförts

• Felaktig hantering av allmänna handlingar – lämnat ut 
sekretesskyddade handlingar av misstag till fel person (även 
GDPR personuppgiftsincident)

EXEMPEL PÅ MISSFÖRHÅLLANDEN



DEN ENSKILDA VERKSAMHETENS ANSVAR 

Informations-
skyldighet

Rapporterings- och 
Utredningsskyldighet 

Avhjälpa eller undanröja 

– omedelbara åtgärder 

Information till 
nämnd om rapporter 

Anmäla allvarliga miss-
förhållanden till IVO



Information till arbets- och företagsnämnden

• Anordnare/utförare ska inom två arbetsdagar informera 
arbets- och

• företagsnämnden i Nacka kommun om missförhållandet/den 
påtagliga risken för

• missförhållande och delge nämnden Lex Sarah-rapporten.

Rapporten sänds

• via säkra meddelanden genom att ansvarig handläggare, 
enhetschef, biträdande

• enhetschef eller kvalitetsutvecklare kontaktas för att upprätta 
ett säkert meddelande

• med anordnaren/utföraren

INFORMERA NACKA KOMMUN



TERTIAL 1 2019 

ARBETSMARKNADSINSATSER



Andel avslutade kunder till egen försörjning - 74%    (Bokslut 2018 - 76%)
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1.1 Andel Nackabor, i procent, som efter avslutad insats nått egen 

försörjning via arbete, studier el. eget företagande.

Januari-April 2019

Flyttat % Egen försörjning % Ej egen försörjning %



➢Januari – April 2019 

• Mottagna januari-april 2017, vars etableringstid löpt ut - 123 kunder

• Kvar i Insats i GWA/ Ek.bistånd - 18 kunder

• Andel självförsörjande 85%

4.2 ANDEL PERSONER SOM BLIR SJÄLVFÖRSÖRJANDE     
INOM ETABLERINGSPERIODEN PÅ TVÅ ÅR

➢ Totalt mottagna sedan 2015-01-02

• Mottagna, vars etableringstid utlöpt 625 kunder

• Kvar i insats i GWA/Ek.bistånd 64 kunder

Andel självförsörjande 90%
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%

4.1 Arbetslöshet bland utrikesfödda i Nacka i förhållande till 

arbetskraften april 2018 - april 2019

Nacka Stockholm Riket

Arbetslöshet bland utrikesfödda i Nacka,  April 2019  - 6,5 %



RAPPORT,  T1 2019 (T1 2018)

Jobbpeng grund 69 17 5 22

Jobbpeng förstärkt 110 12 3 15

Jobbpeng Språk- och arbetsintroduktion 133 9 11 20

Summa jobbpeng 312 38 19 57

Förrehabiliterande insatser 165 1 3 4

Föräldraledig/Sjukskriven 39 1 1 2

Insatser för unga under 21 år 27 0 10 10

Gemensamma insatser arbetsförmedlingen och AFE 91 11 5 16

Studier, med eller utan, ekonomiskt bistånd 71 8 12 20

Summa 705 59 50 109

Studier SummaArbetsmarknadsinsats gruppering Antal 

kunder

Arbete/

Eget 
70 7 3 10

113 7 4 11

188 19 16 35

371 33 23 56

158 1 1 2

74 1 0 1

23 0 2 2

107 7 5 12

73 0 0 0

836 42 31 73

30 0 0 0

Antal 

kunder

Arbete/

Eget 

Studier Summa



JÄMFÖRAREN

➢Vid kundval, för att underlätta för kunden att 
välja

➢Proof-enkät, för att fylla i grunduppgifter

Grunduppgifter (Bild 2)

Placering på karta/område

Tillgänglig- tillgänglighetsanpassat för personer med nedsatt 

rörelseförmåga

Antal anställda

Språkkompetens

Antal kunder 2018

Indikatorer (färre än fem visas ej) (Bild 3)

Tid i insats, antal dagar, till lyckat resultat

NKI – Nöjd kund index (enkät-fabriken)



KVALITETSUPPFÖLJNING
KOMMUNAL VUXENUTBILDNING

➢Hösten 2019

➢Stratsys

➢Mer info kommer inom kort per mail

Presentation av reviderade auktorisationsvillkor 

måndag 17 juni 2019 kl. 14.30-16.00 Nacka stadshus



E-FAKTURA



• Lagstiftningsinitiativ 2017 om obligatorisk e-fakturering. 
Bakgrund: ett EU-direktiv. 

•Ds 2017:31 Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling  

•och proposition i mars 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/krav-pa-
e-faktura-vidoffentlig-upphandling/

•Riksdagsbeslut 14 juni 2018

• Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig 
upphandling

NY LAG OM E-FAKTURERING TILL FÖLJD AV  
OFFENTLIG UPPHANDLING FRÅN 1 APRIL 2019

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/krav-pa-e-faktura-vidoffentlig-upphandling/


•Det handlar om 300 000 leverantörer

•Mer än 30 miljoner fakturor per år

•Sparas miljarder kronor per år

E-FAKTURA I OFFENTLIG SEKTOR



•Stora besparingsmöjligheter i tid och pengar

•Enkelt

•Effektivt

•Miljövänligt

•Mer korrekt

•Lätt att förvara information

FÖRDELAR MED E-FAKTURA



•Här kan du läsa mer om hur du skickar dina 
fakturor elektroniskt till Nacka kommun

https://www.nacka.se/e-tjanster-och-blanketter/e-
faktura/e-faktura-for-dig-som-leverantor/

E-FAKTURA FÖR DIG SOM ÄR LEVERANTÖR

https://www.nacka.se/e-tjanster-och-blanketter/e-faktura/e-faktura-for-dig-som-leverantor/


Kontakta 

service@nacka.se

HAR DU FRÅGOR OCH/ELLER VILL KOMMA 
IGÅNG MED E-HANDEL MED NACKA KOMMUN? 

mailto:service@nacka.se


• Nacka kommuns GLN-kod: 7340056400007

• Kundens (Nacka kommuns) namn och adress

• Kundens (Nacka kommuns) organisationsnummer/VAT 
nummer

• Beskattningsunderlag (nettobelopp) per momssats

• Momssatsen % ska anges (mervärdesskatt)

• Momsbeloppet ska anges

• Vad fakturan avser (mängd, art) och vilken period varan eller 
tjänsten omsatts

• Om leverantör är godkänd för F-skatt ska det framgå på 
fakturan

ELEKTRONISKA FAKTUROR SOM SKICKAS TILL 
NACKA KOMMUN SKA INNEHÅLLA FÖLJANDE FÄLT:



• Leverantörens namn och adress.

• Leverantörens 
organisationsnummer/momsregistreringsnummer.

• Leverantörens plusgiro eller bankgiro eller 
bankkontonummer (clearing och kontonummer).

• Fakturanummer.

• Fakturadatum.

• Förfallodatum.

ELEKTRONISKA FAKTUROR SOM SKICKAS TILL 
NACKA KOMMUN SKA INNEHÅLLA FÖLJANDE FÄLT:



ARBETS- OCH FÖRETAGSENHETEN 
ÖNSKAR ALLA EN TREVLIG SOMMAR

ÅTERSEENDE 6. SEPTEMBER



För att byta färg, Högerklicka på sidan, välj [Formatera bakgrund], välj [Hel fyllning], och välj den färg du vill ska fylla sidan.


