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> Socialtjänstens uppdrag är att ge stöd och bistånd 
till människor som på grund av ålder, funktions
hinder, ekonomiska eller sociala problem behöver 
det. En annan viktig uppgift är att visa på olika 
möjlig heter för den som behöver råd och vägledning.
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KVALITET INOM SOCIALTJÄNSTEN

Socialtjänsten i Nacka arbetar aktivt med kvalitetsutveckling.
Vi stödjer oss på Nacka kommuns vision Öppenhet och 
mångfald och grundläggande värdering Förtroende och respekt 
för människors kunskap och egen förmåga – samt för deras 
vilja att ta ansvar.

Vår socialtjänst i Nacka ska ge god service och vara tillgänglig för alla 
som behöver stöd, hjälp och omsorg. Vi ska ha en rättssäker handlägg-
ning med korrekta beslut. De insatser vi fattar beslut om ska motsvara 
kundernas behov och svara mot gällande lagstiftning. Arbetet ska 
bygga på forskning och beprövad erfarenhet så långt det är möjligt.

Därför arbetar vi med att definiera vad som är kvalitet, följa upp 
kvaliteten och identifiera utvecklingsområden att arbeta vidare med. 

Det är också viktigt att presentera och offentliggöra resultaten av 
våra uppföljningar. Det gör vi genom att sammanfatta de viktigaste 
resultaten i denna kvalitetsredovisning och att publicera rapporter 
från brukarundersökningar, jämförelser och uppföljning av utförare 
på kommunens webbplats www.nacka.se. Vill du veta mer om hur vi 
arbetar med kvalitet? Kontakta gärna kvalitetsutvecklaren på sociala 
kvalitetsenheten, Eva Britt Lönnback Yilma.  

Vi är stolta över att kunna presentera vår nionde kvalitetsredovisning.

Anders Fredriksson
Socialdirektör
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Social och äldrenämndens väsentliga  
områden 2014 
• Rätt stöd
• Rättssäker handläggning
• Förebyggande arbete
• Service
• Volym- och kostnadskontroll

Rätt stöd bygger på forskning, erfarenhet  
och individens delaktighet
Rätt stöd innebär bland annat att socialtjänstens verksamhet 
ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet samt den 
enskildes delaktighet.  

Utbildning, målgruppsinventering och ökad samverkan
Cheferna på Individ- och familjeomsorgens myndighetsutöv-
ning har tillsammans med de kommunala utförarna deltagit 
i en utbildning om evidensbaserad praktik som utmynnat i 
handlingsplaner. Vi har intensifierat arbetet med att systema-
tiskt få information om hur målgrupper ser ut, hur myn-
dighetsutövningen och insatserna uppfattas av brukare och 
kunder, samt hur insatserna påverkar individens livssituation. 
Därutöver har vi tagit fram och börjat använda flera enkäter 
till barn, ungdom och föräldrar, samt vuxna.

Utvecklingsarbete med att förbättra intern samverkan för 
familjer i behov av insatser från flera grupper fortsätter. 
De personer som kommer i kontakt med socialtjänsten får 
i stort relevanta insatser. Även insatser för att förebygga 
placeringar för barn och unga har tillkommit. En målsättning 
har varit att ha fler förebyggande insatser för medborgare som 
inte har kontakt med socialtjänsten. Flera sådana insatser har 
tillkommit. 

Bostäder och byggande
Två nybyggda gruppbostäder med totalt sex lägenheter har 

KVALITETSUTVECKLINGEN 2014

öppnats. Vi involverade de boende, deras föräldrar och gode 
män tidigt i den långa processen från markanvisning till 
öppnande. De hade bland annat synpunkter på lägenheternas 
utformning och krav på verksamhetsansvariga, och deras syn-
punkter togs tillvara och användes i det fortsatta arbetet.

Två förskolor och ett antal kommunägda hus har byggts 
om till bostäder för personer som är aktuella inom socialtjäns-
ten och behöver stöd bland annat i form av en bostad. Elva 
lägenheter har tillkommit på detta sätt. Inga ytterligare bo-
städer har tilldelats från externa fastighetsägare, däremot har 
sju familjer fått förstahandskontrakt på sina lägenheter under 
året. En behovsprognos för socialtjänstens behov av bostäder 
2015–2030 är framtagen. 

Rättssäker handläggning kräver kompetenta 
medarbetare och bra system
En rättssäker handläggning förutsätter att socialtjänsten kan 
rekrytera handläggare och chefer med rätt kompetens. 

Bättre rutiner och nytt verksamhetssystem
Vi har förbättrat och utvecklat vår rekryteringsprocess. Vi har 
också utvecklat handläggningsrutinerna vad gäller rättssäker 
myndighetsutövning på alla enheter inom myndighetsutövning. 

På två enheter har vi infört ett nytt verksamhetssystem 
för att förbättra handläggningen inom myndigheten. Svårig-
heterna vid införandet har dock varit stora, handläggningen 
har påverkats och arbetsbelastning ökat.  Införandet kommer 
därför att ta längre tid än beräknat.

Förebyggande och hälsofrämjande arbete  
– en god investering
I arbetet med att utveckla både spridningen och insatserna 
av förebyggande serviceinsatser för barn har vi frågat både 
professionella och ungdomar om vad de tycker om det utbud 
som finns och vad de saknar. Svaren ligger som grund för det 
fortsatta utvecklingsarbetet. 

Utifrån social och äldrenämndens fem väsentliga utvecklingsområden har vi genomfört flera 
förbättringar. Det kan handla om utbildningsinsatser för medarbetare, förebyggande insatser 
riktade mot brukarna, ökad kontakt med våra målgrupper och förbättrade rutiner.
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Flera projekt startade under året 
I samverkan med Boo vårdcentral har vi öppnat en öppen 
mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa, ”Horison-
ten barn och unga”. Vi har utvecklat det generella föräldrastö-
det genom att ABC föräldraträffar har erbjudits i kommun-
delarna Boo, Sickla och Älta. Äldre medborgare erbjuds +90 
gympa på ett antal gym i Nacka, och genom förbättrad styrka 
minskar risken för fallskador hos målgruppen. Gympan blir 
också ett socialt sammanhang som ökar livskvaliteten för de 
över 90 år.

Service och tillgänglighet
Jämföraren är ett IT-baserat verktyg för att underlätta för 
medborgaren att göra val av anordnare. Under året har ett 
stort utvecklingsarbete pågått för att kunna föra in fler kund-
val i Jämföraren. Idag kan medborgare jämföra anordnare 
inom hemtjänst och äldreboende.  

Fråga soc, social rådgivning på nätet, är mycket uppskattat 
och har många besökare. 

Volym och kostnadskontroll
Alla verksamheter arbetar utifrån en gemensam målstyr-
ningsmodell där chefer och medarbetare tillsammans tagit 
fram operativa mål för respektive enhet/grupp. En förstudie 
har startat för att hitta ett verksamhetssystem som möjliggör 
uppföljningar.

HUR FÖRVERKLIGAR VI BARN-
KONVENTIONEN I NACKA?
På nationell nivå finns en strategi, och med den 
i ryggen jobbar vi både lokalt och regionalt 
med att stärka barns rättigheter och öka deras 
delaktighet, berättar Nina Mautner Granath, 
projektledare för Nackaprojektet ”Barn och 
ungas rättigheter”.

– Projektet startade under 2014, 
och ska dels stärka socialtjänstens 
arbete med barnperspektivet, 
och dels fungera som motor för 
att hela kommunen ska komma 
igång med barnperspektivet.

”Barn och ungas rättigheter” 
ska ge beslutsfattare och relevan
ta målgrupper kunskap om barns 
rättigheter och stöd att omsätta 

kunskapen i praktiken. Projektet ska också bidra till 
samverkan både med externa aktörer och internt 
mellan verksamheterna.

Under hösten 2014 anordnades ett par öppna 
workshops där medarbetare från olika verksamheter 
deltog och arbetade med att inkludera barnperspekti
vet i våra tjänsteskrivelser.

Och flera aktiviteter är planerade: Nina berättar  
att det pågår en kartläggning om barn och ungas 
delaktighet i handläggningen inom socialtjänsten. 
Kartläggningen blir ett underlag till ledningsgruppen 
att gå vidare med, och ska så småningom mynna ut 
i en modell för hur vi gör barns röster hörda inom 
socialtjänsten.

– I vår kommer vi också att bjuda in till inspira
tionsseminarium med Victoria Skoog, FoU Väster
norrland, berättar Nina.

Nacka kommun deltar också i det regionala nätverket 
för barns och ungas rättigheter. Det är social nämnden 
som tagit på sig uppdraget att delta i nätverket och 
sprida kunskap och erfarenheter till samtliga nämnder 
och verksamheter i Nacka.
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Socialtjänsten – med uppdrag att hjälpa
Socialtjänsten har uppdraget att ge stöd och bistånd till män-
niskor som på grund av ålder, funktionshinder, ekonomiska 
eller sociala problem behöver stöd och hjälp. Den fattar 
beslut om olika typer av insatser. En annan viktig uppgift är 
att visa på olika möjligheter för den som behöver råd och 
vägledning.

Socialtjänstens organisation består av fyra enheter: en-
heterna individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning, 
äldre och sociala kvalitetsenheten.

Social och äldrenämnden – ansvarig  
för mål och resultat
Social- och äldrenämnden är politiskt ansvarig för socialtjäns-
tens verksamhet. Social- och äldrenämnden är en finansie-
ringsnämnd med ansvar för mål, resultat och uppföljning av 
utförda insatser.

Socialtjänsten beslutar, utföraren utför
Socialtjänsten står för myndighetsutövningen och fattar be-
slut om olika insatser som sedan utförs av en särskild utförare, 
som kan vara privat eller kommunal. Utföraren är till exempel 
ett äldreboende, en familjebehandlare eller en daglig verksam-
het enligt LSS. Utföraren måste vara godkänd av kommunen 
för att bedriva sin verksamhet. Detta sker antingen inom ett 
valfrihetssystem eller genom upphandling i konkurrens med 
andra utförare.

Ansvarsfördelning mellan myndighetsutövning och utfö-
rarnas produktion är tydlig.

Socialtjänstens kvalitetsarbete
Kvalitetsarbetet utgår ifrån social- och äldrenämndens mål 
och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Lednings-
system för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och 
LSS. Syftet är att uppnå och vidareutveckla en god kvalitet i 
socialtjänstens verksamhet. Kvalitetsarbetet ska ha en tydlig 
struktur och skapa en lärande organisation som ger förut-

sättningar för förändrings- och utvecklingsarbete. Det ska ge 
underlag för effektiv resursanvändning och redovisningar till 
medborgare, politiker och medarbetare.

Kvalitetskriterier och uppföljning
Gemensamma kriterier utgör underlag för att följa upp kva-
liteten i socialtjänstens handläggning och utförarnas insatser. 
Kriterierna bygger på social- och äldrenämndens väsentlig-
hets- och riskanalys med strategiska mål och nyckeltal. 

Kvalitetskriterier
HANDLÄGGNING, MYNDIGHET
•	 delaktighet
•	 bemötande
•	 tillgänglighet
•	 valfrihet
•	 effektiv	handläggning
•	 rättssäker	handläggning
•	 kunskapsbaserad	socialtjänst
•	 nöjda	och	engagerade	medarbetare

INSATS, UTFÖRARE
•	 delaktighet
•	 bemötande
•	 nöjdhet
•	 trygghet
•	 kontinuitet
•	 systematiskt	kvalitetsarbete
•	 kunskapsbaserade	insatser	

Uppföljningen sker bland annat med hjälp av brukarunder-
sökningar, årliga redovisningar från utförare, besök i verk-
samheter, synpunkter och klagomål, medarbetarenkäter samt 
uppgifter från socialtjänstens verksamhetssystem.

SÅ HÄR JOBBAR VI I NACKA MED SOCIALA FRÅGOR
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Under året fick 2818 personer enkäten. Svarsfrekvensen var 
59 procent vilken är den samma som föregående år. 

Personer över 65 år som får hemtjänst har även i år högst 
svarsfrekvens på 69 procent. 

Förra året hade personer med heldygnsinsatser och familjer 
som är aktuella för insatser lägst svarsfrekvens.  Därför be-
slutade vi att samla in deras synpunkter på andra sätt. Bruka-
renkäterna har blivit mer anpassade till brukarnas specifika 
insatser, och samlas in av socialsekreterarna. Denna närmare 
kontakt ger förhoppningsvis högre svarsfrekvens. 

Brukarundersökning för vuxengruppen genomfördes via 
telefonintervju detta år. Någon dag innan fick brukarna en 
avisering via sms. Även om det också var svårt att komma i 
kontakt med brukarna på detta sätt, så ökade svarsfrekvensen 
markant för denna grupp.

Socialtjänsten arbetar med uppföljning och utveckling av kva-
litet i handläggningen.

I uppföljningen ingår bland annat: brukarundersökningar, 
synpunktshantering, uppgifter från socialtjänstens verksam-
hetssystem, stickprovskontroller, interna medarbetarenkäter 
och ekonomisk uppföljning.

Brukarundersökning av myndighetsutövning
Socialtjänsten genomför en årlig brukarundersökning bland 
dem som har kontakt med socialtjänsten. 
De frågor som redovisas lyder i sin helhet: 

• Jag blir bemött med respekt av min handläggare. 
• Jag har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut  

om insats. 
• Jag kan lätt komma i kontakt med min handläggare. 
• Jag har fått tillräcklig information av min handläggare  

om vilka valmöjligheter som finns. 

Svaren redovisas inom de områden där svarsfrekvensen är 
högst.  Siffrorna visar ett medelvärde på en 5-gradig skala, där 
1 = tar helt avstånd och 5 = instämmer helt

KVALITET I HANDLÄGGNINGEN

Resultat av årets brukarundersökning 
(svarsfrekvens	inom	parentes)

Äldre, hemtjänst över 65 år

Information om valmöjlighet

Tillgänglighet

Delaktighet

Bemötande

3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5

Äldre, äldreboende

Information om valmöjlighet

Tillgänglighet

Delaktighet

Bemötande

3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5

2014 (69 %)

2013 (71 %)

2012 (68 %)

2011 (57 %)

2014 (59 %)

2013 (61 %)

2012 (54 %)

2011 (64 %)
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Andra metoder för uppföljning  
av handläggning
Klagomål och synpunkter
All personal inom socialtjänsten ska ta emot synpunkter, 
klago mål och beröm, muntligt eller skriftligt, vid besök, 
telefon samtal, brev eller e-post. I socialtjänstens väntrum 
finns anslag om hur man kan lämna synpunkter. Det finns 
särskilda blanketter att använda och möjlighet att framföra 
synpunkter på www.nacka.se. Den som klagar ska få ett svar 
inom tio dagar. Alla klagomål sammanställs och rapporteras 
till social- och äldrenämnden. 

Erfarenheter från de som kommer i kontakt med myndig-
heten är en viktig källa för att säkra kvalitet och för

utvecklingsarbete. Därför vore det bra om antalet synpunkter 
ökade. Enbart tretton synpunkter lämnades på myndighetsut-
övningen in varav två var beröm. De flesta klagomålen gäller 
handläggning och bemötande. Ett klagomål handlade om 
tillgänglighet på webben. De flesta klagomålen gäller även 
detta år ekonomiskt bistånd och är jämt fördelade mellan 
områdena handläggning och bemötande. 

Rättssäker myndighetsutövning 
Rättssäkerhet är viktig i all myndighetsutövning. Ett mått på 
rättssäker myndighetsutövning är i vilken utsträckning dom-
stolar ändrar på överklagade beslut. Målet är att domstolen 
ska ge socialtjänsten rätt i minst 90 % av ärendena. Detta mål 
är uppnått.

3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5

Information om 
valmöjlighet

Tillgänglighet

Delaktighet

Bemötande

Individ- och familjeomsorg, vuxengruppen 
(siffror	för	2011	redovisades	inte	på	grund	av	för	få	svaranden)

2014 (57 %)

2013 (40 %)

2012 (28 %)

Funktionsnedsättning LSS  
(inga	undersökningar	genomfördes	2011	och	2012)

Tillgänglighet

Delaktighet

Bemötande

2014 (35–50 %)*

2013 (42–58 %)*

3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8  5

Tillgänglighet

Delaktighet

Bemötande

3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5

Funktionsnedsättning socialpsykiatri

2014 (39 %)

2013 (46 %)

2012 (48 %)

2011 (46 %)

*Andelen	skiftar	utifrån	att	personer	med	olika	insatser	tillfrågades	och	andelarna	beräknas	i	respektive	grupp.
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VILKET VÄRDE HAR BRUKAR-
UNDERSÖKNINGEN?
Brukarundersökningar kan vara ett trubbigt 
verktyg. Sirpa Tamminen, gruppchef utred
ning vuxna, flaggar för nya sätt att ta reda på vad 
brukarna tycker.

Under 2014 hyrde utrednings
gruppen in ett företag som 
gjorde telefonintervjuer med 
brukarna. Sirpa menar att resul
tatet är svårtolkat.

– Intervjuarna hade inte vår 
organisation på sina fem fingrar, 
vilket försatte dem i ett svårt 
läge. Det är viktigt att vara tydlig 
med vad man frågar efter, annars 

finns risken att brukarna blandar ihop utförare med 
myndighetsutövning. Är man dessutom för nitisk när 
man ringer är det lätt att folk känner sig jagade. Det 
resultatet vill vi absolut inte ha.

Under 2013 skrev handläggarna ett personligt brev 
till brukarna. Då fick vi in fler svar men inte tillräckligt. 

– Brukarundersökningar är ett trubbigt verktyg, 
säger Sirpa. Vi försöker hitta bättre sätt att få fram 
värdefulla svar. I höst kommer vi att testa ett annat 
alternativ, nämligen att plocka ut några individer för 
djupintervju. 

Testrundan i höst kommer att innebära cirka fyra 
intervjuer. Om det slår väl ut kommer alla handlägga
re att göra en till två djupintervjuer – men naturligtvis 
inte med sina egna klienter.

Rutiner för kontroll av rättssäker handläggning sker är 
förutom den granskning som sker av chefer i det dagliga arbe-
tet, kollegiegranskningar av akter utifrån checklistor en gång 
per år. Kollegiegranskningarna genomfördes enbart inom 
individ- och familjeomsorgen. Två grupper har även studerat 
samstämmigheten i bedömningar genom vinjetter. Resultaten 
analyseras och ligger som grund för förbättringsarbete och 
utbildning i rättssäkerhet. 

Väntetiden mellan beslut och insats
Enligt lag är kommunen skyldig att redovisa alla beslut, som 
inte verkställts inom tre månader, till Socialstyrelsen. Elva 
beslut redovisades 2014 jämfört med tolv 2013 och elva 2012. 
Alla beslut gällde för särskilt boende för äldre. Anledningen 
till att beslut inte verkställdes var främst väntan på särskilt 
önskemål på boende och i två fall på grund av resursbrist. 

Hur mår medarbetarna?
Sjukfrånvaron har varit fortsatt låg. I år var den 3,72, jämfört 
med 3, 6 procent 2013 och 3,5 procent föregående år. Nacka 
kommuns sjukfrånvaro är förhållandevis låg även om den har 
ökat något till 5,15 procent jämfört med 4,9 procent före-
gående två år. Jämfört med andra liknande stockholmskom-
muner ligger Nacka kommuns sjukfrånvaro i alla avseenden 
under genomsnittet.

Medarbetarindex som tas fram genom en årlig medarbe-
tarundersökning var 77 år 2014, jämfört med 79 år 2013 och 
med 75 året innan. Trenden är att socialtjänstens medarbe-
tarindex ligger på en stabilt hög nivå de senaste åren.

För att förbereda nyutexaminerade socialsekreterare för 
arbetet inom Individ- och familjeomsorgen pågår ett trainee-
program tillsammans med kommunerna Huddinge, Tyresö 
och Värmdö. Socionomstuderande kan efter praktikperioden 
i kommunerna ansöka om traineeanställning. Denna anställ-
ning med handledning pågår en dag i veckan under det sista 
studieåret. 
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Kvalitet i handläggningen – utveckling  
under 2014
• Bedömningen är att socialtjänstens beslut är rättssäkra 

eftersom domstolar bara i enstaka ärenden gått emot 
socialtjänstens beslut. Beslut om insatser genomförs i hög 
utsträckning vilket visas i att elva beslut inte har genom-
förts inom lagstadgad tid. 

• Socialtjänstens brukarundersökning visar generellt på att 
de brukare som besvarar enkäten är fortsatt nöjda med so-
cialtjänstens handläggning. Svarsfrekvenserna för enkäten 
fortsätter att vara låga inom individ- och familjeomsorgen 
fast olika sätt att öka svarsfrekvensen har skett. Ett sätt som 
ökade svarsfrekvensen hos vuxengruppen var telefoninter-
vjuer istället för enkät. Resultaten blev där sämre inom alla 
kvalitetsområden, vilket kan betyda att de mest positiva 
besvarade enkäterna tidigare år. I övrigt aktualiserar 
enkäten få förbättringsområden. Inom två andra områden 
har brukarenkäter och intervjuer genomförts för att få 
underlag för utvecklingsarbete.

• En förenklad handläggning av serviceinsatser för att för-
enkla för kunden och effektivisera handläggningen finns 
nu inom hemtjänst för äldre och LSS samt vid ansökan om 
boendestöd inom vuxenenheten. Kunden lämnar uppgifter 
till en utredning och beslut fattas utan att träffa en hand-
läggare.

• Kundens val har kommit alltmer i fokus och medfört en ny 
roll för personalen. Hur handläggare kan informera och ge 
råd inför valet av anordnare för att stödja kunden i valet är 
därför viktigt att klargöra. I ett seminarium för handläg-
gare togs dessa frågor upp.

• För att stärka stödet till barn med föräldrar med psykisk 
sjukdom har arbetet med samordnade individuella planer 
(SIP) pågått under året. Samverkan behöver öka både 
internt och med psykiatrin. 

• Alla enheter har på olika sätt satsat på att utveckla hand-
läggningsrutinerna vad gäller rättssäker myndighetsut-
övning. Ett utvecklingsarbete med att förbättra intern 
samverkan för familjer i behov av insatser från flera grup-
per fortsätter.  Ett särskilt arbete pågår även för att förenkla 
handläggningsprocesserna.

• Ett nytt verksamhetssystem för handläggning har tagits i 
drift under året. Det har inneburit mycket merarbete vilket 
har påverkat både handläggning och arbetsmiljö negativt. 

• Social rådgivning på nätet har blivit mycket uppskattat 
med många besökare. 

• Individ- och familjeomsorgen har under året utbildat alla 
chefer i att leda för en evidensbaserad praktik som bygger 
på att brukarens livssituation och delaktighet, professio-
nens kompetens och erfarenhet samt forskning och lokal 
kunskapsuppbyggnad. Utbildningen har skett tillsammans 
med cheferna inom Välfärd Samhällsservice, utförare i 
Nacka kommun. 

• Den förenklade handläggningen inom äldreenheten är 
25 procent av alla ansökningar. En studie visar på att 
kunderna är nöjda med enkelheten och med att själva få 
beskriva sina behov. Förenklad handläggning finns nu även 
för boendestöd inom individ- och familjeomsorgen.  

Egen uppföljning
För att kunna utveckla arbetet med de grupper som kommer 
i kontakt med socialtjänsten behöver vi i högre utsträckning 
få kunskap på gruppnivå om vilka de är och vilka behov de 
har.  Detta arbete har intensifierats främst inom individ- 
och familjeomsorgen under året. Likaså har flera former av 
brukarenkäter utarbetats för att tas i användning under 2015. 
Kunskap om hur eller om livssituationen förändras på grupp-
nivå för personer som kommer i kontakt med socialtjänsten 
behöver utvecklas. 

Lex Sarahrapport om myndighetsutövning
Personal som arbetar i verksamheter enligt socialtjänstlagen 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
är skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för 
missförhållanden. Detta kallas för lex Sarah och är en del i 
det systematiska kvalitetsarbete som alla verksamheter ska 
bedriva. Under året har en lex Sarah – rapport om myndig-
hetsutövningen lämnats och lett till att rutiner för intern 
samverkan har reviderats.
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Externa utvärderingar
En uppföljning av omsorgskedjan för ensamkommande barn 
påbörjades under året.  Syftet är att studera samverkan och 
få barnens röster på omsorgen. Uppföljningen genomförs av 
FoU Södertörn. 

En granskning av hemtjänsten genomfördes av Ernst & 
Young på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nacka 
kommun. Syftet var att bedöma om biståndsbedömningen är 
likvärdig och rättssäker samt om styrning, uppföljning och 
kontroll av hemtjänsten är tillräcklig.

Granskningen visade för myndighetsutövningen att en 
rättssäker och likvärdig biståndsbedömning säkerställs delvis. 
Organisatoriska förutsättningar för en ändamålsenlig verk-
samhet finns. Styrningen av verksamheten är tydligt inriktad 
på att uppnå en rättssäker biståndshandläggning. Regelbund-
na rättssäkerhetsgranskningar bidrar till att stärka styrningen 
av rättssäkerhet.

Granskningen visade även på områden som kan förbätt-
ras. Några av de rekommendationer som lämnades avseende 
myndighetsutövningen var:

• Överväga införandet av en modell för behovsbedömning.
• Säkerställa att genomförandeplaner upprättas och följs upp 

i enlighet med avtalet. 
• Säkerställa en tillräcklig intern kontroll av ersättnings-

processen.
• Utveckla målstyrning med mer uppföljnings- och  

mätbara mål.

SMIDIGARE ÄLDREVÄGLEDNING 
MED TEKNIKENS HJÄLp
Eva-Marie Jansson är äldrevägledare på Nack
ageriatriken. Hennes uppgift är att träffa patien
ter över 65 år och deras anhöriga och göra dem 
delaktiga i planeringen inför utskrivning.

Alla vet inte vilket stöd de kan 
få från Nacka kommun eller hur 
kundvalssystemet fungerar. De 
behöver tid och information för 
att göra ett aktivt val och det är 
där äldrevägledaren kommer in, 
genom samtal och möten med 
patienter och anhöriga.

I stället för att dela ut mäng
der med tryckt material om 

alla anordnare har EvaMarie i allt högre grad börjat 
använda sig av digitala hjälpmedel – sin iPad.

– Jag använder Jämföraren och den information 
som redan finns på nacka.se, berättar EvaMarie. Till
sammans går vi in och läser om och jämför anordnare. 
Först när vi har fått fram ett par tre anordnare som 
verkar intressant skriver jag ut deras uppgifter. Jag kan 
också visa hur insatsen matdistribution fungerar på ett 
väldigt åskådligt sätt, med både bilder och matsedlar.

Om patienten talar om sin bokföringsadress kan 
EvaMarie direkt få fram namnet på hans eller hennes 
handläggare. Informationen är bara ett klick bort på 
iPaden. 

– Så småningom hoppas jag också kunna visa hur e
hemtjänst, med nattkamera och mobila trygghetslarm, 
fungerar och vad det innebär.

Något tryckt material finns dock kvar: EvaMarie 
har en kortfattad flyer med kontaktinformation och 
bild som hon använder som första introduktion i 
mötet med brukarna. Periodvis följer hon också upp 
efter hemgång på ett formaliserat sätt, via en enkel 
folder som delas ut. Där står det klart och tydligt 
när samtalet kommer, hur lång tid det tar, vilka 
frågor som kommer upp och syftet med samta
let.

Både äldre och berörd personal är posi
tiva till stödet som äldrevägledaren ger. De 
äldre känner sig bättre förberedda och mer 
delaktiga, och även personalen upplever 

att de äldre är mer förberedda och delaktiga i sin 
vårdplanering.
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I Nacka kommun finns olika insatser av stöd och omsorg 
inom socialtjänstens område. För att få en insats behövs i de 
flesta fall ett beslut av en handläggare. Därefter utförs insatsen 
av en utförare som den enskilde i många fall kan välja själv. 
Nacka kommun har satt upp villkor och kvalitetsmål som ut-
föraren måste uppfylla för att bli godkänd. Kommunen följer 
upp utförarens arbete kontinuerligt.

Kvalitetskriterier för utförarnas insatser
Den enskilde ska ha möjlighet att påverka den insats hon eller 
han har. Den enskilde har rätt att bli bemött med respekt 
och hänsyn, och att känna sig trygg och nöjd med helheten 
av insatser.  Det ska finnas tydliga rutiner för klagomåls- och 
avvikelsehantering samt rutiner för analys och utvärdering av 
kvalitet. 

Uppföljning av utförarnas insatser
Kommunala och privata utförare som ingår i kundvalssystem 
eller på annat sätt har avtal med och finansieras av socialtjäns-
ten följs upp och kontrolleras. I socialtjänstens uppföljning 
ingår bland annat: brukarundersökningar, redovisning av 
kvalitet från alla utförare varje år, besök hos utförare, fördju-
pad granskning och ekonomisk uppföljning.

KVALITET HOS UTFÖRARE/INSATSER

Utförare med avtal 2014
Äldreomsorg Antal utförare

Särskilt boende för äldre  12

Hemtjänst, avlösning och ledsagning  56

Dagverksamhet  4

  

Funktionsnedsättning   Antal utförare 

Daglig verksamhet LSS  17

Boendestöd SoL  8

Sysselsättning SoL  11

Korttidsvistelse LSS                                          18

  

Individ- och familjeomsorg Antal utförare

Familjerådgivning  29

Familjebehandling  16

Ramupphandlad heldygnsvård och öppenvård          59

Öppenvård för personer med missbruksproblematik               6

Personalomsättning 
Personalomsättning kan ha många orsaker och är ett mått 
som tillsammans med andra kan visa på god eller sämre kva-
litet. Kontinuitet bland personal är viktigast i boenden och 
inom hemtjänst där arbetet sker i hemmet. 

Hemtjänstföretagen har fortfarande högst personalomsätt-
ning men har inte ökat under året. Personalomsättningen 
inom de särskilda boendena är i stort fortfarande låg. I hälften 
av boendena har personalomsättningen minskat. I tre verk-
samheter har personalomsättningen ökat, varav i en markant.  
Inom LSS – boenden är personalomsättningen fortfarande 
låg och för boenden inom socialpsykiatrin har den sjunkit. 

Personalens utbildningsnivå
Personal med adekvat utbildning behövs för att hålla en hög 
kvalitet i verksamheten. I de flesta fall innebär det vård- och 
omsorgsutbildning på gymnasienivå inom äldreomsorgen. 
Utbildningsnivån har höjts betydligt det senaste året inom 
särskilt boende för äldre men behöver höjas mer inom hela 
äldreomsorgen. Inom särskilda boenden uppfyller åtta av tolv 
boenden kravet på att mer än 90 procent av omvårdnadsper-
sonalen ska ha undersköterskeutbildning. Övriga boenden 
har 80 procent eller mer och personal under utbildning.

Hemtjänstvillkoren anger att minst hälften av all omvård-
nadspersonal ska ha relevant utbildning. Sex av 56 anordnare 
uppfyller inte detta villkor och en särskild uppföljning av 
detta pågår. Många anordnare uppger att det är svårt att hitta 
personal att anställa som har relevant utbildning. 

Inom funktionsnedsättningsområdet ska minst hälften av 
all omvårdnadspersonal ha relevant utbildning. Vid uppfölj-
ningar uppmärksammades att några anordnare inte uppfyller 
detta villkor. Inom individ- och familjeomsorgen är utbild-
ningsnivån tillräckligt hög.

Dokumentation                             
Alla utförare ska dokumentera det praktiska genomförandet 
av insatserna i genomförandeplaner och sociala journaler. 
Dokumentation och genomförandeplaner har under flera år 
granskats. Andelen genomförandeplaner och social doku-
mentation har under några år varit mycket hög hos de flesta 
särskilda boenden för äldre. I de fall genomförandeplaner 
inte fungerar, beror det i de flesta fall på att de inte upp-
daterats under året. För verksamheter som sysselsättning, 



I 18

I Kvalitetsredovisning

daglig verksamhet, familjebehandling och hemtjänst behöver 
genomförandeplaner och sociala journaler förbättras.  I vissa 
verksamheter råder oklarheter om att social journal ska föras. 
Dokumentationens innehåll och kvalitet är ett prioriterat 
område i kommande uppföljningar.                   

   
Brukaruppföljningar
Alla utförare bör ha systematiska metoder för att göra enskil-
da och grupper, till exempel brukarorganisationer, delaktiga i 
arbetet med att utveckla kvaliteten. Tio av tolv särskilda bo-
enden uppger att de har genomfört egna brukaruppföljningar. 
Enbart några hemtjänstanordnare skickar årligen ut enkäter 
som sammanställs systematiskt och används i kvalitetsarbetet. 

Inom Iindivid- och familjeomsorgen har merparten av verk-
samheterna inom familjebehandling och familjerådgivning 
genomfört egna brukaruppföljningar. Anordnare av insatser 
för vuxna har färre brukarundersökningar. Inom socialpsykia-
trin har de flesta anordnare brukarundersökningar.

De vanligaste metoderna är intervjuer och telefonin-
tervjuer samt samråd med grupper av boende och/eller 
närstående inom särskilda boenden. Inom verksamheter för 
personer med funktionsnedsättning nämns även regelbundna 
gruppmöten med brukarna. Annan uppföljning som uppges 
är mätmånad där kunderna får utvärdera sin behandlare och 
utvärdering genom skattningsskalor. 
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Brukarundersökning av utförare/insatser 
Socialtjänsten genomför en årlig brukarundersökning bland 
dem som har någon kontakt med socialtjänsten. Ett externt 
företag skickar ut enkäter och sammanställer svaren. Enkäten 
innehåller frågor både om kontakten med myndigheten och 
med utföraren.

Inom de områden där svarsfrekvensen är högst redovisas 
svaren på tre frågor. Siffrorna redovisar ett medelvärde på en 

Äldreboende 
(svarsfrekvens	inom	parentes)

Personalen tar hänsyn  
till mina önskemål

Personalen visar respekt 
för mig

Jag är nöjd med  
mitt äldreboende

3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5

2014 (59 %)

2013 (61 %)

2012 (54 %)

2011 (64 %)

Hemtjänst över 65 år 
(svarsfrekvens	inom	parentes)

Personalen tar hänsyn  
till mina önskemål

Personalen visar respekt 
för mig

Jag är nöjd med  
hemtjänsten

3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5

2014 (69 %)

2013 (71 %)

2012 (68 %)

2011 (73 %)

5-gradig skala, där 1 = tar helt avstånd och 5 = instämmer 
helt.

De frågor som redovisas lyder i sin helhet:
• Personalen tar hänsyn till mina önskemål.
• Personalen visar respekt för mig.
• Jag är nöjd med min insats. 

Hemtjänst under 65 år 
(svarsfrekvens	inom	parentes)

Personalen tar hänsyn  
till mina önskemål

Personalen visar respekt 
för mig

Jag är nöjd med  
hemtjänsten

3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5

2014 (57 %)

2013 (58 %)

2012 (68 %)

2011 (57 %)

Socialpsykiatri 
(svarsfrekvens	inom	parentes)

Personalen tar hänsyn  
till mina önskemål

Personalen visar respekt 
för mig

Jag är nöjd med  
det stöd jag får

3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5

2014 (39 %)

2013 (46 %)

2012 (48 %)

2011 (46 %)
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Personalen tar hänsyn  
till mina önskemål

Personalen visar respekt 
för mig

Jag är nöjd med  
det stöd jag får

För år 2012 har vuxengruppens svar inte redovisats.

Individ- och familjeomsorg vuxengruppen 
(svarsfrekvens	inom	parentes)

3,4 3,6 3,8  4 4,2 4,4 4,6  4,8

2014 (57 %)

2013 (40 %)

Personalen tar hänsyn  
till mina önskemål

Personalen visar respekt 
för mig

Jag är nöjd med  
det stöd jag får

För år 2012 har gruppens svar inte redovisats.

LSS, boendestöd  
(svarsfrekvens	inom	parentes)

3,4 3,6 3,8  4 4,2 4,4 4,6  4,8

2014 (35 %)

2013 (46 %)

Externa utvärderingar
En granskning av hemtjänsten genomfördes av Ernst & Young 
på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nacka kom-
mun. Syftet var att bedöma om biståndsbedömningen är 
likvärdig och rättssäker samt om styrning, uppföljning och 
kontroll av hemtjänsten är tillräcklig.

Granskningen för uppföljningen av utförare visade bland 
annat på att en regelbunden uppföljning av verksamheten 
med ett starkt fokus på kvaliteten i ett brukarperspektiv finns. 
Granskningen visade även på områden som kan förbättras. 

Några av de rekommendationer som lämnades avseende avtal 
och uppföljningen av utförare var:

• De villkor som ställs om verksamhetens resultatkvalitet för 
att bli godkänd som utförare behöver tydliggöras.

• Modellen för hantering av brister i avtalen bör utvecklas.
• Inriktning och omfattning på uppföljningen bör baseras 

på en riskbedömning. Fler besök i verksamheterna och 
fördjupade avtalsuppföljningar behövs. 

• Uppföljningarna bör löpande presenteras för nämnd.*

*  Från och med augusti 2014 anmäls alla verksamhetsbesök  
 till nämnd.
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Kvalitet i insatser – utveckling under 2014
Insatserna följs upp med olika metoder. Den samlade bedöm-
ningen är att insatserna har god kvalitet. 
• Personalens utbildning är ett mått på kvalitet. Inom hem-

tjänsten ska hälften av personalen ha adekvat utbildning. 
Även om det har blivit bättre anger många anordnare att 
det är svårt att anställa personal med adekvat utbildning. 
En uppföljning av de hemtjänstföretag som fått dispens 
på lägre utbildningsnivå på personal pågår. Inom särskilt 
boende har andelen undersköterskor återigen ökat och är nu 
i stort mycket bra. Några verksamheter för målgrupperna för 
funktionsnedsatta uppfyller inte heller utbildningsnivån. 

• Dokumentation och genomförandeplaner har för de flesta 
verksamheter förbättrats de senaste åren även om innehål-
let fortfarande behöver utvecklas.

• Hälso- och sjukvården inom särskilda boenden håller gene-
rellt en godtagbar standard. Andelen trycksår har sjunkit 
och allvarlighetsgraden har minskat. Nattfastan har dock 
blivit längre vid flera boenden. Resultaten kommer att 
följas under 2015.

• Brukarna är den viktigaste källan till kunskap. Socialtjäns-
tens brukarundersökning visar återigen på att de brukare 
som svarar till största delen är nöjda med sin insats. Men 
andelen utförare som genomför egna brukarundersökning-
ar är fortfarande för låg. I verksamhetsbesöken intervjuas 
nu brukare i större utsträckning än tidigare.

• Två av de socialpsykiatriska särskilda boendena uppfyller 
sedan länge inte kraven på egna kök och hygienutrymmen.

• I syfte att förebygga placeringar av barn har insatsen Multi 
System Treatment (MST) erbjudits fler barn. Det är en 
insats där man intensivt arbetar nära familjen inom flera 
områden samtidigt. 

• Den förenklade handläggningen av ansökan om boende-
stöd/kontaktperson har lett till att antalet personer som 
får insatsen har ökat markant. De som ansöker har stora 
svårigheter att få ihop vardagen. Om boendestöd är det 
bästa stödet för dessa personer behöver utredas. 

• Satsningen på förebyggande och öppna insatser fortsät-
ter. En öppen mottagning för barn och unga med psykisk 
ohälsa, ”Horisonten barn och unga”, i samverkan med Boo 
vårdcentral har öppnat. Det generella föräldrastödet har 
utvecklats genom att ABC föräldraträffar har erbjudits i 
kommundelarna Boo, Sickla och Älta. Äldre medborgare 
erbjuds +90 gympa på ett antal gym i Nacka. Genom för-
bättrad styrka minskar risken för fallskador och gympan 
blir också ett socialt sammanhang som ökar livskvaliteten 
för de över 90 år. 
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Genom att ta fram och utveckla jämförande kvalitativa mått 
på resultat inom olika verksamheter, kan kommunen få ett 
bättre underlag för prioriteringar och beslut.

Det landsomfattande ”Öppna jämförelser” sammanställs 
av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrel-
sen började inom området äldreomsorg, men finns nu även 
inom barn och unga, stöd till personer med funktionsnedsätt-

JÄMFÖRELSER MED ANDRA KOMMUNER

ning, missbruks- och beroendevård och ekonomiskt bistånd. 
Inom äldreområdet finns många statistiska mått. Inom de 
övriga områdena är det hitintills främst de sedvanliga kvalitets-
indikatorerna om självbestämmande, helhetssyn och samord-
ning, rättssäker handläggning, kunskapsbaserad verksamhet 
och tillgänglighet som efterfrågas.

Öppna jämförelser
Uppgifterna samlas in genom kvalitetsregister och enkäter till kommunerna. 

Färgmarkerat röd/gul/grön:

Grön färg för de 25 procent av kommunerna med de bästa resultaten.

Röd färg för de 25 procent av kommunerna med de sämsta resultaten

Gul färg för resultaten däremellan.
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Nacka kommun placerar sig strax över riksgenomsnittet 
när det gäller nöjdhet både vad gäller hemtjänst och särskilt 
boende. Äldres synpunkter på att personalen har tid med att 
utföra arbetet ligger i hemtjänst över genomsnittet i riket och 
i särskilt boende på samma nivå som genomsnittet.  Trygghet i 
hemmet och i boendena har generellt låga siffror. Nacka kom-
mun har betydligt högre siffror än riket vad gäller hemtjänsten 
och lägre siffror än riket vad gäller särskilt boende. Vad gäller 
bemötande ligger Nackas särskilda boenden fortfarande strax 
under riket medan bemötandet inom hemtjänsten är bättre 
än i riket och mycket bättre jämfört med Stockholms län. 

Verksamheten ska så långt som det är möjligt anpassas 
efter den äldres behov och önskemål. Indikatorn avser att 
spegla de äldres möjlighet att påverka utformningen och 
genomförandet av det stöd och den omsorg som ges. Att 
personalen tar hänsyn till den äldres åsikter och önskemål är 
en förutsättning för en individanpassad verksamhet och för 
den äldres möjlig heter att kunna påverka. Andelen personer 
som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till 
åsikter och önskemål är mycket hög inom hemtjänsten i 
Nacka (93 procent) även jämfört med riket. Procentandelen 

är lägre för särskilda boenden (79 procent) men på samma 
nivå som i riket.

Individ– och familjeomsorgen
Överenskommelse om samverkan för barn och unga

                   Barn och ungdomspsykiatrin Förskola Skola

Nacka Ja Nej Ja

Stockholms län 77% 54% 64%

Riket 81% 56% 61%

Samverkan med andra instanser är nödvändigt för att ge bästa 
möjliga insatser och för att kunna se till hela barnets situation. 
Överenskommelser ska underlätta samverkan och kan ses som 
ett första steg att formalisera den. Därefter behöver överens-
kommelserna regelbundet följas upp för att se hur samverkan 
fungerar i praktiken. Liksom många andra kommuner har 
Nacka kommun överenskommelser med barn- och ungdoms-
psykiatrin. Överenskommelser finns även med skola, vilket 
inte är lika vanligt i andra kommuner. Liksom hälften av 
kommunerna i riket saknas överenskommelser med förskola. 
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Standardiserade bedömningsinstrument  
för barn och unga
För att få en heltäckande information om en persons situation 
inom ett visst område använder socialsekreterare mer och mer 
standardiserade bedömningsinstrument som stöd. 

De används för ungdomar vid misstanke om missbruk 
både i Nacka och i de flesta kommuner i Stockholms län. För 
utagerande beteende används inte standardiserade bedöm-
ningsmetoder i Nacka. Jämfört med andra kommuner i 
Stockholms län där två tredjedelar använder sådana. 

För vuxna används standardiserade bedömningsinstrument 
ofta både i Nacka och i andra kommuner i riket. Det är inte 
lika vanligt att använda resultaten på gruppnivå som underlag 
för verksamhetsutveckling. Detta görs i vissa delar i Nacka.

Standardiserade bedömningsinstrument  
för vuxna

 Standardiserade  Verksamhetsutveckling 
 bedömningsmetoder som  utifrån resultat av 
 underlag för behov av insats systematisk uppföljning

Nacka  Ja Ja

Stockholms län  97% 67%

Riket  89% 59%

När en person har behov av insatser både från socialtjänsten 
och hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med 
landstinget upprätta en individuell plan. Syftet med planen  
är ett ökat inflytande och delaktighet för den enskilde, 
förbättrad samordning av insatser samt att ge en helhetsbild 
av den enskildes situation för både den enskilde, närstående 
och berörda vård- och omsorgsgivare. Planen ska följas upp 
kontinuerligt. Socialstyrelsen efterfrågar därför om de i 
kommunerna som arbetar med vuxna personers problem har 
rutiner för att delge information om samordnad individuell 
plan. Det saknades i Nacka liksom hos nästan två tredjedelar 
av kommunerna i riket. 

 Rutiner för att delge information  
 om samordnad individuell plan  
 för vuxna

Nacka  Nej

Stockholms län  36%

Riket  34%

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Överenskommelse om samverkan
 

Försäk
rings
kassan

Lands
tingets 
barnha
bilitering

Lands
tingets 
vuxen
habilite
ring

Lands
tingets 
barnpsy
kiatri

Lands
tingets 
vuxen
psykiatri

Nacka Nej Ja Nej Ja Ja

Stock

holms 

län

11% 45% 29% 47% 55%

Riket 17% 38% 30% 50% 56%

Överenskommelser om samverkan med andra instanser är 
ett utvecklingsområde för många kommuner. I Nacka finns 
överenskommelser med barnrehabilitering, barnpsykiatri och 
vuxenpsykiatri.

Tillgänglighet 
Information är en form av tillgänglighet. Därför efterfrågas 
hur kommunerna informerar om rättigheter enligt lagen om 
särskilt stöd (LSS) till medborgare. 

 Information om LSS Information om LSS 
 på lättläst svenska  som talad information

Nacka Ja  Ja

Stockholms län 45%  50%

Riket 42%  46%

Tillgänglig information om LSS finns som talad information 
och som lättläst svenska på www.nacka.se. I riket som helhet 
har hälften av kommunerna information på dessa sätt. 

Rättssäkerhet
Andelen beslut om bostad med särskild service, daglig verk-
samhet och ledsagarservice som följs upp var mycket hög (93 
procent) och särskilt jämför med andra kommuner. 
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Väsentlighets och riskanalys – Nackas  
arbetsmodell för utveckling
För att se vilka områden som är viktiga att utveckla under 
kommande år tar ledningsgruppen fram uppgifter från 
föregående år på samma sätt och inom samma områden som 
beskrivs i denna kvalitetsredovisning. Det är bland annat 
resultat, kostnadsutveckling, uppföljningar och granskningar, 
och omvärldsbevakning som analyseras. 

Analysen ska identifiera de områden som är väsentliga 
för nämndens ansvarsområde, och säkerställa att nämndens 
strategiska mål är tydligt kopplade till kommunens övergri-
pande mål. Denna sammanställning blir en väsentlighets- och 
riskanalys och är en del av Nackas utvecklade mål- och resul-
tatstyrning. Väsentlighets- och riskanalysen tas i nämnd och 
används på planeringsdagar som underlag för prioriteringar 
och för vilka åtgärder som måste vidtas. Analysen underlättar 
också ett långsiktigt sätt att arbeta.

Social och äldrenämndens väsentliga  
områden 2015
• Rätt stöd
• Rättssäker handläggning
• Förebyggande arbete
• Service
• Volym- och kostnadskontroll

Rätt stöd 
Socialtjänsten ska bygga på forskning och beprövad erfaren-
het samt den enskildes delaktighet. Vi ska fortsätta att upp-
datera ledningssystem för kvalitet med IT – stöd. Kunskapen 
på gruppnivå om vilka som kommer till socialtjänsten och om 
deras livssituation förändras efter det att insatserna avslutas 
ska öka. Kunden ska ha starkt inflytande i sin utredning och 
val av insats. Information och vägledning till kunderna ska 
förbättras.  Flera av socialtjänstens målgrupper behöver adek-
vat boende både idag och i framtiden. Aktiv medverkan i plan 
och byggprocessen och samverkan med fastighetskontoret 
och andra aktörer behövs för att säkra detta. 

Rättssäker handläggning
En rättssäker handläggning förutsätter att socialtjänsten 
kan rekrytera handläggare och chefer med rätt kompetens. 
Därför ska rekryteringsprocessen förbättras och utvecklas. 
Alternativa karriärmöjligheter behöver öka. Uppföljningen av 
rättssäkerheten fortsätter och gemensamma verktyg för mer 
likvärdiga bedömningar ska implementeras.

Införandet av verksamhetssystemet Combine fortsätter. 
Det ska bidra till en effektivare handläggningsprocess och 
uppföljning. 

Förebyggande arbete  
Socialtjänsten ska aktivt initiera samverkan med andra aktörer 
för att utveckla arbetet på hälsofrämjande arenor för att nå alla 
målgrupper. Det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, 
droger och tobak (ANDT) ska utvecklas. En treårig handlings-
plan för ANDT-arbetet togs av nämnden under året, och arbetet 
fortskrider enligt planen. Socialtjänstens arbete kring medbor-
garnas delaktighet och inflytande i syfte att stärka en god hälsa 
för den enskilde ska utvecklas.

Service
Det ska vara enkelt och lätt att komma i kontakt med social-
tjänsten land annat genom förenklad handläggning.  Tillgäng-
ligheten och servicen till medborgaren ska öka bland annat 
genom att utveckla IT-lösningar och webbaserade tjänster.

Volym och kostnadskontroll
För en kostnadseffektiv verksamhet ska metoder utvecklas och 
tillämpas. Där ingår en gemensam modell för målstyrning samt 
ett anpassat verksamhetssystem med utdata som möjliggör 
uppföljningar. 

SOCIALTJÄNSTENS UTVECKLINGSOMRÅDEN
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SOCIAL- OCH ÄLDRENÄMNDEN I SIFFROR

Kostnaderna för socialtjänstens verksamhet och personal var 1 336 miljoner 2014. 
Den totala kostnaden fördelas enligt följande: 

IFO Barn Unga; 90,5 mnkr (7 %)

IFO Försöjningsstöd och vuxen; 96,2 mnkr (7 %)

LSS/SoL yngre 65 år: 357,1 mnkr (27 %)

Socialpsykiatri; 37,9 mnkr (3 %)

Äldre; 608,4 mnkr (45 %)

Nämnd och nämndstöd inkl. myndighetsorganisation;  
146,5 mnkr (11 %)

IFO Barn Unga 

IFO Försörjningsstöd och vuxen

LSS/SoL yngre 65 år

Socialpsykiatri

Äldre

Nämnd och nämndstöd (inkl. MH)

Kostnaderna ökade med sex procent jämfört med år 2013. 

Ökningen beror på flera orsaker:
• två procent består av en höjning av checkbeloppen på 

insatser som kommunfullmäktige beslutat om,
• fyra procent beror på att fler kunder får insatser från social- 

och äldrenämnden och att en del kunder får mer eller fler 
insatser. 

Kostnadsökningen för kunder och insatser har legat på fyra 
procent per år de senaste sex åren.  Befolkningsökningen har 
också varit stabil på två procent per år under samma period. 
Det betyder att antal kunder med insatser har ökat mer än 

befolkningen. Exempel på ökningen av kunder och insatser 
är att fler kunder får stöd och service på grund av funktions-
nedsättning. De får även fler insatser. Inom Barn och Unga 
ökar ärendemängden och som också lett till ökning i behovet 
av insatser.

Kostnaden för social och äldrenämnden de tre senaste åren  
(i miljoner kronor)

År 2012 2013 2014

Mnkr 1183 1258 1336
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