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(SD); kl. 08.00. Lokal, Elektron

Förslag till justerare
Ordinarie: Harke Steenbergen (S) Ersättare: Carl Johan Ekström (M)
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Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2020-03-23
Diarienummer: SN.2020.31

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning - efter februari

Förslag till beslut i socialnämnden
1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning
Total avvikelse gentemot periodbudget per nov månad visar + 148 tkr

Avvikelser per verksamhet redogörs i denna uppföljning.

Ekonomi skapar en ny aktivitet för kostnader som uppstår med anledning av Corona.

Utfall som hör till aktiviteten är per denna uppföljning inte identifierade.

Prognos totalt: - 2 500

Socialförvaltningen

(tkr)

Verksamhet Budget

2020

Avvikelse

per feb

Prognos

per feb

Förvaltningsledning SF 3 741 206 +0

Stöd och vägledning 39 279 253 +0

Äldre, funktion, hälso-

sjukvård

165 522 -1 022 +0

Administration och bistånd 21 288 712 -2 500

TOTALT 229 830 149 -2 500



Socialförvaltningen 2(3)

Gnesta kommun, 646 80 Gnesta, Västra Storgatan 15, organisationsnummer: 212000-2965

telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Förvaltningsledning

Bedömningen är att verksamheten följer budget och att positiv avvikelse mot

periodbudget + 206 tkr ska förbrukas under året.

Prognos: Enligt budget

Stöd och vägledning

Verksamheten finansieras till stor del med hjälp av statsbidrag från Migrationsverket

Enhetschef för Vuxenutbildning visar en negativ avvikelse som ska täckas upp från

Enhetschef för Stöd till arbete genom internfördelning av statsbidrag, samt

periodiserade kostnader i januari för utbildningsinsatser under kommande månader.

Total positiv avvikelse mot linjär periodbudget 252 tkr beror på takten i utfallen.

Prognos: Enligt budget

Äldreomsorg och omsorg om personer med
funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård

Verksamheten visar en avvikelse mot periodbudget – 1 022 tkr.

Samtliga enheter belastas med decemberlöner för timanställda i januari vilket

återhämtas först i december i år.

Det ekonomiska utfallet i verksamheterna kommer att påverkas av Corona pandemin,

enheterna följer kostnaderna för att kunna påvisa de ekonomiska konsekvenserna av

pandemin.

Budgeten för hemtjänsten baseras på timpris för utförd tid hos brukare/patient.

Verksamheten håller på att anpassa personalstat mot utförda timmar, då det i dagsläget

är för hög personalstat mot utförda timmar.

Per februari utförs tiden fortfarande 100% internt.

Personlig assistans budget är lagd med en åtgärdsplan att minska kostnaden för

obetald väntetid plus att övergå till PAN anställda.

Strandhagen har en negativ avvikelse p.g.a. en hög personalfrånvaro.

Kortvård visar negativ avvikelse p.g.a. periodiseringar och internfördelningar.

Prognos: Enligt budget



Socialförvaltningen 3(3)

Gnesta kommun, 646 80 Gnesta, Västra Storgatan 15, organisationsnummer: 212000-2965

telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Administration- och bistånd

Verksamheten visar en positiv avvikelse mot periodbudget +712 tkr, avvikelsen
beror ärenden för bostadsanpassning som kan komma när som helst under året och

verksamhetssystem som också tidsmässigt förskjuts.

Den negativa avvikelsen är alla ansökningar om färdtjänst för skolungdomar

och prognosen tar hänsyn till årsavräkning från leverantör av färdtjänst som

inte rymts i ram.

Prognos: -2 500 Mkr

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-03-23

Ann Malmström Cathrine Tammemägi

Förvaltningschef Ekonom



Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2020-03-13
Diarienummer: SN.2020.12

Socialnämnden

Ansökan om bidrag - BRIS

Förslag till beslut i socialnämnden
1. Socialnämnden beslutar att delvis bevilja ansökan från Bris Region Mitt och beviljar 11

365 kronor i ekonomiskt bidrag för verksamhetsåret 2021, istället för det sökta bidraget

om 26 000 kronor.

Sammanfattning
Bris är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för barns rättigheter i samhället. Barns

kontakter med Bris fortsätter att öka och Bris vittnar om en oroande utveckling i samtalen.

Bland annat berättar barn om; ökade vittnesmål om våld, barns utsatthet i vardagen och

psykisk ohälsa med mera. Bris finns som stöd för barnen varje dag, året om, och de lyssnar,

stärker och stöttar när ingen annan vuxen i deras liv gör det. Bris ansöker om 26 000

kronor i bidrag för verksamhetsåret 2021. Bris region mitt ansöker om bidrag från flera

kommuner i Sörmland och kringliggande kommuner.

Förvaltningens synpunkter
Socialnämnden i Gnesta vill vara med och bidra till Bris verksamhet och på så vis vara en

del i kampen för ett bättre samhälle för alla barn. Socialnämnden beviljar 11 365 kronor i

bidrag. Summan motsvarar 1 krona per kommuninvånare i Gnesta, baserad på den senaste

mätningen som gjordes den 31 december 2019.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys bedöms inte var aktuell i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-03-13

2. Ansökan om bidrag från Bris inkommen 2020-02-10



Socialförvaltningen 2(2)

Gnesta kommun, 646 80 Gnesta, Västra Storgatan 15, organisationsnummer: 212000-2965

telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Ann Malmström Stefan Gjuse

Förvaltningschef, Socialförvaltningen Verksamhetschef Stöd- och vägledning

Ida Claesson

Utredare, Socialförvaltningen

Sändlista
~ Bris Region Mitt, Box 101 47, 121 28 Stockholm-Globen

~ Verksamhetschef, Stöd- och vägledning



RIS 
Till Socialnämnden 

Gnesta kommun 

Gnesta kommun 

Ink: 2020 -02- 1 0 
Dnr.  
För handläggning.  

2020-02-06 

Ansökan om bidrag 

Bris region Mitt ansöker härmed om 26 000 kr för år 2021. 

Bris — Barnens rätt i samhället 

Alla barn är olika men de har exakt samma mänskliga rättigheter - Den 1 januari 2020 var en 

historisk och efterlängtad dag. Då blev barnkonventionen svensk lag. Bris ser tyvärr att det finns 

omfattande brister kring barnets rättigheter då barn dagligen vittnar om detta i samtal med Bris. De 
berättar de inte blir lyssnade på, inte får stödet de har rätt till eller inte får tillräcklig information i 
kontakt med det offentliga. Här fyller Bris en viktig funktion. Vi finns här för stöd varje dag, året om. 
Vi lyssnar, stärker och stöttar barnet när ingen annan vuxen i deras liv gör det. 

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

Bris möter barn och unga på deras egna arenor och erbjuder ett tillgängligt stöd utifrån varje barns 

behov. Bris stöd har inga kommungränser utan ger stöd till barn oavsett var i landet barnet bor. Bris 

erbjuder ett tryggt, anonymt och kostnadsfritt stöd till barn och unga upp till 18 år. 

Barns kontakter med Bris fortsätter att öka och 2018 hade Bris 29 072 kurativa samtal med och om 

barn och unga i hela Sverige. Bris ser en oroande utveckling i samtalen, bland annat berättar barn 

om: 

• Ökade vittnesmål om våld 

• Barns utsatthet i vardagen ökar 

• Den psykiska ohälsan är utbredd 

• Allvarsgraden i samtalen ökar 

• Tilltagande brister i samhällets stöd 

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

Bris erbjuder även telefonstöd för vuxna om barn via Bris vuxentelefon på svenska, engelska och 

arabiska samt till idrottsledare. 

Bris ger också föräldraskapsstöd och utbildning för professionella. 



B IS 

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

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

Vad är Bris? 

• Bris grundades 1971 och är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. 

• Vår vision är att varje barn känner till sina rättigheter och lever i ett samhälle där barnets 

rättigheter tillgodoses. 

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

mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. 

• FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionslagen, utgör grunden för Bris arbete 

och Bris bidrar med sitt arbete till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. 

• Vår verksamhet drivs av insamlade medel och vår möjlighet att hjälpa barn står i direkt 

relation till det ekonomiska stöd vi får. 

• Bris finns för alla barn och vår ambition är att alltid möta barn och unga på deras arenor och 

erbjuda tillgängligt stöd i den form de efterfrågar. 

• 2016-2018 hade Bris 77 500 kurativa kontakter med barn via chatt, mail och telefon. 

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

Vänliga hälsningar, 

Anneli Grip 

Regionombud Bris 

anneli.grip@bris.se 

Bris — Barnens rätt i samhället 

Box 101 47, 121 28 Stockholm-globen 

Tel: 08-598 888 00 

www.bris.se 1 Org.nr: 80 20 13-3420 

PG: 90 15 04-1 1 BG: 901-5041 



BRIS 

Bilagor med ansökan från Bris region Mitt 2021 

1. Ansökningsbrev 2021 

2. Bris årsberättelse 2018 (med bl.a. ekonomisk redovisning, 
verksamhetsberättelse och effektrapport) 

3. Bris långsiktiga plan 

4. Bris stadgar (antagna 2019-05-18) 

5. Budget 2020 och prognos 2021 

OBS: Bris årsberättelse för 2019 publiceras i maj 2020 

Bris — Barnens rätt i samhället 
Box 101 47, 121 28 Stockholm-globen 
Tel: 08-598 888 00 
www.bris.se 1 Org.nr: 80 20 13-3420 
PG: 90 1504-1 1 BG: 901-5041 



ÅRSBERÄTTELSE 2018 

BRIS-IDOLEN 

NTLIGEN! 
BLIR LAG 

AR MOBBAD 0 
STÖD AV BRIS 

ÖG OM SIN KAMP MOT 
PSYKISK OHÄLSA 

RATORN TIPSAR. 
SAMTALAR DU 



Tio steg mot 
ett samhälle 
där barnets 
rättigheter 
respekteras 
Bris långsiktiga plan för 2017-2021 

BRIS 



Barnens rätt i samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation 

som särskilt ska bistå utsatta barn och unga samt upprätta möjligheter för dem att föra en dialog 
med vuxna. FN:s konvention om barnets rättigheter utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet 

finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. 

Arenavägen 61/Box 10147, 12128 Stockholm 1 08-598 888 00 1 www.bris.se 1 info@bris.se 



"Detta är första gånge 
jag  berättar för  någon 

hur jag faktiskt mår. 
Det känns läskigt men 

jag vill ju ha hjälp!" 
-  Mejl till Bris 



BRIS Bris långsiktiga plan för 2017-2021 

Inledning 

B
ris vision är ett samhälle där varje 
barn känner till sina rättigheter och 
där barnets rättigheter tillgodoses. 
Det är en lång väg kvar att gå, och 

för att komma dit behövs både visionära 
idéer och praktiskt arbete i vardagen. 

Det här är Bris strategi för åren 2017-2021, 
vår långsiktiga plan som ska hjälpa oss att 
uppnå ett samhälle där barnets rättigheter 
respekteras. Planen summeras i Tio steg 
mot ett samhälle där barnets rättigheter 
respekteras. Dessa tio steg ska vara 
vägledande för hur Bris verksamhet bedrivs 
under denna period. 

När vi når år 2021 ska vi kunna se att den 
psykiska ohälsan har börjat minska bland 
barn och unga och att barnets rättigheter 
stärkts. Vi ska ha utvecklat vår verksamhet 
och fler barn än tidigare ska ha fått 
stöd av Bris genom befintliga och nya 
stöderbjudanden, utifrån barnets behov. 
År 2021 ska allmänheten, de som stödjer 
Bris och beslutsfattare, räkna Bris som den 
mest genuina, relevanta och engagerade 
barnrättsorganisationen. Då är vi också en 
relevant samverkansaktör i internationella 
sammanhang. Bris ska också ha gjort en 
förflyttning till att grunden i vår finansiering 
är månatligt givande. 

Det är i Bris möte med varje enskilt barn, 
och med vuxna som ska tillgodose barnets 
rättigheter och behov, som vi stärker  

barnets rättigheter i praktiken. Det är när 
Bris kan samla barns röster, erfarenheter 
och kunskap och använda dem för att 
påverka beslutsfattare, myndigheter och 
allmänheten som vi bidrar till att skapa ett 
samhälle där barnets rättigheter tillgodoses. 

Krig, flyktingströmmar, migration, internet 
och andra globala rörelser bidrar på olika 
sätt till ett behov av att agera både lokalt 
och globalt för barnets rättigheter. Vi möter 
barn som bott i andra länder, barn som 
har erfarenhet av flykt och barn som har 
kontakter i hela världen via internet. Genom 
vårt samlade arbete bidrar vi på många sätt 
till måluppfyllelsen av Agenda 2030 både i 
Sverige och i andra länder. 

Bris strategi för åren 2017-2021 är en 
långsiktig plan för att stärka barnets 
rättigheter. Den svarar på frågor om var 
vi är idag, vart vi är på väg - och hur vi 
tar oss dit. Strategin bryts ner i årliga 
verksamhetsplaner som beskriver hur Bris 
ska arbeta konkret för att nå våra mål och 
förverkliga strategin. Varje år redovisas det 
vi åstadkommit i en verksamhetsberättelse 
och i en effektrapport. 

I arbetet med att ta fram strategin har 
förtroendevalda, anställda, medlemmar och 
barn varit delaktiga. Bris långsiktiga plan för 
åren 2017-2021 antogs av Bris kongress den 
20 maj 2017". 
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Tio steg mot ett samhälle där 
barnets rättigheter respekteras 

Bris ska bredda stödverksamheten och göra den mer attraktivt för en större mångfald av 
barn. 

Bris ska arbeta förebyggande genom stöd till vuxna som ett indirekt stöd till barn. Vuxna 
som ser och agerar för barnets bästa är en skyddsfaktor. 

Genom kommunikation, opinionsbildning och påverkansarbete ska Bris påvisa samhällets 
brister när det gäller att tillgodose barnets rättigheter. Bris ska kräva åtgärder från 
beslutfattare på nationell och regional nivå för en förbättring av barnets rättigheter. 

En stark medlemsorganisation ger kraft och engagemang för barnets rättigheter. Det är 
prioriterat att öka antalet medlemmar och att stärka medlemsinflytandet i Bris. Kopplat 
till principen om delaktighet i Agenda 2030 och artikel 12 i barnkonventionen ska Bris 
stärka barns möjlighet till inflytande i Bris. 

• Bris ska aktivt bidra till måluppfyllelsen av målen i Agenda 2030, lokalt, regionalt, 
nationellt och globalt. 

• Bris ska särskilt fokusera på att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan hos barn 
och unga, att stödja barn som flytt och att arbeta för varje barns rätt att slippa våld. 

Bris ska genom Bris nätverk öka kunskapen om barns livsvillkor, stärka samverkan 
nationellt och regionalt för att mobilisera samhället i arbetet med att stärka barnets 
rättigheter. 

1110

Bris ska stärka sin internationella samverkan. Genom samverkan med omvärlden öka 
förutsättningarna att stärka barnets rättigheter i Sverige, såväl som i andra länder. 

i En förutsättning för Bris verksamhet, att stärka barnets rättigheter, är finansiering 
genom insamling från privatpersoner, företag, stiftelser, kommuner, landsting och andra 
organisationer. Bris ska tydligt fokusera på insamling från privatpersoner. 

• Bris ska eftersträva hög medvetenhet kring den skillnad varje insamlad krona gör för 
verksamheten. 

e 

BRIS Bris långsiktiga plan för 2017-2021 
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BRIS Bris långsiktiga plan för 2017-2021 

Bris vision & syfte 
Vision 

Att varje barn känner till sina rättigheter och lever i ett samhälle där barnets rättigheter 
tillgodoses. 

Syfte 

Att stärka barnets rättigheter; genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera 
samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. På så sätt skapas ett 
bättre samhälle för alla. 

Syftet ska genomföras genom tre verksamhetsområden. Alla i Bris bär ansvaret att arbeta 
för att stärka barnets rättigheter. Bris verksamhet förutsätter finansiering genom insamlade 
medel. 

Stärka barnets rättigheter 

dr T 

  

  

Insamling 
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Bris yttersta intressent är varje barn under 18 år. 

Bris fokuserar särskilt på barn i utsatta situationer och är tillgängligt för alla barn 
som uttrycker ett behov av hjälp. 

Sverige var ett av de första länderna i världen med att skriva under (ratificera) FN:s 
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Att konventionen efterlevs 
är ytterst statens ansvar. Bris utgör en länk mellan barnet, vuxna och samhället. 

_J 

BRIS Bris långsiktiga plan för 2017-2021 

Vem finns Bris 
till för? 

Barnets förväntningar på Bris' 

Att Bris kuratorer lyssnar, förstår, frågar, löser problem, hjälper till, är snälla och tror på 
en 

Att Bris ledning och styrelse gör Bris större så att Bris kan hjälpa fler barn. 

Att Bris för fram alla barns rättigheter till beslutsfattare. 

Att Bris syns så att fler får veta att Bris finns. 

Att alla är välkomna att söka stöd kring det som är viktigt för en själv. 

Bris löfte till varje barn 

Att Bris stödjer, lyssnar och tar varje barns upplevelse på allvar. 

Att Bris arbetar för att fler barn ska kunna få stöd av Bris. 

Att Bris för fram rättigheterna i barnkonventionen till politiker, beslutsfattare och andra 
vuxna. Vi berättar när barns och ungas rättigheter kränks för att det inte ska hända igen. 

Att varje barn som kontaktar Bris får vara anonymt om hen vill det. 

Att alla är välkomna. 

1 I augusti 2016 frågade vi barn om deras förväntningar på Bris. Förväntningarna här är en sammanställning 
av svaren vi fick. 
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BRIS Bris långsiktiga plan för 2017-2021 

Bris värdegrund 

Bris värdegrund vilar på den barnsyn som uttrycks i FN:s konvention om barnets 
rättigheter (barnkonventionen). 

Bris barnsyn 

Varje barn är bärare av mänskliga rättigheter och särskilda rättigheter i egenskap av att vara 
barn. Barnets rättigheter är universella, ovillkorade och gäller varje barn. Det är alltid vuxna 
som är ansvariga för att barnets rättigheter tillgodoses. 

Bris barnsyn innebär att varje barn erkänns, respekteras och skyddas som rättighetsbärare. 
Varje barn har en individuell personlighet, egna behov, intressen och en personlig integritet. 
Bris ska bemöta barnet som kompetent och kapabelt. 1 alla frågor som rör barnet är det 
barnets rättighet att bli hörd och få sin åsikt respekterad och beaktad (artikel 12). Detta är 
en rättighet som ska tillgodoses i alla beslutsprocesser som rör barnet. Det gäller även de 
tre andra grundprinciper som styr efterlevnaden av barnkonventionen: att barnets bästa ska 
komma i främsta rummet (artikel 3), att inget barn diskrimineras (artikel 2) samt barnets rätt 
till liv och utveckling (artikel 6). 

Bris barnsyn är ett gemensamt perspektiv som ligger till grund för verksamheten. 

Bris värdeord 

Värme, Professionalism och Hopp är Bris värdeord. Dessa skall genomsyra Bris som 
organisation och Bris verksamhet. 

Värme innebär att vi möter andra med nyfikenhet, öppenhet och intresse. Vi agerar jämlikt 
med respekt och medmänsklighet. Vi är närvarande i varje möte. 

Med professionalism menas att vi agerar med kompetens och mod att utföra vårt uppdrag på 
ett ansvarsfullt sätt. 

Med hopp menas att vi förmedlar och stärker tron på att förändring är möjlig i allt vi gör. 
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Bris och omvärlden 
Bris verkar i en globaliserad värld. Konflikter som pågår i världen kommer närmare och 
påverkar oss. Det gäller även barnets rättigheter i Sverige, som i allt högre grad påverkas av 
omvärlden. Många av de frågor Bris arbetar med påverkas av beslut som tas på EU-nivå och 
i FN och det är således avgörande att Bris bevakar även dessa processer. Det finns också en 
ökad internationell efterfrågan av Bris kunskap och nätverk för att stärka och utveckla andra 
helplines i världen. Agenda 2030 är de av FN fastställda globala målen för fredliga, hållbara 
och inkluderande samhällen. De bygger på tre principer: universalitet, delaktighet och 
jämlikhet. De globala målen gäller för alla länder och alla människor och Bris bidrar på flera 
sätt lokalt, regionalt, nationellt och globalt till målupfyllelsen av Agenda 2030. Regeringar, 
civilsamhället, den privata sektorn och andra aktörer måste samverka på alla nivåer för att 
målen ska kunna nås. 

Det yttersta ansvaret för att barnets rättigheter tillgodoses vilar på staten (Sverige). Under 
2018 förväntas FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) bli lag i Sverige. 
Samtidigt finns fortfarande stora brister i barnrätten. Ett exempel är att psykisk ohälsa ökar 
bland unga och vården som erbjuds skiljer sig åt inom Sverige. Ett annat exempel är att barn 
som flytt till Sverige inte får sina rättigheter tillgodosedda. 

Det ideella engagemanget är stort och inget tyder på att det minskar. Däremot verkar 
engagemanget ändra karaktär till att bli mer tillfälligt. Bland insamlingsorganisationer är 
konkurrensen fortsatt hög och samarbetet inom många områden otillräckligt. Bris har en hög 
kännedom (97% bland vuxna, SIFO 2017) och trovärdighet bland barn och vuxna i Sverige och 
Bris synlighet har ökat betydligt jämfört med för bara några år sedan. 

Vilka insikter har vi fått? 

Bris behöver tydligare finnas på en global arena. De globala målens principer om jämlikhet, 
deltagande och universalitet ska vara vägledande i Bris verksamhet. Bris vill bryta trenden 
med den ökande psykiska ohälsan och behovet av professionellt stöd till barn kommer 
fortsatt att vara stort. Bris behöver nå ut till fler barn och till fler grupper av barn. Den ökade 
digitaliseringen ställer krav på Bris att hänga med i denna utveckling så att vi finns där barnen 
finns. 
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Framgångsfaktorer 
Bris är en organisation med hög trovärdighet i samhället. 97 procent av alla tillfrågade vuxna 
känner till Bris (SIFO 2017), och nästan lika stor andel barn och unga. För att vara relevanta 
för våra olika målgrupper ska vi vara närvarande, kunniga och agera modigt. 

Närvaro 

Närhet till barns röster och berättelser i stödverksamheten ger Bris kunskap och 
trovärdighet. Barnet har rätt till inflytande i alla frågor som rör barnet. Bris arbetar på 
olika sätt med barns delaktighet och inflytande i planering, utformning och utvärdering av 
verksamheten. Genom att tillföra barnets perspektiv höjer vi verksamhetens kvalitt och 
stärker Bris trovärdighet. 

Ett aktivt deltagande i möten och nätverk är avgörande för såväl en god samverkan 
med andra organisationer, myndigheter och politiker som för samarbete inom den egna 
organisationen (mellan anställda, förtroendevalda och volontärer). 

Kunskap 

Bris har en hög kompetens och kunskap om barnets rättigheter och behov. Bris 
stödverksamhet är professionell och bygger på evidens, beprövade metoder och erfarenhet. 2 
Verksamheten genomsyras av ett salutogent förhållningssätt Bris har gedigen kunskap och 
erfarenhet av att bedriva helplines, av påverkansarbete, opinionsarbete och att mobilisera för 
barnets rättigheter. 

Synlighet 

Synlighet genom kommunikation, opinions- och påverkansarbete har en direkt påverkan 
på hela organisationen. Synlighet ökar antalet kontakter i stödverksamheten och ger 
effekt i påverkansarbetet gentemot politiker, medier och makthavare. Synlighet påverkar 
privatpersoner och sponsorer som vill engagera sig. 

2 Att jobba evidensbaserat innebär att arbetet grundas på forskning och beprövade metoder. 
3 Salutogent betyder hälsofrämjande. Att ha ett salutogent perspektiv betyder att fokus ligger på att öka 

begriplighet (att förstå), hanterbarhet (strategier) och meningsfullhet (hopp) som tillsammans skapar en 
större känsla av sammanhang (KASAM). 
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Målbild 2021 

Det märks att något har börjat hända. Barnets rättigheter tas på större al/vari 
samhället. Den psykiska ohälsan bland barn och unga har minskat och barnets 
rättigheter har stärkts. 

Bris har bidragit till utvecklingen genom att stödja barn, mobilisera aktörer och 
påverka beslutsfattare på alla nivåer i samhället genom att göra barns röster hörda. 
Bris ör tydligt internationellt engagerade och samverkar med ett flertal andra 
organisationer på regional, nationell och internationell nivå. Fler barn än någon gång 
tidigare får hjälp och stöd av Bris, utifrån barnets behov och rättigheter. 

Bris nätverk är den samlande mötesplatsen i samhället för barnets rättigheter. 

Allmänheten, de som stödjer Bris och beslutsfattare anser att Bris är den mest 
genuina, engagerade och relevanta ideella organisationen när det kommer till att 
värna barnets rätt. 

Vi ser ett ökat givande från privatpersoner där grunden är månatligt givande. 

BRIS Bris långsiktiga plan för 2017-2021 

Mål 

Det övergripande målet med Bris verksamhet är att barnets rättigheter stärks. 
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Vad ska vi göra för 
att nå våra mål? 

Bris är en barnrättsorganisation som ska stärka barnets rättigheter genom att: 

Erbjuda stöd utifrån barnets rättigheter och behov 

Mobilisera samhället 

Påverka beslutsfattare 

Som barnrättsorganisation ska all Bris verksamhet utgå från FN:s konvention om barnets 
rättigheter. Bris är en del av civilsamhället och världen och ska under de kommande 
åren verka för att de globala målen i Agenda 2030 förverkligas, med fokus på Hälsa och 
välbefinnande (mål 3), Jämställdhet (mål 5), Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16) 
samt Partnerskap (mål 17). 

Syftet med Bris verksamhet är att stärka barnets rättigheter genom att erbjuda varje barn 
stöd utifrån barnets rättigheter och behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare 
på alla nivåer. En del i påverkansarbetet är att göra barns röster hörda. För att kunna göra 
detta i enlighet med barnkonventionen behöver barnet ha inflytande över och möjlighet att 
kunna påverka verksamheten. Bris behöver också använda sin samlade kunskap i det arbetet. 

För att stärka barnets rättigheter har Bris identifierat tio viktiga steg för att åstadkomma 
ett samhälle där barnets rättigheter respekteras. Dessa tio steg är vägledande för Bris 
verksamhet under åren 2017-2021. 
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Tio steg mot ett samhälle där barnets rättigheter respekteras 

• Bris ska bredda stödverksamheten och göra den mer attraktivt för en större mångfald 
av barn. 

• Bris ska arbeta förebyggande genom stöd till vuxna som ett indirekt stöd till barn. Vuxna 
som ser och agerar för barnets bästa är en skyddsfaktor. 

Genom kommunikation, opinionsbildning och påverkansarbete ska Bris påvisa samhällets 
brister när det gäller att tillgodose barnets rättigheter. Bris ska kräva åtgärder från 
beslutfattare på nationell och regional nivå för en förbättring av barnets rättigheter. 

En stark medlemsorganisation ger kraft och engagemang för barnets rättigheter. Det är 
prioriterat att öka antalet medlemmar och att stärka medlemsinflytandet i Bris. Kopplat 
till principen om delaktighet i Agenda 2030 och artikel 12 i barnkonventionen ska Bris 
stärka barns möjlighet till inflytande i Bris. 

• Bris ska aktivt bidra till måluppfyllelsen av målen i Agenda 2030, lokalt, regionalt, 
nationellt och globalt. 

• Bris ska särskilt fokusera på att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan hos barn 
och unga, att stödja barn som flytt och att arbeta för varje barns rätt att slippa våld. 

Bris ska genom Bris nätverk öka kunskapen om barns livsvillkor, stärka samverkan 
nationellt och regionalt för att mobilisera samhället i arbetet med att stärka barnets 
rättigheter. 

• Bris ska stärka sin internationella samverkan. Genom samverkan med omvärlden ökar 
förutsättningarna att stärka barnets rättigheter i Sverige, såväl som i andra länder. 

En förutsättning för Bris verksamhet, att stärka barnets rättigheter, är finansiering 
genom insamling från privatpersoner, företag, stiftelser, kommuner, landsting och andra 
organisationer. Bris ska tydligt fokusera på insamling från privatpersoner. 

• Bris ska eftersträva hög medvetenhet kring den skillnad varje insamlad krona gör för 
verksamheten. 
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Vad behöver vi för 
kompetens? 
Bris ska kombinera ett professionellt arbetssätt och ideellt engagemang. Det betyder att all 
verksamhet är kvalitetssäkrad, oavsett om den genomförs av volontärer, förtroendevalda eller 
anställda. 

Allt stöd på Bris är professionellt, kvalitetssäkrat och vi strävar efter att ha en hög tillgänglighet. 
Verksamheten vilar på evidens och beprövad kunskap. Verksamheten utvärderas kontinuerligt. 
Allt stöd till barn och unga är i alla delar vuxenlett och bemannas av anställd personal med 
utbildning och kunskap att möta barn i utsatta situationer. 

Anställda och förtroendevalda i hela organisationen har kunskap om barnets rättigheter och 
kunskap om innebörden av en ideell organisation. 

Relationer 

Bris samarbetar med andra aktörer för att bli starkare och nå ut till fler. Bris tillämpar etiska 
riktlinjer i alla samarbeten utifrån fyra områden: mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöfrågor 
och korruption. Organisationer och företag som Bris samverkar med ska visa ansvar inom dessa 
områden. Bris samarbetar aldrig med organisationer eller företag som bedriver verksamhet i 
strid med Bris värderingar, eller som har kopplingar till alkohol-, tobaks-, porr-, prostitutions-
eller vapenindustrin, som utgår från odemokratiska värderingar, som diskriminerar på 
grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, eller har koppling till barnarbete. 

Bris följer riktlinjerna för Svensk insamlingskontroll och FRII (Frivilligorganisationernas 
insamlingsråd), vilket åärker organisationens trovärdighet. 
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Uppföljning och 
utvärdering 

Bris är en lärande organisation. Det betyder att vi hämtar och använder kompetens internt 
och externt. Bris följer regelbundet upp organisationens kännedom och anseende hos 
allmänheten. Verksamhet och större strategiska beslut planeras och utvärderas utifrån den 
skillnad verksamheten gör för barn. 

Bris långsiktiga plan antas av kongressen och ligger till grund för organisationens 
verksamhetsplanering, policydokument och andra riktlinjer för verksamheten. 

Förbundsstyrelsen har det yttersta ansvaret för den löpande verksamheten och ser årligen 
över långsiktiga mål för att säkerställa att organisationen följer strategi och verksamhetsplan. 
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BRIS Antagna på Bris kongress 2019-05-18 

BRIS STADGAR 

1 § Föreningens namn 
Föreningens namn är Bris — Barnens rätt i samhället. 

2 § Ändamål 
All verksamhet i Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) 
och barnsynen i denna. 

Bris är en barnrättsorganisation där syftet med verksamheten är att stärka barnets rättigheter 
och förbättra barns och ungas livssituation. Bris yttersta intressenter är barn och unga under 
18 år. 

Utgångspunkten för Bris arbete är efterlevnaden av varje barns mänskliga rättigheter. Bris 
ska vara tillgängligt för varje barn som uttrycker ett behov av hjälp och särskilt bistå barn och 
unga i utsatta situationer. 

Bris syfte att stärka barnets rättigheter ska genomföras bl.a. genom att: 

• Bris ska fungera som en länk mellan barn, vuxna och samhället. 

• Bris ska stödja barn och unga individuellt under former som präglas av hög 
tillgänglighet. Stödet är alltid kvalificerat och utgår från det enskilda barnets behov. 

• Bris ska verka för att olika samhällsinstanser efterlever FN:s konvention om barnets 
rättigheter. 

• Bris ska påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda och förmedla 
kunskap om barns behov, livssituation och upplevelser till omvärlden. Kunskapen om 
barnets livssituation kommer från Bris egna kontakter med barn, genom barns 
delaktighet, från barn som berättar för andra vuxna där Bris får del av kunskapen 
genom exempelvis omvärldsbevakning, forskning och samarbeten med andra 
organisationer. 

Bris ska ha en närvaro i hela landet, för barn, vuxna, politiker, myndigheter, allmänheten och 
andra intressenter. Bris ska ha kunskap om barns livssituation i hela landet och vara 
tillgängligt för barn och unga i hela landet. Bris ska finnas på de arenor där barn är. 

3 § Organisation 
Bris är en ideell medlemsorganisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. 

Kongressen är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är föreningens verkställande 
organ. Bris är indelat i regioner. 
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4 § Säte 
Bris och styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. 

5 § Medlemskap 
Den som delar Bris värderingar och vill stödja Bris kan bli medlem genom att betala 
medlemsavgift. Medlemsavgiften fastställs av kongressen. Avgift som inkommer till 
föreningen under tiden januari-september avser innevarande kalenderår, om inte avgift för 
innevarande kalenderår redan är betald. I sådant fall ska den avse påföljande kalenderår. 
Avgift som inkommer till föreningen under tiden oktober-december avser påföljande 
kalenderår. Medlemskap gäller till och med mars månad året efter det för vilken 
medlemsavgiften betalats. 

Endast fysiska personer kan vara medlemmar i Bris. Medlemskapet är personligt. 
Vårdnadshavare till barn kan teckna medlemskap för barns räkning endast med barnets 
samtycke. Föreningens enskilda medlemmar tillhör en av föreningens regioner. 

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses 
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte erlagt årsavgift anses även ha 
utträtt ur föreningen per utgången av mars månad året efter det kalenderår för vilken 
årsavgift inte har betalats. 

Medlem som skadar föreningen, bryter mot föreningens stadgar eller mot beslut som 
föreningen fattat eller på annat sätt agerar på sätt som uppenbart strider mot föreningens 
mål eller intressen kan uteslutas som medlem av styrelsen. Medlem äger rätt att yttra sig före 
ett sådant beslut. 

6 § Säkerhet 
Bris ska ha rutiner för att barn skyddas och är trygga i Bris verksamhet. 

Bris ska se till att utdrag ur Polismyndighetens register för arbete med barn begärs in enligt 
gällande lag. 

7 § Kongress 
Ordinarie kongress ska hållas vartannat år under andra kvartalet på tid och plats som 
styrelsen bestämmer. 

Extra kongress ska hållas när styrelsen anser det erforderligt eller om föreningens revisorer 
eller minst hälften av det totala antalet kongressombud som valts vid det senaste 
medlemsmötet i vardera region, gör en skriftlig framställan om detta till styrelsen. Extra 
kongress ska hållas senast två månader därefter. 
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8 § Ärenden vid kongress 
Vid ordinarie kongress ska följande ärenden behandlas: 

1. kongressens öppnande 
2. fastställande av röstlängd samt förteckning över övriga närvarande 
3. val av ordförande vid kongressen 
4. val av protokollförare 
5. val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet 
6. val av en eller två rösträknare 
7. kongressens behöriga sammankallande 
8. fastställande av dagordning 
9. föredragning av granskningsutskottets rapport 
10.föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för 

vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
11.fastställande av resultat- och balansräkning 
12.fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för vart och ett av de senaste två 

räkenskapsåren 
13.långsiktig plan (fyra år) för Bris, 
14.förslag från styrelsen (propositioner) samt inkomna övriga förslag (motioner) 
15.val av styrelseordförande 
16.fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 
17.val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen för tiden fram till och med 

nästkommande ordinarie kongress 
18.fastställande av arvode för styrelsen 
19.val av revisorer och revisorssuppleanter för tiden fram till och med nästkommande 

ordinarie kongress 
20. val av regionernas representanter till granskningsutskottet, samt ersättare till dessa, 

för tiden fram till och med nästkommande ordinarie kongress 
21. val av ledamöter i den nationella valberedningen för tiden fram till och med 

nästkommande ordinarie kongress 
22. fastställande av uppdragsbeskrivning för den nationella valberedningen 
23. fastställande av medlemsavgiftens storlek för nästkommande två kalenderår 
24. övriga ärenden 
25. kongressens avslutande. 

9 § Kallelse till kongress 
Kallelse till kongress utfärdas av styrelsen genom brev eller e-post till kongressombud, 
styrelseledamöter, valberedning, granskningsutskott, revisorer och revisorssuppleanter samt 
till av styrelsen utsedda arbetsgrupper. 

Kallelse till ordinarie kongress ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 
kongressen. 

Kallelse till ordinarie kongress ska innehålla uppgift om tid och plats för kongressen. Till 
kallelsen fogas; förslag till dagordning, årsredovisning med revisions- och 
verksamhetsberättelse för de två senaste räkenskapsåren, långsiktig verksamhetsinriktning 
för Bris, valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisorer, 
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granskningsutskottets rapport, förslag till uppdragsbeskrivning för valberedning samt 
inkomna motioner och styrelsens yttrande över motionerna. 

l kallelse till ordinarie kongress ska särskilt anges de ärenden som ska behandlas enligt 8 
§14. Ärenden som inte upptagits i kallelsen och som inte uttryckligen enligt dessa stadgar 
ska behandlas vid kongressen, får inte företas till avgörande om inte samtliga kallade 
kongressombud eller dessas ersättare närvarar vid kongressen och medger att ärendet 
avgörs. 

Kallelse till extra kongress ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före 
kongressen. 

Kallelse till extra kongress ska innehålla uppgift om tid och plats för kongressen samt det 
eller de ärenden som ska behandlas vid kongressen. Extra kongress får inte fatta beslut i 
andra ärenden än de som uppgivits i kallelsen om inte samtliga kallade kongressombud eller 
dessas ersättare närvarar vid kongressen och medger att ärendet avgörs. 

10 § Motioner 
Motionsrätt till kongressen tillkommer medlem. Motioner ska vara skriftliga och inlämnas till 
styrelsen senast den 25 mars samma år som kongressen ska hållas. 

Styrelsen ska behandla varje motion och upprätta ett yttrande med förslag till beslut. 

11 § Beslutsordning vid kongress 
Beslut och omröstning vid ordinarie och extra kongress sker genom kongressombud. Totalt 
utses 7 kongressombud per region för två år i taget vid respektive regions ordinarie 
medlemsmöte enligt 22 §. Kongressombuden har yttrande-, förslags- och rösträtt vid 
kongressen. Varje ombud har en röst. Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt. 

Styrelseledamot har yttrande-, förslags- och rösträtt vid kongressen, dock inte i frågan om 
ansvarsfrihet för styrelsen (8 § p. 12), val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen 
(8 § p.17), fastställande av arvode för styrelsen (8 § p. 19), val av revisorer och 
revisorssuppleanter (8 § p. 20) eller val av regionernas representanter till 
granskningsutskottet samt ersättare till dessa (8 § p. 21). 

Revisorer, ledamot av granskningsutskottet samt eventuella ledamöter i av styrelsen utsedda 
utskott har yttrande- och förslagsrätt. Kongressen kan välja att ge gäster och experter 
yttrande och förslagsrätt. 

Med undantag för vad som anges i 24 och 25 §§ och vid personval, fattas beslut i sakfråga 
med enkel majoritet, vilket innebär att ett förslag vid en omröstning måste stödjas av mer än 
hälften av det totala antalet avgivna röster. Vid personval anses den vald som fått flest röster 
(relativ majoritet). Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid personval och 
frågor där styrelsen inte äger rösträtt, då lotten avgör. Beslut fattas efter öppen omröstning. 
Personval ska dock ske med slutna röstsedlar om någon så begär. 
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12 § Protokoll vid kongress 
Vid kongress ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det 
ska justeras av ordföranden vid kongressen om hen inte har fört protokollet, och av minst en 
justeringsperson som kongressen har utsett. 

13 § Nationell valberedning 
Den nationella valberedningen ska bestå av fem ledamöter, med personliga ersättare, och ha 
en bred representation från regionerna. 
Valberedningens uppgift är att föreslå ledamöter till styrelsen, att föreslå val av revisorer samt 
val av ersättare till granskningsutskottet. 
Mandatperioden motsvarar en kongressperiod. Särskild uppdragsbeskrivning för 
valberedningen fastställs av kongressen. 

14 § Styrelsen 
Styrelsen ska bestå av ordförande samt det antal ledamöter och suppleanter som 
kongressen beslutat om. Endast medlem kan vara ledamot eller suppleant i styrelsen. 
Ledamöterna och suppleanterna utses av kongressen. Mandattiden för styrelseledamöterna 
och suppleanterna är två år. Styrelsen sammanträder omedelbart efter kongressen för 
konstituering. 

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande. Styrelsen ska förordna två eller flera personer 
till firmatecknare. Styrelsen ska utfärda attestregler. Styrelsen kan utse en eller flera 
arbetsgrupper med uppgift att bereda frågor som styrelsen ansvarar för. Styrelsen upprättar 
förslag till uppdragsbeskrivning för valberedningen inför ordinarie kongress. 

Kongressen beslutar om en långsiktig plan för Bris, styrelsen fastställer budget samt 
verksamhetsplaner inom ramen för denna och andra av kongressen fastställda beslut. 

15 § Styrelsesammanträden 
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år samt då ordföranden eller en ledamot 
begär det. 

Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Som 
styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för eller, vid 
lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid personval gäller som styrelsens 
beslut det förslag som fått flest röster eller, vid lika röstetal, lotten. Röstning sker öppet. 
Sluten omröstning sker vid personval om ledamot så begär. 
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll. Det ska undertecknas av protokollförare 
och justeras av ordföranden, om hen inte har fört protokollet samt av ytterligare en ledamot 
som styrelsen därtill utsett. 
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16 § Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser. 

17 § Kansli och generalsekreterare 
Den dagliga verksamheten utövas genom föreningens kansli och ska ledas av en 
generalsekreterare, som utses av styrelsen. Generalsekreteraren är föredragande i 
styrelsen, har yttranderätt i styrelsen samt äger rätt att till protokollet föra avvikande mening. 
Generalsekreteraren fattar beslut i enlighet med den delegationsordning som styrelsen 
fastställer. 

18 § Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

19 § Revision 
För varje räkenskapsår ska styrelsen avsluta den löpande bokföringen med en 
årsredovisning. Styrelsen ska även för varje kalenderår upprätta en verksamhetsberättelse. 

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska finnas två 
revisorer och två revisorssuppleanter. Av revisorerna ska minst en ordinarie och en 
suppleant vara auktoriserad revisor. Styrelsen ska till revisorerna senast den 1 mars 
överlämna erforderliga handlingar för att revision ska kunna fullgöras. Revisorerna ska 
avlämna revisionsberättelse senast en månad före kongressen. 

20 § Granskningsutskott 
I föreningen ska finnas ett särskilt granskningsutskott. Granskningsutskottet ska bestå av en 
representant från varje region samt totalt två ersättare. Ledamöterna i granskningsutskottet 
nomineras av medlemsmötet för vardera region och utses av kongressen. 
Granskningsutskottet har till uppgift att granska att Bris stadgar efterlevs, samt att beslut på 
kongressen genomförs av styrelsen. Granskningsutskottets rapport ska delges styrelsen och 
föredras vid kongressen. Ledamöter i granskningsutskottet kan inte samtidigt inneha andra 
förtroendeuppdrag i Bris. 

21 § Regioner 
Bris är indelat i regioner som varje medlem tillhör. Antalet regioner i Bris och deras 
geografiska verksamhetsområde fastställs av kongressen. 
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Vartannat år hålls ett ordinarie medlemsmöte, och däremellan då det bedöms erforderligt 
extra medlemsmöte, enligt 22 § inom varje region. På så sätt arbetar Bris för att ta till vara på 
det ideella engagemanget hos medlemmarna samt utveckla relationen mellan Bris anställda 
och Bris medlemmar. 

Regionen har att följa de policys, riktlinjer och strategier som fastställs av styrelsen inom 
ramen för av kongressen fastställda beslut. Var för sig och tillsammans företräder regionerna 
hela Bris. 

I varje region ska det finnas ett regionråd (advisory board) bestående av minst fem och högst 
tio personer som väljs vid regionens medlemsmöte. Styrelsen har till uppgift att fastställa en 
övergripande arbetsbeskrivning för regionråden. Regionrådet har till uppgift att, utifrån av 
styrelsen fastställd arbetsbeskrivning, mobilisera samhället regionalt för barnets rättigheter. 
Chefen för regionenheten sammankallar regionrådet till möten. 

22 § Medlemsmöte 
Ordinarie medlemsmöte ska hållas per region, senast under mars månad vartannat år, det år 
då ordinarie kongress ska hållas. Styrelsen kallar medlemmar samt den regionala 
valberedningen till ordinarie medlemsmöte skriftligt genom Bris nyhetsbrev, Bris hemsida, 
eller på annat sätt minst fyra veckor före medlemsmötet. I kallelsen ska anges tid och plats 
för mötet. Till kallelsen ska bifogas dagordning med angivande av de ärenden som ska 
behandlas vid mötet. 

Vid ordinarie medlemsmöte ska följande ärenden behandlas: 

1. medlemsmötets öppnande 
2. fastställande av röstlängd 
3. val av mötets ordförande 
4. val av protokollförare 
5. val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet 
6. val av en eller två rösträknare 
7. medlemsmötets behöriga sammankallande 
8. fastställande av dagordning 
9. föredragning av Bris verksamhetsberättelse 
10.motioner till kongressen 
11.val av medlemmar i regionråd (advisory board) 
12.val av ledamöter till den regionala valberedningen fram till och med nästa ordinarie 

medlemsmöte 
13.den regionala valberedningens framläggande av förslag till val av kongressombud 

samt dessas ersättare 
14.val av kongressombud samt ersättare för dessa att representera regionen vid 

föreningens kongress under nästkommande två år. 
15.den regionala valberedningens framläggande av förslag till nominering av ledamot 

samt ersättare i den nationella valberedningen 
16.nominering av en ledamot samt ersättare till den nationella valberedningen 
17.den regionala valberedningens framläggande av förslag till nominering av ledamot 

till granskningsutskottet 
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18.nominering av en ledamot till granskningsutskottet 
19.övriga ärenden 
20. medlemsmötets avslutande. 

Extra medlemsmöte ska hållas när det bedöms erforderligt. Styrelsen kallar medlemmar 
till extra medlemsmöte skriftligt genom Bris nyhetsbrev, Bris hemsida, eller på annat sätt 
minst fyra veckor före medlemsmötet. I kallelsen ska anges tid och plats för mötet. Till 
kallelsen ska bifogas dagordning med angivande av de ärenden som ska behandlas vid 
mötet. 

Varje medlem har yttrande- förslags- och rösträtt vid medlemsmöten. Rösträtt kan inte 
utövas genom fullmakt. Beslut kan endast fattas i de frågor som upptagits på 
dagordningen. 

23 § Protokoll vid medlemsmöte 
Vid medlemsmöte ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av 
protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden vid medlemsmötet om hen inte har fört 
protokollet, och av minst en justeringsperson som medlemsmötet har utsett. 

24 § Regionala valberedningar 
De regionala valberedningarna ska bestå av minst två och högst tre ledamöter samt totalt 
två ersättare. Ledamöterna och dessas ersättare utses av medlemsmötet i respektive 
region. De regionala valberedningarnas uppgift är att till medlemsmötet föreslå val av 
kongressombud och medlemmar i regionråd (advisory board), samt att till medlemsrnötet 
föreslå ledamöter till granskningsutskottet samt ledamöter och ersättare till den nationella 
valberedningen som medlemsmötet ska nominera till kongressen för beslut. 

25 § Stadgeändringar 
Beslut om ändring av stadgarna fattas antingen med två tredjedels majoritet vid ordinarie 
kongress eller med enkel majoritet vid två på varandra följande kongresser varav en ska 
vara ordinarie. 

26 § Föreningens upplösning 
Beslut om föreningens upplösning kan fattas med fyra femtedelars majoritet vid två på 
varandra följande kongresser varav den första ska vara ordinarie. Vid upplösande av 
föreningen ska styrelsen ansvara för att föreningens tillgångar används till sådana 
ändamål som överensstämmer med Bris ändamål. 
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BRIS 
RESULTATRÄKNING (TSEK) Utfall 

2018 

Prognos* 

2019 

Budget 

2020 

Prognos 

2021 

Medlemsavgifter 2 164 2 090 2 268 2 340 

Gåvor 

    

Gåvor från aLtmänheten 32 353 26 022 21 320 22 000 

Gåvor från företag och företagssamarbeten 20 263 22 012 27 426 28 300 

PostkodLotteriet basstöd 10 000 9 000 9 000 9 000 

StifteLser/organisationer 1 098 1 189 1 200 1 100 

Summa gåvor 63 715 58 223 58 946 60 400 

Bidrag 

    

Verksamhetsbidrag SociaLstyreLsen 4 250 4 300 4 350 4 400 

Övriga statLiga bidrag 3 662 3 922 3 647 2 000 

Projektbidrag stifteLser och föreningar 9 200 11 570 4 393 8 200 

Bidrag från kommuner/regioner 7 082 6 509 6 702 7 500 

Summa bidrag 24 193 26 301 19 092 22 100 

Nettoomsättning 843 575 1114 700 
Övriga intäkter 30 0 0 0 
Finansiella intäkter 32 657 1 030 50 

TOTALA INTÄKTER 90 976 87 847 82 450 85 590 

KOSTNADER 
Enhetsskostnader exkl. internfördelningar 

Utfall 
2018 

Prognos* 
2019 

Budget 
2020 

Prognos 
2021 

Direkta verksamhetskostnader 

        

Stöd- och regional. verksamhet, Kommunikation/Opinion/Påverkan -48 995 -55 439 -51 626 -54 500 

InsamLing -12 826 -14 270 -15 165 -15 200 

Administration - 1 744 -1 866 -2 094 -2 300 

Totala direkta verksamhetskostnader -63 565 -71 575 -68 885 -72 000 

Kostnader för fördelning till verksamheten 

        

Ekonomi/HR/IT/Stab -12 217 -13 142 -14 338 -14 300 

Gemensamma kostnader BRIS -3 796 -3 492 -3 548 -3 400 

Direkta verksamhetskostnader -16 013 -16 634 -17 886 -17700 

TOTALA KOSTNADER -79 578 -88 209 -86 771 -89 700 

RESULTAT** 11 399 -362 -4 321 -4 110 

*BoksLut pubLiceras i april 2020. 

**Bris erhöLL under 2018 ett större arv om 10 600 tkr. 
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Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Förslag till beslut i socialnämnden
1. Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 1019.

Sammanfattning
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL) ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas senast

första mars varje år.

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits metodiskt. Brister som har upptäckts har

åtgärdats med hjälp av förbättrad organisation, utbildning och ett utökat samarbete

med andra yrkeskategorier.

Ärendebeskrivning

Bakgrund
Patientsäkerhetsberättelsen är en lagstadgad redogörelse för hur arbetet har bedrivits

inom kommunens hälso- och sjukvårdsenhet. Den innefattar även övriga verksamheter

inom Socialförvaltningen där hälso- och sjukvårdsuppgifter har genomförts av

delegerad personal. Patientsäkerhetslagen (PSL) 2010:659. Enligt (PSL) 3 kap. Ska

vårdgivaren upprätta en patientsäkerhetsberättelse senast första mars varje år i vilken

det ska framgå:

· Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår

· Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten

· Vilka resultat som har uppnåtts

· Patientsäkerhetsberättelse ät upprättad för 2019, se bilaga.

Åtgärder för att öka patientsäkerheten
Internkontroller har genomförts genom läkemedelsgenomgångar, hygienronder och

registreringar i olika kvalitetsregister.

Riskbedömningar görs inom områden för att förebygga fall, undernäring, trycksår och

ohälsa i munnen. Detta registreras i nationella kvalitetsregistret Senior alert som utgör

ett stöd i vårt systematiska förbättringsarbete.
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Riskanalyser görs i hälso- och sjukvårdsorganisationen vid ändringar i verksamheten,

vid personalbrist, inför sommarplaneringen och som uppföljning efter avvikelser som

lett till nya instruktioner och således bidrar till en bättring i verksamheten.

Internutredningar görs av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) vid tveksamhet om

en avvikelse har lett eller kunnat leda till en vårdskada.

Journalgranskningar görs av MAS.

Avvikelser registreras i avvikelsemodulen i Treserva för att sedan analyseras, åtgärdas

och följas upp. Dessa analyser är ett lärande och ett led i att se om man måste revidera

rutiner m.m.

Gnesta kommun har sen tidigare varit ett föredöme för nattfaste mätningen som gjorts

tillsammans med Forskning och utveckling i Sörmland (FOU) och vid senaste interna

mätningen hösten 2019 låg vi fortfarande bra till.

Förvaltningens synpunkter
Socialförvaltningen föreslår att nämnden godkänner föreliggande

patientsäkerhetsberättelse.

Ekonomiska konsekvenser

Det kan inte bli några ekonomiska konsekvenser vid godkännande av framskrivet

förslag.

Juridiska konsekvenser

Det kan inte bli några juridiska konsekvenser av framskrivet förslag.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhet bedöms inte vara relevant i detta ärende.

Ärendet avser patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetsberättelsen avser alla personer oavsett könstillhörighet eller ålder.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Förslag till beslut är förenlig med förvaltningens internkontrollplan, uppsatta mål samt

riktlinjer.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-02-13

2. Patientsäkerhetsberättelse 2019
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Inledning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en pati-
entsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet 
och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten.  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att 
bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informat-
ionsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. 
Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens 
ledningssystem för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara 
färdig senast den 1 mars varje år. 

Sammanfattning 

Vårdgivaren Gnesta kommun är enligt 3 kap. Patientsäkerhetslagen (PSL) 
skyldig att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Hög patientsä-
kerhet är ett krav och en kvalitetsfråga. En person som har kontakt med 
kommunens representanter ska känna sig trygg och säker. En anställd ska 
kunna utföra sitt arbete med rätt förutsättningar och metoder så att en sä-
ker vård och omsorg kan ges. 

Att rapportera risker, tillbud och negativa händelser utgör grundpelaren i 
patientsäkerhetsarbetet. Alla medarbetare inom förvaltningen har möjlig-
het att bidra till ett kontinuerligt förbättringsarbete inom verksamheten 
genom att rapportera in avvikelser i avvikelsemodulen i Treserva. Vård-
skador kan förebyggas genom att arbeta strukturerat med avvikelsehante-
ringen. 

Interna avvikelser hanteras framför allt på enhetsnivå. Vid allvarligare av-
vikelser kopplas Medicinskt ansvarig sjuksköterska in för att göra en inter-
nutredning. Externa avvikelser kan vid behov lyftas upp i olika samver-
kans forum med annan huvudman. Båda avvikelseformerna har ett syfte 
att bidra till ett lärande och utveckling av kvalitén och patientsäkerheten. 

Arbetet med att riskbedöma fall, undernäring, trycksår och dålig munhälsa 
och att registrera resultatet och åtgärderna i det nationella kvalitetsregistret 
pågår i det dagliga arbetet. 

Registreringen i Palliativa registret fortgår framöver och målet är att vi ska 
registrera alla uppgifter där vilket vi fortfarande inte har uppnått. 

Målet med att komma under 11 timmar i nattfasta på särskilda boenden 
har uppnåtts.  

Åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten 

 registrering i olika kvalitetsregister. 

 kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen är utförd av farma-
ceut med åtgärdsplan. 
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 hygienrond utförd av hygiensjuksköterska med åtgärdsplan 

 läkemedelsgenomgångar. 

 årshjul för internkontroller upprättad av Medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska (MAS) 

Framtagande av nya riktlinjer av MAS 

MAS har upprättat två nya riktlinjer. 

 riktlinje för instruktion av arbetsuppgift inom den kommunala 
hälso- och sjukvården i Gnesta kommun. 

 riktlinje för delegering av arbetsuppgift inom den kommunala 
hälso- och sjukvården i Sörmlands län. 

Struktur 

Övergripande mål och strategier 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska varje vårdgivare årligen skriva 
en patientsäkerhetsberättelse, som ska beskriva verksamhetens patientsä-
kerhetsarbete under föregående kalenderår. I berättelsen ska det framgå 
vad verksamheten har vidtagit för åtgärder för att minimera risker och ne-
gativa händelser.  

Enligt 3 kap 1 § i patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren planera, leda och 
kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till  kravet på god vård och 
en vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Gemensamt för samtliga verksamhetsgrenar är att upprätthålla och ut-
veckla kvalitet och säkerhet inom ramen för det kvalitetssystem som finns 
i verksamheten samt att ansvara för att patienterna/brukarna får en säker 
och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet.  

Detta möjliggör ordning och reda i verksamheten så att kvalitet uppnås 
och så att händelser som kan leda till vårdskador, missförhållanden eller 
andra avvikelser inte uppstår. Förvaltningen ska bedriva en trygg vård- och 
omsorg av hög kvalitet.  

 vård- och omsorg ska vara lättillgänglig och av god kvalitet. 

 vård- och omsorg ska bygga på respekt för vårdtagaren och vara 

individuellt anpassad. 

 vård- och omsorg ska utföras utifrån vetenskap och beprövad er-
farenhet och förebygga ohälsa. 

 vård- och omsorg ska så långt som möjligt utföras i samråd med 
vårdtagaren eller om detta inte är möjligt i samråd med anhö-
rig/närstående. 

 brukare/patienter ska ha en bra mathållning och måltider i en triv-
sam och lugn miljö. 

 brukare/patienter ska ha en meningsfull tillvaro. 

 brukare/patienter ska kunna vara delaktiga och ha ett självbe-
stämmande. 
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 brukare/patienter ska känna sig trygga och säkra i kontakter med 
olika personalkategorier inom förvaltningen. 

 förvaltningen ska bedriva en trygg vård- och omsorg av hög kvali-
tet.  

Alla medarbetare ska kunna utföra sitt arbete under förutsättningar att en 
trygg och säker vård kan ges. Ledningssystemet ska tydliggöra och synlig-
göra verksamhetens kvalitet och dess resultat för personalen, bru-
kare/patient och övriga medborgare. Tydligheten bildar en säker grund 
och är en förutsättning för att identifiera förbättringsmöjligheter. 

Organisation och ansvar 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Socialnämndens ansvar 

Socialnämnden styrs huvudsakligen av aktuella lagar inom socialtjänstom-
rådet, dessa regleras genom kommunalfullmäktiges stadgar till nämnden. 
Nämnden styrs också genom de mål och uppdrag som ges av kommunal-
fullmäktige 

Socialnämnden utgör vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamhet-
en. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 

Socialnämnden ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt 
som leder till kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 
tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls. 

Socialnämnden i Gnesta kommun har det övergripande ansvaret för att 
den hälso- och sjukvård som erbjuds inom ansvarsområdet uppfyller 
hälso- och sjukvårdslagens krav på en god vård. 

Ansvaret avser: 

 vård och- omsorgsboenden för äldre. 

 hemsjukvård för personer över 18 år och äldre, i ordinärt boende.  

 korttidsvistelse samt växelvård  

 demensdagvård. 

 bostäder med särskild service för personer med psykiska funkt-
ionsnedsättning enligt SoL/LSS. 

 bostäder med särskild service enligt LSS. 

 daglig verksamhet och sysselsättning. 

Verksamhetschefens ansvar 

Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas en verk-
samhetschef som ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinu-
itet och säkerhet i vården tillgodoses. 

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att vård och omsorg 
bedrivs utifrån lagar, föreskrifter, riktlinjer och för verksamheten fast-
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ställda rutiner. 

Verksamhetschefen ska enligt hälso- och sjukvårdslagen svara för att verk-
samheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt 
främjar kostnadseffektiviteten. Inom ramen för ledningssystemet ska verk-
samhetschefen ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för hur det sys-
tematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt ska bedrivas för att kunna styra, 
följa upp och utveckla verksamheten. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar 

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ska tillsammans med verksam-
heten upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom 
ramen för det ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och patient-
säkerhet som finns för den kommunala hälso- och sjukvården. 

MAS utövar sitt ansvar genom att bevaka att hälso- och sjukvårdens kvali-
tet och säkerhet upprätthålls. 

I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvar ingår bl.a. att tillse att 
författningsbestämmelser och andra regler är kända och följs, att det finns 
behövliga direktiv och instruktioner för verksamheten samt att personalen 
inom kommunens hälso- och sjukvård har den kompetens som behövs 
med hänsyn till de krav som ställs på verksamheten. 

Vårdgivaren utreder händelser i verksamheten som har medfört eller hade 
kunnat medföra en vårdskada. MAS har delegation från nämnden att göra 
en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
om händelser som har medfört eller hade kunnat medföra vårdskada.  

Enhetschefens ansvar 

Enhetschefen ansvarar för att genomföra riskanalyser inför större föränd-
ringar i verksamheten så som organisatoriska förändringar, byte 
av/förändrade behandlingsmetoder, medicinskteknisk utrustning m.m. 

Ansvar för att mål formuleras för verksamheten och att dessa nås, samt 
svara för uppföljning och analys av verksamheten så att åtgärder kan vid-
tas för att förbättra vården. 

Se till att det finns personal och utrustning som krävs för en god och säker 
vård. 

Se till att personalen inom verksamheten har kännedom om gällande för-
fattningar, riktlinjer, rutiner och att dessa följs upp. 

Se till att medarbetarna får en adekvat introduktion och fortsatt kompe-
tensutveckling.  

Att utifrån fastställda riktlinjer upprätta lokala rutiner för sin egen verk-
samhet.  

Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar 

Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att hälso- och sjukvårdsar-
betet följer vetenskap och beprövad erfarenhet samt att inom ramen för  

verksamhetens ledningssystem medverka i det systematiska kvalitetsar-
betet. 

Alla anställda som utför hälso- och sjukvård är skyldiga till att bidra så att 
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hög patientsäkerhet upprätthålls. 

Personal som utför delegerade arbetsuppgifter efter att ha erhållit delege-
ring av legitimerad personal är, enligt hälso- och sjukvårdslagen, hälso- och 
sjukvårdspersonal och har det särskilda yrkesansvar som följer av att ar-
betsuppgifterna tillhör verksamhetsområdet hälso- och sjukvård. 

Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och lagstift-
ningen om stöd och service till funktionshindrade, LSS, ska anställda gen-
ast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden 
till den som bedriver verksamheten. 

Personal skall påtala fel och brister som upptäcks genom att skriva avvi-
kelser i avvikelsemodulen i Treserva. 

Struktur för uppföljning och utvärdering 
 uppföljning av mål genom verksamhetens framtidsplan, enligt led-

ningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

 brukarundersökningar. 

 öppna jämförelser. 

 egenkontroller. 

I verksamheten förekommer flera olika metoder för uppföljning, bl.a. nat-
ionella kvalitetsregister, uppföljningar genom egenkontroll, verksamhets-
uppföljningar och avvikelsehantering. 

Då en avvikelse eller risk identifieras är det av stor vikt att ta reda på och 
förklara de bakomliggande orsakerna till varför händelsen inträffade eller 
varför risken finns.  

Varje verksamhetsområde ansvarar för att händelser som inträffat rappor-
teras, utreds, återkopplas, följs upp och att sprida de erfarenheter man fått. 

Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten ansvarar MAS för genomförande 
av egenkontroller gällande dokumentation, hygien, läkemedelshantering 
m.m. 

Förebygga vårdskador 

Att arbeta för att förebygga fall, undernäring, trycksår och ohälsa i mun-
nen är viktigt för att säkerställa god och säker vård och omsorg för fram-
för allt äldre personer. De olika områdena är starkt kopplade till varandra. 
Det nationella kvalitetsregistret Senior alert utgör stöd i vårt systematiska 
förbättringsarbete kring fall, nutrition trycksår och munhälsa och möjlig-
gör en utveckling av arbetet med kvalitet och säkerhet i våra verksamheter. 
Det övergripande målet är att förebygga skada och främja hälsa hos den 
enskilde individen. 

Vårdskador kan förebyggas genom att arbeta strukturerat med avvikelse-
hantering. Förvaltningen hanterar interna och externa avvikelser. 

Interna avvikelser hanteras framför allt på enhetsnivå men kan också ske 
över enhetsgränser beroende på vem/vilka som varit delaktiga.  

En intern avvikelse avslutas efter att planerade åtgärder har följts upp. 
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Externa avvikelser (synergier) hanteras digitalt mellan kommun och region 
Sörmland. Avvikelser hanteras också med tandvårdsenheten i Nyköping. 
Avvikelser följs upp i olika samverkansgrupper mellan region och kom-
mun. 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är hur Socialnämndens verksamhet 
för hälso- och sjukvård samverkar med andra vårdgivare. 

Regionen (Landstinget) och kommunerna i Sörmland har genom när-
vårdssamverkan arbetat fram både en struktur för samverkan liksom ett 
antal stödjande och styrande dokument i samma syfte. 

Exempel på samverkansdokument  

 överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- 
och sjukvårdsområdet mellan Sörmlands region (landsting) och 
kommunerna i Sörmland. 

 överenskommelse om palliativ vård i Sörmland. 

 överenskommelse om rehabilitering/habilitering i Sörmland. 

 överenskommelse om samarbete kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. 

 samverkansavtal om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och 
sjukvården, lokal överenskommelse med Gnesta vårdcentral.  

 överenskommelse mellan kommun, primärvård och tandläkare gäl-
lande uppsökande tandvård i Gnesta kommun. 

 regelbundna samverkansmöten med Gnesta vårdcentral. 

Socialförvaltningen har representanter i: 

 länsgemensamma styrgruppen för närvård. 

 palliativa rådet. 

 hygienrådet. 

 Nutritionsrådet. 

 beredningsgrupp psykiatri, (BGP). 

 arbetsgrupp södra äldre, (ASÄ). 

 arbetsgrupp södra psykiatri och funktionshinder (ASPF). 

 beredningsgrupp för hjälpmedel. 

 fallpreventionsrådet. 

 rådet för vård och omsorg vid demenssjukdom. 

 socialchefsnärverk. 

 MAS/MAR nätverk.  

 nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV). 

 beredningsgrupp psykiatri (BGP). 
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Patienters och närståendes delaktighet 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Vården och behandlingen ska så långt som möjligt utformas och genom-
föras i samverkan med den enskilde individen och om denne önskar även 
de anhörigs/närstående. 

Information om att det finns möjlighet att lämna synpunkter på verksam-
heten ska delges alla patienter och anhöriga/närstående. 

Informationen på kommunens hemsida ska hållas uppdaterad och all per-
sonal ska kunna informera om kommunens anhörigstöd. 

Att vara anhörig, vän eller granne till någon som behöver ditt stöd för att 
klara vardagen kan ställa stora krav på din ork, tid och kunskap. Anhö-
rigstöd kan genom personliga lösningar underlätta livssituationen och 
medverka till ökad livskvalitet - för dig och för den du stödjer/vårdar. 

Socialnämnden i Gnesta betonar därför vikten av stöd till anhörig inom 
samtliga verksamhetsområden inom socialtjänsten. 

Anhörigstöd  

Anhörigstödet i förvaltningen är en förebyggande verksamhet. 
Verksamheten vänder sig till anhöriga som vårdar och stöder en person 18 
år och äldre i ordinärt boende, vård och omsorgsboende eller boende med 
särskild service. Anhörigstödet erbjuder råd, stöd, samtal enskilt eller i 
grupp med andra anhöriga/närstående. Anhörigstödet vänder sig till alla 
medborgare som är folkbokförda inom Gnesta kommun.  

 information om möjligheter till hjälp och stöd från kommun och 
region (landsting). 

 rådgivning och personligt stöd. 

 någon att tala med. 

 efter önskemål gör vi hembesök. 

 delta i anhöriggrupp där du får möjlighet att möta andra i liknande  

situation. 

 anhörigträffar. 

 anhörigkafé. 

Samverkan med Gnestas medborgare 
Verksamheten ska vara lättillgänglig för information till Gnestas medbor-
gare. Information kan inhämtas på Träffpunkten, biblio-
teket/medborgarkontoret. Kommunens servicecenter kan hänvisa till var 
information kan inhämtas. Information finns även på kommunens hem-
sida. 
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Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

Arbetet med avvikelser är grunden för patientsäkerhetsarbetet och innebär 
att utveckla den kommunala vården och omsorgen, därför ska all personal 
registrera avvikelser och händelser. 

En avvikelse ska rapporteras av den som upptäcker att något avvikit, 
denna skyldighet har alla oavsett yrkeskategori. Avvikelsen dokumenteras i 
avvikelsesystemet i Treserva. 

Det kan gälla läkemedel, fallskador, omvårdnad och övriga områden, me-
dicinskteknisk produkt och informationsöverföring m.m. 

Respektive enhetschef har ansvar för att utreda, åtgärda och följa upp av-
vikelser. Resultat redovisas på arbetsplatsträff. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska sammanställer alla avvikelser och gör 
internutredningar och analyser, samt anmäler allvarliga händelser eller risk 
för allvarliga händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 
lex Maria. 

Rutin finns för hantering av avvikelser i avvikelsesystement i Treserva. 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§, 7 kap 2 § p 6,  

Ledningssystemet fastställer att klagomål som inkommer från patienter 
och anhörig/närstående besvaras av enhetschef, dessa utreds bland annat i 
kontakt med patient och/eller anhörig/närstående. 

Klagomål kan komma i form av telefonsamtal, mail, via patientnämnden 
eller IVO. Klagomål som inkommer via patientnämnd eller IVO besvaras 
av verksamhetschef eller MAS. 

Vårdgivaren har ett ansvar att utreda och besvara/återkoppla till den som 
har begärt ett yttrande. Ärenden har utretts och besvarats av verksamheten 
dit klagomålet/synpunkten är riktad. 

En utredning av händelsen påbörjas snarast och återkopplas till den enhet 
som berörs. Patient, anhörig/närstående, patientnämnden eller IVO får 
återkoppling/analys efter utredning. 

Förvaltningschefens ansvar 

 säkerställa att det finns rutiner för att hantera synpunkter och kla-
gomål. 

 säkerställa att det finns rutiner för att hantera avvikelser enligt SoL 
och HSL, missförhållanden eller risk för missförhållanden. 

 säkerställa att det finns rutiner för att hantera händelser som med-
fört eller hade kunnat medföra vårdskada.  

Dessa rutiner finns dokumenterade.  

Verksamhetschefens ansvar (HSL) 

Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas en verk-
samhetschef som kan säkerställa patienten behov av trygghet, kontinuitet, 
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och att samordning och säkerhet i vården tillgodoses. 

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att vård och omsorg 
bedrivs utifrån lagar, föreskrifter, riktlinjer och för verksamheten fast-
ställda rutiner.  

Verksamhetschefen ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kon-
trollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 

 händelseanalys – Avvikelsehantering enligt HSL.  

Enhetschefens ansvar 

Enhetschefen ansvarar för att rutiner och riktlinjer som styr hälso- och 
sjukvårdsuppdraget är kända på enheterna samt att ny personal har den 
kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på verksamhet-
en samt att de får den instruktion som krävs för att utföra uppdragen. 

 hantering av synpunkter, klagomål och avvikelser enligt SoL, LSS 
och HSL. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvar 

 händelseanalys genomförs- avvikelsehantering enligt HSL. 

 hantering av händelse som medfört eller hade kunnat medföra 
vårdskada. 

Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

Genom att tidigt identifiera riskområden i vård och omsorg förebyggs fel 
och brister. För att följa verksamheter under tid är det viktigt att regelbun-
det samla in data. Egenkontrollen avser en regelbunden, systematisk upp-
följning av verksamhetens planering, genomförande, resultat och förbätt-
ringsåtgärder. 

 

Egenkontroll Omfattning Redovisning 

Avvikelser 1 gång per mån Avvikelsesystemet 

Avvikelser 1 gång per år Patientsäkerhetsberättelse 

Journalgranskning 3 gånger per år Internprotokoll 

Hygienronder 1 gånger per år Protokoll 

Nattfaste mätning 1 gång per år Nämnd, patientsäkerhetsbe-

rättelse 

Narkotikakontroll 4 gånger per år Internprotokoll 

Patientens klagomål och 

synpunkter 

2 gånger per år Patientnämnden, IVO, avvi-

kelsehanteringssystemet 
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Process - Åtgärder för att öka 

patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2 

Att arbeta för att förebygga fall, undernäring, trycksår och ohälsa i mun-
nen är viktigt för att säkerställa god och säker vård och omsorg för fram-
för allt äldre personer. De olika områdena är starkt kopplat till varandra. 
Det nationella kvalitetsregistret Senior alert utgör stöd i vårt systematiska 
förbättringsarbete kring fall, nutrition, trycksår och munhälsa och möjlig-
gör en utveckling av arbete med kvalitet och säkerhet i våra verksamheter. 

Instrument för riskbedömning och åtgärder är evidensbaserade vilket är 
till hjälp för att erbjuda alla patienter vård enligt bästa tillgängliga kunskap. 
Det övergripande målet är att förebygga skada och främja hälsa hos den 
enskilde individen. 

Alla individer som bedöms ha risk för fall, undernäring, trycksår eller dålig 
munhälsa ska ha dokumenterade åtgärder och följa upp regelbundet. Arbe-
tet med riskbedömningar görs i multiprofessionellt teamsamverkan där alla 
medarbetare deltar med sin del med allt från faktainsamling inför riskbe-
dömning, registrering, åtgärder 

Riskanalys  

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 

Hälso- och sjukvårdsorganisationen genomför riskanalyser: 

 vid ändring av verksamheten. 

 vid personalbrist. 

 inför sommarplaneringen. 

 som uppföljning efter avvikelser som lett till nya instruktioner och så-

ledes bidrar till en förbättring i verksamheten. 

Utredning av händelser - vårdskador 

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

MAS har gjort internutredningar för att se om Socialförvaltningen har brustit i 

vården, om det har inträffat eller skulle kunnat inträffa en vårdskada. Efter 

inhämtande av uppgifter från alla berörda och analyser av händelserna har 

MAS konstaterat att förvaltningen inte brustit i vården och har därför avslutat 

utredningarna. 

MAS har gjort två internutredningar som gick vidare till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO). IVO har i den ena anmälan efter egen utredning bedömt att 

vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidtaga åtgärder för att något lik-

nande inträffar igen och har därav avslutat utredningen. 

IVO har i den andra anmälan efter egen utredning avskrivit ärendet med moti-

veringen att det var en omvårdnadsåtgärd som ledde till en mindre sårskada i 

en omvårdnadssituation som inte kunde räknas som hälso- och sjukvård. 
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Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

 kommunen har en antagen informationssäkerhetspolicy. 

 all personal inom Socialförvaltningen har fått utbildning i GDPR 
(tidigare PUL) Utbildningen sker fortlöpande vid nyanställningar. 

 när det gäller distansarbetsplatser görs inloggning via Citrix med 
Point Sharp kod. 

 information angående patienter som åker/kommer från annan 
vårdgivare i Sörmland sker genom informationssystemet Prator 
där man även kan bjuda in till olika träffar angående patientens 
fortsatta vård/omvårdnad, till exempel samordnad individuell plan 
(SIP). 

Resultat och analys 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Egenkontroll 

Genom att tidigt identifiera riskområden i vård- och omsorg förebyggs fel 
och brister. För att följa verksamheter över tid är det viktigt att regelbun-
det samla in data. Egenkontrollen avse en regelbunden, systematisk upp-
följning av verksamhetens planering, genomförande, resultat och förbätt-
ringsåtgärder. 

Alla inkomna avvikelser registreras på verksamhet samt fördelas till re-
spektive avdelning. Avvikelserna delas upp efter vilken typ av avvikelse 
som har skett. Avvikelser gällande läkemedel, fall, omvårdnad och övriga 
områden och medicinteknisk produkt är de områdena som MAS samman-
ställer och redovisar till nämnd. 

 

Avvikelseregistreringen har ökat kraftigt under 2019. En förklaring är att 
MAS har lagt till kortvården i statistiken från år 2019. En annan analys av 
detta är att det var väldigt många uteblivna besök i hemtjänsten under nat-
tetid. 

Analys av journalgranskning 

Genomförd journalgranskning visar på att det finns brister i vilka refe-
renspersonerna är för patienterna, exempel vem som är patientansvarig 
läkare (PAL), arbetsterapeut och fysioterapeut. Dokumentation vem som 
är patientansvarig sjuksköterska (PAS) har dokumenterats tillfredsstäl-
lande. Målet för 2020 är att fortlöpande arbeta för att skapa tydlighet i ar-
betet med dokumentationen och att alla uppgifter blir införda i journalen. 

Analys av fallavvikelser 

Efter att ha analyserat fallavvikelserna så ser jag att de har ökat de senaste 
åren men jag kan även konstatera att det är ett visst antal personer som har 
fallit många gånger. Det har gjorts fallriskanalyser och vidtagits åtgärder 
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för att förhindra fallen så långt som möjligt men ibland går det inte att 
förhindra. Vårdtyngden hos brukarna/patienterna ökar med åldern. Para-
medicin blir kontaktad för uppföljning av eventuella hjälpmedel eller nya 
förskrivningar. 

 

Många av fallen inträffar på morgonen då patienten/brukaren har tagit sig 
upp ur sängen själv och då glidit ner på golvet. Många fall sker även vid 
toalettbesök då personen inte orkar resa sig upp från toalettstolen 
och/eller varit barfota. 

Sammanställningen visar att de brukare som klarat av sina förflyttningar på 
egen hand blir allt sämre, har nedsatt ork och balans vilket gör att de faller.  

MAS tror även att personalen känner sig tryggare i varför man ska skriva 
avvikelser vilket gör att fler skriver avvikelser nu än tidigare år. 

Analys av narkotikakontroller 

Vid narkotikakontroll har det framkommit att de felaktigheter som funnits 
har varit felräkning i narkotikajournalerna. Enhetschef för hälso-och sjuk-
vårdsenheten har tagit upp på sjuksköterskemöten hur viktigt det är att 
räkna av rätt i journalen.  

MAS har inte genomfört narkotikakontrollerna enligt internkontrollplanen 
under 2019, anledningen till detta är att MAS under större delen av 2019 
även haft uppdraget som tf. enhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten 
och har därmed inte haft förutsättningarna för att utföra alla MAS-
uppgifter. 

Analys av läkemedelsavvikelser 

Läkemedelsavvikelserna har ökat under år 2019.  

De flesta läkemedelavvikelserna handlar om att personal inte gett läkeme-
del enligt ordination, enligt avvikelserna har de glömt att ge läkemedlen. 

Några avvikelser om uteblivet läkemedel har handlat om att pati-
ent/brukare inte varit hemma vid planerat besök. 

Några avvikelser handlar om ouppmärksamhet att patient/brukare har två 
apo-dospåsar samma tid. 

Finns även avvikelser som handlar om att signeringslistorna inte har över-
ensstämt med ordinationshandlingen. 

Analys av nutrition 

Gnesta kommun har nått målet med att komma under 11 timmar i natt-
fasta på särskilda boenden. Kommunens har under hösten 2019 registrerat 
nattfasta och kommit fram till ett medelvärde på 10,05 timmar, vilket är 
mycket bra. Arbetet kommer att fortsätta framöver så vi behåller vårt fina 
resultat.  

Klagomål och synpunkter 
Socialförvaltningen har under 2019 mottagit totalt 59 stycken klagomål via 
klagomålsblanketten, telefon och brev. Av dessa 59 kommer 32 stycken 
från samma person angående utebliven insats inom hemtjänsten. I det fal-
let där en enskild person har inkommit med 32 klagomål har man tillsatt 
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en intern utredning, gjort en översyn av planeringen samt haft samtal med 
brukaren.  
Åtgärder som har gjorts i samband med att synpunkter och klagomål in-
kommit är exempelvis att ansvarig chef har sett över gällande rutiner, in-
formerat berörd personal/arbetsgrupp om de rutiner som gäller, haft dis-
kussioner vid APT. 

Händelser och vårdskador 

När personal ser eller misstänker att vårdskada har skett eller har kunnat 
ske skrivs en avvikelse. Avvikelsen hanteras av enhetschef som sänder vi-
dare till MAS för en internutredning av händelsen. Om MAS i sin utred-
ning kommer fram till att det skulle kunnat ske eller har skett en vårdskada 
upprättar MAS en anmälan enligt lex Maria till IVO. 

Mål och strategier för kommande år 
 äldreomsorgen ska finnas som en garant så att äldre kan leva ett 

värdigt liv även då kraften tryter. 

 kommunen ska höja kvalitén inom äldreomsorgen genom ett tyd-
ligt ledarskap, en kompetent personal och en kontinuerlig dialog 
med bland annat brukare/patient, pensionärsföreningar, region 
och anhöriga/närstående.  

 Ingen ska behöva känna oro inför sitt åldrande i Gnesta. 

Riskförebyggande vård- och omsorg: 

 registrering i det Palliativa registret enligt registrets måluppfyllelse. 

 registrering i Senior alert enligt registrets måluppfyllelse.  

 bli producenter i Nationell patientöversikt (NPÖ). 

 arbeta för att vårdskador ska minska genom regelbundna journal-
granskningar. och uppföljningar 

Nutrition 

 förvaltningen följer rådande kostpolicy om energi- och näringsrik-
tig mat samt anpassas individuella behov i alla förvaltningens verk-
samheter.  

 arbetet fortsätter för att sänka nattfastan, måltidsombuden engage-
rar övriga medarbetare och har regelbundna kontakter med kost-
enheten.  

 enheterna arbetar aktivt med att erbjuda förfrukost och aktiva mel-
lanmål under förmiddagar och eftermiddagar och brukar-
na/patienterna får alltid något att äta eller dricka då de önskar det.  

 arbeta vidare med nattfastan i alla boenden så att vi håller den 
standard vi har nu. 

Hygien 

Basala hygienrutiner är en grundförutsättning för god och säker vård och 
omsorg inom alla verksamheter. 
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 arbeta för att öka följsamheten till basala hygienrutiner och kläd-
regler. Lägga fokus på handhygien hos alla medarbetare, informat-
ion och kontroller. 

Avvikelser 

För att få en bra struktur på hanteringen och ett bredare lärande av erfa-
renheterna kommer förvaltningen att arbeta för att säkerställa och förtyd-
liga processen från mottagande, ansvarsfördelning, registrering, hantering, 
avslut, återkoppling och uppföljning och på så sätt öka patientsäkerheten. 

 ny rutin för detta har utarbetats. 

Skydds-och begränsningsåtgärder 

Skydds och begränsningsåtgärder ska så långt som möjligt förebyggas. En 
skydds- och begränsningsåtgärd är tillåten endast under förutsättning att 
den enskilde samtycker till åtgärden och att syftet är att skydda, hjälpa eller 
stödja den enskilde. Beslut om skydds- och begränsningsåtgärder ska utgå 
från den enskildes behov, bygga på individuella bedömningar och får inte 
fattas generellt. 

 inventering och säkerställande att skydds- och begränsningsåtgär-
der används på ett riktigt sätt. 

Palliativ vård i livets slutskede 

Den palliativa vården syftar till att förebygga och lindra lidande genom 
tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av fysiska, psykiska, soci-
ala och existentiella problem. 

 förbättra resultat och uppnå målvärden för god palliativ vård i li-
vets slutskede i enlighet med Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer. 

 kvalitetssäkra riktlinjer och rutiner samt kompetens för all personal 
i syfte att förbättra resultat i alla indikatorer enligt Socialstyrelsen. 

 alla personer med bedömning palliativ vård i livets slut, ska ha 
vårdplan på detta i patientjournalen. 

 stor prioritet läggs på att sjuksköterska skall göra besök hos patient 
som vårdas i livets slut som ett stöd för omvårdnadspersonal och 
anhöriga/närstående. 

 ordinationer på läkemedel vid vård i livets slut kommer att ordine-
ras i ordinationsverktyget Pascal i fortsättningen vilket blir mer 
tydligt och säkert än att ha det på pappersblankett. 

Egenkontroller 

Egenkontroll ska enligt lagstiftningen utövas med den frekvens och i den om-

fattning som krävs för att säkerställa verksamhetens kvalitet. 

 utveckla det systematiska och strukturerade arbetet med självskatt-

ningar och egenkontroller. 
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Informationssäkerhet 

 kommunen har en antagen informationssäkerhetspolicy. 

 använda mailfunktionen i Treserva då det ska skickas information om 

brukar/patienter. 

 arbeta för att använda Prator mer övergripande då systemet även kan 

användas för enstaka meddelanden. 
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Nattfaste mätning 

Gnesta kommuns resultat i nattfaste mätningen. 

Mätningen hösten 2019 är en lokal mätning som inte gjorts tillsammans 

med FOU. 

 

 

 

Gnesta kommun ligger fortfarande under 11 timmars i nattfasta vilket är ett 

gott resultat utifrån Socialstyrelsens rekomendationer. 

Gnesta kommun kommer fortsättningsvis att göra egna nattfastemätningar. 

FOU och nutririonsrådet i Sörmland håller på och tittar på om man ska 

försöka göra mätningar under flera dygn med detta är ej bestämmt ännu 

        Bilaga 1 
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Avvikelser Januari-Juni 2019 

 

Avvikelerapportering 2019

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Frustunagården/Strandhagen

Läkemedel 6 1 4 5

Fall 11 11 12 13 20 15

Omvårdnad och övriga områden 1

Medicinskteknisk produkt 1

Ekhagen

Läkemedel 5 4 6 13 4 10

Fall 14 9 8 17 10 17

Omvårdnad och övriga områden 1 12 3

Medicinskteknisk produkt 1 1

Funktionsstöd

Läkemedel 8 2 1 3

Fall 5 3 1

Omvårdnad och övriga områden

Medicinskteknisk produkt 5

Hemtjänst Gnesta

Läkemedel 5 5 12 15 19 7

Fall 8 8 6 10 8 6

Omvårdnad och övrig områden 1 1 1 3 4 1

Medicinskteknisk produkt 1 1 1

Dagvård Frustunagården/Strandhagen

Läkemedel

Fall 1 1 1

Omvårdnad och övriga områden

Medicinskteknisk produkt

Hemtjänsten björnlunda

Läkemedel 2 4 3 2 3 2

Fall 4 11 6 1 3 6

Omvårdnad och övriga områden 1 4 3 1 1

Medicinskteknisk produkt 1

Hemtjänst natt

Läkemedel 3 7 2 1 1 1

Fall 4 10 5 4 4 10

Omvårdnad och övriga områden 19 57 21 23 8 6

Medicinskteknisk produkt 1

Totalt

Kortvården

Läkemedel 3 1 1 1 1

Fall 1 3 7 3 2 1

Omvårdnad och övriga områden 3 1

Medicinskteknisk produkt

100 145 98 123 100 96  

 

        Bilaga 2 
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AvvikelserJuli-December 2019 

Avvikelerapportering
juli aug sept okt nov dec

Frustunagården/Strandhagen

Läkemedel 4 4 11 6 1 4

Fall 11 13 9 6 4 4

Omvårdnad och övriga områden

Medicinskteknisk produkt 1 1

Ekhagen

Läkemedel 22 7 14 9 6 7

Fall 24 17 11 18 14 29

Omvårdnad och övriga områden 3 5 2

Medicinskteknisk produkt 1 1

Funktionsstöd

Läkemedel 8 4 2 1

Fall

Omvårdnad och övriga områden 1 1

Medicinskteknisk produkt 1

Hemtjänst Gnesta

Läkemedel 5 10 10 14 8 12

Fall 9 11 5 2 8 8

Omvårdnad och övrig områden 5 4 5 2 1

Medicinskteknisk produkt 1 1 1

Dagvård Frustunagården/Strandhagen

Läkemedel

Fall 2 1 1

Omvårdnad och övriga områden

Medicinskteknisk produkt

Hemtjänsten björnlunda

Läkemedel 2 1 1 5

Fall 5 5 10 3 5 5

Omvårdnad och övriga områden 3 1 5 2 1 3

Medicinskteknisk produkt 1

Hemtjänst natt

Läkemedel 3 1 2 2 1 2

Fall 1 9 5 5 6 2

Omvårdnad och övriga områden 16 22 19 1 1

Medicinskteknisk produkt 1

Totalt

Kortvården

Läkemedel 2 1 4 1 1 1

Fall 2 2 5 2 1

Omvårdnad och övriga områden 1 1

Medicinskteknisk produkt

128 117 123 80 67 79  

 

Totalt antal avvikelser under 2019 är 1256 st.                         Bilaga 3 
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 3Avvikelser totalt 2017-2019 

Avvikelserapportering   2019 2018 2017 

            

Frustunagården/Strandhagen       

Läkemedel     46 55 30 

Fall     129 236 155 

Omvårdnad och övriga områden 1 3 1 

Medicinskteknisk produkt 3 7 2 

            

Ekhagen           

Läkemedel 
 

  107 30 20 

Fall     188 63 15 

Omvårdnad och övriga områden 26 8 2 

Medicinskteknisk produkt 4 1 2 

            

Funktionsstöd         

Läkemedel     29 37 3 

Fall     9 19 1 

Omvårdnad och övriga områden 2 22 2 

Medicinskteknisk produkt 6     

  
 

        

Hemtjänst Gnesta         

Läkemedel     122 158 146 

Fall     89 138 141 

Omvårdnad och övrig områden 28 48 4 

Medicinskteknisk produkt 6 1   

            

Dagvård Frustunagården/Strandhagen       

Läkemedel           

Fall     7 3   

Omvårdnad och övriga områden       

Medicinskteknisk produkt       

            

Hemtjänst/Björnlunda         

Läkemedel     25 13 1 

Fall     64 36 3 

Omvårdnad och övriga områden 25 5   

Medicinskteknisk produkt 2 1   

            

Hemtjänst natt         

Läkemedel     26     

Fall     65 9   

Omvårdnad och övriga områden 193 51   

Medicinskteknisk produkt 2     

            

Kortvården         

Läkemedel     17     

Fall     29     

Omvårdnad och övriga områden 6     

Medicinskteknisk produkt       

Totalt     1256 967 574 

       Bilaga 4 



Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2020-03-11
Diarienummer: SN.2020.25

Socialnämnden

Statsbidrag för personligt ombud 2020

Förslag till beslut i socialnämnden
1. Ansökan om statsbidrag för två heltidstjänster inom verksamhet personligt ombud

för 2020 godkänns.

Sammanfattning
Nyköping, Oxelösund och Gnesta kommuner har ett samverkansavtal gällande

personligt ombudsverksamhet. De personliga ombuden är två heltidsanställda.

Nyköpings kommun har arbetsgivaransvaret och företräder de samverkande

kommunerna gentemot Länsstyrelsen.

Personliga ombuden ska stödja långvarigt psykiskt funktionsnedsatta personer med

omfattande svårigheter i det dagliga livet genom att tillsammans med den enskilde:

· klarlägga behov av stöd, vård och service

· verka för att denne ska få sin lagliga rätt till stöd, vård och service

· medverka i kontakter med sjukvård och myndigheter

· arbeta för att stöd, vård och service samordnas

Ombuden ska även arbeta för att personer med psykisk funktionsnedsättning som

grupp ska få bättre livsvillkor. Det sker genom att de personliga ombuden identifierar

systemfel och brister i samhället som påverkar gruppen negativt och rapporterar dessa

till ledningsgruppen.

Ärendebeskrivning
Personligt ombud är en för kommunerna frivillig verksamhet och verksamhetens form

är inte reglerad på nationell nivå.

Kommunerna har däremot ett ansvar enligt socialtjänstlagen (5 kap 7 och 8 §§ SoL) att

erbjuda insatser i form av stöd och service till personer med psykisk

funktionsnedsättning. Verksamheten med personligt ombud är en sådan typ av insats.

Statsbidrag utbetalas till verksamheter med personliga ombud så som anges i SFS

2013:522. Länsstyrelsen beslutar och betalar ut statsbidrag till en kommun utifrån

bestämmelser i SFS 2013: 522 §§ 2-6 och 8.



Socialförvaltningen 2(3)

Gnesta kommun, 646 80 Gnesta, Västra Storgatan 15, organisationsnummer: 212000-2965

telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Syftet med personligt ombud är att stödja långvarigt psykiskt funktionsnedsatta med

omfattande svårigheter i det dagliga livet. Stödet ges både individuellt och genom att

arbeta för goda och samordnade samhällsinsatser. Ombuden ska även arbeta för att

personer med psykisk funktionsnedsättning som grupp ska få bättre livsvillkor. Det

sker genom att de personliga ombuden identifierar systemfel och brister i samhället

som påverkar gruppen negativt och rapporterar dessa till ledningsgruppen. Ombuden

arbetar på den enskildes uppdrag utifrån dennes egna resurser, behov och uppsatta

mål. Stödet är kostnadsfritt för den enskilde. Personliga ombud har tystnadsplikt och

har ingen dokumentationsskyldighet.

Nyköping, Oxelösund och Gnesta kommuner har ett samverkansavtal gällande

personligt ombudsverksamhet. Ledningsgruppen för verksamheten består av

representanter från varje kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Regionens

primärvård och psykiatri samt brukarorganisation.

De personliga ombuden är två heltidsanställda. Nyköpings kommun har

arbetsgivaransvaret.

Socialstyrelsen och Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning av verksamheten med

personligt ombud.

Förvaltningens synpunkter
Nyköpings kommun, som har arbetsgivaransvaret, är också de samverkande

kommunernas företrädare gentemot Länsstyrelsen. Nyköpings kommun samordnar

ansökan om statsbidrag för verksamheten med personligt ombud till Länsstyrelsen.

Socialnämnden i Gnesta kommun behöver därför ge sitt godkännande till Nyköpings

kommun att ansöka om dessa medel.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner ansökan om statsbidrag för 2020 för

verksamhet med personliga ombud.

Ekonomiska konsekvenser

Inga tillkommande kostnader följer av beslut.



Socialförvaltningen 3(3)

Gnesta kommun, 646 80 Gnesta, Västra Storgatan 15, organisationsnummer: 212000-2965

telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Beslut i ärendet bedöms mot bakgrund av ovanstående beskrivning inte föranleda för-

eller nackdelar för kvinnor eller män. Verksamheten ger stöd som både män och

kvinnor kan ta del av.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-03-11

2. Protokollsutdrag VON §12, Nyköpings kommun

Ann Malmström Mari Önnevall

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare

Sändlista
~ Länsstyrelsen







Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2020-03-12
Diarienummer: SN.2020.28

Socialnämnden

Aktivitetsplan 2020

Förslag till beslut i socialnämnden
1. Nämnden godkänner förvaltningens information om arbetet med aktivitetsplan

för 2020.

Ärendebeskrivning
I november 2019 tog socialnämnden del av revisionsrapport från Öhrling

PricewaterhouseCoopers AB som granskat nämndens arbete med ensamkommande

barn. I rapporten beskrivs utvecklingsområden specifikt inom granskningsområdet

men också mer generella rekommendationer. I rapporten skrivs: ”Socialnämnden

rekommenderas att utveckla den dokumenterade uppföljningen av antagna mål och

fastställd internkontrollplan”

Ett arbete hade vid den tidpunkten redan startats upp för målarbetet 2020-2022 samt

för revidering av internkontrollplanen, vilket också beskrevs i svaret på

revisionsrapporten. Förvaltningen planerade att gemensamt identifiera viktiga

områden att förbättra eller utveckla för att kunna nå måluppfyllelse. De kom senare att

benämnas ”uppdrag” i Framtidsplanen. Utifrån ”uppdragen” skulle respektive enhet

skapa aktivitetsplaner för varje verksamhet som visar hur aktiviteten styr mot mål och

samtidigt håller sig inom ”uppdraget”. Aktiviteterna skulle tidsättas och i så hög

utsträckning som möjligt vara möjliga att följa upp och mäta i effekt. Aktiviteterna

skulle följas upp regelbundet, vilket föreslogs i den reviderade internkontrollplanen

I Framtidsplan 2020-2022 med internkontrollplan, som antogs av socialnämnden i

december 2019, beskrivs att förvaltningen kommer att arbeta fram enhetsspecifika

aktivitetsplaner som sammanställs i ett förvaltningsgemensam plan och att

aktiviteterna ska följas upp enligt internkontrollplan.

Detta arbete är nu slutfört och enheternas aktiviteter finns sammanställda i ett

förvaltningsgemensamt dokument. Aktivitetsplanen är ett levande dokument och

kommer förutom att följas på enhetsnivå även följas av förvaltningsledningen liksom

delges nämnden på sammanträdena under året.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Beslut i ärendet bedöms inte föranleda för- eller nackdelar för kvinnor eller män.



Socialförvaltningen 2(2)
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Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-03-12

Ann Malmström Mari Önnevall

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare

Sändlista
~ Ann Malmström. Förvaltningschef



Socialförvaltningen Ärendeblad

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2020-03-25
Diarienummer: SN.2020.1

Socialnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av socialnämnden

antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till socialnämnden.

Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa

delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla lämnad

delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos kommunledningskontoret. Tiden

för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att

socialnämndens protokoll justeras och anslagsbevis är uppsatt på kommunens digitala

anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det

datum då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut uppgifter

om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift om initierare

(namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och då personer med

skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits bort.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2020-02-25 — 2020-03-24

~ Förteckning över anställningar 2020-02-01 — 2020-02-29



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTSocialnämnden

Beslutsperiod:

Ärende: SN.2020.30

Organisation

Beslut om distansutbildning

Beslutsdatum:

Beslut: Beslut om distansundervisning på Komvu, SFI och Lärvux - Ordförande i
socialnämnden

2020-03-25 14:57:11 Sida 1 av 1



Socialnämnden 
Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade 
mellan 2020-02-01 – 2020-02-29 
Undersköterska 

Organisation: Särskilt boende Ekhagen 

Tillsvidare, From: 2020-04-01 

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 

Enhetschef 

Organisation: Äldre, funktion o HOS Ledning 

Tillsvidare, From: 2020-02-03 

Utfärdat av: Ann Malmström, Förvaltningschef 

Samordnare 

Organisation: Stöd till arbete 

Tillsvidare, From: 2020-03-09 

Utfärdat av: Angelica Zunko Markström, Enhetschef 

Integrationssamordnare 

Organisation: Stöd till arbete 

Tillsvidare, From: 2020-03-01 

Utfärdat av: Angelica Zunko Markström, Enhetschef 

Undersköterska 

Organisation: Hemtjänst Nattpatrull 

Tillsvidare, From: 2020-04-07 

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 

Undersköterska 

Organisation: Hemtjänst Nattpatrull 

Tillsvidare, From: 2020-03-09 

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 

Biståndshandläggare 

Organisation: Administration och Bistånd 

Tillsvidare, From: 2020-03-01 

Utfärdat av: Helen Brodin, Verksamhetschef 

Socialsekreterare 

Organisation: Utredning och stöd 

Tillsvidare, From: 2020-02-17 

Utfärdat av: Kalpana Westerlund, Enhetschef 

Undersköterska 

Organisation: Särskilt boende Ekhagen 

Tillsvidare, From: 2020-03-01 

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 

Socialsekreterare 

Organisation: Utredning och stöd 

Tillsvidare, From: 2020-03-09 

Utfärdat av: Kalpana Westerlund, Enhetschef 

Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Björnlunda 

Tillsvidare, From: 2020-03-04 

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan 
2020-02-01 – 2020-02-29 
Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Björnlunda 

Efter 67 år, 2020-03-04 - 2020-04-05 

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 



Vårdbiträde 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Vikariat, 2020-02-14 - 2020-03-14,  

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 
Vårdbiträde 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Allm visstidsanställning, 2020-03-01 - 2020-03-31 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 
Undersköterska 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Allm visstidsanställning, 2020-02-14 - 2020-03-14 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 
Arbetshandledare 

Organisation: Stöd till arbete 

Allm visstidsanställning, 2020-02-29 - 2020-12-31 

Utfärdat av: Angelica Zunko Markström, Enhetschef 
Vårdbiträde 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Allm visstidsanställning, 2020-03-01 - 2020-03-31 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 
Undersköterska 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Allm visstidsanställning, 2020-03-01 - 2020-03-31 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 
Arbetshandledare 

Organisation: Daglig verksamhet Samba 

Vikariat, 2020-03-16 - 2020-09-16,  

Utfärdat av: Pernilla Karlsson, Chef 
Undersköterska 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Allm visstidsanställning, 2020-03-01 - 2020-03-31 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 
Vårdbiträde 

Organisation: Särskilt boende Ekhagen 

Allm visstidsanställning, 2020-03-01 - 2020-05-30 

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 
Undersköterska 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Vikariat, 2020-02-01 - 2020-02-29,  

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 
Undersköterska 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Vikariat, 2020-03-01 - 2020-03-31,  

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 

Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Gnesta östra 

Vikariat, 2020-03-09 - 2020-08-31,  

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 

Vårdbiträde 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Allm visstidsanställning, 2020-03-01 - 2020-03-31 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 

Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Nattpatrull 



Allm visstidsanställning, 2020-02-10 - 2020-05-03 

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 

Personlig assistent 

Organisation: Personlig assistans 

Vikariat, 2020-03-09 - 2020-04-19,  

Utfärdat av: Nora Holm, Chef 

Personlig assistent 

Organisation: Personlig assistans 

Vikariat, 2020-03-09 - 2020-04-19,  

Utfärdat av: Nora Holm, Chef 

Vårdbiträde 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Allm visstidsanställning, 2020-03-01 - 2020-03-31 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 

Undersköterska 

Organisation: Hemtjänst Björnlunda 

Allm visstidsanställning, 2020-02-03 - 2020-03-04 

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 

Undersköterska 

Organisation: Hemtjänst Björnlunda 

Allm visstidsanställning, 2020-03-05 - 2020-04-05 

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 

Undersköterska 

Organisation: Hemtjänst Gnesta västra 

Allm visstidsanställning, 2020-02-10 - 2020-03-08 

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 

Arbetshandledare 

Organisation: Daglig verksamhet Samba 

Vikariat, 2020-03-16 - 2020-09-16,  

Utfärdat av: Pernilla Karlsson, Chef 

 



Socialförvaltningen Ärendeblad

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2020-03-25
Diarienummer: SN.2020.2

Socialnämnden

Anmälningsärenden

Sammanfattning
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som

socialförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för socialnämnden, utgör

anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet finns tillgängliga hos

kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Protokoll från Gemensamma patientnämnden, 2020-02-28

~ Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV),

2020-03-05

§ 4 - Uppdrag dygnsmätning

§ 5 - Verksamhetsberättelse och bokslut 2019

§ 6 – Riktlinjer – Trygg hemgång

~ Protokoll från sociala utskottet, 2020-03-04

~ Protokoll från sociala utskottet, 2020-03-10
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