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14. Handlingsplan med anledning av resultaten på 
kundundersökningen (SN 2021.018)
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
På socialnämnden den 27 april 2021 redovisades Kundundersökning inom 
funktionsnedsättning 2020. Socialnämnden beslutade då att bjuda in ansvarig chef för 
gruppboenden i kommunal regi till socialnämnden i maj för att
presentera handlingsplan med anledning av resultaten på kundundersökningen.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-05-03, Handlingsplan med anledning av resultaten på 

kundundersökningen
 Handlingsplan kundenkät
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Tjänsteskrivelse

Handlingsplan med anledning av 
resultaten på kundundersökningen

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
På socialnämnden den 27 april 2021 redovisades Kundundersökning inom 
funktionsnedsättning 2020. Socialnämnden beslutade då att bjuda in ansvarig chef 
för gruppboenden i kommunal regi till socialnämnden i maj för att
presentera handlingsplan med anledning av resultaten på kundundersökningen.

David Gyllenstråle Annica Brozin
Socialchef Nämndsekreterare

Expedieras till:
Akten



Kundenkät (Stöd och omsorg inkl. underliggande)
0 0 4 0 av 4 Aktiviteter

Aktiviteter Typ av aktivitet Aktivitetens 
ursprung

Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Deltagare Status Enhet

Under 2021 ska 
servicebostäderna 
samt MIVA DV öka 
kompetensen inom 
personalgrupperna 
vad gäller psykisk 
ohälsa. 

Målstyrd 
aktivitet

Kundenkät 2021-12-
31

Under hösten ska 
servicebostäderna samt 
MIVA påbörja arbetet 
med att ha ca ett tillfälle 
per månad åt Psyk-Ebas.
(Stöd och omsorg)

Hanna 
Åkesson, Jim 
Andersson 
Breisch, Tove 
Fast

Pågående Stöd och 
omsorg

Under 2021 ska vi 
inom 
gruppbostäder och 
servicebostäder 
aktivt arbeta för 
minskad 
personalomsättning 
och minskad 
korttidsfrånvaro. 

Övriga 
aktiviteter

Kundenkät 2021-12-
31

- Erbjuda personal 
utvecklingsmöjligheter i 
form av utbildning eller 
omplacera personal som 
önskar prova att arbeta i 
andra verksamheter.
- 
Arbetsplatsanpassningar.
- Aktivt arbete med 
rehab-planer.
- Erbjuda timvikarier om 
att kunna jobba på flera 
verksamheter så de blir 
kvar hos oss.
(Stöd och omsorg)

Hanna 
Åkesson

Riina Lindqvist, 
Jim Andersson 
Breisch, Ali 
Faily, Tove 
Fast

Pågående Stöd och 
omsorg

Under 2021 ska 
Stöd och omsorg 
implementera 
Widgit Online. 

Målstyrd 
aktivitet

Kundenkät
Digitalisering

2021-12-
31

Materialet från Widgit 
Online används i 
verksamheterna men alla 
personal kan inte 
använda det 
självständigt. Nivån av 
användande ser olika ut i 
verksamheterna. 
Fortsatta träffar med 
stödpedagogerna och ha 
Widgit som en stående 
punkt på dessa möten. 

Riina Lindqvist, 
Hanna 
Åkesson, 
Gabriella 
Morell

Pågående Stöd och 
omsorg



Aktiviteter Typ av aktivitet Aktivitetens 
ursprung

Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Deltagare Status Enhet

Jim håller i 
stödpedagogträffarna.
 
- Projektplan framtagen. 
Se bifogat dokument.
- All personal samt 
enhetschefer är utbildade 
i systemet och har testat 
gratisversion.
- Enkät utskickad till all 
personal för att 
undersöka startläget. Se 
bifogat dokument. 
Enkäten kommer att 
skickas ut igen för att 
undersöka eventuella 
förbättringar och att 
systemet används i 
verksamheten.
- Riskanalys genomförd i 
projektgruppen.
- Projektmedlem 
Margareta Zetterström är 
utbytt mot Eva 
Gunnarsson då 
Margareta har gått i 
pension.
(Stöd och omsorg)

Under 2021 ska vi 
arbeta för 
förbättrade 
möjligheter för alla 
våra kunder att 
delta i 
kundenkäten. 

Övriga 
aktiviteter

Kundenkät 2021-12-
31

Verksamhetschef samt 
enhetschefer anmälde till 
seminarium via FoU: 
Brukarmedverkan i 
kommunernas 
förbättringsarbete. 
Seminariet utgår från 
SKR:s kundenkät riktad 
mot LSS och kommuner 
som aktivt arbetat för hög 
svarsfrekvens samt hög 
användning av resultatet.

Hanna 
Åkesson

Riina Lindqvist, 
Jim Andersson 
Breisch, Ali 
Faily, Tove 
Fast

Pågående Stöd och 
omsorg



Aktiviteter Typ av aktivitet Aktivitetens 
ursprung

Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Deltagare Status Enhet

(Stöd och omsorg)



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2021-05-11

Referensnummer för signaturer:

§ 46
Handlingsplan med anledning av resultaten på kundundersökningen (SN 
2021.018)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
På socialnämnden den 27 april 2021 redovisades Kundundersökning inom 
funktionsnedsättning 2020. Socialnämnden beslutade då att bjuda in ansvarig chef för 
gruppboenden i kommunal regi till socialnämnden i maj för att
presentera handlingsplan med anledning av resultaten på kundundersökningen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-05-03, Handlingsplan med anledning av resultaten på 

kundundersökningen
 Handlingsplan kundenkät
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