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PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN  
  

UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN  

Serviceproducent    

    

Privat serviceproducent  Kommunens namn: Sjundeå kommun  

Namn:   

  Samkommunens namn: 

Serviceproducentens FO-beteckning:    

0131156-4  Sohä-områdets namn: 

    

Verksamhetsenhetens namn:  

Sjundeå kommuns socialservice  

  

Verksamhetsenhetens förläggningskommun och kontaktuppgifter Sjundeå 
kommun, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå och Ingå kommun, Strandvägen 2, 
10210 Ingå 
  

Serviceform; klientgrupp för vilken service produceras; antal klientplatser Kommunal 
socialservice  
  

Verksamhetsenhetens gatuadress  

Parkstigen 1 / Strandvägen 2 

  

Postnummer  

02580 / 10210 

  

Postanstalt  

Sjundeå / Ingå 

  

Verksamhetsenhetens ansvariga  

föreståndare  
Karin Heerman, 
socialservicechef 

Telefon  

044 386 1245  

  

E-post  

karin.heerman@siuntio.fi  
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VERKSAMHETSIDÉ, VÄRDERINGAR OCH PRINCIPER  

Verksamhetsidé  

  

Verksamhetsidén för Sjundeå kommuns socialservice är att för socialservicens klienter producera 
den service som de har behov av enligt god förvaltningspraxis med iakttagande av den gällande 
lagstiftningen och kommunens bestämmelser. 
 
Från och med början av år 2018 har Ingås socialservice varit underställd Sjundeås 
grundtrygghetsnämnd. Kommunerna har ingått ett avtal om att det är Sjundeås socialservice som 
ansvarar för socialservicen i både Sjundeå och Ingå kommun. 
  

I den kommunala socialservicens uppgifter ingår förebyggande av sociala problem,  

upprätthållande av social säkerhet samt stödande av människors självständighet. Så gott som varje 
medborgare har behov av socialservice i något skede av livet. Som en del av främjande av 
välbefinnandet ordnar kommunerna rådgivning och handledning inom socialservicen samt 
behövligt konstruktivt socialarbete.  
  

Personalen vid Sjundeå socialservice handleder, ger råd, utreder problem och ordnar behövliga 
stödtjänster och svarar för ordnande av socialservice, bl.a. för utvärderingen av behovet samt 
beviljandet av kompletterande och förebyggande utkomststöd. Kommuninvånarna i Ingå och 
Sjundeå är målgruppen för socialservicen. 
  

Socialservice ska ordnas som stöd för att klara av det dagliga livet, för stödbehov med anknytning 
till boende, för behov av ekonomiskt stöd, för att förhindra marginalisering och främja delaktighet, 
för stödbehov på grund av närstående- och familjevård samt annat våld eller annan illabehandling, 
för stödbehov i anslutning till akuta krissituationer, för att stödja en balanserad utveckling och 
välfärd hos barn, för stödbehov på grund av missbruk av berusningsmedel, psykisk ohälsa, annan 
sjukdom, skada eller åldrande, för stödbehov med anknytning till annan fysisk, psykisk, social eller 
kognitiv funktionsförmåga samt för att stödja anhöriga och närstående till personer som behöver 
stöd. 
  

Socialservicen regleras bl.a. av socialvårdslagen, barnskyddslagen, lagen om service och stöd på 

grund av handikapp, lagen angående specialomsorg om utvecklingsstörda, mentalvårdslagen, lagen 

om missbrukarvård, lagen om utkomststöd, äldreomsorgslagen, lagen om klientens ställning och 

rättigheter inom socialvården, förvaltningslagen och lagen om klienthandlingar. 
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Värden och verksamhetsprinciper  

  

Sjundeå kommuns vision 2030 

 

Sjundeå är en naturnära, till livsmiljön säker och levande tvåspråkig kommun som är en del av 

metropolområdet. Kommunen erbjuder invånare, personal och företag en hållbar och kvalitativ 

boende- och verksamhetsmiljö. 

 

Strategiska mål 

1. Aktiv och växande kommun 

Vi utvecklar Sjundeå som en livskraftig tvåspråkig kommun, i vilken både invånare, företag 

och företagare har bra att leva och verka. 

 

2. Välmående och lyckliga invånare 

Vi utvecklar och genomför servicelösningar som stöder välbefinnandet. I centrum för 

kommunens utvecklingsarbete finns den välmående och lyckliga individen samt samhället. 

Som en wellnesskommun är Sjundeå framför allt trygg, trivsam och naturnära. 

 

3. Kunnig, välmående och serviceinriktad personal 

Vi bidrar till att upprätthålla yrkeskunnigheten och kompetensen i vår arbetsgemenskap 

och bland våra arbetstagare, till att utveckla ledarskapet och till att inkludera och förbinda 

personalen till utvecklingen av verksamheten och till bruktagningen av nya 

verksamhetsmodeller. Genom att ta hand om personalens välbefinnande, orkande i arbetet 

och arbetsförmåga är vår verksamhet som helhet effektiv och ger bättre resultat. 

 

4. Kontrollerad ekonomi 

Vårt mål är att försätta kommunekonomin i ett läge, där den är balanserad, kontrollerad 

och planenlig. I ekonomin betonas kostnads- effektiviteten, förutseendet och ledandet 

genom information. 

 

Sjundeå kommuns värderingar 

 

1. Hållbar utveckling och ansvarighet 

Vi sköter om kommunens egendom på ett hållbart sätt. Vår verksamhet och vårt ledarskap 

grundar sig på principerna för livscykelmodellen, för förebyggande planering samt för 

planenligt förverkligande och uppföljande (målinriktning och kostnadsmedvetenhet samt 

långsiktigt ekonomiskt tänkande). 

 

Vi värdesätter vår miljö, utvecklandet av ekonomin och produktiviteten, öppen och 

innovativ växelverkan samt fungerande samarbete över verksamhetsgränser (jfr ekonomi, 

ekologi, politik och social dimension). 
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Vi satsar på mångsidig och kostnadseffektiv basservice, som utgår från invånarna och där 

även kvalitetsfrågorna i mån av möjlighet har uppmärksammats. 

 

Vi deltar i regionalt och nationellt samarbete och vi deltar ansvarsfullt i ändringar och 

reformer. 

 

2. Tolerans och trygghet 

Vi erbjuder och utvecklar en vänlig, trygg och trivsam livsmiljö för alla invånare (olika 

åldersgrupper) i vår kommun. Detta innebär att kommuninvånarna är jämlika då det gäller 

att utveckla service samt att miljön för växande och lärande är trygg. Vår kommun är på ett 

levande sätt tvåspråkig och vi värdesätter även internationalism och förstår mångfaldens 

betydelse. 

 

I ledarskapet strävar vi efter en målinriktad, beslutsam och transparent verkställighet och 

uppföljning. Vår dialog med kommuninvånarna grundar sig på god kommunal 

kommunikation och samarbete utgående från behov. 

 

3. Partnerskap och inriktning på invånarna 

Vi sjundeåbor värdesätter vår egen region och är stolta över den, vår gemenskap är vår 

styrka såväl gällande tvåspråkigheten, byasamhällena och servicen i kommun-centrum. 

 

Sjundeå strävar efter att förverkliga sin personalstrategi genom bra ledarskap. Till följd av 

detta har kommunen i framtiden tillgång till en välmående, yrkeskunnig och motiverad 

personal. 

 

Med hjälp av regionalt samarbete och planenlig planläggning strävar vi efter att säkerställa 

fungerande infrastruktur för att utveckla näringslivet. Genom att handla på detta sätt 

arbetar vi för att behålla arbetsplatserna och för att utveckla företagsamheten genom alla 

medel som står till vårt förfogande. 

 

RISKHANTERING 

Egenkontrollen baserar sig på riskhantering, där risker och eventuella missförhållanden i samband 
med servicen på ett mångsidigt sätt beaktas med hänsyn till den service klienten fått. Risker kan 
orsakas till exempel av den fysiska verksamhetsmiljön (trösklar, svårhanterliga apparater), 
tillvägagångssätt, klienter eller personal. Risker är ofta en summa av många felaktiga funktioner. 
En förutsättning för god riskhantering är att arbetsgemenskapen har en öppen och trygg 
atmosfär, där både personalen, klienterna och klienternas anhöriga vågar ta upp missförhållanden 
i kvalitet och klientsäkerhet. 
 
Socialservicens egen riskhanteringsanalys är genomförd och den uppdateras årligen. 
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System och förfaranden för riskhantering  

  

Vid riskhantering förbättras kvaliteten och klientsäkerheten genom att man redan i förväg 
identifierar de kritiska arbetsmoment där risken finns att de uppställda kraven och målen inte 
uppnås. Riskhantering innefattar även ett systematiskt arbete för att eliminera eller minimera 
missförhållanden och observerade risker samt registrering, analysering och rapportering av 
negativa händelser och vidtagande av fortsatta åtgärder. Serviceproducenten ansvarar för att 
riskhanteringen inriktas på samtliga delområden av egenkontrollen. 
 
Inom Sjundeås socialservice används programmet HaiPro, i vilket alla tillbud och arbetsolycksfall 

rapporteras. Behandlingen av negativa händelser och tillbud innefattar registrering av händelsen 

samt analysering och rapportering. Ansvaret för att den kunskap som samlas vid riskhanteringen 

kommer till nytta i utvecklingsarbetet ligger hos serviceproducenten. I behandlingen av negativa 

händelser ingår även att de diskuteras med de anställda, klienten och vid behov med anhöriga. 

Efter en allvarlig negativ händelse som orsakat ersättningsbara skador informeras klienten eller de 

anhöriga om hur ersättning kan ansökas. 

 

Inom Sjundeås socialservice används lokaliserande larmknappar, som arbetstagarna kan använda 

vid behov. 

Arbetsfördelningen vid riskhantering  

  

Det är ledningens uppgift att se till att egenkontrollen ordnas och instruktioner ges om den samt 
att de anställda har tillräckligt med kunskap om säkerhetsfrågor. Ledningen svarar för att 
tillräckliga resurser har anvisats till att en säker verksamhet kan garanteras. Ledningen bär också 
huvudansvaret för att skapa en positiv attityd gentemot behandling av missförhållanden och 
säker-hetsfrågor. Riskhanteringen kräver aktiva åtgärder också av den övriga personalen. De 
anställda deltar i bedömningen av säkerhetsnivån och -riskerna, uppgörandet av planen för 
egenkontroll och genomförandet av åtgärder som förbättrar säkerheten. 
  

Det hör till riskhanteringens karaktär att arbetet aldrig blir färdigt. Av hela enhetens personal 

krävs engagemang, förmåga att lära av sina misstag och att leva i en förändring för att säkra och 

högklassiga tjänster ska kunna erbjudas. Olika yrkesgruppers sakkunskap kan utnyttjas genom att 

hela personalen tas med i att planera, genomföra och utveckla egenkontrollen.  

Identifiering av risker  

  

Arbetstagarna är skyldiga att och bär ansvar för att informera chefen om risk- och farosituationer.  

Risker anmäls via HaiPro-programmet och då kan de också behandlas.  
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Behandling och dokumentering av negativa händelser och tillbud  

  

Sjundeå kommun använder sig av rapporteringssystemet HaiPro för risksituationer. Inom 
socialservicen överförs HaiPro-anmälningarna till socialservicechefen för analys och de gjorda 
anmälningarna behandlas med arbetstagaren/ under teammötena. Avsikten med behandlingen 
av anmälningar är att utveckla verksamheten genom att söka efter korrigerande sätt och nya 
förslag. 
  

När en arbetstagare råkar ut för en olycka, gör denne en HaiPro-anmälan och informerar 
socialservicechefen om olyckan. Socialservicechefen gör en olycksanmälan om olyckan i 
försäkringsbolagets företagsmapp och informerar Taitoas löneförvaltning om den interna 
olycksanmälan och därifrån skickas anmälan vidare till försäkringsbolaget. 
  

I Sjundeå finns en patient- och socialombudsman som hjälper klienter i utredningen av ärenden 
samt i uppgörande av anmärkningar och klagomål. Information om patient- och 
socialombudsmannen finns på kommunens webbplats.  

Korrigerande åtgärder  

 

I behandlingen av tillbud som arbetstagare råkat ut för används vid behov företagshälsovårdens 

tjänster som hjälp och särskild uppmärksamhet fästs vid förebyggande av dem genom konkreta 

åtgärder så som styrning, handledning och tillräcklig övervakning.  

 

Man sköter om att personalens utbildning och kompetens är aktuell. 

Information om förändringar  

  

Om förändringar informeras vid teammötet och per e-post.  

  

UPPGÖRANDE AV PLANEN FÖR EGENKONTROLL 

Person som ansvarar för planeringen av egenkontrollen och personens kontaktuppgifter  

  

Socialservicechef 

Karin Heerman, 044-3861245 / karin.heerman@sjundea.fi  

Uppföljning av planen för egenkontroll  

  

Planen för egenkontroll uppdateras efter ändringar i verksamheten som anknyter till 

servicekvalitet och klientsäkerhet. Planen för egenkontroll uppdateras minst en gång om året.  

Offentlighet av planen för egenkontroll  

  

Planen för egenkontroll finns till påseende i socialväsendets kansli (på begäran) samt på 

kommunens webbplats.  
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KLIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER 

Bedömning av servicebehovet  

 

Bedömning av servicebehovet i enlighet med socialvårdslagen avser utredning av klientens behov 
av stöd och service. Med bedömningen försäkrar man sig om att klienten får rätt stöd vid rätt 
tidpunkt. 
  

Klienten hänvisas till den service som erbjuds och man kommer överens om inledande av 
servicen. Med servicen stöder man klientens egenhändiga liv och uppmuntrar till användning av 
de egna resurserna. Klienten får också hjälp i sökande av annan service och andra förmåner. 
Bedömningen av servicebehovet leder inte alltid till beviljande av förmåner och service. Det fattas 
alltid ett överklagbart beslut om den socialservice som klienten har behov av. Servicen ska ordnas 
omedelbart så att klientens rätt till nödvändig omsorg inte äventyras. Nödvändig omsorg ska vid 
behov tryggas med undantagsarrangemang och beslutet om service ska fattas utan ogrundad 
fördröjning. Beslutet fattas när de behövliga uppgifterna och utredningarna som behövs för 
avgörande av ärendet är tillgängliga. Klienten har rätt att få andra än brådskande socialtjänster 
som beviljats klienten, utan ogrundat dröjsmål och senast 3 månader från det att beslut fattats. 
  

För kontakt förutsätts samtycke av klienten. Utan samtycke kan man ta kontakt om det är fråga 
om en person som är obenägen att svara för sin egen hälsa eller säkerhet eller om det är fråga 
om ett barn under 18 år. 
  

Klienten deltar själv i bedömningen av servicebehovet och klientens åsikt och uppfattning 
gällande behovet av service ska höras och beaktas i mån av möjlighet. När det är fråga om ett 
barn under 18 år, sker bedömningen av servicebehovet i samarbete med vårdnadshavarna. 
 
Klienten ska ge sitt samtycke för kontakt till de anhöriga och andra närstående. Utan klientens 
samtycke hör man dem endast om uppgifterna är nödvändiga för utredande av servicebehovet, 
när klienten inte kan ansvara för omsorgen av sig själv, sin hälsa eller sin säkerhet. I samband med 
kartläggningen utreder man de anhörigas och närståendes behov av stöd. 

Klient- eller serviceplan (Barnskyddlagen 30 §) 

  

Socialväsendets personal (socialarbetare med ansvar för barns ärenden, socialarbetare inom 

handikappservicen eller egen kontaktperson) ansvarar för att uppföljningen av klientplanen 

förverkligas. 

 

Klientplan (Barnskyddlagen 30 §) 

 

Planen för vård och fostran uppgörs tillsammans med barnet, föräldrarna, vårdpersonalen och 

den socialarbetare som ansvarar för barnet, då när ett barn har placerats i en anstalt eller ett 

professionellt familjehem. Anstalten ansvarar för planen för vård och fostran. 

Stärkande av självbestämmanderätten 
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Klienten deltar i klientmöten som berör henne/honom, hon/han hörs och man strävar efter att ta 

hänsyn till hennes/hans åsikt när service planeras samt de antecknas i planen. 

Principer för begränsning av självbestämmanderätten  

 

Sådana begränsande åtgärder som anges i barnskyddslagen kan endast riktas mot 

- ett brådskande placerat barn, 

- ett omhändertaget barn eller 

- ett barn som placerats enligt interimistiskt förordnade vid förvaltningsdomstolen. 

- Åtgärderna får inte användas om barnet har placerats som stödåtgärd inom öppenvården. 

Barnskyddslagen 61 § (Finlex)  

 

Utöver begränsning av kontakterna får begränsningsåtgärder endast användas inom anstaltsvård 

inom vård utom hemmet. Med anstalter avses i barnskyddslagen barnhem, ungdomshem och 

skolhem samt andra med dem jämställbara barnskyddsanstalter (familjehemssammanslutningar, 

familjestöds- och familjerehabiliteringsenheter samt familjegrupphem). 

 

Bestämmelserna gällande begränsningen av kontakter tillämpas också inom familjevård. De 

tillämpas alltså inte för placeringar inom öppenvården. 

 

Det är i första hand barnskyddsanstalterna som fattar beslut om begränsning och besluten 

antecknas i anstaltens program. Man förhandlar alltid om beslut om begränsning med 

socialarbetaren som ansvarar för barnets ärenden. Barnets ansvariga socialarbetare kan också 

fatta ett begränsande beslut som berör ett barn som placerats i en anstalt. Beslutet förs in i Pro 

Consona och beslutet skickas alltid till barnet och barnets vårdnadshavare. Beslutet är 

överklagbart. 

 

Begränsande åtgärder ska alltid registreras. Genom att registrera dem tryggas uppföljningen och 
tillsynen av användningen av åtgärderna. Registreringen har en viktig betydelse då barnets behov 
av hjälp och stöd utvärderas. Upprepande användning av begränsande åtgärder är ofta ett tecken 
på att barnet har behov av mer stödåtgärder eller vård. 
 
Begränsningsåtgärder enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 
 
Begränsningsåtgärder enligt specialomsorgslagen får enbart användas när effektiverat 
serviceboende eller annat serviceboende med heldygnsomsorg eller institutionstjänster ordnas 
som specialomsorg samt i vissa fall när dag- eller arbetsverksamhet ordnas vid en av socialvårdens 
verksamhetsenheter. 
Specialomsorg genomförs i första hand i samförstånd med klienten. 
 
Begränsningsåtgärder får endast användas när 



 

SIUNTION KUNTA 

SJUNDEÅ KOMMUN  

  
  

 en person som får specialomsorg inte klarar av att fatta beslut om sin vård och omsorg och 
inte förstår konsekvenserna av sitt handlande;  

 begränsning är nödvändig för att skydda personen som får specialomsorg eller någon 
annan persons hälsa och säkerhet eller för att motverka betydande skada på egendom och 

 andra, lindrigare metoder inte är lämpliga eller tillräckliga för situationen. 

Begränsningsåtgärden ska vara motiverad för vården och omsorgen, ändamålsenlig och 
proportionerlig i förhållande till det man eftersträvar. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid 
begränsningsåtgärders samverkan. 

En begränsningsåtgärd ska genomföras med respekt för människovärdet, säkert och så att 
personens grundläggande behov tillgodoses. Användandet av en begränsningsåtgärd ska 
omedelbart upphöra när den inte längre är nödvändig eller när den äventyrar personens hälsa 
eller säkerhet. 

Med begränsningsåtgärder ingriper man i klientens grundläggande fri- och rättigheter och 
mänskliga rättigheter. Därför är det viktigt för klientens och personalens rättsskydd att 
användningen av begränsningsåtgärder registreras omsorgsfullt. 

Bemötandet av klienten  

  

Det är förbjudet att bemöta klienten olämpligt eller förolämpande. Om en arbetstagare upptäcker 

olämpligt bemötande av en klient, ska man ingripa omedelbart. En arbetstagare ska omedelbart 

informera den egna chefen om ärendet och chefen ska utan dröjsmål behandla ärendet.  

Klienternas och de anhörigas deltagande i utvecklandet av kvaliteten och egenkontrollen vid 
enheten  
  

En väsentlig del av utvecklandet av serviceinnehållet, kvaliteten, klientsäkerheten och 

egenkontrollen är att ta hänsyn till klienter i olika åldrar samt deras familjer och närstående. 

Eftersom kvalitet och bra service kan betyda olika saker för personalen och klienterna är det 

viktigt att i utvecklingsarbetet utnyttja all respons som på olika sätt systematiskt samlats in. I 

Sjundeå genomförs förfrågningar om kundtillfredsställelse och svaren används i 

utvecklingsarbetet. 

Insamling, behandling och användning av respons i utvecklingen av verksamheten  

  

Klienterna kan ge respons muntligt, skriftligt eller elektroniskt via responslänken på webbplatsen. 

Klientresponsen behandlas och används i utvecklande av verksamheten så, att respons som berör 

säkerheten alltid behandlas av socialservicechefen. Annan respons kan behandlas vid 

personalmöten, ledningens genomgång eller under socialväsendets utvecklingsdagar. 
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Klientens rättsskydd  

  

a) Mottagare av anmärkningar  

Anmärkningar enligt lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården skickas till 
socialserviceschefen (blankett på Sjundeås webbplats). 

  

b) Socialombudsman  

Socialombudsmannen är en opartisk person som arbetar för att främja klienternas rättigheter. 
Socialombudsmannens uppgift är rådgivande. Socialombudsmannen fattar inga beslut och 
beviljar inga förmåner. Socialombudsmannen kan också fungera som skiljeman mellan 
klienten och arbetstagaren i problematiska situationer.  

  

Kontaktuppgifter:  

Socialombudsman (Riikka Kainulainen, tjänstledig) Margit Tepponen 

Seutulantie 3-5 A 
04410 JJärvenpää 
tfn 0207 401 787 eller 0400 277 087 (må kl. 12–15 samt ti-to kl. 9–12) 
sosiaaliasiamies@sosiaalitaito.fi 

  

c) Konsumentrådgivning  

Konsumentrådgivningen svarar på frågor gällande konsumentens rättigheter, förpliktelser och 
möjligheter att påverka. 

  

Kontaktuppgifter:  

Nationell konsumentrådgivning  

tfn 02 95536901 vardagar kl. 9-15  

  

d) Behandlingen av anmärkningar, klagomål och andra tillsynsbeslut och beaktande av dem i 
utvecklingen av verksamheten  
Ärendet behandlas och bereds beroende på dess karaktär för det organ till vilket det enligt 
kommunens förvaltningsstadga hör. Därefter granskas enhetens verksamhet och direktiven 
som styr enhetens verksamhet kritiskt. 

  

e) Målsatt tid för behandling av anmärkningar  

Ärenden behandlas i prioritetsordning senast inom en månad.  

  

EGENKONTROLL AV SERVICEINNEHÅLLET 

Samarbete med andra servicegivare  

  

Socialservicens personal samarbetar alltid vid behov yrkesövergripande i samband med 
bedömningen av servicebehovet. Behovet av service bedöms specifikt för varje klient och 
samarbete görs vid behov. 
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Det finns flera samarbetspartners; psykiatriska poliklinikerna, sjukvårdsdistrikten, skolväsendet, 
småbarnspedagogiken, missbrukarvården, familjerådgivningen, familjerådgivningscentralerna, 
arbetsverkstaden, barnskyddsanstalterna och familjehemmen samt socialjouren.  
  

Den lagstadgade expertgruppen inom barnskyddet samlas regelbundet fyra gånger om året. 

  

Samarbetet mellan grundtrygghetsväsendets enheter och socialservicen förverkligas bl.a. genom 

gemensamma vårdförhandlingar och SAS-möten. Regelbundna SAS-möten (selvitä, arvioi, sijoita, 

dvs. utred, bedöm, placera) ordnas varje månad. I SAS-mötena deltar representanter för 

avdelningen, hemvården och socialarbetet samt överläkaren och vårdservice- och 

socialservicecheferna.  

Tjänster som produceras av underleverantörer; krav på innehåll, kvalitet och klientsäkerhet  

  

I konkurrensutsättningen beaktas kraven på innehåll, kvalitet och klientsäkerhet för service som 

erbjuds av serviceproducenten. Förverkligande av de ärenden som avtalats i serviceproducentens 

avtal följs med regelbundet. Socialväsendet genomför övervaknings- och kontrollbesök i alla de 

använda enheterna, exempelvis i barnskyddets och handikappservicens anstalter, familjehemmen 

och i boendeserviceenheterna.  

  

KLIENTSÄKERHET 

Samarbete med säkerhetsansvariga myndigheter och aktörer  

  

Klientsäkerheten försäkras med tillräcklig och yrkeskunnig personal, rätt handledning av 

personalen och fortbildning. Klientsäkerheten försäkras också med bra underhåll av utrymmen 

och apparater. Socialväsendet har en säkerhetsplan som uppdateras minst en gång om året. Inom 

enheten ordnas regelbundet primärsläckningsutbildningar samt evakuering övas.  

Antalet anställda, personalstruktur och principer för anlitande av vikarier  

  

a) Antal anställda inom vård och omsorg samt personalstruktur  

Inom socialservicen arbetar socialservicechefen, ledande socialarbetaren, fyra socialarbetare, 
specialsocialhandledaren, tre socialhandledare och inom familjeenheten två familjearbetare 
samt familjehandledaren.  

  

b) Principer för anlitande av vikarier  

Vikarier anlitas om den fastanställda personalen är moderskaps- eller vårdledig. Under 
semestrar används inga vikarier. Vikarierna ska ha rätt utbildning för sin uppgift. 

  

c) Säkerställande av tillräckliga personalresurser  

Situationen följs ständigt med, rekommendationer bl.a. gällande klientantalet iakttas.  
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Principer för rekrytering av personal  

 

a) Vilka är principerna för rekrytering av personal till enheten?  

Socialservicechefen väljer vikarier och beslut om fastanställda fattas av 
grundtrygghetsdirektören. Anvisningarna för rekrytering i Sjundeå kommun finns på 
kommunens intranet.  

 
b) På vilket sätt beaktas lämplighet och pålitlighet av personer som arbetar i klienternas hem och 

med barn? 
Av alla anställda begärs ett straffregisterutdrag. 

En beskrivning av inskolningen och fortbildningen av personalen  

  

a) Inskolning av arbetstagarna och studerandena i klientarbetet, behandlingen av 
klientuppgifterna och datasekretessen  
Socialservicechefen sköter om inskolningen av personalen och använder sig av socialväsendets 
inskolningsmapp samt kommunens intranet (Siuntrix). Med hjälp av inskolningen blir den nya 
arbetstagaren bekant med arbetsmiljön och -uppgifterna, vardagen och praxisen på 
arbetsplatsen samt med arbetsorganisationens framtid, mål och utveckling.  

  

b) Ordnande av fortbildning för personalen  

Socialservicechefen uppgör årligen en utbildningsplan för socialväsendets personal. Planen 
uppgörs utgående från utvecklingssamtalen, enligt personalens önskemål samt enligt 
helhetsbehovet. 

  

Utbildning ordnas både som intern utbildning och med utnyttjande av externa utbildare. 

Fortbildningen av personalen genomförs utgående från personalens egna önskemål och i 

samtycke med chefen. Fortbildningarna genomförs enligt rekommendationerna.  

Lokaler 

 

Socialväsendets lokaler ligger i kommunhusen i Sjundeå och Ingå. Alla arbetstagare har eget rum. 
Klientarbetet sker delvis i arbetstagarnas rum, delvis i kommunhusets mötesrum.  
  

Familjeenheten har egna verksamhetsutrymmen i en radhuslägenhet som ägs av kommunen. I 
lägenheten finns två rum och kök. Familjearbetets arbetstagare kan utföra klientarbete i 
lägenheten.  
  

Kommunhusets och familjeenhetens utrymmen städas regelbundet av tekniska avdelningen. 
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Tekniska lösningar  

  

Personalens säkerhet tryggas med hjälp av larmapparater. Inom socialservicen används 

lokaliserande larmknappar. Arbetstagaren bedömer själv vid vilka situationer som de har behov av 

en larmknapp. Om en arbetstagare bedömer att det inte är tryggt att hon/han träffar klienten 

ensam, ska arbetstagaren ta med sig en annan arbetstagare. Arbetstagarna ska i regel göra 

hembesök tillsammans med en annan arbetstagare. 

Klienternas säkerhet sköter man om enligt behov. För handikappservicens klienter kan man 

exempelvis skaffa säkerhetstelefoner.  

Behandling av klient- och patientuppgifter  

  

Inom socialvården utgör klient- och patientuppgifterna känsliga, sekretessbelagda 
personuppgifter. God behandling av personuppgifter förutsätter systematisk planering genom 
hela processen från registrering av uppgifterna till förstöringen av dem för säkerställande av god 
informationshantering. Den registeransvariga ska i en registerbeskrivning ange varför och på vilket 
sätt personregistret behandlas och hurudana uppgifter som registreras Klientens samtycke och 
uppgifternas användningsändamål anger olika aktörers rätt att använda klient- och 
patientuppgifter som införts i olika register. Bestämmelserna om sekretess och utlämning av 
klientuppgifter inom socialvården finns i lagen om klientens ställning och rättigheter inom 
socialvården och bestämmelserna om motsvarande användning av patientuppgifter inom hälso- 
och sjuk-vården i lagen om patientens ställning och rättigheter. Uppgifter som registreras av 
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården utgör patientuppgifter och har därmed ett 
annat användningsändamål och införs i annat register än socialvårdens klientavgifter. 
 

Serviceproducenten ska göra upp en plan för egenkontroll med tanke på informationssäkerheten, 
dataskyddet och användningen av informationssystemen i enlighet med 19 h § i lagen om 
elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007). I  
egenkontrollen av dataskyddet ingår en skyldighet för tillhandahållare av tjänster att underrätta 
informationssystemets tillverkare om konstaterade betydande avvikelser när det gäller 
tillgodoseendet av de väsentliga kraven på ett informations-system. Om en avvikelse kan innebära 
en betydande risk för patientsäkerheten, informationssäkerheten eller dataskyddet ska Tillstånds- 
och tillsynsverket för social- och hälsovården underrättas. Lagen innehåller bestämmelser om 
skyldigheten att se till att det i samband med informationssystemen finns behövliga 
bruksanvisningar för en korrekt användning av dem.  
 

Eftersom det vid tillhandahållandet av socialvårdstjänster bildas ett eller flera personregister av 
klienternas uppgifter (personuppgiftslagen 10 §) uppstår av detta en förpliktelse att informera 
klienterna om den framtida behandlingen av person-uppgifterna samt om den registrerades 
rättigheter. När man uppgör en dataskyddsbeskrivning, som är något mer omfattande än 
registerbeskrivningen, realiseras även den lagstadgade plikten att informera klienterna. 
Socialservicens registerbeskrivning finns på kommunens webbplats. 
  

Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade har rätt få kontrollera sina uppgifter och vid 
behov få dem korrigerade. Begäran om att få insyn och yrkande på rättelse kan framställas till den 
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personuppgiftsansvarige genom att fylla i en blankett. Om den registeransvariga nekar insynsrätt, 
ska den personuppgiftsansvariga avge ett skriftligt beslut i ärendet av vilket det framgår varför 
begäran har avslagits. 
  

När klientens samlade service består av både socialvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster 
ska vid planeringen av hur uppgifterna behandlas särskilt beaktas det faktum att klientuppgifterna 
inom socialvården och uppgifterna i journal-handlingar inom hälso- och sjukvården är separata 
uppgifter. Vid planeringen ska hänsyn tas till att socialvårdens klientuppgifter och hälso- och 
sjukvårdens uppgifter införs i separata dokument.  
 

a) Säkerställande av att verksamhetsenheten följer den lagstiftning som gäller dataskydd och 
behandling av personuppgifter samt de anvisningar och myndighetsbeslut som gäller vid 
enheten i fråga om registrering av klient- och patientuppgifter  
I inskolningen betonas skyldigheten att iaktta integritetsskydd. Chefen ingriper omedelbart i 

undantag som uppkommit. Den informationssäkerhetsansvariga granskar regelbundet och 

genom stickprov i datasystemet, om det finns undantag i dokumentbesöken. Chefen ingriper 

omedelbart i undantag som uppkommit.  

  

b) Inskolning och fortbildning i behandlingen av personuppgifter samt informationssäkerhet 
Inskolningen av personalen i dataskydds- och sekretessärenden är en del av den allmänna 
inskolningen av enheten. 
Hela personalen ska utföra dataskyddskursen. Kursen har ordnats med Arter Oy:s videokurs 
och test. Ytterligare information finns också på webbplatsen www.arjentietosuojaa.fi. För att 
få användarrättigheter till datasystemen ska kursen vara utförd. Också de gamla anställda ska 
utföra webbkursen. Dataskyddskursen ska utföras en gång om året. 

  

c) Registerbeskrivning  

Programmen som socialväsendet använder är Pro Consona Socialarbete och Pro Consona 
Barntillsyn. Registerbeskrivningarna finns på kommunens webbplats 
www.sjundea.fi/dataskyddsbeskrivningar. 

  

d) Dataskyddsansvarig  
Kontaktuppgifter:  
Pauliina Koschke  

Parkstigen 1 
02580 Sjundeå 
050 386 0803  
pauliina.koschke@sjundea.fi 

 

GODKÄNNANDE AV PLANEN FÖR EGENKONTROLL  

(Planen för egenkontroll godkänns och fastställs av verksamhetsenhetens ansvariga föreståndare)  

Ort och datum  

Sjundeå 3.1.2019 
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Underskrift 

  

Karin Heerman  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    


