
HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-01 

SN 2014/17 

Redovisning av kvalitetsundersökning-Familjeteamet i Håbo 
kommun 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har under perioden 2013-10-14 - 2013-12 16 genomfört 
en kvalitetsundersökning hos verksamheten Familjeteamets öppenvårdsenhet 
i form av brukamndersökning. Frågornas imiktning till brukmna gällde 
bemötande och upplevelse. 

Samtliga besökare under den aktuella perioden har svarat, vilket ökar tillförlit
ligheten i undersökningens resultat. Sammanfattningsvis kan förvaltningen 
konstatera, dels att samtliga besökare är mycket nöjda med verksamheten och 
dels att verksamheten fungerar mycket väl. 

Mer ingående sammanställning och analys framgår i ~änsteskrivelse, daterad 
2014-03-19. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-19 m SN 2014.738. 

- Sammanställning frågefonnulär, daterad 2014-03-19, m SN 2014.742. 
Sammanfattning och kommentarer, daterad 2014-03-19, m SN 2014.742. 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att redovisning av kvalitetsunder-. 
sökningen är delgiven. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

l 

Nr 2014.859 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningen 
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Datum 
2014-03-19 

Redovisning av kvalitetsundersöknig - Familjeteamet i Håbo 
kommun 

Förslag till beslut 

Att Socialnämnden i Hå bo konnnun noterar och lägger till handlingama 
redovisning av föreliggande brukarundersölming och kvalitetsundersökning 
av Familjeteamet i Håbo kommun. 

Ärendebeskrivning 
En brukarundersölming genomfördes där samtliga besökare vid 
Familjeteamet i Håbo Kommun under perioden 2013-10-14 ti112013-12-16 
tillfi·ågades vad de tyckte om verksamhetens bemötande och utfall i stort. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen noterar att samtliga besökare vid öppenvårdsenheten 
Familjeteamet var mycket nöjda med bemötandet under den aktuella 
perioden. Majoriteten av besökarna upplevde att behandlarna lyssnade på 
deras önskemål och behov. Flertalet besökare instämde i undersökningens 
påståenden gällande upplevelsen av att få sina önskemål tillgodosedda samt 
möjligheten att påverka besökstider. 

Av de tillfrågade besökarna upplevde 89% att de fått stöd i sin livssituation. 
Och hela 87% av Familjeteamets besökare instämde i påståendet att 
behandlingen gav en positiv förändring i fdräldraskapet.Vidare kan samtliga 
besökare under den aktuella perioden tänka sig att rekommendera 
Familjeteamet till andra. 

Socialförvaltningen kan konstatera att familjeteamtes samtliga besökare, 
varav 54 kvinnor och 37 män, deltog i undersökningen under den aktuella 
perioden. En hög svarsfi·ekvens där bmifallet med andra ord är lika med 
noll, vilket ökar tillförlitligheten i undersölmingens resultat. Med 
utgångspunkt i den aktuella brukarundersölmingen bedömer 
socialförvaltningen att familjeteamet är en mycket väl fungerande 
verksamhet. 

Avslutingsvis kan vi konstatera att flertalet av de besökande familjerna är 
svå.Ii problemtyngda och att familjeteamets insatser i dessa familjer med 
största sannolikhet minskat antalet placerade/omhändertagna barn i dessa 
familjer. 

Beslutsunderlag 
Bilaga med redovisning av kvalitetsundersökning, Familjeteamet i Håbo 
kommun. 
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Socialförvaltningen 

Familjeteamet 

Påstående l 2 3 4 s 
Instäm 
-mer 
inte 

Jag blir alltid bemött 
med respekt 

Jag känner mig 1 1 
lyssnad på 

Hänsyn tas till mina 1 2 
åsikter och önskemål 

om stöd och 
behandling 

Mina önskemål om 1 2 
besöks tider blir 
tillgodosedda. 

Det var lätt att komma i 1 1 4 
kontakt med 

lamilieteamet 
Jag tycker att l l 3 

samtalsrummets miljö 
är tillfredsställande 

Jag upplever att jag får 1 1 1 
stöd i min livssituation 

Behandlingen har 1 2 2 4 
förbättrat min 

livskvalitet 
Jag tycker att 1 1 3 1 3 

behandlingen har 
stärkt relationerna 

inom familjen 
Vi har mer goda 3 1 1 2 6 

stunder i familjen efter 
behandlinqen. 

Behandlingen gav en 1 2 5 
positiv förändring i mitt 

föräldraskap 
Jag kan tänka mig att 2 

rekommendera 
familjeteamet till andra 

• Egna kommentarer: 
• Mycket bra stöd både till mig och min dotter. 
• Bra, Riktigt bra att ni finns! 
• Familjeteamet fick mig att skapa min egen plattform. 
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2014-03-19 
Dnr 2014/17 m 2014.742 

7 8 9 lO 
Instäm 
-mer 
helt 

1 7 5 76 

3 9 76 

3 11 2 64 

2 8 6 66 

4 7 14 53 

2 9 Il 61 

3 10 10 61 

4 14 13 44 

7 18 9 39 

9 13 12 35 

7 12 12 42 

3 3 6 73 

• Har problem med bl. a. vårdnadstvi st, vilket gör det svåt1 att svara på två av de ovanstående frågorna. 
• Osäker på vilka behandlingar jag vill ha. Vi har inte haft tid att se om det leder till något ting. 
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2014-03-19 
Dnr 2014/17 nr 2014.742 

• Mycket uppskattat stöd på alla sätt och vis för mignach familjen! Upplever Familjeteamet som 
oerhö1t värdefulla 

• Utan familjeteamet hade mitt liv varit annorlunda, nu känns det mycket bättre. 

• Betydligt bättre än förväntat! 

• De negativa svaren beror på att frågan ej passar in på vår situation. Jag har själv inte 
deltagit i behandling så mycket än. 

• Behandlingen pågår ännu och ..... får stunden inte enbart positiva känslor, även om det 
långsiktigt blir bättre. 

• Lugnt, stabilt, tryggt och proffsigt bemötande. 

• Väntetid några veckor 

• Skulle behöva vara ännu lättare att få information om att ni finns. 

• Tack för att ni finns! 

• Jätte bra service som finns inom kommunen. Tack! 

• Att bli förstådd, lyssnad på och samtidigt fått visad respekt vmj e gång har betytt allt 
för mig. Tack! 

• Relationen till min dotter har blivit bättre men inte till min före detta man. (pappan). 

• Tack vare hjälp från Göran, så mår familjen mycket bättre och vi är fortfarande gifta© 
Tack!. 

• Jag tycker att dessa besök hm· vm·it oerhö1t bra. Yvonne är så proffsig! © 

• Det finns kommuner där familjebehandlarna har mer att påverka, och det tycker jag är 
bra: får de har mer kontalet med familjerna än familjerätten. 
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Sammanfattning och kommentar till undersökningen. 

Inledningsvis kan konstateras att samtliga besökare till Familjeteamet var nöjda med 
bemötandet. På en skala ett till tio så instämde 76 av 91 tillfrågade personer helt och hållet 
med påståendet att de alltid blir bemötta med respekt. Återståendet var också ganska nöjda 
med bemötandet. 

Majoriteten av besökarna upplevde att behandlmna lyssnade på deras önskemål och behov, 
medan endast 2 % av de tillfr-ågade var mindre nöj da i detta avseende. 
Fle1ialet besökare instämmer i undersökningens påståenden gällande upplevelsen av att få 
sina önskemål tillgodosedda smnt möjligheten att påverka besökstider. 

Av de tillfrågade besökarna upplever 89% att de får stöd i sin livssituation 
Majoriteten av familjeteamets besökare, hela 87 %, instämde i påståendet, att behandlingen 
gav en positiv förändring i föräldraskapet. Av de tillfi·ågade avstår 8% att svara på frågan 
smmolikt för att de inte är föräldrar. Ett mindre antal besökare, 5 %, upplevde ingen 
förändring alls i sitt föräldraskap. 

Mer än 60 % av besökarna instämde helt i påståendet att de goda stunderna i familjen har 
blivit flera efter behandlingen. Endast 3,3 % av besökarna uppgav att de fmifm·ande 
upplever att familjesituationen är oförändrad och att de goda stundema inte har blivit fler. 

Vidm·e kan samtliga besökare under den aktuella perioden tänka sig att rekommendera 
Fmniljeteamet till andra. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att samtliga besökare, varav 54 kvinnor och 3 7 män, 
deltog i undersökningen under den aktuella perioden. Det vill säga bortfallet är lika med 
noll vilket ökar tillförlitligheten i undersökningens resultat. 

Lennart Eril>Sson 
Utveckl ingsledare/ Kvalitetscontroller 

HeviAziz 
Socialselaeterare/ Utredare 
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