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Till utvecklingsledare och deltagande kommuner

Information inför upptakten av projektet Förbättrad dokumentation
Regeringen beslutade den 16 mars 2017 att bevilja ansökan om ”Förbättrad dokumentation”.
Projektgruppen arbetar nu med att ta fram en projektplan som kommer att beslutas av
styrgruppen den 12 maj 2017.1
Den 17 maj planerar vi att ha en upptakt för alla deltagare via webb. På den träffen kommer vi
att gå igenom bakgrund till projektet, projektplan samt kommande aktiviteter utifrån
projektplanens delmål. Till dess behöver vi er hjälp med lite förberedelser angående urval av
deltagare och information om kommande webbenkät.
Anmälda kommuner
Totalt har 30 kommuner/stadsdelsförvaltningar (SDF) anmält intresse för att vara med i
projektet. Samtliga kommuner/SDF erbjuds delta i projektet.
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Urval av deltagare och roller
Varje deltagande kommun/SDF utser en kontaktperson. Kontaktpersonen bör vara
arbetsledare, 1:e socialsekreterare, samordnare, ärendehandledare, mentor eller liknande.
Deltagarna i projektet baseras på socialsekreterare som arbetar med att utreda, planera
och/eller följa upp biståndsbedömda insatser (öppenvård och/eller placering). Totalt 30
personer per län erbjuds plats. Vilket innebär att det blir max 180 personer, inklusive
kontaktpersonerna. Fördelningen av de 30 platserna i länet görs av den regionala

utvecklingsledaren
Länens arbete samordnas av den regionala utvecklingsledaren eller motsvarande.
1

Styrgruppen består av ordförande; Åsa Furén Thulin SKL, Cecilia Grefve Regeringskansliet, Annika
Öquist Socialstyrelsen, Kjerstin Bergman SKL och Marta Nannskog SKL.
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Senast den 28 april önskar vi att den regionala utvecklingsledaren sammanställer namn och
mejladresser till medverkande socialsekreterare och kontaktpersoner i varje kommun/SDF och
mejlar till marta.nannskog@skl.se.
Kommunens deltagande i utvecklingsarbetet ska vara förankrat genom ett nämndbeslut, se
bifogat underlag. Det går bra att komplettera och inkomma med nämndbeslutet efter den 28
april, men senast 15 juni 2017.

Webbenkät
Den 2 maj kommer vi att mejla ut en webbenkät till samtliga socialsekreterare som ska delta i
projektet, svarsdatum senast den 12 maj. Syftet med webbenkäten är att få en
nulägesbeskrivning av hur socialsekreterare upplever dokumentation i olika delar av
handläggningsprocessen. Enkäten beräknas ta 5-7 minuter att svara på. Resultatet kommer att
användas som underlag för fortsatt planering av projektet och som utgångsläge vid framtida
uppföljningar.

Projektets upplägg och innehåll
Projektet kommer huvudsakligen innebära att deltagarna deltar vid fem- sex
webbsändningar under perioden maj 2017 - april 2018 samt att genomföra egna
lokala eller regionala workshops däremellan. Både webbsändningar och workshops
utgår från ett antal övningar kopplade till frågeställningarna i projektet. Fokus i
övningarna är att försöka nå fram till en mer effektiv och ändamålsenlig
dokumentation. Mellan webbsändningar och workshops prövar deltagarna att
dokumentera enligt övningarna, i pågående ärenden.
Mer information om upplägg och innehåll, samt eventuella läsinstruktioner kommer
inför upptakten den 17 maj.
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