
Information från godkända utförare inom boendestöd i Ekerö kommun 

Ekerö boendestöd 
 
Kontaktinformation: 

Eva Busch, enhetschef 
Telefon: 08-124 57 734  
E-post: eva.busch@ekero.se 
Carina Fohlin, sektionschef 
Telefon 08-124 57 251 
E-post: carina.fohlin@ekero.se 
Ekerö kommun, Box 205, 178 23 Ekerö 
 

Företagets tjänster 

Servicetjänster 
Stöd 
 

Antal anställda: 11 
 
Personalens grundutbildning: Mentalskötarutbildning, mentalskötare med 
vidareutbildning, sjuksköterska psykiatriinriktning, undersköterska 
psykiatriinriktning, grund- och påbyggnadsutbildning för personer med psykisk 
utvecklingsstörning, behandlingspedagog, socionom, psykolog.  
 

Erfarenhet av liknande verksamhet: Ekerö boendestöd startade sin verksamhet i 
mitten av 1990-talet under namnet socialpsykiatrins boendestöd och utförde insatser 
för en målgrupp som utgör majoriteten av uppdragen även  idag, efter införandet av 
LOV  2012.  Målgruppen utökades då något, kompetensen i personalgruppen 
anpassades och namnet ändrades till Ekerö boendestöd.  
 
Specialkompetens: MI (Motivational interviewing) coachande samtal, handledar-
utbildning, arbetsledarutbildning, hälsoinspiratörsutbildning, utbildning och vidare-
utbildning i neuropsykiatri, bemötande av äldre personer, svåra samtal/konflikt-
lösning, ätstörningar och självskadebeteenden, bemötande och återhämtning, 
professionellt bemötande i socialtjänsten, hjärt- och lungräddning. 
 
Språkkunskaper:  

Svenska 
Engelska  
Finska 
Spanska 
 

Företagets mål och verksamhetsinriktning: Verksamheten är en stödfunktion för 
personer över 18 år med psykiska- /neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med 
eller utan missbruk samt LSS personkrets 1 och 2 inom LSS.  



Insatsen ges i och utanför det egna boendet och är individanpassat. Huvudmålet är att 
kunden med hjälp av boendestöd ska leva och utvecklas på bästa möjliga gynnsamma 
sätt utifrån sin funktionsnedsättning. Boendestödet lokaliserar och stärker individens 
resurser. Enheten strävar efter gott samarbete med anhöriga, gode män/förvaltare och 
andra för klienten viktiga personer om kunden så själv önskar. Personalen utgår från 
lokal på Bryggavägen i närheten av Ekerö centrum. Institutionen för vård och omsorg 
(IVO) samt Socialnämnden har tillsynsansvar för verksamheten. 
 
Företagets arbetssätt: Uppdragen utförs både i och utanför hemmet eller via 
telefonsamtal. Kontaktperson i boendestöd upprättar tillsammans med kund en 
genomförandeplan som revideras halvårsvis eller vid behov. Exempel uppgifter som 
kund och boendestödjare utför tillsammans är hushållsarbete, inköp, sociala aktiviteter, 
upprätta olika kontakter. Stödsamtal utgör en stor och viktig funktion. Ekerö kommuns 
boendestöd har ett nära samarbete med öppna träffpunkten Solrosen dit boendestödjare 
uppmuntrar personer att söka sig för att bryta isolering.  
 

Hur företaget arbetar för att säkerställa personalkontinuitet: 

Ekerö Boendestöd eftersträvar personalkontinuitet för kunden vilket säkerställs genom 
att kunden har två kontaktpersoner av vilken en är huvudkontaktperson. Övrig personal 
och nyanställd personal informeras av kontaktperson om hur kundens insats ska 
genomföras för att ett gemensamt förhållningssätt ska råda.  
 

Företagets klagomålshantering:  

Det ska vara lätt att lämna en synpunkt/klagomål och den som lämnar klagomålet får 
information om vem som är  ansvarig för ärendets vidare handläggning. 
Synpunkten/klagomålet ska på ett snabbt och enkelt sätt utredas och åtgärdas oavsett 
om den lämnats via blankett/på kommunens hemsida, e-post eller samtal. Den som tar 
emot synpunkten/klagomålet ansvarar för att det dokumenteras, registreras och ges ett 
diarienummer. Registrering sker i den verksamhet där ärendet ska behandlas. En årlig 
sammanställning lämnas till Socialnämnden. 
 

Företagets kvalitetsarbete och uppföljning: Ledningssystemet för kvalitet inom 
produktionen omsorg bygger på SOSFS 2011:9 och är vägledande för personalens 
dagliga arbete och ett redskap för planering, styrning, utförande, uppföljning och 
förbättring. Nätverksträffar med socialtjänstens handläggare, landsting och med för 
kunden andra viktiga personer genomförs regelbundet samt vid behov. 
Genomförandeplanen som kund och boendestödjare tillsammans upprättar är en 
överenskommelse på hur uppdraget ska genomföras. De övergripande 
kvalitetskriterierna: självbestämmande, integritet, tillgänglighet, kontinuitet och 
helhetssyn, genomsyrar verksamhetens arbetssätt. Kundersökningar görs årligen och är 
det viktigaste underlaget för det ständigt pågående kvalitetsarbetet . Synpunkter och 
klagomål från kunderna är viktiga för verksamhetens utveckling.  
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