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Checklista –  
uppföljning  

skyddat boende
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Basfakta om boendet

Driftsform:

Antalet platser för vuxna:

Antalet platser för medföljande barn:

Lokalernas utformning

Kollektivt boende:

Friliggande lägenheter:

Kommentarer:

Vänder sig verksamheten till någon särskild målgrupp?

Möjligheter att ta emot
Medföljande barn 

Ålder och kön:

Medföljande djur

Vilka djur:

Checklista - uppföljning 
skyddat boende
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Förutsättningar att ta emot personer med allergi:

Kommentarer:

Vilka typer av råd och stöd erbjuds?

Råd och vägledning

Planlagda stödsamtal

Stöd i kontakten med myndigheter och vårdgivare

Stödperson/assistans vid rättegång och förhör

Arrangerade aktiviteter, vilka?

Annat, i så fall vad?

Kommentarer:

Trygghet och säkerhet
 
Tillgång till personal

Vardagar under dagtid

Vardagar under kvällar 

Nätter 

Helger
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Bemanning i övrigt

Individuell säkerhetsplanering 

Finns det skriftliga rutiner för att göra individuell säkerhetsplanering tillsammans 
med vuxna?

Vid inflyttning

Vid utflyttning

Finns det skriftliga rutiner för att göra individuell säkerhetsplanering tillsammans 
med medföljande barn(i förekommande fall)?

Vid inflyttning

Vid utflyttning

Fysiska skyddsanordningar

Vilka fysiska skyddsanordningar finns det?

Säkerhetsdörr

Video-övervakning

Inbrotts/överfallslarm

Säkerhetsfönster

Hemlig adress

Annan fysisk skyddsanordning
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Brandskydd

Har kontroll av brandskyddet genomförts?

Rutiner kring mobiltelefoner, internet och sociala medier

Finns sådana rutiner?

Hantering av hot och risker 

Finns det skriftliga rutiner för hantering av hot och risker mot de boende?

Finns det skriftliga rutiner för hantering av hot och risker mot personal och  
volontärer?

Hantering av skyddade personuppgifter

Hur försäkrar ni er om att skyddade personuppgifter inte kommer ut till obehöriga?

Kännedom om sekretess respektive tystnadsplikt

(Offentlig verksamhet) Hur försäkrar ni er om att all personal känner till bestäm-
melserna i offentlighets och sekretesslagen?

(Enskild verksamhet) Hur försäkrar ni er om att all personal och alla volontärer 
känner till bestämmelserna i socialtjänstlagen om tystnadsplikt?

Dokumentation om insatser för enskilda boende

Gör ni genomförandeplan tillsammans med varje person?

Hur dokumenterar ni genomförda insatser för varje person?  
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Hanteringen av anmälningsskyldigheten för barns skydd

Hur försäkrar ni er om att personal och volontärer kan hantera anmälningsskyldig-
heten vid misstanke om att barn far illa?

Lex Sarah

Finns det skriftliga rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och 
undanröja missförhållanden ska fullgöras?

Finns det skriftliga rutiner för hur skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållan-
den och risk för allvarliga missförhållanden ska fullgöras?

Tillgänglighet

Tider då det finns möjlighet att ta emot skyddsbehövande

Vid vilka tider på dygnet och dagar på året kan nya skyddssökande tas emot?

Fysisk tillgänglighet

Är boendet anpassat för rullstolsburna personer när det gäller

Entrén är tillräckligt rymlig?

Eventuell hiss är tillräckligt stor?

Minst ett boenderum är anpassat?

Minst en toalett och ett duschrum är anpassat?

Kök och gemensamhetsrum kan nås med rullstol?

Kök kan användas av person med rullstol?
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Är boendet anpassat för en person med synnedsättning?

Är boendet anpassat efter en person med hörselnedsättning?

Tillgänglighet i språkligt avseende

Vilka språk talar personal och volontärer på boendet?

Vilka tider finns personal och volontärer med kompetens i de skilda språken till-
gängliga?

När, vid vilken typ av samtal använder ni tolk vid samtal med skyddssökande som 
inte behärskar svenska eller teckentolk för personer med hörselskada?

Självbestämmande och integritet

I vilken utsträckning har de boende tillgång till eget rum (medföljande barn kan bo i 
samma rum som den vuxna)?

Har de boende tillgång till:

Låsbara toaletter

Låsbara duschrum

Kök med utrymme att laga egen mat

Gemensamma utrymmen för samvaro
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Kunskapsbaserad verksamhet

Standardiserade bedömningsmetoder

Finns det personal eller volontärer på boendet som har kunskap i att använda stan-
dardiserade bedömningsmetoder?

Om ja, vilka metoder?

I vilken utsträckning används dessa metoder på boendet?

Uppföljning

Finns det rutiner för att systematiskt följa upp och dokumentera de boendes uppfatt-
ning om boendet?

Om ja, vilka områden ingår i uppföljningen:

Boendemiljön

Bemötandet

Insatserna

Säkerheten

Annat, ange vad

Lämplig utbildning hos personalen

Vilken utbildning har föreståndaren?
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Vilken utbildning har övriga i personalen?

Hur lång erfarenhet har respektive person av socialt arbete?

Vilken fortbildning har genomförts för personal och volontärer om våld i nära rela-
tioner (under senaste året)?

Vilken fortbildning har genomförts för personal och volontärer om barn som bevitt-
nar våld (under senaste året)?

Finns det på boendet någon särskild kompetens för att möta särskilda behov relate-
rat till

Funktionsnedsättning

Könsöverskridande identitet eller uttryck

Sexuell läggning

Tillhörighet till nationell minoritet

Utländsk bakgrund

Missbruk eller beroende

Risken för hedersrelaterat våld
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Prostitution och människohandel

På vilket sätt har boendet särskild kompetens när det gäller dessa frågor?

 
Helhetssyn, samordning och kontinuitet

(Kommunal verksamhet) Hur vill ni att samverkan i enskilda ärenden inom social-
tjänsten ska fungera?

(Övrig verksamhet) Hur vill ni att samverkan med socialnämnden ska fungera när 
det gäller enskilda ärenden?

Hur tycker ni att samverkan fungerar idag?

Hur vill ni att flytten från boendet ska planeras tillsammans med socialtjänsten?

Hur tycker ni att planeringen fungerar idag?
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Lämplighet att ta emot barn (i förekommande fall)

Vilken kunskap har personalen om barns behov?

Vilket utrymme finns för lek och sysselsättning för yngre barn?

Vilket utrymme finns för sysselsättning för tonårsbarn?

Hur ser möjligheterna ut att delta i förskola/skola?

Vilken möjlighet finns till krisstöd för barn? 

Vilken möjlighet finns till känslomässigt stöd för barn? 

Vilken möjlighet finns att ge barnets förälder stöd i sitt föräldraskap?

Systematiskt förbättringsarbete

Har verksamheten gjort någon

Riskanalys – Vad kan gå fel och hur förebygger ni det?

Egenkontroll – Följs rutinerna och blir resultatet bra?
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Utredning av rapporter, klagomål och synpunkter- Har ni fått klagomål eller förslag 
till förbättringar? Vad tycker ni själva att ni behöver förändra?

Förbättrande åtgärder- Aktiviteter som ni har genomfört/planerar?

Förbättring av processer och rutiner – Förändringar av rutiner och processer?

Planerade förändringar av verksamheten
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Övriga kommentarer


	Driftsform: 
	Antalet platser för vuxna: 
	Antalet platser för medföljande barn: 
	Kollektivt boende: 
	Friliggande lägenheter: 
	undefined_6: 
	Möjligheter att ta emot: 
	Medföljande barn: 
	undefined_7: 
	Medföljande djur: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	Råd och vägledning: 
	Planlagda stödsamtal: 
	Stöd i kontakten med myndigheter och vårdgivare: 
	Stödpersonassistans vid rättegång och förhör: 
	Arrangerade aktiviteter vilka: 
	Annat i så fall vad: 
	Kommentarer: 
	Vardagar under dagtid: 
	Vardagar under kvällar: 
	Nätter: 
	Helger: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	Finns det skriftliga rutiner för att göra individuell säkerhetsplanering tillsammans: 
	Vid utflyttning: 
	Fysiska skyddsanordningar: 
	Videoövervakning: 
	Inbrottsöverfallslarm: 
	Säkerhetsfönster: 
	Hemlig adress: 
	Annan fysisk skyddsanordning: 
	undefined_12: 
	Rutiner kring mobiltelefoner internet och sociala medier: 
	Hantering av hot och risker: 
	Finns det skriftliga rutiner för hantering av hot och risker mot personal och: 
	Hantering av skyddade personuppgifter: 
	Kännedom om sekretess respektive tystnadsplikt: 
	Enskild verksamhet Hur försäkrar ni er om att all personal och alla volontärer: 
	Dokumentation om insatser för enskilda boende: 
	Gör ni genomförandeplan tillsammans med varje person: 
	Hur dokumenterar ni genomförda insatser för varje person: 
	heten vid misstanke om att barn far illa: 
	undanröja missförhållanden ska fullgöras: 
	den och risk för allvarliga missförhållanden ska fullgöras: 
	Vid vilka tider på dygnet och dagar på året kan nya skyddssökande tas emot: 
	Entrén är tillräckligt rymlig: 
	Eventuell hiss är tillräckligt stor: 
	Minst ett boenderum är anpassat: 
	Minst en toalett och ett duschrum är anpassat: 
	Kök och gemensamhetsrum kan nås med rullstol: 
	Kök kan användas av person med rullstol: 
	Är boendet anpassat för en person med synnedsättning: 
	Är boendet anpassat efter en person med hörselnedsättning: 
	Vilka språk talar personal och volontärer på boendet: 
	gängliga: 
	inte behärskar svenska eller teckentolk för personer med hörselskada: 
	samma rum som den vuxna: 
	Låsbara toaletter: 
	Låsbara duschrum: 
	Kök med utrymme att laga egen mat: 
	Gemensamma utrymmen för samvaro: 
	dardiserade bedömningsmetoder: 
	Om ja vilka metoder: 
	I vilken utsträckning används dessa metoder på boendet: 
	ning om boendet: 
	Boendemiljön: 
	Bemötandet: 
	Insatserna: 
	Säkerheten: 
	Annat ange vad: 
	Vilken utbildning har föreståndaren: 
	Vilken utbildning har övriga i personalen: 
	Hur lång erfarenhet har respektive person av socialt arbete: 
	tioner under senaste året: 
	nar våld under senaste året: 
	Funktionsnedsättning: 
	Könsöverskridande identitet eller uttryck: 
	Sexuell läggning: 
	Tillhörighet till nationell minoritet: 
	Utländsk bakgrund: 
	Missbruk eller beroende: 
	Risken för hedersrelaterat våld: 
	Prostitution och människohandel: 
	På vilket sätt har boendet särskild kompetens när det gäller dessa frågor: 
	tjänsten ska fungera: 
	det gäller enskilda ärenden: 
	Hur tycker ni att samverkan fungerar idag: 
	Hur vill ni att flytten från boendet ska planeras tillsammans med socialtjänsten: 
	Hur tycker ni att planeringen fungerar idag: 
	Vilken kunskap har personalen om barns behov: 
	Vilket utrymme finns för lek och sysselsättning för yngre barn: 
	Vilket utrymme finns för sysselsättning för tonårsbarn: 
	Hur ser möjligheterna ut att delta i förskolaskola: 
	Vilken möjlighet finns till krisstöd för barn: 
	Vilken möjlighet finns till känslomässigt stöd för barn: 
	Vilken möjlighet finns att ge barnets förälder stöd i sitt föräldraskap: 
	Riskanalys  Vad kan gå fel och hur förebygger ni det: 
	Egenkontroll  Följs rutinerna och blir resultatet bra: 
	till förbättringar Vad tycker ni själva att ni behöver förändra: 
	Förbättrande åtgärder Aktiviteter som ni har genomförtplanerar: 
	Förbättring av processer och rutiner  Förändringar av rutiner och processer: 
	Planerade förändringar av verksamheten: 
	Övriga kommentarer: 


