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Organisatorisk tillhörighet 
 
Uppsala kommun Vård & Omsorg 
Affärsområde Socialpsykiatri & socialt stöd 
 
 
Uppdragsgivare 
 
Uppsala kommun, Omsorgsnämnden 
Uppsala kommun, Socialnämnden  
 
 
Verksamhet i egen regi 
 
Rasbo-Hov HVB; behandlingshem 18 år och uppåt 
 
 
Affärsidé Socialpsykiatri & socialt stöd 
 
Med stort engagemang, bred kunskap och med hög kvalité, ger vi stöd genom livet. 
 
Vi tar väl tillvara på människors egna förmågor till förändring och erbjuder 
verksamheter med spetskompetens. 
 
 
Vård & omsorgs kvalitetspolicy 
 
Genom kvalitetssäkring och ständig utveckling skapar vi tillsammans Sveriges bästa 
leverantör av vård och omsorg. 
 
Vi är en konkurrenskraftig leverantör som erbjuder vård och omsorg av hög kvalitet som 
tillfredsställer eller överträffar våra uppdragsgivares förväntningar. 
 
Vi tar ansvar för säker och effektiv vård och omsorg enligt externa och interna krav samt 
kvalitetsmål. 
 
Vi har engagerade medarbetare, tydligt ledarskap och kontinuerlig kompetensutveckling som 
leder till ständiga förbättringar av vårt kvalitetsledningssystem. 
 
 
Kvalitets- och miljöcertifiering 
 
Vård & omsorgs ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt  
ISO 14001. 
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Verksamhet 
Perrongen arbetar på uppdrag av ungdomsenheterna inom individ- och familjeomsorgen 
(IFO) Ett myndighetsbeslut krävs alltid för uppdraget. Det finns plats för 20 ungdomar vilka 
fördelas jämt mellan de fyra ungdomsenheterna. Personalen ansvarar för behandlingsarbetet 
där samordning är en viktig del. Perrongen håller i regelbundna nätverksmöten, erbjuder 
familjearbete och ansvarar även för att rekrytera och handleda kontaktpersonerna. 
Kontaktpersonerna, som är utsedda som kvalificerade kontaktpersoner enligt 3 kap 6§ 
Socialtjänstlagen, har till uppgift att skapa en relation och ge pedagogiskt och psykosocialt 
stöd till ungdomarna.   

  

Målgrupp 
Perrongen vänder sig till barn och ungdomar som är mellan 13-20 år gamla och deras familjer 
som är bosatta i Uppsala kommun. Målgruppen är ungdomar som riskerar att hamna i 
missbruk av alkohol eller droger eller har andra sociala problem samt till ungdomar som har 
behov av fortsatt eftervård efter avslutad placering. 

 

Verksamhetsinnehåll 
Verksamhetens syfte 
Hjälpa ungdomen att få en strukturerad vardag genom att hitta fungerande 
skolgång/sysselsättning och meningsfull fritid samt möjliggöra personlig utveckling.  
Stötta föräldrar att tillgodose ungdomens behov utifrån deras resurser och stödja nätverket 
runt familjen. Ett annat syfte är att undvika placering av ungdomar, de skall bo kvar i sina 
familjer i möjligaste mån. Kan ungdomen som är på Perrongen inte bo kvar i sin 
ursprungsfamilj, bidrar verksamheten till att en placering blir så bra som möjligt. 
 
Arbetssätt 
 
Värdegrund 

Verksamheten utgår från alla människors lika värde och värdighet. Arbetet präglas av 
respektfullt bemötande och utgår ifrån människors inneboende kraft och förmåga till 
förändring.  

Verksamhetsidé 

Familjen betraktas som resurs och arbetet sker med alla inblandade på hemmaplan för att få 
en bestående förändring. Mycket av arbetet bygger på att det blir en tillitsfull relation mellan 
ungdom och kontaktperson som en grund för förändringsarbetet. Perrongens idé är även att 
skapa och befästa fungerande nätverk kring ungdomen och familjen. 

På Perrongen sker arbetet parallellt med ungdomens och familjens sociala och psykologiska 
situation, så kallat psykosocialt behandlingsarbete. En kombination sker med familjens eget 
förändringsarbete och att ge familj och ungdom praktiskt stöd och avlastning.  

Anknytningsteorin är en bärande grund för Perrongens arbete. En god relation ger en bra 
grund för fortsatt god utveckling. Relationen används som bas och verktyg för förändring.  
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Målet är att ungdomen ska uppleva sin kontaktperson som en trygg vuxen och på så vis få 
redskap att använda i andra relationer. Kontaktpersonen blir ofta en vuxen som ungdomen 
kan knyta an till, en slags kompletterande anknytningsperson.  

Perrongens arbete vilar på systemteoretiskt grund vilket innebär ett utforskande och 
helhetstänk kring individen och förståelse av familjens sätt att fungera tillsammans.  

En annan teoretisk utgångspunkt är det salutogena perspektivet och människans behov av en 
känsla av sammanhang. Det vill säga att det som redan fungerar bör förstärkas i ungdomens 
positiva sammanhang och förutsättningarna ska ökas för att skapa förutsättningar för 
familjerna att hantera sin egen vardagssituation. 

Perrongen bedriver ett systemiskt arbete och nätverksarbete. Detta innebär ett arbete med 
ungdomens olika sammanhang, till exempel skola, representanter från närområdet, släkt, samt 
samarbete med andra socialsekreterare, barnhabilitering, barnpsykiatrin. Utgångspunkten är 
familjen, syftet är att engagera ungdomens och familjens nätverk för att tillsammans hitta 
problemlösningar 

Metoder inom Motiverande intervju (MI) inspirerar för att locka fram den egna viljan till 
förändring att ändra på situationen och den tvekan som finns inför det okända. I handledning 
av kontaktpersonerna förmedlas detta förhållningssätt. 

Arbetssätt 

Perrongens arbete spänner över en längre tid, upp till två år. Arbetet består av flera delar som 
vävs ihop till en helhet. En del är den kvalificerade kontaktpersonens och ungdomens 
gemensamma arbete. De träffas cirka 20 timmar per vecka. Uppdragen utformas individuellt 
utifrån varje enskild ungdoms specifika behov. Det vanligaste uppdraget är dock att de träffas 
två vardagskvällar i veckan á fyra timmar samt har en övernattning i någon av våra fyra 
lägenheter varannan helg. En sådan träff varar i cirka 24 timmar. 

En annan del av arbetet är de nätverksmöten som hålls generellt var fjärde vecka. På dessa 
möten samlas ungdom, föräldrar, kontaktpersonen, socialtjänstens handläggare tillsammans 
med två familjebehandlare från Perrongen. Varje familjebehandlare ansvarar för fem familjer 
och är nätverksledare i ytterligare fem. Den ansvarige samordnar allt arbete mellan 
nätversmötena, den andre blir mer av nätverksledare och är inte så aktiv i jobbet mellan 
mötena. Perrongen arbetar också aktivt för att till dessa möten få familjens godkännande att 
bjuda in andra viktiga aktörer som t ex lärare i skolan, personal från barnpsykiatri, LSS, 
habilitering, alla som gör någon insats i ungdomens liv. Tillsammans arbetar man fram mål 
för vad ungdomen vill uppnå samt hur målen skall nås. Målen följs regelbundet upp och 
utvärderas. 

Den kvalificerade kontaktpersonen har regelbunden handledning hos familjebehandlare på 
Perrongen. Det är inte ett erbjudande utan ett krav att man kan avsätta tid minst en timme 
varannan vecka för detta ändamål. Handledningen har till syfte att säkerställa att alla arbetar 
mot uppsatta mål samt stöttar den kvalificerade kontaktpersonen i sin roll gentemot 
ungdomen.  Handledningen är en form av tätt samarbete. Genom handledning och samarbete 
med kontaktpersonen hålls samordningsjobbet och familjebehandlingen ihop med 
kontaktpersonens arbete.  

Föräldrastöd i någon form ingår alltid för familjerna på Perrongen. Formerna för detta ser 
olika ut, allt ifrån att komma regelbundet till Perrongen för enskilda samtal, till tät 
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telefonhandledning för föräldrarna. Perrongen erbjuder också strukturerade familjesamtal vid 
behov.  

På nätverksmöten arbetas fram en genomförandeplan som följs upp och utvärderas 
fortlöpande. Perrongens arbete kan sägas gå igenom fyra faser som beskrivs mer ingående 
nedan.  

Varje familjebehandlare har en samordnande funktion gentemot ett distrikt. Perrongen som 
verksamhet vilar på flera olika upparbetade professionella nätverk, delvis geografiskt 
upprättade. Genom ett upparbetat och ömsesidigt förtroende går det att få ihop nätverksmöten 
och hitta flexibla lösningar där var och en bidrar och olika idéer från olika utsiktspunkter. 
Person och områdeskännedom leder till tidsbesparing och effektivt resursutnyttjande. Det ger 
även Perrongen en stadga, eftersom verksamheten finns genom nätverken, oavsett person. 

Uppstartsmöte 

Arbetet sker på uppdrag av socialtjänstens myndighetsgrupper. En gemensam blankett för 
myndighetsbeslut finns framtagen för ungdomsärenden. Då det finns en plats på Perrongen i 
en av myndighetsgrupperna planeras ett uppstartsmöte i den aktuella gruppen. Perrongens 
platser tillsätts i dialog med myndighetsgruppen.  

Perrongens fyra faser 

1) Anknytningsfas 

Under anknytningsfasen är uppgiften att skapa förtroende och tillit. Här förbereds familjen på 
vad som kan erbjudas och vad Perrongen kan innebära just för dem. Via kartläggning och 
planering löser man tillsammans akuta problem för att minska stressen för familjen. 

2) Nyskapandefas 

I denna fas är målet att skapa nya redskap och träna färdigheter. Familjen stöttas i att hålla ut 
i att fortsätta med förändringen, behålla hoppet och ta nya tag då det behövs.  

Perrongens samordning av nätverket hjälper till så att alla drar åt samma håll.  

3) Utvecklingsfas 

Syftet i denna fas är att ungdomen och familjen använder nya redskap, väljer väg och gör sig 
av med gamla mönster. Ungdomen har ofta vid det här laget en strukturerad fritid och vet vad 
som ska utvecklas vidare. I denna fas brukar skolgången fungera och ungdomen har hjälp av 
sin kontaktperson för att komma ikapp i skolarbetet eller att hålla fast vid sin sysselsättning. 

4) Generaliseringsfas 

Syftet är att hjälpa ungdomen och familjen att behålla och befästa den positiva utvecklingen 
och att de själva ska ha kontroll och makt över sin situation. En nertrappning av tiden 
tillsammans med den kvalificerade kontaktpersonen i kombination med att benämna 
avslutningen hjälper familj och ungdom att stå på egna ben. 

De kvalificerade kontaktpersonerna 

Perrongens personal utreder och tillsätter kontaktpersoner. Utredningen innefattar att hämta 
utdrag ur polisens belastnings- och misstankeregister samt LOB register (Lag om 
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omhändertagande av berusade personer) samt register från kronofogdemyndigheten. Genom 
en omfattande intervju utreds den tilltänkta kontaktpersonens personliga förhållanden och 
lämplighet för uppdrag. Perrongens personal ansvarar praktiskt för uppföljning av 
kontaktpersonsinsatsen.  

Kontaktpersonernas uppgift/roll 

Kontaktpersonen ska inte vara professionell med behandlaransvar utan kunna möta 
ungdomen som en jämbördig med eget ansvar. Handledning möjliggör för kontaktpersonen 
att hitta och behålla sin roll. Målet är att en relation ska uppstå som innebär att ungdomen får 
hjälp av nya, läkande erfarenheter och relationen blir en bas för förändring.  

Personalens kompetens 
Perrongen har funnits som verksamhet sedan 1996. Familjebehandlarna har mångårig 
erfarenhet av yrket. Inom arbetsgruppen finns systemteoretisk utbildning, vidareutbildning i 
familjerekonstruktion, grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande steg 1, 
vidareutbildning i systemiskt familjearbete. Inom gruppen finns även handledarutbildning, 
utbildning i motiverande intervju (MI), missbruksutbildning, COPE-utbildade samt utbildning 
i nätverksarbete. 
 
Bemanning 
Verksamheten har 4,0 årsarbetare samt en verksamhetschef på deltid (33%)  
Till Perrongen är 20 stycken kvalificerade kontaktpersoner knutna. Deras uppdrag är upp till 
20 timmar/vecka.  
Öppettider 8.00-16.30 samt bokningsbara kvällar. Kontaktpersonerna arbetar huvudsakligen 
kvällar och helger. 
 
Samverkan 
Perrongen arbetar i nära samverkan med individ- och familjeomsorgen (IFO) myndigheten i 
Uppsala kommun.  
 
Uppföljning  
Personalen har extern handledning varannan vecka som både innehåller metodutveckling, 
ärendehandledning samt handledning på den handledning som ges till de kvalificerade 
kontaktpersonerna. Uppföljningsarbetet sker regelbundet med ungdomar, socialsekreterare 
och övrigt nätverk för att få respons på det löpande arbetet. Genomförandeplanen anger mål 
och Perrongens familjebehandlare delger vid avslutad insats slutanteckning till
 socialtjänsten. Där anges i vilken utsträckning målet eller målen med insatsen har uppnåtts. 
Vid månadsslut sammanställs statistik om intag och avslut samt hur det ser ut i en eventuell 
kö. Vid avslut dokumenteras även hur insatsen fungerat och vem som aktualiserade avslutet. 
 
För att få till stånd en mer integrerad utvärdering där Perrongens arbete med ungdomar och 
dess nätverk används Journal Digital (JD) och då särskilt systemets genomförandeplan. I 
denna statistik kan man bland annat följa inom vilka behovsområden verksamheten sätter 
behandlingsmål och hur många av målen som uppnås 
 

 Utveckling 
Perrongen har tidigare arbetat med Nätverksservice, dvs verksamheten har haft utrymme att 
arbeta med uppdrag om nätverksarbete utanför de egna uppdragen. Dessa uppdrag har 
upphört men utifrån signaler om ökat behov av en sådan tjänst kan verksamheten utifrån sin 
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kompetens återigen kunna erbjuda detta.  
Familjearbete, att familjer med ungdom på Perrongen får möjlighet till samtal på Perrongen, 
finns som en del av utbudet men intresset av att förstärka det har funnits under senare år.   
 

Etiska koden 
Inom Vård & omsorg finns en gemensam etisk kod som samtliga enheter arbetar aktivt med. 
Dess främsta syfte är levandegöra etiska diskussioner och reflektioner kring bemötande och 
metoder.  
 
 

Synpunkts- och klagomålshantering 
Verksamheten följer Vård & omsorgs rutin för synpunktshantering. Det innebär bland annat 
att synpunkter bearbetas i personalgrupp/team på arbetsplatsen där problemet uppstått. 
  
Vid varje arbetsplatsträff redovisas synpunkter som inkommit under perioden och vilka 
åtgärder de medfört. 
  
Viktiga förbättringsåtgärder som vidtagits med synpunkten som utgångspunkt sammanställs. 
  
Resultatet analyseras, förbättringsområden definieras, planering och prioritering av åtgärder 
och verksamhetsutveckling sammanfattas i en utvecklingsplan. 
 


