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 2022-09-29 

Socialnämndens sammanträde och budgetdag 

Tid: Torsdag den 6 oktober 2022, kl. 08.45 

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus.  

Ordförande: Kerstin Eskhult (C)  

Sekreterare: Stella Vallgårda 

Besök på Vilhelms gård 

Nämnden bjuds på lunch i kommunhuset efter nämnden. Därefter, kl. 13.00, är nämnden 
inbjudna till ombyggda Vilhelms gård.  

Verksamhetsinformation och budgetdialog 

Efter besöket på Vilhelms gård fortsätter socialnämndens budgetdag i sal Kvallsta i 
kommunhuset.  

Förhinder 

Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet eller behöver delta på distans kan mejla till 
stella.vallgarda@knivsta.se.  

Föredragningslista 

Dnr 

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

Individärenden

4. Nedläggning av faderskapsärende

5. Nedläggning av faderskapsärende

6. Nedläggning av faderskapsärende

Informationsärenden

7. Aktuellt från förvaltningen

a. Lex Sarah-anmälningar

b. Nuläge åtgärdsplan barn och unga

c. Nuläge återflytt Vilhelmsgård och utflytt Estrids gård

d. Nuläge tillitsreformen

e. Medarbetarförändringar

mailto:stella.vallgarda@knivsta.se
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Beslutsärenden 

8. Redovisning av ej verkställda gynnade beslut 
kvartal 2 
Tjänsteutlåtande 2022-08-16  

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 
två 2022 

 

SN-2022/171 

9. Uppföljning av avtals- och verksamhetsuppföljning 
av Vilhelms gård, Vardaga AB 

Tjänsteutlåtande 2022-09-16 

Rapport Uppföljning av avtals- och 
verksamhetsuppföljning av Vilhelms gård, Vardaga AB  

 

SN-2022/188 

10. Riktlinje för rehabilitering på kommunal 
primärvårdsnivå 

Tjänsteutlåtande 2022-09-15 

Riktlinje för rehabilitering på kommunal primärvårdsnivå 

 
 

SN-2022/191 

11. Riktlinje för hantering av personlyft 

Tjänsteutlåtande 2022-09-15 

Riktlinje för rehabilitering på kommunal primärvårdsnivå 

 

SN-2022/192 

12. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut  

Tjänsteutlåtande 2022-09-22 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut 

SN-2022/198 

13. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 
avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande 

Tjänsteutlåtande 2022-09-16 

Förläggande från Inspektionen för vård och omsorg 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 

SN-2022/203 

14. Socialnämndens sammanträdestider 2023 

Tjänsteutlåtande 2022-09-15 

Sammanträdestider för socialnämnden 2023 

SN-2022/193 

15. Anmälan av delegationsbeslut 

- Utdrag från Viva 2022-08-01 – 2022-08-31 

- Förteckning över diarieförda delegationsbeslut 
2022-08-30 – 2022-09-28 
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- Protokoll från socialnämndens individutskotts 
sammanträde 2022-09-22 

 

16. Övriga anmälningsärenden 

IVO-inspektion, tillsyn vid stödboende.  
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Handläggare 
Ulrika Brugård 

Tjänsteskrivelse 
2022-08-16 

Diarienummer 
SN-2022/171 

   

 

Socialnämnden 

Redovisning av ej verkställda gynnade beslut kvartal 2 

 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner rapporten över ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 
1 § socialtjänstlagen (SoL), samt gynnande beslut enligt 9 § lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), som under 2022-års andra rapporteringsperiod, 
inte verkställts inom tre månader från beslut eller där avbrott i verkställighet pågått 
mer än tre månader, i enlighet med nämndens rapporteringsskyldighet enligt 16 kap 6 
f-h §§ SoL samt 28 h § LSS.  

2. 2. Socialnämnden överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige samt till 
kommunrevisorer.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige samt till kommunrevisionen samman-
ställning på beslut som rapporterats som ej verkställda till inspektionen för vård och omsorg.  
 
Under andra kvartalet 2022 har totalt tre beslut rapporterats som ej verkställda inom tre 
månader, ett av dem gäller avbrott i verkställighet. Vid rapporteringen är alla avslutade eller 
verkställda. Ett ärende har haft pandemirelaterade orsaker till att de inte varit verkställt.  
Alla beslut gäller LSS, funktionshinderomsorg. Besluten gäller två män och en kvinna. Två 
barn har inte fått insatser utförda under minst tre månader. Den tid som förflutit från 
gynnande beslut till verkställighet är från drygt fyra månader upp till drygt åtta månader. 
 

Bakgrund 

Enligt socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) ska socialnämnden kvartalsvis rapportera de gynnande beslut om bistånd som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), och överlämna sammanställning till kommunfullmäktige samt till kommunrevisionen. 
Rapporten ska innehålla tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller, skälen 
för dröjsmålet, samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Det skall 
också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor 
respektive män.  

I dokument ”Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal två 2022” redovisas 
kvartal två och en sammanställning av de fyra senaste kvartalen. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
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Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-08-16  

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal två 2022 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige  
Revisorer  
Enhetschefer inom Vård- och omsorgskontoret  
Områdeschef myndighet  
Områdeschef utförare  

Socialchef 

 

 

Catrin Josephson  

Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet handlar om rapportering av beslut som inte verkställts. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Ulrika Brugård 

Socialt ansvarig socionom 

2022-08-16 Diarienummer: SN-2022/171 
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal två 2022   

Bakgrund  

Socialnämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och 

kommunens revisorer1 om beviljat bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) 

och insatser enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte 

har verkställts tre månader efter beslut, liksom om en insats har avbrutits och inte verk-

ställts på nytt inom tre månader. Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verk-

ställt beslut tills beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning. Om IVO bedömer 

att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten ansöka om utdömande av en 

särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

 

Enligt SoL samt LSS ska socialnämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till kom-

munfullmäktige.2 Rapporten ska innehålla tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd 

beslutet gäller, skälen för dröjsmålet, samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 

respektive beslut. Det ska också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 

gäller bistånd till kvinnor respektive män.  

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut kvartal två 2022 

Under andra kvartalet 2022 har totalt tre beslut rapporterats som ej verkställda inom tre 

månader, ett av dem gäller avbrott i verkställighet. Vid rapporteringen är alla avslutade 

eller verkställda. Ett ärende har haft pandemirelaterade orsaker till att de inte varit 

verkställt.  

Alla beslut gäller LSS, funktionshinderomsorg. Besluten gäller två män och en kvinna. 

Två barn har inte fått insatser utförda under minst tre månader. Den tid som förflutit från 

gynnande beslut till verkställighet är från drygt fyra månader upp till drygt åtta månader. 

 

                                            
1 16 kap 6f § SoL, 28 f § LSS 
2 16 kap 6 h § SoL, 28 h § LSS 
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Tabell: Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut kvartal två 2022 

Beslut Typ Skäl 

Vidtagna 

åtgärder, 

i väntan 

på, 

övrigt Man Kvinna 

Datum 

för 

avbrott  Verkställt 

Avslutas 

av annat 

skäl 

Tid från 

beslut/ 

avbrott, 

antal 

dagar 

211213 

LSS 

FUNK 

9.5 

Utanför 

kommunen. 

Föräldrar vill 

avvakta beslut 

från FK 

Nej X     220429   137 

210917 

LSS 

FUNK 

9.4 

Hos den 

enskilde. Svårt 

att få kontakt. 

Egenrekrytering, 

som tackar nej 

Nej   X    220509 234 

  
LSS 

FUNK 

9.10 

Hos den 

enskilde. 

Brukaren avstår 

pga pandemi. 

Brukaren 

sjukskriven 

Nej X   211008   220623 258 

ÄO=äldreomsorg, FUNK= funktionshinderomsorg, htj=hemtjänst, dagv=dagvård, avl=avlösning i hemmet, 

säbo=särskilt boende, vxv=växelvård, öv=öppenvård, bos=boendestöd, fb=familjebehandling, ass=assistent, 

kp=kontaktperson, kf=kontaktfamilj VST=verkställighet, Resursbrist för att matchande uppdragstagare ej 

funnits. 
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Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut de fyra senaste 

kvartalen 

Kvartal 3 2021 rapporterades tretton beslut och kvartal 4 fem beslut, varav alla var 

verkställda vid rapporteringen. Kvartal 1 2022 rapporterades sex beslut, varav tre var 

verkställda vid rapporteringen. Kvartal 2 2022 rapporterades tre beslut, varav ett var 

verkställt vid rapporteringen och två avslutade. Två av beslut gäller barn som inte har fått 

sina beslutade insatser verkställda under minst tre månader, inom funktionshinder-

omsorgen. 

Tabell: Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut fyra kvartal 

  
Kvartal 3 

2021 

Kvartal 4 

2021 

Kvartal 1 

2022 

Kvartal 2 

2022 

Gällde ej verkställt*  9 5 2 2 

Gällde avbrott* 4 0 4 1 

Ännu ej verkställda**  3 0 1 0 

Avbrott** 0 0 2 0 

Avslutade*** 2 0 0 2 

Nu verkställda 8 5 3 1 

Totalt antal rapporterade 

beslut 
13 5 6 3 

Män 7* 2 4 2 

Kvinnor 6* 3 2 1 

Barn 6 4 5 2 

Beslut SoL ÄO 5 1 0 0 

Beslut SoL FUNK 0 0 0 0 

Beslut LSS FUNK 4 0 5 3 

Beslut SoL IFO 4 4 1 0 

*Samma person kan ha flera beslut som rapporteras. Samma beslut kan ha flera rapporter. 

** Gällde ej verkställt beslut, respektive avbrott vid första rapporteringen       

*** Vid rapportering aktuellt kvartal är beslutet fortfarande ej i verkställighet 
**** Avslutade utan att verkställas 
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Tabell: Rapporterade beslut kvartal 2 2021 till kvartal 2 20223 

 

Observera att besluten i stapel för Nu verkställda även återfinns i de föregående 

staplarna för kvartalet i det fall de blivit verkställda efter att först ha varit ej verkställda 

inom samma kvartal, eller sedan föregående kvartal. 

 

Tabell: Verksamhetstyp för de rapporterade besluten 

  

                                            
3 Vad som gäller för aktuellt beslut vid rapporteringen 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22

Rapporterade beslut, status vid inrapportering

Ej verkställt Avbrott Avslutat annat skäl Nu verkställt

0

1

2

3

4

5

6

Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22

Rapporterade beslut utifrån lagrum

Sol ÄO SoL OF LSS OF SoL IFO
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Tabell: Rapporterade beslut, ej verkställda inom tre månader efter beslut 

respektive efter avbrott från innan pandemin bröt ut 

 

 

Volymtrend för insatsbeslut  

Mellan 2020 och 2021 ökade insatsbesluten med 252 insatser, vilket motsvarar 17 

procents ökning. Året innan hade dock insatsbesluten minskat med sju procent.4 

Lagrum 2019 2020 2021 

SoL 4:1 IFO5 340 247 372 

SoL 4:1 ÄO, OF 1111 1080 1156 

LSS 9 139 146 197 

Totalt SoL + LSS 1590 1473 1725 

 

Analys första kvartalet 2022 
Under andra kvartalet 2022 har tre beslut rapporterats, varav ett gäller avbrott i 

verkställighet, alla inom LSS, funktionshinderomsorg. Vid rapporteringen är ett 

av besluten verkställda och två avslutade. Två beslut gäller barn, som inte har fått 

sina insatser utförda under minst tre månader, utifrån brukarnas/föräldrarnas 

önskemål att invänta beslut från annan myndighet eller invänta särskild uppdrags-

tagare. En brukare har valt att avstå från insats på grund av pandemi och sjuk-

skrivning. Behov av åtgärder inom verksamheten föreligger inte.  

 

Ulrika Brugård, socialt ansvarig socionom 

                                            
4 Samma individ kan ha flera insatsbeslut under året. 

5 Exklusive ekonomiskt bistånd 

0

5

10

15

20

25

Q1-20 Q2-20 Q3-20 Q4-20 Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22

Rapporterade beslut 2020-2022 kvartal 2

Ej verkställt Avbrott



 § 62 Uppföljning av avtals- och verksamhetsuppföljning av

Sida 1 av 4 

   
 

  

Handläggare 
Catrin Josephson 

Tjänsteskrivelse 
2022-09-16 

Diarienummer 
SN-2022/188 

   

 

Socialnämnden 

Avtals- och verksamhetsuppföljning av Vilhelms gård, Vardaga AB 

 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden tar emot rapporten Uppföljning av avtals- och verksamhetsuppföljning 
av Vilhelms gård, Vardaga AB. 

2. Vardaga AB ska ta fram en åtgärdsplan där det framgår hur de avser arbeta med de 
krav på åtgärder och utvecklingsområden som presenteras i rapporten.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Avtals- och verksamhetsuppföljning av särskilt boende Vilhelms gård, som drivs av Vardaga 
AB, har genomförts under 2022 enligt avtal med Knivsta kommun. Uppföljningen har 
genomförts av Kvalitets- och utvecklingsavdelningen inom Vård- och omsorgs-kontoret. 

Uppföljningen bygger på granskning av inlämnade dokument, intervjuer med personal och 
ledning samt inhämtad information från kommunens Biståndsenhet. 

Uppföljningen visar att Vardagas verksamhet i huvudsak fungerar bra, följer lagar och 
föreskrifter samt avtalet med Knivsta kommun. Vardaga har arbetet utifrån den åtgärdsplan 
som upprättats efter den tidigare avtals- och verksamhetsuppföljningen (2020) och har 
åtgärdat problem som uppdagats, samt vidareutvecklat verksamheten samtidigt.  

Nedan presenteras några utvecklingsområden och åtgärdspunkter i området kost och 
aktivitet samt genomförandeplaner som ska redovisas skriftligen.  

 

Bakgrund  

Socialnämnden har ett ansvar att säkerställa att verksamheten har en god kvalitet. Ansvaret 
gäller både för verksamhet i egen regi och de externa verksamheter som kommunen har 
avtal med. Socialnämnden har ett ansvar att se till att samtliga utförare bedriver sin 
verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och utifrån ingångna avtal. 

Socialnämnden har beslutat om en modell för uppföljning och kontroll av kvalitet inom 
upphandlad och kundvalsstyrd verksamhet. Samma modell gäller för kommunens egna 
verksamheter(egen regi). Uppföljningen sker enligt, av socialnämnden, fastlagd 
uppföljningsplan och ingår i den interna kontrollen. 

I modellen för uppföljning som socialnämnden beslutat ingår att den uppföljda verksamheten, 
utifrån vid avtalsuppföljningen identifierade åtgärdspunkter och utvecklingsområden, tar fram 
en åtgärdsplan. Ledningen för Vilhelms gård Vardaga ansvarar för att åtgärdsplanen 
redovisas skriftligt för socialnämnden, som beslutar om när redovisningen av åtgärdsplanen 
ska ske. 
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Åtgärdskrav och utvecklingsområden 

I uppföljningen har det identifierat sådant som måste åtgärdas och möjliga 
utvecklingsområden. Verksamheten ska ta fram en plan för hur de avser att arbeta med de 
krav på åtgärder och utvecklingsområden som presenteras. Det är ledningen för Vård- och 
omsorgskontoret, som ansvarar för att godkänna innehållet i åtgärdsplanen, innan den 
lämnas vidare till socialnämnden. Det är nämnden som avgör när åtgärdsplanen ska 
redovisas för nämnden. 

För att följa avtalet med Knivsta kommun krävs att Vardaga AB genomför åtgärder gällande 
de åtgärdsområden som lyfts i kapitel 10 i rapporten och som även finns i förteckning nedan. 

I samband med avtalsuppföljningen har även några utvecklingsområden uppmärksammats. 
Dessa är inte ett krav enligt avtal och måste inte åtgärdas, men kan bidra till en högre kvalitet 

i verksamheten. 

 

Aktiviteter och kost  Genomförandeplaner  

Följ upp att genomförda och planerade 
åtgärder har avsedd effekt på så sätt att 
Vardagas arbete med kost överensstämmer 
med avtalet med Knivsta kommun och med 
nationella riktlinjer för måltider i 
äldreomsorgen. 

Följ upp att genomförda och planerade 
åtgärder har avsedd effekt; 

att alla genomförandeplaner delas med 
Biståndsenheten 

att regelbunden uppföljning görs 

att beskrivning av hur, när och var insatser 
ska genomföras är tydlig 

att närståendes deltagande är tydligt 
beskriven i planen 

 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-09-16 

Rapport Uppföljning av avtals- och verksamhetsuppföljning av Vilhelms gård, Vardaga AB  
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Beslutet ska skickas till 

Akten  
Socialchef  
Vardaga AB, Nicklas Ahlgren  
Kvalitets- och utvecklingschef  
Administrativ chef, VoO-kontoret  
MAS  
MAR  

SAS 

 

Catrin Josephson  

Socialchef  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Beslutet att Vardaga AB ska redovisa skriftlig hur verksamheten uppnår kvalitetsmål har 
ingen konsekvens för barn.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Riktlinje för rehabilitering på kommunal primärvårdsnivå 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar riktlinjen för rehabilitering på kommunal primärvårdsnivå 

 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjen har uppdaterats och förtydliganden har genomförts. Riktlinjen har 
korrigerats i samarbete med övriga kommuner för att rehabilitering på kommunal 
primärvårdsnivå ska vara likvärdig i Uppsala län. 

 

Bakgrund 

I hälso- och sjukvårdens ledningssystem ska riktlinjer systematiskt uppdateras. Riktlinjen för 
rehabilitering beskriver kommunens uppdrag. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Inga ekonomiska konsekvenser 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barn konsekvens analys är gjord enligt checklista. Ärendet rör inte barn. 
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Riktlinje för rehabilitering på kommunal primärvårdsnivå 

 

Beslutet ska skickas till 

Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Bakgrund 

Kommunerna i Uppsala län har ett habiliterings- och rehabiliteringsansvar, som även 

omfattar individuellt förskrivna hjälpmedel för personer 21 år och äldre. 

Rehabiliteringsansvaret gäller  för personer 17 år och äldre. Ansvaret för habilitering och 

rehabilitering följer hälso- och sjukvårdsansvaret enligt riktlinjen Rehabilitering, habilitering 

och hjälpmedel i samverkan1 

 

Syfte 

Syftet med riktlinjen är att beskriva det kommunala rehabiliteringsuppdraget på 

primärvårdsnivå. Riktlinjen beskriver rehabiliteringens innehåll samt ger vägledning i 

habiliterings- och rehabiliteringsprocessen så att patientens rehabiliteringsbehov tillgodoses. 

Den beskriver även överföring av ansvar och samverkan mellan vårdgivare. 

 

Definition av begrepp 

  Definitionerna är hämtade från Socialstyrelsens termbank 

 

Brukare: (Inom socialtjänst) person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, 

individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten.  

 

Habilitering: Insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad 

funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa 

möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt 

deltagande i samhällslivet. 

 

Hemsjukvård: Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och som 

är sammanhängande över tid. 

 

Hem för vård eller boende – HVB: Boende som tillhandahåller platser för 

heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård eller behandling. 

 

Hälsofrämjande/rehabiliterande förhållningsätt: Åtgärd för att stärka eller 

bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande 

 

Hjälpmedel för det dagliga livet: Individuellt utprovad produkt som syftar till att 

bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en 

funktionsnedsättning 

 

Medicinteknisk produkt: Produkt som används för att påvisa, förebygga, övervaka, 

behandla eller lindra en sjukdom, samt påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera 

en skada eller en funktionsnedsättning, undersöka, ändra eller ersätta anatomi eller en 

fysiologisk process eller kontrollera befruktning. 
 

Multiprofessionellt team: Grupp av vård- och omsorgspersonal med olika professioner 

och/eller kompetenser som samarbetar kring patienten. 

 

Primärvård: Primärvård är en vårdnivå med två huvudmän, kommun och region. Hälso- och 

sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar,        ålder eller patientgrupper 

                                                      
1Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i samverkan   
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svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, 

förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och 

tekniska resurser. 

 

Patient: Person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård. 

 

Rehabilitering: Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad 

funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller 

bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett 

aktivt deltagande i samhällslivet. 

 

Samordnad individuell plan, SIP: Vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder 

som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits 

fram genom samordnad vård- och omsorgsplanering 

 

Specialiserad vård: Hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade 

åtgärder än vad som kan ges i primärvård 

 

Slutenvård: Hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver  resurser 

som inte kan tillgodoses inom öppenvård eller hemsjukvård 

 

Utskrivningsklar: En patient är utskrivningsklar när den behandlande läkaren bedömt 

att patienten inte behöver vård vid en enhet inom regionens slutna hälso- och sjukvård 

 

Öppenvård: Hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd medger att  aktuell 

vårdinsats förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar. 

 

Rehabilitering inom kommunal primärvård 
I kommunens hemsjukvård finns legitimerade arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster 

och sjuksköterskor. 

Kommunernas rehabiliteringsansvar omfattar alla boendeformer för personer över 17 år, i 

ordinärt boende samt särskilda boendeformer (SOL) boende med särskilt stöd (LSS), 

dagverksamhet (SOL) och daglig verksamhet (LSS). 

Ansvaret omfattar långvariga (över 14 dagar) rehabiliteringsbehov i hemmiljö om man utifrån 

sina förutsättningar har svårigheter att ta sig till en mottagning eller om rehabiliteringsbehovet 

bäst tillgodoses i hemmiljö. På primärvårdsnivå finns arbetsterapeut endast i kommunen och 

därför har arbetsterapeut ansvar för alla insatser oavsett tid. 

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska samarbetar med personal    inom 

hemtjänst, särskilda boenden, gruppbostäder, boendestöd, dagverksamhet och daglig 

verksamhet samt personlig assistans. 

Rehabiliteringsinsatser utgår från primärvårdsnivån och inriktar sig på att patienten skall 

kunna vara aktiv och delaktig i dagliga aktiviteter så långt det är     möjligt. Utgångspunkten för 

rehabiliteringen är i första hand insatser kopplade till aktivitet, delaktighet och 

omgivningsfaktorer. 

Arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast i kommunen ansvarar för individuellt 

förskrivna hjälpmedel för personer över 21 år inom området rörelsehinder, personlig vård 

och  kognition. Sjuksköterskor förskriver behandlande madrasser och inkontinenshjälpmedel. 
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Prioriteringar inom kommunal rehabilitering 

Det finns en allmän prioriteringsregel i Hälso- och sjukvårdslagen, regeln uttrycker att          den 

som har det största behovet ska ha företräde till vården. 

 

Prioriteringarna ska utgå från tre grundläggande etiska principer: 

 Människovärdet: Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av 

personliga egenskaper och funktioner i samhället 

 Behov och solidaritet: Resurserna bör i första hand fördelas till de områden där 
behoven är störst 

 Kostnadseffektivitet: Man bör eftersträva en rimlig relation mellan kostnader och 

effekt då man väljer mellan verksamhetsområden eller åtgärder mätt i hälsa och 
livskvalitet. 

Principerna är rangordnade så att människovärdesprincipen går före behovs- och 

solidaritetsprincipen, som i sin tur går före kostnadseffektivitetsprincipen. Detta innebär till 

exempel att svåra sjukdomar går före lindrigare, även om vården av de svårare tillstånden 

kostar väsentligt mycket mer. Prioritering av insatser innebär att svåra och omfattande 

funktionsnedsättningar             har företräde före lindriga. 

 

Prioriteringsnivå 1 

 Insatser vid vård livets slut 

 Insatser i samband med hemgång från slutenvård 

 Insatser som förebygger och behandlar trycksår 

 Insatser som syftar till att avvärja vårdskada (tillexempel trasigt hjälpmedel där det 

finns risk för skada) 
 

Prioriteringsnivå 2 
Insatser som ger förutsättningar för ökad eller bibehållen aktivitet/delaktighet och förmåga                         

avseende: 

 ADL-aktiviteter som att äta, dricka, klä sig och sköta personlig hygien 
 Förflyttningar/överflyttningar inom bostaden 
 Förstå, planera och organisera sin vardag  

 
 

Prioriteringsnivå 3 
Insatser som ger förutsättningar för ökad eller bibehåller aktivitet/delaktighet och förmåga 

avseende: 

 Förflyttning utanför bostaden för att uträtta vardagsaktiviteter 
 Hushållsaktiviteter som att laga mat, tvätta och städa 

 

Ansvar  
Chef 
Verksamhetschef för hälso- och sjukvård har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvård 

i kommunen. Verksamhetschef säkerställer kompetens, kvalitet och tillgång till resurser i 

verksamheten. 
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Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
Ansvarar för att: 

 Patienten får en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet inom 

kommunens ansvarsområde  

 Journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen  

 Beslut om att delegera ansvar för sjukvårdsuppgifter inom området rehabilitering är 

förenliga med patientsäkerheten  

 Anmälan görs till socialnämnd om en patient i samband med vård eller behandling 

drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom  

 Samverkan och samordning med andra vårdgivare sker  

 Ge råd och stöd i rehabiliterings- och hjälpmedelsfrågor och att det finns 

ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för området 

 

Arbetsterapeut 
Arbetsterapeuten utför aktivitetsbedömningar och utreder personers aktivitetsförmåga 

gällande förflyttning, personlig vård och kognition. Arbetsterapeuten bedömer även hur den 

omgivande miljön påverkar patientens aktivitet och delaktighet. Arbetsterapeutiska insatser 

består av att anpassa miljön och träna aktiviteter som är meningsfulla för patienten och 

utveckla fysiska, kognitiva och sociala funktioner.  

De utför även riskbedömningar, analyserar resurser och identifierar behoven av 

förebyggande, förbättrande och/eller kompenserande åtgärder. 

Kompensatoriska åtgärder kan utföras i form av förskrivning av hjälpmedel inom området 

rörelsehinder och kognition eller genom anpassning av boendemiljön.  

 

Fysioterapeut/sjukgymnast 
Funktionsbedömningar utförs av fysioterapeut/sjukgymnast och är utredningar av personers 

kroppsfunktioner och strukturer. Fysioterapeut/sjukgymnast bedömer personers aktivitet och 

delaktighet, förmåga och inskränkningar i motorik, balans, kondition, smärta samt hur det 

påverkar förflyttning och överflyttning. De bedömer även den omgivande miljöns inverkan 

på patientens aktivitet och delaktighet. De utför riskbedömningar och analyserar personers 

resurser och problem och identifierar behoven av förebyggande, förbättrande och/eller 

kompenserande fysioterapeutiska åtgärder. Insatserna består av anpassad fysisk träning, 

funktionell träning, smärtlindrande behandling, kompensatoriska åtgärder i form av 

förskrivning av hjälpmedel kopplat till gång och förflyttningsförmåga. 

 

Vård och omsorgspersonal 
Ansvarar för att omvårdnadsinsatser ges på ett hälsofrämjande och funktionsbevarande sätt. 

Vård och omsorgspersonal utför också hälso-och sjukvårdsordinationer genom delegering eller 

instruktion från arbetsterapeut eller fysioterapeut. 

 

Teamarbete 

För att ge en god och patientsäker vård- och omsorg krävs samverkan mellan olika 

personalkategorier, patient och anhörig. Den som uppmärksammar att behov av samordning 

finns ansvarar för att ta initiativ till att det sker. Samverkan sker alltid utifrån patientens 

samtycke, förutsättningar och önskemål. Syftet med samverkan är att planera, följa upp och 

samordna insatser för vård, omsorg och rehabilitering. Teamsamverkan förutsätter att 

patienten är i centrum och ska vara delaktig i beslut kring hens vård och omsorg. 
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Genomförande rehabiliteringsprocessen 

Rehabiliteringsprocessen ska utgå från patientens behov, mål och prioriteringar. En 

bedömning av patientens behov genomförs och om behov föreligger initieras utredning. 

Efter utredningen upprättas en rehabiliteringsplan som ska vara ändamålsenlig och 

överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet samt vara tidsbegränsad och 

målinriktad. Alla rehabiliteringsinsatser ska följas upp och dokumenteras. När patienten 

samtycker ska anhörig involveras i rehabiliteringsprocessen. 

 

 

 

Specifik rehabilitering 
Specifik rehabilitering utförs av legitimerad arbetsterapeut och/eller 

fysioterapeut/sjukgymnast och ska inte förväxlas med ett rehabiliterande/hälsofrämjande 

arbetssätt som är oberoende av sjukdom och kan utföras av all personal. Specifik 

rehabilitering är insatser som ges enligt hälso- och sjukvårdslagen. De är målinriktade och 

tidsbegränsade och kräver kunskap både om människans normala funktioner och aktuella 

sjukdomar, skador och den behandling/träning som syftar till att återvinna och bibehålla 

funktions- och aktivitetsförmåga. 

 

Utförandet av specifika rehabiliteringsinsatser kan överlåtas till omsorgspersonal genom att 

arbetsterapeut eller     fysioterapeut/sjukgymnast delegerar eller instruerar sin ordination.  

Ordination innebär beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att påverka 

en patients hälsotillstånd genom en hälso-och sjukvårdsåtgärd. För att utföra vissa 

rehabiliteringsinsatser krävs delegering, det gäller särskilt riskfyllda eller avancerade 

uppgifter. Vilka insatser som kräver delegering framgår i Rutin för delegering. 

 
Delegering 

Delegering innebär att en hälso- och sjukvårdsåtgärd har överlämnats till en person/delegat 

som bedöms ha reell kompetens för att utföra rehabiliteringsinsatsen. Delegaten ska få 

utbildning för det aktuella momentet.  
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Bedömningsinstrument 
Bedömningsinstrument kan användas för att utreda patientens behov. De instrument som 

används ska vara lämpliga för den aktuella situationen, vara evidensbaserade och vara väl kända 

av professionen. Exempel på bedömningsinstrument inom kommunal rehabilitering är,  

Canadian Occupational Performance  Measure (COPM), funktionellt balanstest för geriatriska 

patienter (FBG), Downton fallrisk index (DFRI) Time Up and Go (TUG), Sex minuters 

gångtest, Borg CR 10, Borg RPE, Chair stand test och olika ADL-bedömningsinstrument till 

exempel Sunnås ADL-index.  
 

Rehabiliterande/Hälsofrämjande arbetssätt 
Allt arbete inom vård och omsorg ska vara  hälsofrämjande och funktionsbevarande. 

Förhållningssättet ska vara rehabiliterande. Den enskilde ska ges möjlighet att bibehålla 

funktions- och aktivitetsförmåga. Rehabiliterande- och hälsofrämjande arbetssätt är ett 

förhållningssätt som är ständigt pågående och främjar hälsa och delaktighet och berör samtliga 

yrkesgrupper. Arbetet ska vara oberoende av sjukdom och  medicinsk behandling. Insatserna 

kan ges av all personal till alla individer oavsett ålder, sjukdom eller skada och bygger på att 

stärka och bevara funktioner och aktiviteter hos varje individ. Utgångspunkten i 

förhållningssättet är stödjande istället för hjälpande. 
 

Fallprevention 
Definitionen av ett fall är en händelse då en person oavsiktligt hamnat på golvet/marken. 

Fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut arbetar fallpreventivt tillsammans med övriga i 

teamet, bland annat genom att de deltar i riskbedömningar och vidtar fallförebyggande åtgärder 

inom           sina kompetensområden.  
 

Intyg 
Hälso-sjukvårdspersonal som enligt Patientdatalagen är skyldig att föra journal ska vid behov 

utfärda intyg. Ett intyg utfärdas utifrån en bedömning av en patients hälsotillstånd, behov, 

förmågor eller annat förhållande orsakat av hälsotillståndet. Den vårdgivare som har en 

vårdrelation ska i första hand utfärda intyget. Det ska finnas rutiner som säkerställer att 

utfärdande av intyg sker enligt gällande lagstiftning. Intyg utfärdas av arbetsterapeut och/eller 

fysioterapeut/sjukgymnast. 

Behov uppstår/förändring

Bedöming av Leg personal

Ordination av hälso- och sjukvårds uppgifter

A

Uppgift som utförs av 
personal utan delegering 

- Instruktion

B

Uppgift som utförs av 
personal efter 

delegering

C

Uppgift som utförs av 
legitimerad pesonal

Egenvård
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Arbetsterapeut i kommunen ansvarar för att utfärda intyg om aktivitetsförmåga (ADL-intyg) på 

begäran från patienten oavsett om det finns en pågående vårdrelation eller inte.  

Biståndshandläggare kan vid behov efterfråga ett ADL-intyg för att komplettera sin utredning 

om det inte går att inhämta den information som behövs på annat sätt. Samtycke från patient 

krävs.  

 

Bostadsanpassning 
Kommuninvånare har möjligheter att ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att bostaden ska 

vara tillgänglig utifrån individuella behov. Arbetsterapeut och i vissa fall 

fysioterapeut/sjukgymnast i kommunen kan utfärda intyg som                beskriver funktionsnedsättningen 

hos patienten som söker bidrag. Intyg kan utfärdas av både Region och Kommun. Intyget 

utfärdas av den vårdgivare som har en pågående vårdkontakt och har bäst kännedom om 

hemmiljön.   

 

Hjälpmedel 
Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast har ansvar för förskrivning av hjälpmedel till 

kommuninvånare från 21 år gällande rörelse, kognition och personlig vård. 

Regionen ansvarar för barnhjälpmedel samt hjälpmedel för hörsel, syn och kommunikation. 

Hjälpmedelsförskrivning är en viktig del av rehabiliteringsprocessen och beskrivs i kommunens 

riktlinjer och rutiner för individuellt förskrivna hjälpmedel.2 3Förskrivningsprocessen innebär 

bedömning, utprovning, uppföljning och anpassning. Hjälpmedelsförskrivning kräver kunskap 

om sortiment och hantering av de hjälpmedel man är förskrivare av.  

 

Handrehabilitering 
Arbetsterapeut på primärvårdsnivå bedömer behov av åtgärder vid nedsatt handfunktion, när det 

innebär ett problem i vardagliga aktiviteter. När det finns behov av ortosbehandling eller annan 

specialiserad åtgärd kontaktas regionens handmottagningar. I samråd med Arbetsterapeut på 

handmottagningen planeras besök. Om möjligt så deltar arbetsterapeut från kommunen på 

besöket. Arbetsterapeut i kommunen ansvarar för uppföljning av åtgärder och vid behov 

återkoppling till regionens handmottagning.  

 

Basutrustning  

Med basutrustning menas hjälpmedel som är inköpta till särskilda boenden enligt SoL/LSS eller 

daglig verksamhet/dagverksamhet. Basutrustning är sådant som kan användas av flera personer 

och/eller som är ett hjälpmedel som underlättar personalens arbete. Basutrustningen bekostas av 

verksamheterna. Det kan variera vilken basutrustning som är aktuell beroende på vilka personer 

som för tillfället bor/besöker verksamheten och på vilken typ av verksamhet det handlar om. 4 

 

Avvikelser 
En avvikelse är en oväntad händelse i verksamheten som medfört eller skulle kunna medföra risk 

eller skada för patienten, tex utebliven eller fördröjd rehabiliteringsinsats. Arbetet med 

avvikelsehantering är en viktig del av patientsäkerhetsarbetet som ska leda till att öka 

patientsäkerheten och förbättra vården och omsorgens kvalité. Arbetsterapeut och 

sjukgymnast/fysioterapeut samt omsorgspersonal ska rapportera avvikelser, vidta nödvändiga 

åtgärder och delta i teamarbetet kring utredning av avvikelse. Vid bedömning av avvikelsen ska 

                                                      
2 Riktlinjer för individuellt förskrivna hjälpmedel 
3 Rutiner för förskrivning av hjälpmedel 
4 Riktlinjer för medicintekniska produkter 
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riskmatris för allvarlighetsgrad användas. 5 

 
Egenvård 
Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och 

sjukvården bedömt att en person själv kan ansvara för själv. 

Arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast kan göra bedömningen att en person själv kan ansvara 

för att utföra en rehabiliteringsåtgärd. En individuell bedömning görs där man analyserar risker, 

samråder och  planerar med dem som berörs. Ett beslut om egenvård ska dokumenteras och 

följas upp. Om en person inte själv kan utföra egenvården kan ansökan om assisterad egenvård 

göras till socialtjänsten. 6 
 

Dokumentation 
Patientjournalen ska vara ett samlat dokument för patienten där den hälso-och sjukvård som 

utreds, planeras, genomförs och följs upp ska dokumenteras. Arbetsterapeuter och 

fysioterapeuters/sjukgymnasters dokumentation är baserad på ICF, internationell klassifikation 

av funktionstillstånd och klassifikation av vårdåtgärd, KVÅ. 

 
Samordnad individuell plan 
Om en person behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och insatserna 

behöver samordnas så sker detta i en Samordnad Individuell Plan SIP, förutsatt att personen 

givit sitt   samtycke till det.7   

 

Kvalitetsregister 
I det förebyggande arbetet är det av stor vikt att bedöma och analysera risker. För att stärka det 

systematiska kvalitetsarbetet och teamsamarbetet kan olika kvalitetsregister användas, till 

exempel Senior Alert och BPSD, (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens).  
 

Utbildning för omsorgspersonal 
För att säkerställa att personal som arbetar inom vård och omsorg har den kunskap som krävs 

för att arbeta patientsäkert och rehabiliterande krävs kunskap, utbildning och övning. All 

omsorgspersonal ska erbjudas utbildning i förflyttningskunskap, hjälpmedelshantering samt 

förflyttning av brukare med lyft, lyftlicens utbildning.8 Vid nyanställning är               det obligatoriskt att 

genomgå utbildning. Därefter ska en påfyllnad ske vartannat år. Arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter/ sjukgymnaster vid enheten för hemsjukvård och rehabilitering ansvarar för 

innehåll och  genomförande av utbildning. Enhetschefer ansvarar för att personal genomgår 

utbildning. 

 

Handledning 
Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut handleder vård och omsorgspersonal löpande i 

det dagliga arbetet. Handledning av arbetsterapeut och fysioterapeut studenter är en viktig del i  

kvalitet och utvecklingsarbete. 
 

 
 
 
 

                                                      
5 Rutin för hantering av avvikelser 
6 Rutin för bedömning av egenvård 
7 Samordnad individuell plan SIP Uppsala Län 
8 Riktlinje för hantering av personlyft 
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Region Uppsalas rehabiliteringsansvar 
Specialiserad vård 
Då det finns behov av multiprofessionell behandling under längre tid har Region Uppsala 

ansvar för rehabilitering och habilitering i öppenvård och specialiserad hemsjukvård. 

Specialistsjukvården ansvarar också för konsultation till vårdgivare på primärvårdsnivå. 

 

Slutenvård 
Region Uppsala ansvarar för rehabilitering och hjälpmedel då patienten vistas inom 

slutenvården. På vårdavdelningen ska det finnas hjälpmedel som behövs för att  möjliggöra 

mobilisering och rehabilitering. Slutenvårdens arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast 

bedömer behov av och förskriver hjälpmedel som möjliggör en säker hemgång. En säker 

hemgång innebär att patienten själv kan hantera sitt hjälpmedel och att ingen anpassning av 

miljön krävs. I de fall det är nödvändigt med instruktion av personal och anpassning av 

hemmiljön ska förskrivning ske av kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. 

Hjälpmedel som behövs i hemmiljö under permission förskrivs i samråd mellan förskrivare i 

kommunen och vid slutenvården.  

Öppenvård 
Där rehabiliteringsinsatser erbjuds på mottagning eller mobila  team med specialistkompetens 

t.ex hemrehabilitering eller specialiserat palliativt team. 

 

Habilitering 
Habiliteringen erbjuder stöd, råd och insatser till barn, unga och vuxna med 

funktionsnedsättningar som är medfödda eller förvärvade, där behovet av insatser över tid ska 

vara omfattande och/eller livslånga. Habiliteringen är en specialistresurs som även arbetar 

rådgivande mot andra verksamheter och anhöriga och patientens nätverk. Habiliteringens 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster förskriver hjälpmedel. När både kommunen 

och habiliteringen är aktuella för en patient sker hjälpmedelsförskrivning och insatser i 

samverkan. Inom habiliteringens verksamhet finns fler kompetenser som till exempel logoped 

och psykolog. 

 

Regionens primärvård/Vårdcentral 
Inom regionens primärvård finns tillgång till multiprofessionella resurser som ansvarar för 

rehabiliteringsbehov som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser. Ansvaret 

omfattar alla sjukdomar och åldrar.  Arbetsterapeutkompetens finns endast för 

handrehabilitering. Övrig kompetens inom den regionala primärvården är t.ex dietist, kurator, 

logoped och psykolog. 

 

Handrehabilitering 
Regionens primärvård ansvarar för handrehabilitering avseende behandling och ortoser. 

Mottagningar för handrehabilitering finns på Lasarettet i Enköping och Samariterhemmets 

vårdcentral i Uppsala. Kontakt tas direkt med mottagning för bedömning, rådgivning och 

tidsbokning eller via remiss från patientens vårdcentral.9  
  

                                                      
9 Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i samverkan 
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Hem för vård och boende – HVB 
Region Uppsala har ansvar för rehabilitering och habilitering och hjälpmedel för personer som 

vistas i hem för vård och boende, HVB. Region Uppsalas Nära vård och hälsa ansvarar för 

insatserna. 

 

Asylsökande och tillståndslösa 
Region Uppsala har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser för samtliga asylsökande personer 

vilket även innefattar hjälpmedel. Vuxna asylsökande och tillståndslösa har rätt till akut vård 

och vård som inte kan anstå, vilket innebär att legitimerad personal bedömt att tillståndet 

förvärras utan vård och behandling. Asylsökande kan vända sig till vårdcentralen Cosmos i 

Uppsala för att få sitt vårdbehov utrett och tillgodosett. 
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Handläggare 
Marini Adams 

Tjänsteskrivelse 
   

Diarienummer 
SN-2022/192 

   

 

Socialnämnden 

Riktlinje för rehabilitering på kommunal primärvårdsnivå 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna riktlinje för hantering av personlyft. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjen för hantering av personlyft har uppdaterats och förtydliganden har genomförts. 

 

Bakgrund 

I hälso- och sjukvårdens ledningssystem ska riktlinjer systematiskt uppdateras. Riktlinjen 
beskriver hantering av lyft och krav på lyftlicens för att säkerställa att användande av 
personlyft sker på ett säkert sätt. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Riktlinjen medför inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barn konsekvens analys är gjord enligt checklista. Inga konsekvenser konstaterade. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-09-15 

Riktlinje för rehabilitering på kommunal primärvårdsnivå 
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Beslutet ska skickas till 

Socialchef 

Enhetschef hemsjukvård och rehabilitering 

Enhetschef Estridsgård 

Enhetschef hemtjänst 

Enhetschef dagligverksamhet 

Enhetschef Attendo 

Verksamhetschef privata utförare  Vardaga och Nytida 

Områdeschef utförare  

Kvalitets- och utvecklingschef 

MAS och MAR 

 

 

 

 

Catrin Josephson, 

Socialchef  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Bakgrund 

Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården regleras i SOSFS 2008:1.  

Att använda lyft och lyftsele vid förflyttning är förenat med patientrisk. Om ett lyftmoment 

utförs på felaktigt sätt finns risk att brukaren faller ur lyftselen.  

Den vanligaste orsaken till risk eller skada är felaktig hantering.  

Syfte  

Att säkerställa en patientsäker hantering vid användande av personlyft och beskriva 

ansvarsfördelningen.  

Mål  

Att all omsorgspersonal med tillsvidare anställning har lyftlicens. 

Definition 

Med personlyft menas ett mekaniskt, arbetstekniskt hjälpmedel för att förflytta brukare med  

golv, tak och uppresningslyft. 

Ansvar  

Enhetschef: Varje enhetschef ansvarar för att personal har tillräckliga kunskaper kring 

handhavande av lyft och lyftsele och har gått utbildningen för lyftlicens. Enhetschefen 

ansvarar för att den personal som berörs har möjlighet att närvara. 

 

Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut: Är förskrivare av lyften och ansvarar för 

behovsbedömning, utprovning och uppföljning, samt ordination och instruktion. De ansvarar  

för att utprovningsprotokoll finns tillgängligt för omsorgspersonal. Om förskrivaren bedömer 

att det i samband med förskrivning av lyft behöver ges individuella instruktioner till fler i 

personalgruppen ska detta planeras i samråd mellan förskrivare och enhetschef.  

 

Omsorgspersonalen: De ansvarar för daglig hantering av lyft och lyftsele vid förflyttning 

samt att ta del av utprovningsprotokollet. De ansvarar för informationsöverföring till kollegor 

i det dagliga arbetet samt att kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut vid 

förändrat tillstånd hos brukaren eller om oklarheter finns i hur lyftmomentet ska ske. 

Genomförande 

Arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut ska alltid kontaktas för bedömning innan 

personlyft börjar användas. Överflyttning med lyft får inte göras om det inte är ordinerat av 

arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Lyftselen är personligt utprovad och får inte 

tas mellan brukare. Särskilda boendeenheter som har lyft som basutrustning kan använda 

lyften hos flera brukare när förflyttningen är ordinerad. 

Förflyttning med personlyft ska alltid ske med två personal, minst en ska ha lyftlicens. Den 

omsorgspersonal som ska arbeta med lyft och lyftsele ska ha gått lyftutbildning och erhållit 

lyftlicens. Under särskilda omständigheter kan lyftet utföras av en person om det är bedömt, 

dokumenterat och riskanalys genomförts av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut, i 

samråd med omsorgspersonalens enhetschef. 
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Ordination 

När en brukare förflyttas med lyft sker det genom ordination och instruktion från  

arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut till omsorgspersonal. En ordination är ett beslut 

av behörig hälso-sjukvårdspersonal som är avsett att påverka en persons hälsotillstånd genom 

en hälso-och sjukvårdsåtgärd.   

 

Ordinationen ska innehålla:  

 Vilken typ av lyft som ska användas 

 När och hur lyftmomentet ska ske 

 Vilken sele som ska användas och selens funktion 

 Riskanalys 

 Planerad uppföljning  

Delegering  

I vissa fall beroende på lyftmomentets karaktär kan åtgärden delegeras. Då kan lyftmomentet 

endast utföras av den som erhållit delegering. Om delegaten ej är på plats måste arbetsterapeut 

eller sjukgymnast/fysioterapeut utföra åtgärden. 

Förskrivning 

Lyft och lyftsele förskrivs och beställs till personer i ordinärt boende av arbetsterapeut eller 

sjukgymnast/fysioterapeut. På särskilda boenden ingår lyften som basutrustning på boendet.  

Lyftselen förskrivs av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Lyftselen är personligt 

utprovad utifrån brukarens förutsättningar. Omsorgspersonal får inte använda lyft eller 

lyftsele till en brukare utan ordination från hälso- och sjukvårdspersonal. Undantaget när en 

brukare fallit och man har behov av att använda lyft för att säkert kunna hjälpa brukaren upp 

från golv. 

Utbildning 

Lyftlicens är en obligatorisk utbildning i hantering av lyft och lyftsele. Utbildningen är 

generell och varje enskilt patientfall måste beaktas utifrån förskrivning, instruktion och 

utprovningsprotokoll. Omvårdnadspersonal måste ha kunskap om produkten, hantering av 

den och vilka risker som finns. Om ett lyftmoment utförs på felaktigt sätt finns risk att 

brukare faller ur lyftselen.  

Utbildningen arrangeras av kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter 

och sker i grupp. Utbildningen innehåller en teoretisk och praktisk del.  

 

Teoretisk del :  

 Genomgång av befintliga rutiner, lagar och föreskrifter 

 Hur kontroll av lyft o lyftsele ska ske 

 Genomgång av utprovningsprotokoll  

 Risker och ansvar  

 Olika typer av selar 

 Tvätt och hygien föreskrifter 

 Patientfall, exempel 
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Praktisk del:  

 Prova lyftselens placering i liggande och sittande 

 Prova bli lyft 

 Provlyft upp från golv 

 

För att bli godkänd krävs aktivt deltagande i samtliga moment och godkänt skriftligt prov. 

Repetitionsutbildning och skriftligt prov ska genomföras vart annat år. 
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Handläggare 
Ekaterina Widén 

Tjänsteskrivelse 
2022-09-22 

Diarienummer 
SN-2022/198 

Förvaltningsekonom   

 

Socialnämnden 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut per sista augusti 2022 

 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorerna för 
kännedom 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har i uppdrag att genomföra ett delårsbokslut och ta fram en årsprognos 
samt följa upp kommunfullmäktiges övergripande inriktning, uppdrag och mål per augusti 
2022. Per sista augusti är budgetavvikelsen för socialnämndens verksamheter ett överskott 
på 11 miljoner kronor och årsprognosen visar på ett överskott på 3 miljoner kronor. 

För analys av ekonomiuppföljning samt måluppfyllelse se verksamhetsberättelsen som även 
innehåller socialnämndens kvalitetsberättelse för delåret.  

Bakgrund 

Socialnämnden är ålagd att redovisa delårsbokslut samt årsprognos per augusti månad. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

För en fördjupad ekonomisk analys se bilagan till tjänsteutlåtande. 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2021-09-22 
Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för socialnämnden  
Anpassad ekonomisk uppföljning delår 2022 

Anpassad ekonomisk uppföljning prognos helår 2022 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  

Revisorerna 

 

Catrin Josephson 

Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi, men den ekonomiska 
uppföljningen är en prognos för den ekonomiska ställningen vid årets slut. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Nämndens uppdrag 
Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, kommunal hälso- och 
sjukvård, insatser för personer med funktionsnedsättning, färdtjänst, riksfärdtjänst, 
flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar 
all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som 
kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra. 

Socialnämndens verksamheter förvaltas av Vård- och omsorgskontoret, antingen i egenregi eller 
i extern regi genom olika avtalsformer. Utöver gällande lagstiftning och regionala samt lokala 
styrdokument drivs och utvecklas socialnämndens verksamheter med Agenda 2030 som grund. 
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Omvärldsbevakning 

Året som gått 

Coronapandemin 
Alltjämt följs rutin för provtagning vid minsta symptom inom vård- och omsorgsverksamheterna 
och efter en kort periods uppehåll återkom även rekommendationen från vårdhygien och 
smittskyddet avseende source control i form av munskydd. Påfyllnadsdos av vaccination (dos 5) 
är administrerad inom äldreomsorgens verksamheter. Läget är mycket stabilt och enbart mycket 
få brukare, i isolerade fall, har under någon period var sjuk i covid-19 hittills i år. 

Öppna träffpunkter 
Socialnämndens främjande av träffpunkter för invånare inom t ex målgruppen äldre eller 
funktionsnedsatta bedöms allt viktigare för att stävja ensamhet och utanförskap. 

Stegens mötesplatsen har under året haft fokus på utomhusaktiviteter som t ex odling, 
promenader och "Häng med oss ut" (ett naturkoncept där deltagarna ges möjlighet och 
inspiration till återhämtning i naturen). Mötesplatsen Lyckträffen har haft öppet hela året med få 
undantag. Många uttrycker att verksamheten har varit saknad under pandemin och verksamheten 
upplever nu att fler besökare kommer till verksamhetens aktiviteter. 

Digitalisering 
Cosmic Link 
Under året har ett nytt kommunikationssystem mellan region och kommun driftsatts, Cosmic 
Link. För verksamheter som tidigare använde systemet Prator var det främst ett systembyte, men 
delar av socialnämndens verksamheter har det inneburit en metodförändring och en digitalisering 
jämfört med tidigare kommunikation med regionen, främst i samband med utskrivning och SIP 
(samordnad individuell plan). Detta har krävt mycket tid av deltagare och sedan driftsättning 
även för användare att lära sig. Vård- och omsorgskontorets systemförvaltning som lett projektet 
har fortsatt projektledning i och med att även barn och unga ska driftsättas under oktober månad. 

API Faderskap 
Ny modul har införts i befintligt verksamhetssystem som tillsammans med Skatteverkets nya e-
tjänst inneburit en mycket kraftig minskning av de faderskapsärenden som tidigare hanterats av 
Kontaktcenter, på Vård- och omsorgskontorets uppdrag. Genom förändringen slipper de flesta 
samboende föräldrar att fysiskt komma till kommunhuset för bekräftelse av faderskap. 

Automation ekonomiskt bistånd 
Efter en förstudie och dialog mellan verksamheten, systemförvaltning och Innovationskontoret 
landade verksamheten i att automatisera delar av handläggningen inom ekonomiskt bistånd 
genom en kombination av att aktivera automatiserande funktioner i verksamhetssystemet Viva, 
samt att fylla igen luckorna med RPA (robot) för ett längre automatiskt flöde. Förändringen, som 
går igång skarpt under hösten, kommer inte att förändra handläggningen ur ett klientperspektiv 
men däremot frigöra viss tid hos handläggarna för mer kvalificerat socialt arbete. 

Systematiskt kvalitetsledningssystem 
I och med vakanser inom kvalitets- och utvecklingsavdelningen har implementeringstakten 
minskat, men ett par av kontorets enheter har ändå börjat nyttja Vård- och omsorgskontorets 
digitala, processbaserade, kvalitetsledningssystem, och fler kommer att följa. 

Digitalt anhörigstöd 
Arbetet med att införa digitalt anhörigstöd har pågått under året. Kommunens medborgare har 
tillgång till digitalt anhörigstöd sedan feb/mars. Under våren påbörjades arbete med att informera 
invånare samt medarbetare i kommunen och andra relevanta verksamheter om tjänsten. Arbetet 
fortgår under hösten. 
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Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård 
Under året har Vilhelms gård byggts om och fått åtta nya lägenheter. Brukarna flyttades till Villa 
Ängby under ombyggnationen och har vid tid för delårsrapportens sammanställning även hunnit 
flytta tillbaka, i enlighet med framtagen plan. För bästa utnyttjande av de förändrade 
gemensamhetsytorna planeras för nya möbelinköp under hösten. Genom statsbidrag möjliggörs 
också en digitalisering i form av Yetitablet (aktiviteter kopplade till en stor skärm) för brukarna 
på Vilhelms gård, vilket implementeras senare i höst. Ombyggnationen av Estrids gård står näst 
på tur. 

Uppsökande och förebyggande arbete 
En av de viktigaste strategierna för socialnämndens verksamheter är att komma in tidigt, innan 
problemen vuxit sig stora - samt att i alla delar arbeta med ett hälsofrämjande fokus. 

Exempel på detta är pilotprojekt där biståndshandläggare och arbetsterapeut jobbar tillsammans. 
Resultatet av projektet har inte ännu presenterats. 
Ett annat exempel är det sedan sommaren ytterligare utökade uppsökande arbetet gentemot 
ungdomar, som leds av enheten för Råd och stöd.  Här genomförs allt från nattvandringar i 
samarbete med ungdomsverksamheten och privata aktörer, besök i skolor och på fritidsgård, 
föräldraträffar/grupper utifrån olika teman, medverkande i SSPF operativ och ansvar för SSPF 
individ och s.k. nödstoppsmöten. Skolbesök genomförs regelbundet och planering finns även för 
deltagande på föräldramöten under hösten. Gemensamma föräldraträffar har hållits tillsammans 
med elevhälsan under våren, och planering finns för en fortsättning i höst. Sedan i våras görs 
även gemensamma s.k. bekymringssamtal tillsammans med polisen, något som görs när en 
ungdom misstänks för brott. 

Individens behov i centrum inom äldreomsorg och LSS 
Implementering av IBIC inom äldreomsorg och LSS går in i ett intensivt skede under hösten, 
vilket också inkluderar samtliga privata utförare. Ett identifierat utvecklingsområde är att 
genomförandeplaner allt för ofta saknas, så i samband med utbildning av ny modell är det också 
en påminnelse om krav på upprättande av genomförandeplaner - detta för att säkra att insatser 
utformas i enlighet med uppsatta mål och individuella biståndsbeslut. 
Parallellt förbereds för införandet av tillitsreform inom hemtjänsten, där brukare och utförare 
tillsammans ska göra mer av planeringen runt brukarens insatser. Som ett led i detta antog 
kommunfullmäktige i augusti de nya avgifterna inom äldreomsorgen, som för hemtjänsten från 
årsskiftet därför kommer att relatera till biståndsbedömd tid, inte utförd tid. 
En stor grupp medarbetare har genomfört studiebesök till Malmö för kollegialt lärande inför 
omställningen. 

Nystart och omstart 
Under en stor del av perioden har flera chefs- och specialisttjänster varit vakanta inom Vård- och 
omsorgskontoret. Vid tid för delårsbokslutet har flera av tjänsterna tillsatts, men det kommer att 
dröja till tidigast i början av 2023 innan ledningsfunktionerna kan bedömas som fulltaliga. 

Myndighetsenheterna har haft ett år som präglats av mycket ny- och omstart där både rutiner och 
arbetssätt av olika anledningar förändras. Inom missbruksområdet har det efter en tvåårsperiod 
av väldigt lite placeringar varit ett år med ökning av orosanmälningar och många insatser och 
placeringar som följd. Biståndsenhetens rutiner börjar förändras i och med tillitsreformen. 

Mottagandet av massflyktingar har fungerat väl i kommunen och har även hittills varit i relativt 
små volymer. Arbetsmarknad och flyktingverksamheten genomgår förändring under hösten och 
blir en egen enhet med egen chef, vilken även kommer att från 2023 inkludera funktion från 
sysselsättning inom socialpsykiatrin, samt kommunala aktivitetsansvaret och vuxensyv från 
Utbildningskontoret. Ett samlat fokus på dessa frågar förväntas innebära att dessa frågor får ännu 
mer genomslagskraft, framförallt för de som står långt från arbetsmarknaden. 
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Barn och unga 
Efter ett föreläggande från IVO i april månad, avseende allvarliga brister i rättssäkerheten i 
myndighetsenheten barn och unga, har en omfattande åtgärdsplan upprättats och genomförts. En 
omorganisation har skett för att främja ett nära ledarskap, tydliga egenkontrollrutiner har införts 
och flera utbildningsinsatser har genomförts. Ytterligare utbildningsinsatser kvarstår också för 
resten av hösten. I oktober skickar socialnämnden in sin redogörelse till IVO. 

Trygghetslarm 
Efter en förnyad upphandling har leverantör bytts avseende trygghetslarm i ordinärt boende, 
vilket för brukarna och verksamheten inneburit ett utbyte av apparatur. Bytet har fungerat väl 
med bibehållen trygghet för brukarna. 

Framtiden 

Pandemiåren har gjort framtidsprognoser extra svåra, när volymökningen hittills inte följt 
befolkningsutvecklingen, vilket förväntas normaliseras framöver, vilket bland annat innebär en 
växande äldreomsorg, samtidigt som lagstiftningen ställer utökade krav på bland annat 
medicinsk kompetens i den planerade äldreomsorgslagen. 

Allt mer avancerad vård flyttas från regionen till kommunal hälso- och sjukvård, vilket ställer 
krav på vår verksamhet att vara uppdaterade och utvecklas i sin profession som legitimerad 
personal, samtidigt som kompetensförsörjningen är utmanande, inte minst avseende 
sjuksköterskor. Möjlighet till kompetensutveckling behöver tas med i planering av personaltäthet 
och arbetssätt framöver. Därtill behöver heltid som norm och de nya reglerna inom lagen om 
anställningsskydd synkroniseras. 

Många och stora förändringar sker genom lagändringar och nya föreskrifter de närmaste åren där 
ny socialtjänstlag, reform avseende skyddat boende och ett utökat ansvar avseende 
bostadsförsörjning bara är några exempel. Många arbetssätt kommer fortlöpande att behöva 
ställas om och i och med den samtidiga ekonomiska utmaningen som väntas för offentlig 
verksamhet de kommande åren blir det viktigare än någonsin med ett kontinuerligt 
utvecklingsarbete och även ny samverkan mellan kommuner, myndigheter och civilsamhälle. 
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Socialnämndens måluppföljning 

Kommunfullmäktiges mål 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

  

Socialnämnden uppvisar en prognostiserad ekonomi i balans, men behöver fortsätta arbeta för en 
ökande kostnadseffektivitet i och med omvärldsförändringar och demografisk utmaning. 

Socialnämndens strategi för att nå de globala målen och en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt 
är främst att satsa på förebyggande arbete och tidiga insatser för att nå invånarna innan behoven 
vuxit sig stora och kostsamma. Därtill ges stöd helst på hemmaplan.  Även det senaste årens 
satsning på arbetsmarknadsåtgärder främjar ett samhälle som är både inkluderande och som har 
ekonomisk tillväxt. 

 

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad 

  

Kvalitetsarbetet inom socialnämndens verksamheter utvecklas ständigt med flera projekt för 
utprovning av bästa arbetsmodell ur ett brukar- och kvalitetsperspektiv, likväl som ekonomi. En 
av de största utmaningarna under året har varit omstrukturering och åtgärdsplan inom enheten för 
barn och unga. Vad gäller kostnadseffektivitet uppnås inte till exempel nämndens målsättning 
avseende produktivitet inom hemtjänsten, men inom socialnämndens budgetram som helhet 
prognostiseras ändå ett överskott och kostnadsmedvetenheten är god.  

 

Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas 
tillvara 

  

Samtliga verksamheter arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare på olika sätt: dialog på 
arbetplatsträffar, genomlysning av arbetsbelastning på flera av myndighetsenheterna, 
handledning, nyrkrytering av hälsoinspiratörer samt tillvaratagande av kompetens. Vid tid för 
delårsbokslut finns dock inte ännu något resultat från medarbetarundersökning att redovisa. 

 

Indikator  
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
Delår 
2022 

Utfall 
2022 

Mål 
2022 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen 
- Motivationsindex  

 
 

81,8 82,8 82,8 82,8 81 
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Indikator Utfall
2020

Utfall
2021

Utfall
Delår
2022

Utfall
2022

Mål
2022

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen
- Ledarskapsindex 81,3 83,3 83,3 83,3 81

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och
åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet

Socialnämndens verksamheter nyttjar möjligheterna till insyn och inflytande genom dialog och
information i kommunala pensionärsrådet och funktionsrättsrådet samt i brukarråd inom
socialpsykiatrin och boende med särskild service LSS Tegelparken.

I och med resultatet förra året i medborgarundersökningen bedöms målet för indikatorn ändå
endast delvis kunna uppnås.

Indikator Utfall
2020

Utfall
2021

Utfall
Delår
2022

Utfall
2022

Mål
2022

Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn
och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är
bra, andel (%)

20,3% 40%

Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en meningsfull fritid och
grundläggande förutsättningar till en god hälsa.

Inom alla socialnämndens verksamheter arbetas med ett allt ökande fokus på tidiga och
förebyggande insatser och ett främjande av goda levnadsvanor. Därtill deltar verksamheterna i
omställningen till en effektiv och nära vård. Från och med hösten 2022 har socialnämndens
kommunövergripande arbetsmarknadssatsning permanentats genom en egen enhet, där det
utöver feriejobb finns ett stort fokus på att unga med behov ska stödjas till antingen arbete eller
studier, vilket är en av de allra viktigaste friskfaktorerna.

Kommunens invånare ska erbjudas kvalitativt stöd utifrån sin aktuella livssituation.
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Indikator Utfall
2020

Utfall
2021

Utfall
Delår
2022

Utfall
2022

Mål
2022

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn,
andel (%) 79 85 85 90

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) 3,45% 3,45% 3,45% 3%

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg
- helhetssyn, andel (%)

83 69 69 80

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd
ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 77% 72% 86% 86% 75%

Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och hållbarhet
optimeras.

Under våren deltog tjänstemän från Socialnämndens verksamheter i workshop-bearbetning av
den då antagna stadsutvecklingsstrategin. Långsiktighet och hållbarhet är dock ledstjärna i
socialtjänstens arbete och hållbarhetsperspektivet märks även inom t ex lokaleffektiviseringen
framåt när enheten för råd och stöd lämnar ett externt hyreskontrakt.

Socialnämnden har inte under året behandlat något ärende med tydlig koppling till
samhällsbyggnad.

Socialnämndens mål

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad

Socialnämndens verksamheter ska kännetecknas av god kvalitet och effektivitet.

Prognos måluppfyllelse

Analys

Arbetet med kvalitetsarbetet har fortgått under 2022 och flera rutiner har utformats och
reviderats under året inom såväl myndighetsområdet som utförarområdet. Exempel på annat
utvecklingsarbete är åtgärdsplan inom Barn och unga med påbörjade egenkontroller och
utbildningsinsatser samt att utförarsidan utvecklar arbetssätt för att ta tillvara på synpunkter och
klagomål från brukare och anhöriga. Vad gäller effektivitet uppnås inte till exempel nämndens
målsättning avseende produktivitet inom hemtjänsten, men inom socialnämndens budgetram
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som helhet prognostiseras ändå ett överskott och ett kostnadseffektivt förhållningssätt har bland
annat bidragit till att minimera inhyrning av konsulter, samt att externa statsbidrag kunnat nyttjas
i hög utsträckning för olika satsningar.

Indikator Utfall
2020

Utfall
2021

Utfall
Delår
2022

Utfall
2022

Mål
2022

Progno
s

Brukartiden i förhållande till total arbetstid inom
hemtjänst i egen regi ska inte understiga 70 %. 67 % 63 % 64 % 64 % 70 %

Kontinuiteten inom hemtjänsten ska inte
överstiga 13. 15 19 13

Vid tillsyn av verksamhet samt anmälningar
gällande Lex Maria och Lex Sarah ska IVO ha
godkänt nämndens åtgärder.

100% 100%

Vård- och omsorgskontorets kompetenslabb är
uppbyggt med implementerad arbetsmodell och
har labbat tre olika sorters avvikelser (case). 3

Brukar tiden i förhållande till total arbetstid inom hemtjänst i egen regi ska inte understiga
70 %.

Produktiviteten har skiftat lite under våren och har som högst varit uppe i 68 %, men lägre under
sommaren, med snitt för årets åtta månader på 64 %. Produktiviteten förväntas stiga under
hösten, men målvärdet 70 % för helåret bedöms inte kunna nås. Utöver enhetens egna arbete
med att förfina planeringsarbetet kommer under senhösten extern konsult att tas in för att
genomlysa den dagliga planeringen, detta både utifrån produktivitetsnivån samt inför
omställningen i tillitsreformen.

Kontinuiteten inom hemtjänsten ska inte överstiga 13.

Årets nationella kontinuitetsmätning genomfördes i september vid tid för sammanställning av
delårsrapport. Resultatet såg först ut att bli 11, men i och med en helg med stor sjukfrånvaro
påverkades resultatet som på totalen blev 14.

Vid tillsyn av verksamhet samt anmälningar gällande Lex Mar ia och Lex Sarah ska IVO
ha godkänt nämndens åtgärder .

Under året har hittills en Lex Maria skickats in till IVO och återkommit, där IVO godkänt
nämndens åtgärder. Tre Lex Sarah har skickats in ti ll IVO, varav IVO för samtliga meddelat att
man stänger ärendena och godkänner åtgärderna.
I IVOs tillsyn av socialpsykiatrins stödboende lämnades verksamheten utan kritik.
I IVOs tillsyn av enheten barn och unga lämnades mycket allvarlig kritik samt ett föreläggande,
varför målet inte kommer att kunna uppnås för året.

Vård- och omsorgskontorets kompetenslabb är uppbyggt med implementerad
arbetsmodell och har labbat tre olika sor ters avvikelser (case).

Kompetenslabbet är under uppbyggnad och tre olika scenarios bedöms vara förberedda innan
årets slut, för framtida metodutveckling enligt plan. Dock bedöms enbart en eller två av de
förberedda scenarierna under perioden hinna labbas av medarbetarna, vilket innebär att målet
enbart delvis kommer att nås. Detta beror på att projektledaren avslutat sin anställning och att
projektet avstannade under en period.
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Kommunens invånare ska erbjudas kvalitativt stöd utifrån sin aktuella livssituation.

Socialnämnden ska i samverkan utforma sitt arbetssätt utifrån individens behov.

Prognos måluppfyllelse

Analys

Socialnämndens verksamheter satsar fortsatt på att alltmer gemensamt skapar stöd för
kommuninvånarens behov ur ett helhetsperspektiv. Exempel finns i arbetsmodellen för ökad
skolnärvaro som numera utökats till samtliga skolor, det sedan försommaren utökade
uppsökande arbetet från enheten råd och stöd, det pågående arbetet att utveckla teamsamarbetet
inom hemsjukvården, och att Estrids gård i perioder upplåtit en permanent boendeplats som
korttidsplats när behov fanns, så att brukare inte behövde vara i annan kommun. Exempel där
även privata utförare fått ta del av metodutveckling är lyftlicensutbildning som erbjudits även
dem.

Indikator
Utfall
2020

Utfall
2021

Utfall
Delår
2022

Utfall
2022

Mål
2022

Progno
s

Gemensamma mål mellan verksamheter ska
uppfyllas samt redovisas till socialnämnden i
samband med årsbokslut.

Vid varje orosanmälan från skolan ska
socialtjänsten ge skolan återkoppling

Enheten för Råd och stöd ska ha genomfört
föräldrautbildning tillsammans med elevhälsan.

Under året har IBIC implementerats inom
äldreomsorg och LSS i hela kedjan för individen.

Vid var je orosanmälan från skolan ska socialtjänsten ge skolan återkoppling

Enligt rutin återkopplas till skolan för de allra flesta orosanmälningarna. När återkoppling inte
efterfrågas ges den dock inte - och ibland uppstår svårigheter att återkoppla när rektor är svår att
nå. Totalt sett bedöms att återkoppling sker vid ca 90 % av orosanmälningarna från skolan.

Enheten för Råd och stöd ska ha genomfört föräldrautbildning tillsammans med elevhälsan.

Råd och stöd har tillsammans med elevhälsan genomfört 3 tematräffar för föräldrar under våren.

Under året har IBIC implementerats inom äldreomsorg och LSS i hela kedjan för
individen.

Införandet av IBIC (individens behov i centrum) pågår och utbildning av personal är inplanerat
för hösten, inklusive för all personal hos privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av
socialnämnden. Skarpt läge planeras i samband med årsskiftet och under januari månad.
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Uppdrag 

Rapportering uppdrag- Kommunfullmäktige 

Uppdrag Målbild 

Förändringsarbete – att med avstamp i Agenda 2030 
intensifiera arbetet för att utveckla nya effektiv 
arbetssätt, metoder och partnerskap samt en 
ändamålsenlig, behovsanpassad och kostnadseffektiv 
kommunorganisation. 

I Knivsta kommun är Agenda 2030 grunden för styr- 
och ledningsprocesserna i kommunkoncernens 
verksamheter. 
Förändringsarbetet ska leda till en effektiv och 
kostnadsanpassad organisation med effektivare 
arbetsprocesser, ökat användande av nya metoder och 
tekniker. 
 
Syftet är att kunna fortsätta leverera god välfärd på ett 
hållbart sätt till fler invånare i Knivsta till en lägre 
kostnad. 

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad 
lokaleffektivitet inom alla verksamhetsområden 

Ökad lokaleffektivitet ska leda till lägre lokalkostnader 
om 10 miljoner kronor i fasta priser och volym under 
mandatperioden 2019-2022. 

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimera fossila 
drivmedel och plastanvändning i kommunkoncernens 
verksamheter med särskilt fokus på en giftfri förskola. 

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

Upphandlingar – med krav på hållbar konsumtion och 
handel inriktad mot cirkulär resurshushållning och 
delningsekonomi, ekologiska produkter och rättvisa 
produktionsvillkor. 

Upphandling och inköp av varor och tjänster ska vara 
hållbara. 

Nämnder ska redovisa vilka effektiviseringar som 
genomförts och vilka varaktiga ekonomiska effekter det 
har fått. 

Sveriges kommuner kommer med en åldrande 
befolkning att behöva leverera mer välfärd (kommunal 
service) med oförändrade ekonomiska resurser. 
Nämnderna ska därför i boksluten redovisa vilka 
effektiviseringar som genomförts och vilka varaktiga 
ekonomiska effekter det givit. 

Förändringsarbete – att med avstamp i Agenda 2030 intensifiera arbetet för att utveckla 
nya effektiv arbetssätt, metoder och partnerskap samt en ändamålsenlig, behovsanpassad 
och kostnadseffektiv kommunorganisation. 

Agenda 2030 är en tydlig ram för allt arbete, där bland annat omställningen till effektiv och nära 
vård kan exemplifieras. Det påbörjade kompetenslabbet är ett utforskande av arbetsmetoder 
liksom det pågående pilotprojektet för biståndshandläggare och arbetsterapeut. 

Flera vakanta chefs- och specialisttjänster har dock under delar av året inneburit ett nödvändigt 
fokus till det dagliga arbetet, mer än ytterligare utvecklingsprojekt, för att säkra en god kvalitet i 
de rullande verksamheterna. 

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla 
verksamhetsområden 

Socialnämndens lokalförsörjningsplan som antogs i slutet år 2021 är fortsatt högst aktuell. Under 
året pågår planering för den lokaleffektivisering som flytten av råd och stöd till Ängbyvägen 
medför - när myndighetsenheterna lämnar den lokalen och flyttar in i kommunhuset. En annan 
pågående lokaleffektivisering är ombyggnationen av Estrids och Vilhelms gård. 

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimera fossila drivmedel och plastanvändning i 
kommunkoncernens verksamheter med särskilt fokus på en giftfri förskola. 

Vid socialnämndens upphandling av leasingbilar till hemtjänsten ställs krav på miljövänliga 
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egenskaper såsom t ex låga CO2-utsläpp. 

Upphandlingar – med krav på hållbar konsumtion och handel inriktad mot cirkulär 
resurshushållning och delningsekonomi, ekologiska produkter och rättvisa 
produktionsvillkor. 

Uppdraget överensstämmer med hur nämndens verksamheter arbetar och planerar. Under delåret 
har det dock främst varit aktuellt med avrop från redan existerande ramavtal. 
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Nämndens ekonomi 

Verksamheternas förutsättningar 

Tilldelad ram och effektiviseringsbeting från kommunfullmäktige  
Socialnämnden har tilldelats medel för 2022 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & budget 
2022 (MoB). 

De generella förutsättningarna är att den ekonomiska ramen har ökat med 6% (18,2 miljoner 
kronor) som fördelas enligt följande: 

 Indexuppräkning för socialnämndens verksamheter ligger i genomsnitt på 1,3%. SKR:s 
beräknade kostnadstryck ligger på 2,1 procent för 2022, vilket innebär en inbyggd 
effektivisering motsvarande 2,4 miljoner kronor inom den tilldelade ramen. 

 Volymuppräkning 2,7% eller 8,1 miljoner 
 Ramen har utökats med 4,8 miljoner kronor till följd av den riktade statsbidraget för 

äldreomsorgen. Från staten har det utbetalats 5 miljoner, vilket har bokslutsreglerats mot 
finansförvaltningen. Beskrivs närmare i prognosen.  

 Bokslutreglering för ersättning till Försäkringskassan (SFB) för statlig personlig assistans 
kvarstår och beräknas på 24 personer år 2022. 

 Effektiviseringsbeting är tillfälligt pausad 
 Under våren har Socialnämnden fått tillägg 0,7 miljoner för införande av tillitsbaserat 

reform inom hemtjänsten.  
 Assistansersättning 2022 följer den nationella nivån och ökar från 315 kr år 2021 till 

319,7 kr. 

Internt effektiviseringsbeting på hemtjänstens egenregi 
I den lagda nämndbudgeten ligger ett effektiviseringsbeting på LOV hemtjänst i egen regi 
motsvarande 3,6 miljoner kronor. I enlighet med verksamhetsplanen för 2022 har 
timersättningen inte höjts från föregående år. 

Omfördelning inom kommunfullmäktiges budget 
Precis som tidigare år har Socialnämnden valt att göra förändringar inom ramen för 
kommunfullmäktiges budget. Socialnämnden har budgeterat så att rätt kostnad ligger på rätt 
verksamhet. Till exempel politiska satsningar på "Förebyggande verksamhet" som istället 
återfinns i blocket Individ- och familjeomsorg, vård och stöd, för en rätt benämning i 
räkenskapssammandragen. 

Delårsbokslutet 

Socialnämndens resultat per den 31 augusti 2022 visar på ett överskott på 11 miljoner kronor och 
årsprognosen visar på ett överskott på 3 miljoner kronor. Skillnaden förklaras bland annat av 
semesterlöneskulden på 3,1 miljoner kronor, då personalen har tagit ut en större del av semestern 
än vad de har hunnit tjäna in. Intäkterna är också betydligt större än budgeterat: Under första 
halvåret har det kommit statsbidrag för att kompensera ökade sjuklönekostnader i samband med 
coronapandemin, vilket påverkar delårets utfall positivt jämfört med andra halvåret. Även 
retroaktiva engångsintäkter för tomhyror från Migrationsverket har bidragit till överskottet för 
perioden, samt ett stort statsbidrag som Socialstyrelsen beviljat Knivsta för att främja ett hållbart 
arbetsliv inom vård och omsorg. 

Jämfört med budget för perioden har kostnaderna för vård omsorg i särskilt och annat boende 
varit lägre än budgeterat. Detta eftersom bufferten som var tänkt att användas i samband med 
evakuering av Vilhelms gård inte behövts användas fullt ut. Däremot planeras för att fyra av de 
åtta nya platserna på Vilhelms gård tas i bruk direkt i oktober. Även användningen av medel 
avseende Äldreomsorgsatsningen har varit annorlunda jämfört med budget, då stor del av 
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dygnet-runt-vak inte behövts. Delar av medlen har då istället nyttjas för sjuksköterskor vilket 
hamnar inom Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt. 

  

Delårsbokslut per augusti, utfall och avvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 
Nettokostnad 

delår 2021 
KF Budget 
delår 2022 

Tillägg och 
avdrag, 

delår 2022 

Nettokostnad 
delår 2022 

Budgetavvikels
e delår 2022 

Nämnd- och styrelseverksamhet 807 907  840 67 

      

Vård och omsorg enligt SoL och 
HSL 

     

-Förebyggande verksamhet SoL 1 891 2 409  1 952 457 

-LOV - hemtjänst och delegerad 
HSL 

23 003 24 524 467 22 290 2 234 

-Vård & omsorg i ordinärt 
boende övrigt 

11 220 16 493  15 518 975 

-Vård & omsorg i särskilt/ annat 
boende  

59 913 62 740  58 060 4 679 

      

Vård och omsorg enligt LSS och 
SFB 

     

-Insatser LSS i ordinärt boende 23 001 24 094 -1 773 22 029 2 065 

-Insatser LSS i boende med 
särskild service 

26 179 31 552  30 734 818 

      

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2 255 3 231  2 688 543 

      

Individ och familjeomsorg      

-Ifo öppenvård och stöd 17 082 16 109  16 438 -329 

-Ifo vård och stöd 
institution/annat boende 

21 877 21 946  24 933 -2 987 

-Ifo, ekonomisk bistånd 5 701 5 964  5 227 738 

      

Flyktingmottagande -1 926 683  -1 545 2 228 

      

Arbetsmarknadsåtgärder 2 601 2 983  3 586 -604 

Summerat 193 614 213 637 -1 306 202 752 10 884 

Prognos helår och avvikelse 

Helårsprognosen för Socialnämnden har förbättrats med 6 miljoner sedan senaste prognos och 
visar på ett prognostiserat överskott på 3 miljoner kronor jämfört med budget 2022. 
Förändringen beror både på högre intäkter och lägre kostnader än tidigare beräknat. 

Under våren och sommaren har många funktioner slutat och flera rekryteringsprocesser har 
pågått och pågår fortfarande, vilket resulterade glapp i anställningar. Glappet har inte ersätts i de 
flesta fall vilket ledde till minskade personalkostnader inom flera block. Det har anlitats två 
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chefskonsulter som har genomfört ett stort arbete på främst barn och Unga, men även fick täcka 
för de övriga, mer om det längre ner. 

Följande verksamheter prognostiserar marginella avvikelser och det räknas som budget i balans: 

 Nämnd- och styrelseverksamhet 
 Förebyggande verksamhet SoL 
 Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt 
 Vård & omsorg i särskilt/ annat boende 
 Insatser LSS i boende med särskild service  

LOV - hemtjänst och delegerat HSL prognostiserar ett överskott på 2,8 miljoner kronor 
jämfört med budget. det är en marginell förbättring jämfört med föregående prognos. Det beror 
på lägre volymer och i sin tur lägre kostnader för årets 8 månader, även prognosen för resten av 
året justerats ytterligare. Hemtjänstverksamheten i egen regi redovisar dock ett underskott som 
ökat till 6,1 miljoner kronor, att jämföra med sitt budgeterade effektiviseringsbeting motsvarande 
3,6 miljoner kronor. Enheten har svårt att snabbt ställa om vid minskade antal timmar, där bl a 
heltid som norm komplicerar situationen. Däremot ser enheten kontinuerligt över behöver att 
ersätta personal vid frånvaro. Innan årets slut kommer extern konsult tas in för genomlysning av 
produktivitet, schemaläggning och insatsplanering. 

Insatser LSS i ordinärt boende uppvisar ett prognostiserat överskott på 0,7 miljoner kronor 
jämfört med budget, vilket inkluderar en förbättring mot föregående prognos med 1 miljoner 
kronor. Det har inte tillkommit några nya ärenden under sommaren inom personlig assistans och 
kostnaderna för daglig verksamhet har varit lägre än budgeterat vilket bidragit till överskottet. 
Bokslutsregleringen har ökat från -2 miljoner till -2,7 miljoner, på grund av minskade volymer. 

Färdtjänst och riksfärdtjänst visar på ett prognostiserat överskott på 0,46 miljoner, vilket 
främst beror på att kostnader för resandet är lägre än budgeterat. 

IFO öppenvård och stöd uppvisar prognos med ett underskott på -1 miljon kronor jämfört med 
budget , vilket bland annat beror på omstruktureringskostnader inom Barn och unga. Det 
prognostiserade resultatet är dock 0,8 miljoner bättre än vid senaste prognos, vilket beror på 
mindre placerings- och bemanningskostnader än befarat inom barn och unga. 

Prognosen för IFO vård och stöd institution/annat boende visar på ett prognostiserat 
underskott på 3,2 miljoner kronor jämfört med budget, vilket dock är en stor förbättring på 1,8 
miljoner kronor jämfört med juniprognosen. 

Kostnader för placeringar inom vuxen missbruk har nästan dubblerats jämfört med den 
budgeterade nivån och ökat med 2 miljoner sedan senaste prognos. De senaste åren har 
kostnaderna för vuxen missbruk varit låga och det var inte oväntat att det skulle komma en viss 
vårdskuld efter pandemin. Däremot har det genomförts ett arbete med placeringar på enheten 
barn och unga, där det har skett omplaceringar och avslut, samt nästan inga nya placeringar. Det 
har resulterat i betydligt lägre kostnader: HVB placeringar hamnar på den budgeterade nivå runt 
7 miljoner och Familjehemsplaceringar landar på under den budgeterade nivån med kostnader 
som är 1,2 miljoner lägre än budgeterat. Jämfört med senaste prognos har placeringskostnader 
minskat med 2,5 miljoner på HVB och 1 miljon på Familjehem. 

Personalkostnader på enheten Barn och Unga i samband med omstrukturering har sjunkit med 
1,5 miljoner kronor jämfört med budget och 0,5 jämfört med senaste prognos. Det finns 
fortfarande vakanser som har täckts med köpt bemanning under tiden, där kostnaderna har ökat 
med 0,5 miljoner jämfört med senaste prognos. 

IFO ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott på 0,9 miljoner kronor jämfört med 
budget, vilket är en förbättring på 0,5 miljoner kronor i jämförelse med föregående prognos. En 
del av prognosförbättringen kan relateras till arbetsmarknadsåtgärder som lett till att flera 
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klienter nått självförsörjning, tack vare satsningen på introduktionsjobb. I och med små volymer 
ger även några få individers sysselsättning ett tydligt utfall på minskat bistånd. 

Flyktingmottagande visar på ett prognostiserat överskott på 1,3 miljoner kronor jämfört med 
budget. Schablonersättningar och återsök för tomhyror har budgeterats utifrån 
försiktighetsprincipen och i nuvarande prognosen bedöms dessa vara c:a 1,2 miljoner högre än 
budget. Därutöver har en vakant tjänst bidragit till överskottet. 

Arbetsmarknadsåtgärder visar på ett prognostiserad underskott på 0,2 miljoner kronor jämfört 
med budget och 0,32 miljoner sämre än föregående prognos. Över hundra ferieungdomar har fått 
jobb under sommaren, samt handledare, vilket överensstämmer med vårens planering. Förutom 
det har satsning på Introduktionsjobb har påverkat resultatet negativt på just denna verksamhet. 

Prognosen för socialnämnden kan komma att påverkas i både negativ och positiv riktning. Det 
finns fortsatt en rad osäkerhetsfaktorer som kan påverka utfallet. Prognosen inrymmer en 
bedömning av sannolika placeringar för samtliga målgrupper. Det slutliga resultatet påverkas 
alltså av ifall dessa placeringar behöver genomföras eller inte. 

Slutligen finns en viss osäkerhet hur semesterlöneskulden hamnar i slutet av året. I prognosen 
beräknas den till noll. Som jämförelse kan nämnas att kostnaden år 2020 var 0,35 miljoner 
medan det istället var ett positivt utfall på 0,5 miljoner år 2021. 

Satsning på äldreomsorgen 2022 

Det budgeterades 4,8 miljoner kronor som tilldelades nämnden genom kommunbidrag för 
satsning på äldreomsorgen. Den slutliga summan som Knivsta kommun tilldelades har landat på 
5 miljoner, därför har 0,2 miljoner överförts till socialnämnden. De medlen som inte används 
kommer att återbetalas till staten. Den största delen av bidraget c:a 3,7 miljoner går åt inhyrda 
sjuksköterskor på Estrids gård och hemsjukvård, pga svårigheter med rekryteringar. Under 2022 
finns inte samma behov av att tillföra tillföra extra resurser på Estrids gård för dygnet-runt sjuka, 
det kommer att gå åt c:a 0,12 miljoner till det. 0,6 miljoner kronor för behålla den höjda 
hemtjänstersättning på 2,5%. 0,3 miljoner kronor extra utbildningskostnader på sjukhuset vid 
hemtagning sjuka, samt fortbildning av personal bl a lyftlicens, samt vikariekostnader i samband 
med utbildning. 0,3 miljoner kronor för utökning på rehab, för att hantera post Corona effekter 
(avslutad), 0,1 miljoner kronor för utveckling av kompetenslabbet under hösten. 

Externa projektmedel 

Förvaltningen söker aktivt ett flertal statsbidrag, här är ett urval av aviserade medel för 2022. Iår 
har socialnämnden erhållit c:a 15 miljoner i statsbidrag för olika satsningar, medlen som inte 
används kommer att återbetalas. Utmaningen oftast att utlysningen om medel kommer oftast med 
kort varsel, vilket gör det svårt att planera och eventuellt anställa personal. En av de största 
statsbidrag förutom satsning på äldreomsorgen är tillitsreformen, där nämnden erhållit 3 miljoner 
i externa medel för genomförandet av tillitsreformen. 

Nämndens verksamheter (tkr) 
Nettokostna
d helår 2021 

KF Budget 
helår 2022 

Tillägg och 
avdrag helår 

2022 

Prognos 
nettokostna
d helår 2022 

Prognos 
budgetavvik

else helår 
2022 

Nämnd- och styrelseverksamhet 1 272 1 361  1 321 40 

      

Vård och omsorg enligt SoL och 
HSL 

     

-Förebyggande verksamhet SoL 2 875 3 614  3 552 62 

-LOV - hemtjänst och delegerad 
HSL 

37 545 36 786 700 34 701 2 785 



 § 65 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut per sista augusti 2022 - SN-2022/198-1 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut per sista augusti 2022 : Verksamhetsberattelse- och delarsbokslut (Socialnämnden)

Socialnämnden, Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut 18(25) 

-Vård & omsorg i ordinärt 
boende övrigt 

17 648 24 740  24 149 590 

-Vård & omsorg i särskilt/ annat 
boende 

90 846 94 109  93 432 678 

      

Vård och omsorg enligt lss och 
SFB 

     

-Insatser LSS i ordinärt boende 31 978 38 802 -2 660 35 422 719 

-Insatser LSS i boende med 
särskild service 

41 177 47 328  47 508 -180 

      

Färdtjänst och riksfärdtjänst 3 932 4 846  4 387 459 

      

Individ och familjeomsorg      

-Ifo öppenvård och stöd 26 471 24 163  25 167 -1 003 

-Ifo vård och stöd 
institution/annat boende 

33 317 32 919  36 114 -3 194 

-Ifo, ekonomisk bistånd 8 056 8 947  8 012 934 

      

Flyktingmottagande -1 008 1 025  -292 1 317 

      

Arbetsmarknadsåtgärder 3 724 4 474  4 681 -207 

Summerat 297 833 323 115 -1 960 318 155 3 000 
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Investeringar 
I dagsläget finns det inga inplanerade investeringar för 2022. Satsningar i form av digital 
utveckling och övriga projekt kräver oftast ingen investering. Dessa satsningar görs för övrigt 
oftast med externa statliga medel, vilket alltid nyttjas i första hand när det är möjligt. 

Investeringsplan 2022 

Investering 
KF 

investeringsr
am 2022 

Tillägg 
investeringsr

am 2022 

Utgift 
investering 8 

mån 

Prognos 
investeringsu

tgift 2022 

Prognos 
avvikelse 

investering 
2022 

Inventarier 100  0 0 100 

Digitalisering - innovation 1000  0 0 1000 

Summering 1100  0 0 1100 
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Volymer och nyckeltal 

Område Nyckeltal 
Utfall 
Helår 
2018 

Utfall 
Helår 
2019 

Utfall 
Helår 
2020 

Utfall 
Helår 
2021 

Mål 
Helår 
2022 

Utfall 
Delår 
2022 

Progno
s 2022 

Hemtjänst Biståndsbedömd tid 64 941 62 579 58 410 56 780 56 100 35 075 53 000 

Antal brukare totalt 207 221 215 223 225 203 225 

Andel utförd tid av 
biståndsbedömd tid 
inom LOV. 

66,2% 68,3% 76% 84% 85 66% 70 

Särskilt 
boende äldre 

Antal brukare totalt 122 112 133 123 120 123 128 

Antal brukare köpta 
platser 

15 15 7 11 10 7 8 

Personlig 
assistans 
enligt SFB, 
antal brukare. 

Personlig assistans 
enligt SFB, antal 
brukare 

22 19 19 17 18 16 16 

Insatser enligt 
LSS 

Boende särskild 
service LSS, antal 
brukare totalt 

32 36 36 45 45 43 45 

Daglig verksamhet 
LSS, antal brukare 
totalt 

55 45 46 42 45 40 45 

Korttidsvistelse LSS, 
antal brukare totalt 

12 15 14 10 15 12 15 

Daglig verksamhet 
LSS, antal brukare 
köpta platser 

5 7 7 6 6 6 6 

Institutionsvår
d, stödboende 
och 
familjehem 

Institutionsvård och 
stödboende, antal 
vuxna 

18 21 17 12 18 17 22 

Institutionsvård och 
stödboende vuxna, 
antal vårddygn 

3 210 3 315 3 500 2 416 3 000 2 086 3 000 

Institutionsvård och 
stödboende, antal 
barn/unga 

38 42 30 11 7 6 10 

Institutionsvård och 
stödboende barn och 
unga, antal vårddygn. 

12 210 10 129 4 963 3 324 1 500 2 062 3 000 

Familjehem, antal 
barn/unga 

31 35 37 33 25 32 35 

Familjehem 
barn/unga, antal 
vårddygn 

8 580 9 615 8 625 7 662 3 600 6 180 8 000 

Ekonomiskt 
bistånd 

Ekonomiskt bistånd, 
antal individer 

203 200 175 107 100 143 150 

Ekonomiskt bistånd, 
andel individer med 
långvarigt ekonomiskt 
bistånd. 

23% 21% 23% 33% 13% 23% 25% 
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Ledningssystem för kvalitet 

Systematiskt förbättringsarbete 

Av socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9) framgår att verksamheter som bedrivs i enlighet 
med socialtjänstlagen och LSS ska ha ett ledningssystem med de processer och rutiner som 
behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheternas samtliga delar. Arbetet med 
kvalitetsledningssystem innebär att säkra dessa rutiner och processer, genomföra riskanalyser 
och egenkontroller samt utreda inkomna klagomål och avvikelser. Sedan 2021 har 
kvalitetsfrågorna lyfts in i verksamhetsberättelsen och samtliga chefer rapporterar 
kvalitetsarbetet i Stratsys. Kvalitetsarbetet gällande hälso- och sjukvård redovisas i separat 
Patientsäkerhetsberättelse. 

Digitalisering av ledningssystemet har fortsatt under 2022. Allt mer av det systematiska 
förbättringsarbetet sker nu med stöd av Stratsys och verksamhetssystemet VIVA. Sedan februari 
2022 kan alla medarbetare nå det övergripande ledningssystemet via intranätet. Där finns numera 
processer samt styr- och stöddokument lätt tillgängliga för alla medarbetare. Framöver ska 
samtliga enheters lokala rutiner och handlingsplaner in i det nya ledningssystemet. 

Övergången till nytt verksamhetssystem Viva har påverkat samtliga verksamheter inom Vård- 
och omsorgskontoret. Hanteringen av avvikelser sker nu inom Viva, vilket bidrar till en 
kvalitetshöjning då uppföljning, utredning, analys och förbättring underlättas på flera nivåer. 
Under vårterminen 2022 har systemet förberetts för att under hösten börja kunna hantera även 
lex Sarah och lex Maria inom verksamhetssystemet. 

Kvalitets- och utvecklingsavdelningen bistår ledningen och enheterna i det systematiska 
förbättringsarbetet. Både utifrån enskilda händelser, men även gällande sammanställning, analys 
och framtagande av åtgärdsplaner för kontoret. Medarbetare i avdelningen är även med i 
länsövergripande samverkan och förbättringsarbete vilket bidrar till kvalitetshöjning inom Vård- 
och omsorgskontoret. 

Ute i verksamheterna görs medarbetarna delaktiga i förbättringsarbetet genom att 
uppmärksamma och rapportera avvikelser och missförhållanden, vara delaktiga i 
utredningsarbetet och genomförande av åtgärder. I förbättringsarbetet är planeringsdagar, APT, 
enhetsmöten, handledning, skyddsronder och egenkontroller viktiga delar. Vidare är medarbetare 
delaktiga i framtagande av processer och rutiner och är med i utvecklingsarbetet i olika projekt, 
både inom den egna enheten, men också i samverkan med andra. 

Inom området arbetsmiljö används bland annat MedarbetarPulsen och MedarbetarDialogen samt 
samverkan med fackliga företrädare. 

Brukare och närstående har varit delaktiga i kvalitets- och utvecklingsarbetet genom att lämna in 
synpunkter och klagomål som utretts. Förändringar och åtgärder har vidtagits i kvalitetshöjande 
syfte. Inom vissa delar av verksamheten har brukare och närstående besvarat enkäter som 
använts i förändringsarbetet på respektive enhet. På flera utförarenheter finns brukarråd, där 
möjlighet finns att bidra till utvecklingen. 

Medarbetare inom Vård- och omsorgskontoret har under delåret 2022 fått kompetensutveckling 
genom dels gemensamma utbildningar för hela arbetsgrupper, dels specifika kurser för vissa 
anställda samt grupphandledning vid klientnära arbeten. Under vårterminen 2022 har det 
arrangerats utbildningar där Vård- och omsorgskontoret varit ansvarig eller utbildningar 
arrangerade av andra aktörer. Dessa utbildningar har inkluderat specifika metodutbildningar, 
samtalsmetoder, föräldrastödsprogram, säkerhet, samverkansmodeller, psykisk ohälsa, vård och 
omsorg, ergonomi m fl. 

Under höstterminen 2022  pågår en större utbildningsinsats i IBIC (Individen Behov I Centrum) 
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inplanerad. Syftet med IBIC är att få en mer kvalitativ och enhetlig dokumentation från 
utredning till genomförande av insats. Sammanlagt kommer över 200 omsorgspersonal att 
inkluderas i utbildningsinsatsen. 

  

Samverkan 

Samverkan bidrar till utveckling av verksamheterna och det stöd som ges till Knivstas invånare. 
Samverkan sker på flera plan, både inom respektive enhet, mellan enheter och avdelningar inom 
vård- och omsorgskontoret, mellan andra kontor i kommunen, med externa utförare, med andra 
kommuner i länet samt gentemot Region Uppsala. 

Samverkan mellan enheterna bidrar i allt större utsträckning till en sammanhållen socialtjänst 
och har skett utifrån enskilda brukares behov, kring rutiner, arbetsformer och utvecklingsarbete. 
Så kallade GÅ-möten genomförs tillsammans med chefer inom myndighet och 
utförarverksamheter för att gemensamt finna lösningar på hemmaplan i stödet till den enskilde. 
Biståndshandläggare och samordnare i hemtjänsten genomför samverkansmöten där syftet är att 
få en sammanhållen syn och förståelse för varandras uppdrag. Familjeteam är en samverkan 
mellan familjebehandlare och boendestödjare. Även olika projekt och samarbetsformer har 
bidragit och bidrar till samverkan mellan enheter både inom Vård och omsorgskontoret och 
andra kontor i kommunen. Inom flera verksamheter samarbetar man kring personalresurser och 
kompetens och som vid behov nyttjas inom flera verksamheter. 

Samverkan har även skett med skola, elevhälsa, kultur, polis och fritid både genom samverkan 
kring enskilda individer, men även strukturellt i samverkansforum såsom SSPF, SUF, POSOM, 
Familjecentralen, UM och TSI-projektet främja skolnärvaro. Inom flertalet samverkansformer 
hålls dessa möten regelbundet och rutiner/styrdokument eller årshjul tas fram för planering och 
styrning av aktiviteter och processer. En bra plats och Demenslotsen är två tjänster med 
anhörigstöd på nätet som Knivsta kommun erbjuder för att möjliggöra för anhöriga att få 
information, råd och erfarenhetsutbyte. 

Knivsta kommun ingår i närvårdssamverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner. 
Samverkan kring hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) bedrivs för att uppnå helhetssyn och 
långsiktighet i arbetet med att skapa goda förutsättningar för invånares hälsa och välbefinnande. 
I Knivsta finns politiskt samråd för HSVO och på tjänstemannanivå lokal tjänsteledning för 
HSVO. En gemensamt finansierad närvårdsstrateg finns i kommunen för stöd i arbetet och 
Socialchef medverkar i länsgemensam tjänsteledning för HSVO. Ytterligare forum för 
samverkan med Region Uppsala och länets kommuner sker bland annat med FoU-S. 

Kommunen samverkar också med andra kommuner bland annat via Socialchefsnätverk, 
Socialjour, Barnahus, Familjecentralen, Arbetsledare jourtid, Överförmyndarförvaltning samt 
Hjälpmedel i Uppsala län (HUL). Samarbete sker även lokalt med föreningslivet, företag och 
arbetsplatser. 

Riktlinjer och rutiner 

Under 2022 har ett flertal centrala riktlinjer och rutiner reviderats och nya tagits fram, både 
övergripande dokument inom kontoret och verksamhetsspecifika rutiner inom respektive enhet. 
Arbetet har genomförts i samverkan med chefer och medarbetare inom kontoret. De nya eller 
reviderade dokumenten har skickats ut till alla chefer som gått igenom dem med sina 
medarbetare på APT. Information har också lämnats i nyhetsbrev. Information och uppföljning 
har även skett genom att Kvalitets- och utvecklingsavdelningen medverkat i ledningsgrupper och 
vid behov hjälpt chefer att presentera rutiner/riktlinjer i arbetsgrupper. Som exempel på 
uppdaterade ruiner är arbete med våld i nära relationer, hot- och våldsplaner, lokala SUF-rutiner 
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och fortsatt arbete med rutiner kring smittspridning och skydd. 

I samverkan med Region Uppsala och länets kommuner deltar Vård och omsorgskontoret i 
framtagande av länsgemensamma VIS-dokument. Länsgemensamma överenskommelser, 
riktlinjer och rutiner finns lättillgängliga via VIS, Vård i samverkan. För att ytterligare öka 
tillgängligheten till VIS-dokumenten kommer de att finnas länkade via vård- och 
omsorgskontorets ledningssystem. 

Synpunkter och klagomål 

Verksamheten ska ta emot, utreda och vid behov genomföra åtgärder utifrån inkomna synpunkter 
och klagomål på verksamhetens kvalitet. Kommungemensamma riktlinjer för synpunkter och 
klagomål (KS-2021/98) antogs under 2021. Utifrån dessa har vård- och omsorgskontoret tagit 
fram en processbeskrivning och under 2022 kommer en kompletterande kontorsövergripande 
rutin tas fram. 

Enhetschef ansvarar för att utreda, genomföra åtgärder, besvara och dokumentera inkomna 
synpunkter och klagomål. Enhetschef sammanställer och analyserar för att se mönster och 
trender som indikerar på brister i verksamhetens kvalitet. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen 
sammanställer, analyserar och tar fram åtgärdsplan för hela vård- och omsorgskontoret i 
samarbete med ledningen. 

I verksamhetsberättelsen redogörs för synpunkter och klagomål för hela Vård- och 
omsorgskontoret förutom de synpunkter och klagomål som avser hälso- och sjukvård. Dessa 
redovisas istället i patientsäkerhetsberättelsen. Upphandlade verksamheters uppgifter redovisas i 
samband med avtalsuppföljningar. 

Under 2022 har sex synpunkter och klagomål inkommit och hanterats. Dessa har bland annat 
inkluderat personalfrågor, tillgänglighet och utformandet av insatser. Samtliga klagomål har 
hanterats och återkopplats till den klagande. Samtliga klagomål lyfts också i arbetsgruppen. De 
klagomål och synpunkter som har varit under det första halvåret har varit isolerade händelser. 
Vid samma halvåret 2021 låg antalet synpunkter och klagomål på liknande nivåer med nio 
klagomål/synpunkter. Under delår 2 under 2021 var det däremot 25 registrerade 
klagomål/synpunkter, vilket delvis berodde på ombyggnation och evakueringarna av Vilhelms 
gård samt Estrids gård. Minskningen av antal klagomål och synpunkter är en positiv trend. 

Avvikelser SoL och LSS 

Verksamheten ska uppmärksamma, rapportera, utreda och vid behov genomföra åtgärder utifrån 
avvikelser i verksamheten. Arbetet ska ske systematiskt för att bidra till att säkra kvaliteten. 
Varje avvikelse kategoriseras i allvarlighetsgrad utifrån en skala mellan ett och fyra. Om 
händelsen kategoriseras till en mindre (1) eller måttlig (2) avvikelse bedöms den vara av 
karaktären synpunkter, klagomål och kvalitetsbrister som hanteras på respektive enhet enligt 
rutin. Händelse som kategoriseras till betydande (3) eller katastrofal (4) bedöms vara 
missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande och avvikelsen ska därför skyndsamt 
rapporteras till kvalitets- och utvecklingsavdelningen som bedömer om avvikelsen ska hanteras 
utifrån lex Sarah. 

Sedan slutet av 2021 hanteras numera avvikelserna i VIVA. Digitaliseringen underlättar 
hanteringen, utredningen och analysen av avvikelserna. Redan nu ser förvaltningen en 
förbättring i hanteringen av avvikelserna. Den regelbundna uppföljningen i verksamheterna kring 
avvikelserna leder till att arbetssätt, rutiner och förhållningssätt kan förbättras. Under det första 
halvåret av 2022 har 66 avvikelser utifrån SoL och LSS rapporterats. Avvikelserna rör bland 
annat insatser som ej blivit utförda, informationshantering, hot och våld, larmhantering, brister i 
insatser, trygghetslarm osv. Flera enheter lyfter avvikelserna regelbundet på APT och 
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digitaliseringen av avvikelsehanteringen har underlättat detta. På flera enheter finns det dessutom 
månadsvisa möten som enbart handlar om avvikelser för att utreda och se mönster i avvikelserna. 
Utifrån detta utbildas medarbetare, rutiner upparbetas och kvaliteten ses över. Under 2022 
kommer det att säkerställas att dessa mötesrutiner finns på samtliga enheter. De största posterna i 
avvikelsestatistiken är utebliven insats samt omsorg och personlig omvårdnad. Utebliven insats 
kan innebära allt från att en aktivitet har fått skjutas upp till att insatsen inte ha kunnat verkställas 
inom tre månader. Brister i omsorg och personlig omvårdnad innebär oftast att genomförandet av 
rutiner i samband med vård och omsorg har brustit. 

I verksamhetsberättelsen redogörs för avvikelser utifrån socialtjänst, SoL och LSS, men hälso- 
och sjukvårdsavvikelser redogörs däremot i patientsäkerhetsberättelsen för 2022. 

Avvikelse Socialtjänst delår 2022 Antal 

Utebliven insats 25 

Omsorg och personlig omvårdnad 15 

Dokumentation 4 

Rättssäkerhet och sekretess 3 

Larmhantering 1 

Ekonomiskt bistånd  

Hot och våld 7 

Avvikelse i vårdkedjan Region Uppsala 1 

Övrigt 10 

Totalt 66 

  

Lex Sarah 

Varje medarbetare inom Vård och omsorgskontoret har en skyldighet att rapportera misstanke 
om missförhållande eller risk för missförhållande inom verksamheten. Verksamheten ska 
genomföra de omedelbara åtgärder som krävs för att undanröja missförhållande för den enskilde. 
Kvalitets- och utvecklingsavdelningen genomför utredning i samarbete med verksamheten. 
Socialchef beslutar om anmälan ska göras till Inspektionen för vård och omsorg eller ej. 
Allvarliga avvikelser lämnas till Kvalitets- och utvecklingsavdelningen för beslut om de ska 
hanteras inom lex Sarah. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen sammanställer, analyserar och 
tar fram övergripande utvecklingsbehov och åtgärder i samarbete med ledningen vid del- och 
årsbokslut. 

Enhetschef ansvarar årligen för att informera varje medarbetare om rapporteringsskyldighet och 
vad lex Sarah innebär. Enhetschef kan få stöd av kvalitets- och utvecklingsavdelningen i 
samband med information till enheten. Under 2022 kommer hanteringen av lex Sarah börja göras 
via verksamhetssystemet Viva, uppdatering av rutiner och övriga stöddokument kommer ske i 
samband med det. 

Under det första delåret av 2022 har totalt åtta allvarligare avvikelser utretts enligt Lex Sarah. 
Tre av händelserna ägde rum i slutet av 2021. Avvikelserna inkluderar händelser om brister i 
säkerhet (olåsta dörrar som medförde stor risk, trygghetslarm som saknades samt brister i 
säkerhetsplanering), sekretessbrott (brev som har skickats fel), omsorgsskada (bruten arm) samt 
våld och smädelse mot klient. 

De åtta allvarligare avvikelserna har hanterats enligt följande: Efter utredning av händelserna 
bedömdes att fyra av ärenden inte handlade om ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig 
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risk för ett allvarligt missförhållande i omsorg rörande enskild. I tre ärenden beslutades att 
anmäla dem till IVO. I alla tre fall har IVO hunnit återkomma och där meddelat att de avslutar 
ärendet utan ytterligare åtgärd. I den sista är Lex Sarah-utredningen fortfarande pågående. 

  

Tillsyner och granskningar 

Verksamheterna inom Vård och omsorgskontoret granskas regelbundet både externt och internt. 
Ett par olika tillsyner och granskningar har genomförts i Vård- och omsorgskontorets enheter. 
Eventuella tillsyner som avser hälso- och sjukvård redovisas i patientsäkerhetsberättelsen. 

IVO har genomfört en större granskning av utredningsrutiner och ärendehantering inom Barn 
och unga, vilket medförde allvarlig kritik och beslut om föreläggande. Kritiken från IVO har 
hanterats med största allvar och en omfattande åtgärdsplan har genomförts, med återrapportering 
till IVO inplanerad i oktober. 
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Nämndens verksamheter nettokostnad i tusentalskronor

Nämnd- och styrelseverksamhet

Nettokostnad 2021

1 272

Nämndbudget 2022

1 361

Prognostiserad nettokostnad augusti 2022

1 321

Prognostiserad avvikelse augusti 2022

40

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per juni

0

Skillnaden mellan prognoser

40

Block Vård och omsorg enligt SoL och HSL

-Förebyggande verksamhet SoL

Nettokostnad 2021

2875

Nämndbudget 2022

3614

Prognostiserad nettokostnad augusti 2022

3552

Prognostiserad avvikelse augusti 2022

62

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per juni

0

Skillnaden mellan prognoser

62

-LOV - hemtjänst och delegerad HSL

Nettokostnad 2021

37 545

Nämndbudget 2022

36 786

Prognostiserad nettokostnad augusti 2022

34 701

Prognostiserad avvikelse augusti 2022

2 785

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per juni

2 627

Skillnaden mellan prognoser

158

-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt

Nettokostnad 2021

17 648

Nämndbudget 2022

24 740
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Prognostiserad nettokostnad augusti 2022

24 149

Prognostiserad avvikelse augusti 2022

590

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per juni

399

Skillnaden mellan prognoser

191

-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende 

Nettokostnad 2021

90 846

Nämndbudget 2022

94 109

Tillägg och avdrag 2021

0

Prognostiserad nettokostnad augusti 2022

93 432

Prognostiserad avvikelse augusti 2022

678

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per juni

207

Skillnaden mellan prognoser

470

Vård och omsorg enligt lss och SFB

-Insatser LSS i ordinärt boende

Nettokostnad 2021

31 978

Nämndbudget 2022

38 802

Tillägg och avdrag 2021

-2 660

Prognostiserad nettokostnad augusti 2022

35 422

Prognostiserad avvikelse augusti 2022

719

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per juni

-340

Skillnaden mellan prognoser

1 059

-Insatser LSS i boende med särskild service

Nettokostnad 2021

41 177

Nämndbudget 2022

47 328

Prognostiserad nettokostnad augusti 2022

47 508

Prognostiserad avvikelse augusti 2022
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-180

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per juni

155

Skillnaden mellan prognoser

-334

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Nettokostnad 2021

3 932

Nämndbudget 2022

4 846

Prognostiserad nettokostnad augusti 2022

4 387

Prognostiserad avvikelse augusti 2022

459

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per juni

205

Skillnaden mellan prognoser

254

Individ och familjeomsorg

Ifo öppenvård och stöd

Nettokostnad 2021

26 471

Nämndbudget 2022

24 163

Prognostiserad nettokostnad augusti 2022

25 167

Prognostiserad avvikelse augusti 2022

-1 003

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per juni

-1 856

Skillnaden mellan prognoser

852

Ifo vård och stöd institution/annat boende

Nettokostnad 2021

33 317

Nämndbudget 2022

32 919

Tillägg och avdrag 2021

0

Prognostiserad nettokostnad augusti 2022

36 114

Prognostiserad avvikelse augusti 2022

-3 194

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per juni

-5 025

Skillnaden mellan prognoser

1 830
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Ifo ekonomiskt bistånd

Nettokostnad 2021

8 056

Nämndbudget 2022

8 947

Tillägg och avdrag 2021

0

Prognostiserad nettokostnad augusti 2022

8 012

Prognostiserad avvikelse augusti 2022

934

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per juni

457

Skillnaden mellan prognoser

477

Flyktingmottagande

Nettokostnad 2021

-1 008

Nämndbudget 2022

1 025

Prognostiserad nettokostnad augusti 2022

-292

Prognostiserad avvikelse augusti 2022

1 317

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per juni

56

Skillnaden mellan prognoser

1 261

Arbetsmarknadsåtgärder

Nettokostnad 2021

3 724

Nämndbudget 2022

4 474

Prognostiserad nettokostnad augusti 2022

4 681

Prognostiserad avvikelse augusti 2022

-207

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per juni

113

Skillnaden mellan prognoser

-320

Summa socialnämnd

Nettokostnad 2021

297 833

Nämndbudget 2022

323 115
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Prognostiserad nettokostnad augusti 2022

318 155

Prognostiserad avvikelse augusti 2022

3 000

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per juni

-3 000

Skillnaden mellan prognoser

6 000
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Nämndens verksamheter nettokostnad i tusentalskronor

Nämnd- och styrelseverksamhet

Nettokostnad delår 2021

856

Nämndbudget delår 2022

907

Nettokostnad delår 2022

840

Budgetavvikelse delår 2022

67

Block Vård och omsorg enligt SoL och HSL

-Förebyggande verksamhet SoL

Nettokostnad delår 2021

2 040

Nämndbudget delår 2022

2 409

Nettokostnad delår 2022

1 952

Budgetavvikelse delår 2022

457

-LOV - hemtjänst och delegerad HSL

Nettokostnad delår 2021

25 379

Nämndbudget delår 2022

24 524

Nettokostnad delår 2022

22 290

Budgetavvikelse delår 2022

2 234

-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt

Nettokostnad delår 2021

14 284

Nämndbudget delår 2022

16 493

Nettokostnad delår 2022

15 518

Budgetavvikelse delår 2022

975

-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende 

Nettokostnad delår 2021

68 466

Nämndbudget delår 2022

62 740

Nettokostnad delår 2022

58 060
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Budgetavvikelse delår 2022

4 679

Vård och omsorg enligt lss och SFB

-Insatser LSS i ordinärt boende

Nettokostnad delår 2021

18 457

Nämndbudget delår 2022

24 094

Nettokostnad delår 2022

22 029

Budgetavvikelse delår 2022

2 065

-Insatser LSS i boende med särskild service

Nettokostnad delår 2021

26 412

Nämndbudget delår 2022

31 552

Nettokostnad delår 2022

30 734

Budgetavvikelse delår 2022

818

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Nettokostnad delår 2021

2 435

Nämndbudget delår 2022

3 231

Nettokostnad delår 2022

2 688

Budgetavvikelse delår 2022

543

Individ och familjeomsorg

Ifo öppenvård och stöd

Nettokostnad delår 2021

16 416

Nämndbudget delår 2022

16 109

Nettokostnad delår 2022

16 438

Budgetavvikelse delår 2022

-329

Ifo vård och stöd institution/annat boende

Nettokostnad delår 2021

20 538

Nämndbudget delår 2022

21 946
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Nettokostnad delår 2022

24 933

Budgetavvikelse delår 2022

-2 987

Ifo ekonomiskt bistånd

Nettokostnad delår 2021

5 387

Nämndbudget delår 2022

5 964

Nettokostnad delår 2022

5 227

Budgetavvikelse delår 2022

738

Flyktingmottagande

Nettokostnad delår 2021

167

Nämndbudget delår 2022

683

Nettokostnad delår 2022

-1 545

Budgetavvikelse delår 2022

2 228

Arbetsmarknadsåtgärder

Nettokostnad delår 2021

1 979

Nämndbudget delår 2022

2 983

Nettokostnad delår 2022

3 586

Budgetavvikelse delår 2022

-604

Summa socialnämnd

Nettokostnad delår 2021

202 817

Nämndbudget delår 2022

213 637

Nettokostnad delår 2022

202 752

Budgetavvikelse delår 2022

10 884
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Socialnämnden 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna 
åtgärder efter föreläggande  

 
Förslag till beslut 
Socialnämnden insänder förvaltningens skrivelse som socialnämndens yttrande till 
Inspektionen för vård och omsorg avseende Dnr. 3.7.1-16863/2022-1. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutade 26 april 2022 att med stöd av 13 kap 8 § 
Socialtjänstlagen (2001:453) förelägga Knivsta kommun att vid vite om 500 000 kr vidta 
följande åtgärder: 

 

 Utredningstiden inte överstiger fyra månader såvida inte beslut om förlängd utrednings-

tid fattats.  

 Utredningsåtgärder vidtas aktivt och kontinuerligt (skyndsamt). 

 
I beslutet angavs att kraven skulle vara uppfyllda senast 26:e oktober och att Knivsta kommun 
senast samma dag ska lämna in en redogörelse över vidtagna åtgärder. 
 
IVOs krav är uppfyllda. Senaste utredningen som översteg 4 månader (120 dagar) avslutades 
i juli månad och kraftfulla åtgärder har satts in för att säkerställa en rättssäker och kvalitativ 
handläggning av utredningar rörande barn och unga. I bifogad skrivelse redogörs för 
genomförda och pågående åtgärder. Bifogad skrivelse föreslås utgöra socialnämndens 
rapport till IVO. 
 
Ekonomisk konsekvensbeskrivning 
Föreläggandet från IVO innebär att Knivsta kommun ska betala ett vite på 500 000 kr om 
kraven inte uppfylls. Förvaltningen bedömer att kraven uppfyllts. Slutliga bedömningen görs 
av IVO. Åtgärderna som satts in har inneburit en del kostnader av strukturell karaktär för 
socialnämnden. Detta har dock, bland annat genom kraftigt förbättrad prognos avseende 
externa placeringar inom barn och unga, kunnat genomföras inom socialnämndens ram.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Förläggande från Inspektionen för vård och omsorg 
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 
 
Beslutet ska skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Ärendet avser åtgärdsrapport avseende tillsynsmyndighets föreläggande gentemot Knivsta 
kommuns handläggning av barnärenden inom socialtjänsten. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Åtgärderna som beskrivs har planerats och genomförts för barns bästa, och för att 
säkerställa en rättssäker handläggning av barnärenden inom socialtjänsten. 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Det har inte bedömts vara görligt inom ramen för uppdraget.  Barnens bästa bedöms inte ha 
äventyrats i och med detta eftersom förslaget enbart tillför ytterligare kvalitetssäkring för 
barns bästa.  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg   
avseende Dnr. 3.7.1-16863/2022-1 

 

Ärende 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har vid tillsyn av enheten för Barn och unga under 

2018 och 2019 identifierat allvarliga brister i handläggningen och riktat kritik gentemot 

socialnämnden i Knivsta kommun. Efter en ny granskning 2021/2022 beslutade IVO 26 april 

2022 att med stöd av 13 kap 8 § Socialtjänstlagen (2001:453) förelägga Knivsta kommun att 

vid vite om 500 000 kr vidta följande åtgärder: 

 Utredningstiden inte överstiger fyra månader såvida inte beslut om förlängd utrednings-

tid fattats.  

 Utredningsåtgärder vidtas aktivt och kontinuerligt (skyndsamt). 

 

Kraven ska vara uppfyllda senast 26:e oktober och senast samma dag ska Knivsta kommun 

lämna in en redogörelse över vidtagna åtgärder. 

 

Ytterligare brister som uppmärksammades i tillsynen men som inte omfattades av 

föreläggande behandlas i IVOS:s beslut med dnr 3.5.1-23646/2021:  

 

 Nämnden har inte gett barn relevant information och möjlighet att framföra sina åsikter 

i frågor som rör dem vid en utredning. 

 Nämnden har inte alltid bedömt risken för barn som kan ha varit utsatta för eller 

bevittnat våld mot närstående kan utsättas för eller bevittna ytterligare våld. 

 

De åtgärder socialnämnden vidtagit efter 26 april relaterar inte enbart till föreläggandet utan 

även den övriga kritiken.  

 

Socialnämndens inställning 

Socialnämnden i Knivsta kommun instämmer med och delar den kritik som IVO beslutade om 

utifrån genomförda tillsyner. IVOs kritik var allvarlig och berättigad. Socialnämnd och 

förvaltningsledning hade kunskap om delar av kritiken sedan tidigare internkontrollrapporter, 

men inte att bristerna var i den omfattning som IVO redogjorde för och inte avseende brister i 

utredningsåtgärder och barnsamtal.  

 

För att åtgärda bristerna påbörjades vissa åtgärder omedelbart och vid nämndens 

sammanträde 9 juni redogjordes för den kompletta, påbörjade, åtgärdsplanen. Tät 

återkoppling har krävts från verksamheterna under perioden och plan finns för fortsatt extra 

rapporteringen upp till socialnämnd för hela år 2023.  
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IVOs krav har uppnåtts:  

 

 I början på juni månad fanns två utredningar kvar med utredningstid överstigande 120 

dagar. Den sista utredningen med för lång utredningstid avslutades sedan under juli 

månad. Barn- och unga-enheterna har nu max 100 dagar som ett riktmärke för 

utredningstid och sedan juni har flertalet legat under 80 dagar. 

 Utredningsåtgärder vidtas aktivt och kontinuerligt (skyndsamt). Detta är en bedömning 

som närmaste chef gör fortlöpande både genom stickprov, genomgång av utredningar 

och uppföljande dialog med handläggare. Särskilt fokus är barnsamtal. 

 

Socialnämndens åtgärdsplan 

Åtgärderna har olika karaktär och är antingen redan genomförda och klara, alternativt 

påbörjade, eller i vissa fall inplanerade för att ske senare under hösten.  

 

Delegationsförändring 

Socialnämnden beslutade 9:e juni om en förändring av delegationen vad gäller förlängd 

utredningstid så att delegationen för sådant beslut flyttades från tjänstemannanivå till 

socialnämndens individutskott.  

 

Organisationsförändring 

Från och med 1 juni 2022 är enheten för barn och unga förändrad. Tidigare fanns en enhet 

med en enhetschef och tre gruppledare. Mot bakgrund av de identifierade bristerna 

eftersträvades istället ett närmre ledarskap från ansvarig enhetschef och en organisation där 

enhetschefen har bästa förutsättningarna att ha full insikt i utredningar och ge tydlig och 

likartad arbetsledning i socialsekreterarnas arbete. Genom att dela enheten till ”Barn och unga 

utredning” och ”Barn och familj” finns nu två enhetschefstjänster och tidigare gruppledare är 

omvandlade till 1:e socialsekreterare. I och med en sommarperiod där interimschef ansvarat 

för båda enheterna är förändringen i praktiken gjord stegvis med full effekt från 1:a september. 

 

Socialnämnden bedömer att förändringen ger organisatoriska förutsättningar för närmast 

ansvarig chef att framöver fortlöpande säkra kvaliteten i arbetet, ha insyn i all sin personals 

ärenden, ge stöd och råd till varje socialsekreterare samt utforma individuella introduktions- 

och fortbildningsplaner. Genom 1:e socialsekreterartjänsten säkras mer erfaren kompetens för 

särskilt komplexa eller utmanande utredningar samt mentorskap och introduktionsstöd för 

nyanställda och mindre erfarna kollegor.  

 

Egenkontroller 

Direkt efter mottaget föreläggande i april påbörjades veckovisa kontroller av antalet 

utredningar som översteg 120 dagar och även andra kvalitetskritiska kontrollmoment har 

genomförts som stickprov under perioden. Ett intensivt arbete bedrevs under vår och 

försommar för att säkerställa att ingen utredning avslutades utan att nödvändiga 

utredningsåtgärder först hade genomförts.  
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Förvaltningen har sedan i september tagit fram en systematiserad rutin för hur fortlöpande 

egenkontroller inom barn- och unga-enheterna ska ske framöver. Enhetschef är ansvarig för 

kontrollerna, vilka månatligen rapporteras till områdeschef och vidare till socialchef.  

 

Resultaten av egenkontrollerna ska nyttjas till metod- och kvalitetsutveckling av 

verksamheternas arbete och i förekommande fall leda till förändrat arbetssätt direkt i enskilt 

individärende. Resultatet kommer ävn att redovisas regelbundet på APT. 

Obligatoriska egenkontroller är enligt rutinen följande: 

 

- Utredningstider  

    Allt över 80 dagar noteras i sammanställningen.  

- Skyddsbedömningar 

    Att de görs i tid och dokumenteras korrekt 

- Förhandsbedömningar 

    Att de görs i tid och att det, när det är aktuellt, görs återkoppling till skolan som anmälare 

- Barnsamtal 

   Att barnsamtal genomförs i utredningarna och att fullgod anledning annars dokumenteras. 

 

Utöver ovanstående områden omfattar rutinen även egenkontroller rörande dokumentation, 

genomförandeplaner, uppföljning av insatser samt målformuleringar i beslut om insats.  

 

Introduktion av nya medarbetare 

Sedan augusti ges nya medarbetare en mentor och en egen introduktionsplan. Under 

introduktionsperioden ges en personlig genomgång av ärenden som den nyanställde kommer 

att arbeta med. Enhetschef ansvarar för att den nyanställde får tillgång till, och förståelse för, 

gällande lokala styrdokument och rutiner, viktiga handböcker och verktyg i arbetet såsom t ex 

kunskapsguiden.se, samt genomgång av bland annat skyddsbedömning och vad som gäller 

kring utredningstid och skyndsamma utredningsåtgärder.  

Ny skriftlig introduktionsplan är framtagen för att säkerställa ovanstående rutin för introduktion. 

 

Utbildningspaket 

Som en punktåtgärd genomförs ett antal utbildningar för samtliga socialsekreterare i barn- och 

unga- enheterna. Framöver kommer sedan fortbildningar att ske utifrån individuell planering 

chef/medarbetare beroende på tidigare erfarenhet.  

 

Utbildningen ”Lilla hjärtat” genomfördes av merparten socialsekreterare 19 juni. De 

socialsekreterare som inte närvarade kommer att genomföra utbildningen inom kort.   

 

Enhetschefer och 1:e Socialsekreterare gick 7:e september JP utbildning utifrån mottagnings-

funktionens speciella arbete avseende barn och unga. 

 

Samtliga socialsekreterare är anmälda till Grundkurs i LVU 27-28 september i regi av SKR.  
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Hälften av socialsekreterarna har under sommaren gått igenom SKRs utbildning i webbform 

avseende samtal med barn och unga inom socialtjänsten- För övriga är planeringen att 

genomföra utbildningen innan utgången av oktober månad. Upplägget är fem halvdagar:  
 

Seminarium 1: Barns behov av samtal. Medupplevelse. Omsorgstriaden. 

Seminarium 2: Samtalets sammanhang och syfte. 

Seminarium 3: Olika förutsättningar för samtalet. De fem utvecklingsstödjande principerna. 

Seminarium 4: Triangulerande samtal. Förberedelser och planering inför samtalet. Samtalsmetodik.         

Seminarium 5: Grupphandledning kring ett filmat barnsamtal. 

 

En heldag med inhyrd föreläsare kring våld i nära relationer är planerad för januari 2023, 

tillsammans med fler verksamheter inom Knivsta kommun.  

 

Internutbildning, halvdag, avseende dokumentation, är inplanerad till november 2022.  

 

Fortbildning och metodstöd framöver 
 

Yrkesresan 

Knivsta kommun är sedan 2021 anslutna till Yrkesresan för barn och unga. Yrkesresan är 

SKRs koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje 

möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Socialsekreterare kommer att kunna 

delta från hösten 2022 och sedan fortgå för socialsekreterare som anställs under kommande 

år. Upplägget i Uppsala län innebär att de första som kommer att gå med i Yrkesresan är de 

med kortast erfarenhet 0-2 år, för att därefter även inkludera de mer erfarna i två steg.  

 

I regi Yrkesresan kommer samtliga nya socialsekreterare att genomföra grundkurs i BBIC 

under hösten/vintern 2022. De som inte kan ta del av Yrkesresan i första omgången kommer 

att erbjudas Yrkeshandledning för socialsekreterare i regi Uppsala kommun, med planerad 

start hösten 2022.  

 

Socialstyrelsens kunskapsguide, handbok och filmpaket 

Enhetscheferna kommer att introducera och vänja medarbetarna vid att använda sig av 

Socialstyrelsens kunskapsguide och dess teman inom ”Grundläggande kunskaper för 

socialtjänstens barn och ungdomsvård” som en kunskapskälla i vardagen, vid sidan av 

Socialstyrelsens handbok och arbetsledning vid metodmöten/ärendedragningar. 

 

En gång per månad kommer enheten Barn och unga utredning att arbeta med caseuppföljning 

av hedersrelaterat våld. Detta sker i intern regi på arbetsplatsträffar med inplanerad start i 

oktober 2022. 

 

Ett nära ledarskap  

I organisationsförändringen fokuseras på det nära ledarskapet med förutsättning för chef att 

såväl ha god kontroll av, som utgöra ett nära och viktigt stöd i, det pågående utredningsarbetet.  
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Med start under sommaren har enheterna numera stående dagordningspunkt på månatlig 

arbetsplatsträff eller metodmöte/ärendedragning där någon del av handläggningsprocessen 

tas upp för dialog och metodstöd. Ett exempel är skyddsbedömningar.  

 

I tillägg till ovanstående har enheterna regelbunden metodhandledning i grupp med 

kvalificerad handledare. Enheten barn och unga utredning är just nu i upphandling av ny 

handledare. 

 

Förvaltningens kvalitets- och utvecklingsavdelning med verksamhetsutvecklare samt SAS 

(socialt ansvarig socionom) finns framöver också tillgängliga att nyttjas för internutbildningar 

och chefsstöd framöver.  

 

Genomgång av enheternas rutiner  

Under september månad har samtliga tidigare rutiner inom barn och unga-enheterna 

genomlysts att de är ändamålsenliga och aktuella.  

 

Redovisning till socialnämnden framöver 

Två gånger per år kommer förvaltningen att lämna en sammanställning av genomförda 

egenkontroller (se beskrivning ovan) till socialnämnden. 

Vid varje sammanträde år 2022, samt vartannat sammanträde år 2023, kommer 

socialnämnden även att få en muntlig rapport om nuläge inom barn- och unga-enheterna, med 

fokus på de delar där IVO framfört kritik. 

 

Socialnämndens ställningstagande  

Socialnämnden bedömer att IVOs krav är uppfyllda. Vidtagna och påbörjade åtgärder bedöms 

adekvata utifrån såväl IVOs framförda kritik, verksamheternas egna iakttagelser och tidigare 

redovisade internkontrollrapporter. Genom förändrade organisatoriska förutsättningar, 

utökade och systematiska kontroller, ett närmre ledarskap, utbildningsinsatser samt planering 

för fortlöpande metodstöd och kompetensutveckling säkras kvaliteten och rättssäkerheten för 

den enskilde. 

 

Detta har genomförts under en relativt kort period, som också inkluderat en sommar. Trots att 

målsättningen har nåtts bedömer Socialnämnden därför att utvecklingen kommer att fortsätta 

och vara än mer stabil när förändringarna fått vara över en längre tid. För att följa upp detta, 

och kunna agera om ytterligare åtgärder behövs, finns även en plan för fortsatt tät 

återrapportering framöver såväl i tjänstemannaorganisationen som till ansvarig nämnd.  



 § 66 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande - SN-2022/203-1 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande : ~ 16863_2022-2 16863_2022-1 Föreläggande  7832157_6_1-Granskad-220426 7835237_1_1



 § 66 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande - SN-2022/203-1 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande : ~ 16863_2022-2 16863_2022-1 Föreläggande  7832157_6_1-Granskad-220426 7835237_1_1



 § 66 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande - SN-2022/203-1 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande : ~ 16863_2022-2 16863_2022-1 Föreläggande  7832157_6_1-Granskad-220426 7835237_1_1



 § 66 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande - SN-2022/203-1 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande : ~ 16863_2022-2 16863_2022-1 Föreläggande  7832157_6_1-Granskad-220426 7835237_1_1



 § 66 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande - SN-2022/203-1 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande : ~ 16863_2022-2 16863_2022-1 Föreläggande  7832157_6_1-Granskad-220426 7835237_1_1



 § 66 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande - SN-2022/203-1 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande : ~ 16863_2022-2 16863_2022-1 Föreläggande  7832157_6_1-Granskad-220426 7835237_1_1



 § 66 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande - SN-2022/203-1 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande : ~ 16863_2022-2 16863_2022-1 Föreläggande  7832157_6_1-Granskad-220426 7835237_1_1



 § 66 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande - SN-2022/203-1 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande : ~ 16863_2022-2 16863_2022-1 Föreläggande  7832157_6_1-Granskad-220426 7835237_1_1



 § 66 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande - SN-2022/203-1 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande : ~ 16863_2022-2 16863_2022-1 Föreläggande  7832157_6_1-Granskad-220426 7835237_1_1



 § 66 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande - SN-2022/203-1 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande : ~ 16863_2022-2 16863_2022-1 Föreläggande  7832157_6_1-Granskad-220426 7835237_1_1



 § 66 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande - SN-2022/203-1 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande : ~ 16863_2022-2 16863_2022-1 Föreläggande  7832157_6_1-Granskad-220426 7835237_1_1



 § 66 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande - SN-2022/203-1 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande : ~ 16863_2022-2 16863_2022-1 Föreläggande  7832157_6_1-Granskad-220426 7835237_1_1



 § 67 Socialnämndens sammanträdestider 2023 - SN-2022/193-2 Socialnämndens sammanträdestider 2023 : Tjänsteutlåtande - Socialnämndens sammanträdestider 2023

Sida 1 av 3 

   
 

  

Handläggare 
Stella Vallgårda 

Tjänsteskrivelse 
2022-09-15 

Diarienummer 
SN-2022/193 

   

 

Socialnämnden 

Socialnämndens sammanträdestider 2023 

 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden sammanträder år 2023 kl. 8.45 på följande datum: 

10 februari, 23 mars, 4 maj, 31 augusti, 5 oktober, 23 november samt 14 
december. 14 juni sammanträder socialnämnden kl 10.00.  

 

2. Nämndens mål och budgetdag äger rum i anslutning till sammanträdena den 4 
maj och 5 oktober.   

 

3. Socialnämndens individutskott sammanträder år 2022 kl 8.45 på följande 
datum: 

12 januari, 16 februari, 9 mars, 20 april, 1 juni, 14 juni, 17 augusti, 21 
september, 12 oktober, 9 november samt 30 november.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har beslutat om sammanträdestider för 2023, 
varefter övriga nämnder fattar beslut om sina. Hänsyn har tagits till helgdagar och skollov. 

 
Övergripande om sammanträdesplanering  
Eftersom kommunen i praktiken bara har ett sammanträdesrum som fungerar bra för 
nämndsammanträden, kan nämndernas sammanträden inte ligga på samma datum. Även 
om sammanträden skulle fortsätta äga rum på distans försvårar det för förtroendevalda att 
sitta i flera nämnder när nämndernas sammanträden ligger på samma datum. För att minska 
sårbarheten vid frånvaro strävar nämndsekreterargruppen även efter att inte lägga 
sammanträden för tätt. Arbetet förenklas betydligt om nämndernas sammanträden äger rum 
på olika veckodagar. Av detta följer att det finns mycket små möjligheter att justera 
planeringen när den väl har gjorts.  
 
Presidieberedningar  

I det gemensamma reglementet för styrelsen och nämnderna fastslås att utskick till 
sammanträdet ska äga rum en vecka innan sammanträdet. Presidieberedningarna bör därför 
ligga cirka två veckor före nämndens sammanträde för att kunna göra utskick en vecka innan 
sammanträdet. 2023 skulle presidieberedningarna, om nämndens sammanträdesdatum 
beslutas enligt förslag, vara den 26 januari, 9 mars, 20 april, 1 juni, 17 augusti, 21 
september, 9 november samt 30 november.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 

Förslaget innehåller åtta sammanträden för socialnämnden, vilket är samma antal som i 
sammanträdesplaneringen för 2022.  

 

För individutskottet föreslås elva sammanträden under 2023, vilket är lika många som 2022. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys gjord enligt checklista.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-09-15 

Sammanträdestider för socialnämnden 2023 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Socialnämnden  

 

 

 

Catrin Josephson, 

Socialchef
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet gäller endast tider för socialnämndens sammanträden.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Socialnämndens tidplan 2023 

2022-xx-xx 

 

Socialnämndens individutskott 
(torsdagar kl. 8.45) 

Presidieberedning 
(torsdagar) kl. 10.00 

Socialnämnd 
(torsdagar) kl. 8.45 

12 januari  26 januari 10 februari 

16 februari   

9 mars 9 mars 23 mars 

20 april 20 april 4 maj 

1 juni 1 juni 14 juni (Onsdag 10.00) 

14 juni (onsdag)   

17 augusti 17 augusti 31 augusti 

21 september 21 september 5 oktober 

12 oktober   

9 november  9 november  23 november 

30 november 30 november 14 december 
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