
 
 

 
   KALLELSE 1 (3)  

 2021-08-26  

 

 

  

Sammanträde med Socialnämnden 

Tid: Torsdag den 2 september 2021, kl 08:30  

Plats: Distanssammanträde, se separat information. Mötesrum i kommunhuset är Kvallsta. 

Ordförande: Kerstin Eskhult (C) 

Sekreterare: Stella Vallgårda  

 

Förhinder: Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet kan mejla till 
stella.vallgarda@knivsta.se.   
 
Slutet sammanträde 

Sammanträdet är slutet. 

Föredragningslista    
 

  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering   

3. Godkännande av dagordning   

 Beslutsärenden sekretess   

4. Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen    

 Informationsärenden   

5. Verksamhetsinformation - Estrids gård  
 

mailto:stella.vallgarda@knivsta.se


    
 

 

6. Aktuellt från förvaltningen 
 

A. Nuläget och sommaren som gått  

- Utförarverksamheterna 

- Myndighetsenheterna 

- Kvalitet och utveckling 

- System och administration 

 

B. Nettokostnadsavvikelser för 2020 

 

 Beslutsärenden   

7. Ekonomisk uppföljning per sista juli 2021 
 

Tjänsteutlåtande 2021-08-24 

Ekonomisk uppföljning för socialnämnden, juli 2021 
Bilaga 1 Uppföljningsmallen 2021 lathund 

Anpassad ekonomisk uppföljning juli 2021 

 

SN-2021/4 

8. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 
ett 2021 
 

Tjänsteutlåtande 2021-07-30 

Rapport ej verkställda beslut kvartal 1 2021 

SN-2021/202 

9. Socialnämndens sammanträdestider 2022 
 

Tjänsteutlåtande 2021-06-18 

Socialnämndens tidplan 2022 

SN-2021/166 

10. Övriga anmälningsärenden 

Beslut utan brister 60794/2020-1 från IVO 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

11. Anmälan av delegationsbeslut 

 

- Protokoll från socialnämndens individutskott 2021-
08-19.  

- Delegationslista ur Viva, individ- och 
familjeomsorgen 2021-05-01 – 2021-07-31  

- Lista diarieförda delegationsbeslut 2021-06-08 – 
2021-08-25 
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Handläggare 
Ekaterina Widén 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2021-08-24 

Diarienummer 
SN-2021/4 

   

 

Socialnämnden 

Ekonomisk uppföljning per sista juli 2021 

 
Förslag till beslut 

1. Socialnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista juli 2021. 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens prognos per sista juli visar på ett överskott på 1,5 miljoner kronor, vilket är 
en förbättring med en halv miljon jämfört med tidigare prognos. Inom ramen inryms bland 
annat ökade kostnader för nytillkomna ansökningar inom LSS samt ny intäkt från 
Migrationsverket efter ett gynnande beslut från Kammarrätten. 
 
Bakgrund 
I den av Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2021 uppdras nämnderna att motta  
ekonomisk uppföljning 6 gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till  
nämnderna första gången per februari och sista per oktober, uppföljningstillfällena innefattar 
även ett delårsbokslut per sista augusti. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen  
ska anmälas till Kommunstyrelsen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
För en fördjupad ekonomisk analys, se bilagan till tjänsteskrivelsen.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Ekonomisk uppföljning för socialnämnden, juli 2021 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
 

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. När en 
verksamhet inte förväntas ha en ekonomi i balans ska verksamheten enligt kommunens 
rutiner ta fram en handlingsplan för budget i balans, vilken kan innehålla aktiviteter som leder 
till kostnadsminskningar som berör barn. Så är dock inte fallet i denna uppföljning. 
 

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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Socialnämnden 

 

 

 

 

Antagen av Socialnämnden  
Juli månadl 2021  
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Inledning 

I den av Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2020 uppdras nämnderna att motta 

ekonomisk uppföljning 6 gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till 

nämnderna första gången per februari och sista per oktober, uppföljningstillfällena innefattar 

även ett delårsbokslut per sista augusti. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen ska 

anmälas till kommunstyrelsen. 
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Socialnämnden, Ekonomisk uppföljning 3(5) 

Drift 

Prognosen för Socialnämnden per sista juli visar på ett överskott på 1,5 miljoner kronor, vilket är 

en förbättring med en halv miljon jämfört med föregående prognos. 

Verksamheter där prognosen är oförändrad eller har en marginell förändring är Nämnd- och 

styrelseverksamhet, Förebyggande verksamhet SoL, LOV - hemtjänst och delegerad HSL, 

Färdtjänst och riksfärdtjänst, verksamheterna inom Individ och familjeomsorgen samt 

Arbetsmarknadsåtgärder. 

Socialnämnden kommer att få 1,2 miljoner kronor från Migrationsverket enligt ett gynnande beslut 

från Kammarrätten. Detta är en återsökning som avser kostnader under åren 2017- 2018 och som 

förbättrar prognosen för Flyktingmottagande. Jämfört med aprilprognosen har verksamheten 

förbättrats med totalt 1,6 miljoner kronor. Av dessa beror 0,4 miljoner på oförbrukade medel inom 

ekonomisk bistånd flykting. Just denna del av prognosen är dock något osäker eftersom införande 

av nytt verksamhetssystem har medfört felaktigheter i registreringen mellan ekonomiskt bistånd 

flykting och övrigt ekonomiskt bistånd, vilket ännu inte kunnat justeras. 

Vård & omsorg i ordinärt boende redovisar nu ett stort överskott med en prognos som ytterligare 

förbättrats med 1,5 miljoner kronor sedan april. Detta beror främst på att hemvården haft lägre 

sjuksköterskekostnader än budgeterat både avseende beredskap och inhyrd personal. 

Även inom Vård & omsorg i särskilt/ annat boende har prognosen förbättrats - här med 1,4 

miljoner kronor - men är fortfarande inte i balans. Den förbättrade prognosen beror främst på att 

behovet av korttidsplatser kunnat tillgodoses på Estrids gård istället för genom externa köp. 

Upptrappningen i volymer inom äldreomsorgen går långsammare än initialt bedömt vid årets 

början och pandemin försvårar fortfarande kostnadsberäkningar på lång sikt. 

Inom blocket Vård och omsorg enligt LSS och SFB, har det under året tillkommit nya ärenden 

med omfattande vårdbehov. Prognosen för Insatser LSS i ordinärt boende har därmed försämrats 

med 3,1 miljoner kronor. Det är främst nya ärenden inom assistansen och korttidsboende som 

tillkommit under sommaren och därtill har intäkterna från Försäkringskassan minskat. 

Förvaltningen har i prognosen tagit höjd för att ett ärende som ligger i förvaltningsrätten kan 

komma att innebära högre kostnader framöver. 

Inom Insatser LSS i boende med särskild service har prognosen försämrats med 0,8 miljoner 

kronor jämfört med prognosen i april. Delvis beror det på nytillkomna boendebeslut, delvis på 

grund av omförhandling av avtal med Nytida omsorg. En preliminär bedömning av 

omförhandlingen var med även i aprilprognosen, men kostnaden blev högre än beräknat. Kostnad 

per brukare är dock fortsatt lägre än om boendeplatserna istället skulle ha köpts hos extern utförare 

utanför kommunen. 

Denna prognos innehåller fortfarande lite utrymme för verkställighet av ytterligare tillkommande 

boendebeslut, vilka bedöms som troliga innan årets slut. 

Bokslutsreglering 

Volymer för insatser enligt LSS och SFB understiger den budgeterade nivån och 

bokslutsregleringen är oförändrad sedan aprilprognosen och ligger på -1,6 miljoner kronor. 
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Prognos helår och budgetavvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 
Nettokost
nad 2020 

Budget 
2021 

Tillägg 
och 

avdrag 
2021 

Prognostiserad 
nettokostnad 

2021 

Prognostiserad 
budgetavvikelse 

2021 

Effektiviseringsbeting      

      

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

1 336 1 250  1 250 0 

      

Vård och omsorg enligt SoL 
och HSL 

     

-Förebyggande verksamhet 
SoL 

3 407 4 149  3 458 691 

-LOV - hemtjänst och 
delegerad HSL 

35 281 37 610  36 466 1 144 

-Vård & omsorg i ordinärt 
boende övrigt 

23 039 23 175  20 903 2 272 

-Vård & omsorg i särskilt/ 
annat boende 

98 856 88 307 36 89 947 -1 604 

      

Vård och omsorg enligt lss 
och SFB 

     

-Insatser LSS i ordinärt 
boende 

29 893 34 552 -1 638 34 994 -2 079 

-Insatser LSS i boende med 
särskild service 

37 862 38 207  40 863 -2 656 

      

Färdtjänst och riksfärdtjänst 3 410 3 657  3 849 -192 

      

Individ och familjeomsorg      

-Ifo öppenvård och stöd 25 671 27 075  27 674 -599 

-Ifo vård och stöd 
institution/annat boende 

31 840 33 599 36 32 838 797 

-Ifo, ekonomisk bistånd 7 487 8 403 108 8 110 401 

      

Flyktingmottagande 1 305 1 493  -1 867 3 360 

      

Arbetsmarknadsåtgärder 2 938 3 446 620 4 101 -35 

      

Summa socialnämnd 302 328 304 924 -838 302 586 1 500 
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Investeringar 

Vid tid för uppföljning per juli görs vissa investeringar som kan förändra prognosen till 

delårsbokslutet. Lagd prognos är dock ännu densamma som per april.  

Investerings-projekt 
KF- 

investerings
ram 2020 

Tillägg 
investerings

ram 2020 

Utgift 
investering 

2020 

Prognos 
utgift  

investering 
2020 

Prognos 
avvikelse 

investering 
2020 

Inventarier 100 0 0 0 100 

Digitalt arkiv 200 0 0 0 200 

Digitalisering - innovation 1000 0 0 0 1000 

Verksamhetssystem VoO 0 1000 0 1000 0 

Summa Socialnämnd 0 1000 0 1000 0 
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Socialnämnden 2021

DRIFTBUDGET                                Nettokostnad i tkr Beskrivning av vilka verksamheter som ingår i varje rad

Effektiviseringsbeting

Nämnd- och styrelseverksamhet Nämndens sammanträden samt sekreterare

Vård och omsorg enligt SoL och HSL

-Förebyggande verksamhet SoL

Lyckträffen (bland annat SoL äldre) och Stegen (socialpsykiatri, sysselsättning och arbetsstöd)
-LOV - hemtjänst och delegerad HSL Samtliga kostnader som belastar den hemtjänst och delegerad HSL som inryms i LOV. Både egenregi och privata 

utförare.
-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt Boendestöd socpsykiatri, kontaktpersoner äldre och socialpsykiatri, trygghetslarm, nattpatrul och hjälpmedel. 

Även en del av sjuksköterskeinsatser och rehab ingår här. 

-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende Särskilt boende och korttidsboende. Både egenregi och privata utförare.  

Vård och omsorg enligt lss och SFB

-Insatser LSS i ordinärt boende Personlig assistans, Daglig verksamhet, ledsagning, kontaktpersoner, korttidsvistelse, hjälpmedel
-Insatser LSS i boende med särkild service Boende med särskild service, både gruppbostäder och servicebostäder. Egenregi Tegelparken och privata 

utförare.

Färdtjänst och riksfärdtjänst Samtliga kostnader kring färdtjänst och riksfärdtjänst.

Individ och familjeomsorg

-Ifo öppenvård och stöd Fröhusets familjecentral, satsningarna inom Råd och stöd för hemmasittare samt familjeteam/hemma-hos, 

Familjebehandling, Missbruksvård, samarbetssamtal 

-Ifo vård och stöd institution/annat boende Stödboendet i Knivsta, stödboendeplaceringar, HVB-hemsplaceringar, SIS-placeringar

-Ifo, ekonomisk bistånd Ekonomiskt bistånd

Flyktingmottagande Samtliga kostnader för praktiskt mottagande samt vård (t ex placering på stödboende) och ekonomiskt bistånd 

under 2 år för nyanlända eller upp till maximalt 21 år för fd ensamkommande barn. 
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Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsmarknadsenhet inom vuxenheten, arbete med feriejobb, OSA

Summa socialnämnd I samtliga uppräknade insatser ingår även lokaler samt schabloniserade delar av kostnad för 

myndighetsutövande personal, administratörer och chefer.
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Nämndens verksamheter nettokostnad i tusentalskronor

Nämnd- och styrelseverksamhet

Nettokostnad 2020

1 336

Nämndbudget 2021

1 250

Prognostiserad nettokostnad juli 2021

1 250

Prognostiserad avvikelse juli 2021

0

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per april

0

Skillnaden mellan prognoser

0

Block Vård och omsorg enligt SoL och HSL

-Förebyggande verksamhet SoL

Nettokostnad 2020

3 407

Nämndbudget 2021

4 149

Prognostiserad nettokostnad juli 2021

3 458

Prognostiserad avvikelse juli 2021

691

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per april

528

Skillnaden mellan prognoser

163

-LOV - hemtjänst och delegerad HSL

Nettokostnad 2020

35 281

Nämndbudget 2021

37 610

Prognostiserad nettokostnad juli 2021

36 466

Prognostiserad avvikelse juli 2021

1 144

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per april

1 470

Skillnaden mellan prognoser

-326

-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt

Nettokostnad 2020

23 039

Nämndbudget 2021

23 175
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Prognostiserad nettokostnad juli 2021

20 903

Prognostiserad avvikelse juli 2021

2 272

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per april

790

Skillnaden mellan prognoser

1 482

-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende 

Nettokostnad 2020

98 856

Nämndbudget 2021

88 307

Tillägg och avdrag 2021

36

Prognostiserad nettokostnad juli 2021

89 947

Prognostiserad avvikelse juli 2021

-1 604

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per april

-3 032

Skillnaden mellan prognoser

1 428

Vård och omsorg enligt lss och SFB

-Insatser LSS i ordinärt boende

Nettokostnad 2020

29 893

Nämndbudget 2021

34 552

Tillägg och avdrag 2021

-1 638

Prognostiserad nettokostnad juli 2021

34 994

Prognostiserad avvikelse juli 2021

-2 079

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per april

1 067

Skillnaden mellan prognoser

-3 146

-Insatser LSS i boende med särskild service

Nettokostnad 2020

37 862

Nämndbudget 2021

38 207

Prognostiserad nettokostnad juli 2021

40 863

Prognostiserad avvikelse juli 2021
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-2 656

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per april

-1 836

Skillnaden mellan prognoser

-820

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Nettokostnad 2020

3 410

Nämndbudget 2021

3 657

Prognostiserad nettokostnad juli 2021

3 849

Prognostiserad avvikelse juli 2021

-192

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per april

-192

Skillnaden mellan prognoser

0

Individ och familjeomsorg

Ifo öppenvård och stöd

Nettokostnad 2020

25 671

Nämndbudget 2021

27 075

Prognostiserad nettokostnad juli 2021

27 674

Prognostiserad avvikelse juli 2021

-599

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per april

-656

Skillnaden mellan prognoser

57

Ifo vård och stöd institution/annat boende

Nettokostnad 2020

31 840

Nämndbudget 2021

33 599

Tillägg och avdrag 2021

36

Prognostiserad nettokostnad juli 2021

32 838

Prognostiserad avvikelse juli 2021

797

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per april

870

Skillnaden mellan prognoser

-74
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Ifo ekonomiskt bistånd

Nettokostnad 2020

7 487

Nämndbudget 2021

8 403

Tillägg och avdrag 2021

108

Prognostiserad nettokostnad juli 2021

8 110

Prognostiserad avvikelse juli 2021

401

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per april

309

Skillnaden mellan prognoser

92

Flyktingmottagande

Nettokostnad 2020

1 305

Nämndbudget 2021

1 493

Prognostiserad nettokostnad juli 2021

-1 867

Prognostiserad avvikelse juli 2021

3 360

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per april

1 717

Skillnaden mellan prognoser

1 642

Arbetsmarknadsåtgärder

Nettokostnad 2020

2 938

Nämndbudget 2021

3 446

Prognostiserad nettokostnad juli 2021

4 101

Prognostiserad avvikelse juli 2021

-35

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per april

-36

Skillnaden mellan prognoser

1

Summa socialnämnd

Nettokostnad 2020

302 328

Nämndbudget 2021

304 924
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Prognostiserad nettokostnad juli 2021

302 586

Prognostiserad avvikelse juli 2021

1 500

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per april

1 000

Skillnaden mellan prognoser

500
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Handläggare 
Ulrika Brugård 
Socialt ansvarig socionom 

Tjänsteskrivelse 
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Diarienummer 
SN-2021/202 

   

 

Socialnämnden 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal ett 2021 

 
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 ärets första 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 kapitlet 6 f-h §§ SoL samt 28 h 
§ LSS. 

2. Socialnämnden överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige samt till 
kommunrevisorer. 

 
Sammanfattning av ärendet 
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. I 

föreliggande handlingar finns en sammanställning över ej verkställda beslut, vilken typ av 

insats beslutet avser och skälen till att beslutet inte har verkställts, eller skäl till avbrott i 

verkställighet.  

 

Rapporten för första kvartalet 2021 handlar om ej verkställda gynnande beslut som 31 mars 

2021 inte verkställts inom tre månader från beslut eller där avbrott i verkställighet pågått mer 

än tre månader. När pandemin bröt ut ökade antalet ej verkställda beslut och avbrott i verkstäl-

lighet, men har därefter minskat kontinuerligt, men ännu finns insatser som inte är i verkställig-

het med anledning av pandemin. Under första kvartalet 2021, har totalt arton beslut rappor-

terats. Sex av dessa har inte verkställts efter att de beviljats. Tolv gäller avbrott. Under kvartalet 

har sex beslut kunnat verkställas som tidigare rapporterats och fem har avslutats av andra 

skäl. Nio av arton beslut gäller äldreomsorg, sju inom omsorg av individer med funktionsned-

sättning, varav fem inom LSS. Två beslut gäller individ och familjeomsorg. Sex beslut gäller 

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

gynnande beslut, alternativt avbrott i verkställighet är från tre månader upp till drygt tretton 

månader. Se vidare i ”Rapport gällande ej verkställda gynnande beslut kvartal 1 2021”. 

 
Bakgrund 
Enligt 16 kap § 6 h SoL ska socialnämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till kommun-

fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldig-
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het gäller för beslut som inte verkställs på nytt inom tre månader från den dag då verkställig-

heten avbröts. Enligt LSS § 28h gäller en motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om 

insatser enligt 9 § LSS. 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 res-

pektive beslut. Det skall också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller 

bistånd till kvinnor respektive män. 

 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-07-30 

Rapport gällande ej verkställda gynnande beslut kvartal 1 2021 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
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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Handläggare Datum Diarienummer 
Ulrika Brugård 2021-07-29 SN-2021/202 

Socialt ansvarig socionom 

 
 
 
 
 
 

Rapport gällande ej verkställda gynnande beslut kvartal 1 2021 

 

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. 

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 

Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt 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 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS ska socialnämnden kvar-

talsvis lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige2 över hur många av nämndens gynnande beslut 

enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Samma 

rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställs på nytt inom tre månader från den dag då 

verkställigheten avbröts. Enligt LSS § 28h gäller en motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om 

insatser enligt 9 § LSS. 

 

Rapporten ska innehålla tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller, skälen för dröjs-

målet, 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.  

 

Rapporten för första kvartalet 2021 handlar om ej verkställda gynnande beslut som 31 mars 2021 inte 

verkställts inom tre månader från beslut eller där avbrott i verkställighet pågått mer än tre månader. 

 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2020 

Beslut om insats ska verkställas inom tre månader och vid avbrott ska de åter verkställas inom tre måna-

der. Under första kvartalet 2021, har totalt arton beslut rapporterats. Sex av dessa har inte verkställts 

efter att de beviljats. Tolv gäller avbrott. Under kvartalet har sex beslut kunnat verkställas som tidigare 

rapporterats och fem har avslutats av andra skäl. Nio av arton beslut gäller äldreomsorg, sju inom omsorg 

av individer med funktionsnedsättning, varav fem inom LSS. Två beslut gäller individ och familjeom-

sorg. Besluten gäller tio män och åtta kvinnor. Av dessa är sex barn, som inte har fått sina insatser 

utförda under minst tre månader. Den tid som förflutit från gynnande beslut, alternativt avbrott i 

verkställighet är från tre månader upp till drygt tretton 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 1 2021 
 

Beslut Typ Skäl 

Vidtagna åtgärder, i 

väntan på, övrigt Man Kvinna 

Datum 

för 

avbrott  Verkställt 

Avslutas 

av annat 

skäl 

Tid från 

beslut/ 

avbrott  

200330 

SoL ÄO, 

dagv 

Dagv stängd 

pandemi 

Erbjudits insatser, 

tackat nej   X     201231 276 

  

SoL ÄO, 

dagv 

Dagv stängd 

pandemi 

Erbjudits insatser, 

tackat nej   X 200317     405 

  

SoL ÄO, 

dagv 

Dagv stängd 

pandemi 

Erbjudits insatser, 

tackat nej   X 200317   201331 289 

200409 

SoL ÄO, 

dagv 

Dagv stängd 

pandemi 

Erbjudits insatser, 

tackat nej X         382 

  

SoL ÄO, 

htj 

Tackar nej, oro 

pandemi    X   201003     201 

  

SoL ÄO, 

htj 

Tackar nej, oro 

pandemi  Tillsyn    X 200701     299 

  

SoL ÄO, 

htj 

Tackar nej, oro 

pandemi  Veckovis avstämning X   200401   210414 378 

  

SoL ÄO, 

htj 

Tackar nej, oro 

pandemi  Tackar nej till annat    X 200313 210316   368 

  

SoL ÄO, 

avl 

Tackar nej, oro 

pandemi  Veckovis avstämning X   200401   210414 378 

  

SoL OF, 

htj 

Tackar nej, oro 

pandemi  Veckovis avstämning X   200327 210416   385 

201201 

SoL OF, 

ledsagning 

Enskild tackar 

först nej till 

fortsatt bistånd 

Väntar besked från 

brukare om erbjuden 

uppdragstagare   X       147 

201210 LSS 9:3 

Tackar nej till 

erbjudande 

Nya kontakter, vill 

avvakta X         138 

  LSS 9:3 

Uppdragstagare 

slutar. Enskild 

ville avvakta 

Ny uppdragstagare 

föreslås X   201001 210309   159 

  LSS 9:5 

Uppdragstagare 

slutar. Enskild 

ville avvakta 

Ny uppdragstagare 

föreslås X   201001 210309   159 

  LSS 9:6 

Paus pga 

pandemi   X   200412     382 

  LSS 9:3 

Paus pga 

pandemi   X   201231 210401   91 

200730 

SOL IFO 

Öv 

Bristande 

kommunikation     X     210130 184 

200727 

SOL IFO 

Öv 

Bristande 

kommunikation     X   210125   182 

ÄO=äldreomsorg, OF=omsorger om personer med funktionsnedsättning, 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  

Varje beslut är en rad, som kan ha flera rapporter till IVO, för att det exempelvis skickats in en rapport om att beslutet ej är 

verkställt och därefter blir verkställt och rapporteras som verkställt.  

Resursbrist för att matchande uppdragstagare ej funnits. 

Bristande rutin, följsamhet till rutin för överlämning till utförare har brustit. 
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Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut de fyra senaste kvartalen 

Under 2020 ökade antalet beslut med avbrott eller som ej verkställdes på grund av den pågående 

pandemin, framförallt inom äldreomsorgen. Under året har beslut avslutats utan att verkställas, nya 

insatser har beviljats, alternativt har den enskilde valt att inte ha vissa insatser under pandemin. Dag-

verksamheten för personer med demens stängdes mars 2020 och är fortfarande stängd, men planerar att 

inom kort komma igång igen. Vid utgången av 2019 hade Vård- och omsorgskontoret endast ett beslut 

som inte var verkställt inom tre månader från beslut, eller från avbrott av verkställighet. Vid utgången 

av 2020 har tjugofem insatsbeslut inte varit i verkställighet under minst tre månader. 18 beslut 

rapporteras kvartal 1 2021 som ej verkställda eller i avbrott. Antal beslut att rapportera minskar, men är 

fortfarande på en hög nivå. Största andelen ej verkställda beslut inklusive avbrott finns inom 

äldreomsorgen, dels på grund av stängd dagverksamhet samt att enskilda tackar nej till insatser under 

pandemin. Det samma gäller flertalet beslut inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning  

Tabell: Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, fyra kvartal 
 

 Kvartal 2 2020 Kvartal 3 2020 Kvartal 4 2020 Kvartal 1 2021 

Ej verkställda  4 10 7 6 

Avbrott   20 18 12 

Avslutade 3 7 7 5 

Nu verkställda 5 5 5 6 

Totalt antal 

rapporter* 
12 33 25 18 

Män* 5* 15* 10* 10* 

Kvinnor* 4* 12* 11* 8* 

Barn   4 3 6 

Beslut SoL ÄO 4 21 16 9 

Beslut SoL OF   4 3 2 

Beslut LSS OF 5 4 3 5 

Beslut SoL IFO 1 1 3 2 

*Samma person kan ha flera beslut som rapporteras.  

 

Tabell: Rapporterade beslut kvartal 2-4 2020 samt kvartal 1 2021 
 

 
*Verkställt = Rapporterat som verkställt vid kvartalsrapportering,  

   efter att tidigare ha rapporterats som ej verkställt. 
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Tabell: Verksamhetstyp för de rapporterade besluten  
 

 
 

 

Volymtrend för insatsbeslut  
Mellan 2019 och 2020 minskade insatsbesluten med 117 insatser, sju procent.3  

 

Lagrum 2019 2020 

SoL 4:1* IFO 340 247 

SoL 4:1 ÄO, OF 1111 1080 

LSS 9 139 146 

Totalt SoL + LSS 1590 1473 
*exklusive ekonomiskt bistånd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys första kvartalet 2021 

Sedan mars 2020 befinner vi oss i en pandemi, vilket har bidragit till att flera beslut inte kunnat verk-

ställas i tid eller att avbrott har uppstått. Framförallt för att enskilda vill avvakta verkställighet under 

pandemin, eller väljer att tillgodose sina behov på annat vis. Dagverksamheten för personer med demens 

stängdes mars 2020 då bedömning gjordes att verksamheten inte kunde bedrivas smittosäkert under 

pandemin. Dagverksamheten är fortsatt stängd även under kvartal 1 2021. De enskilda har erbjudits 

avlastning i hemmet och utökade hemtjänstinsatser, men flertalet har tackat nej. Ett par har fått utökade 

behov och beviljats särskilt boende och flyttat in. Därmed har dagverksamhetsinsatsen avslutats. Andras 

tidsbestämda beslut har inte förlängts, då de inte ansökt om insatsen när det är stängt utan avvaktar 

öppnande. Situationen förbättras i och med att fler är vaccinerade och smittläget är bättre, därmed kan 

fler ta emot den hjälp som de är i behov av och har rätt till. Så länge ett insatsbeslut inte är i verkställighet 

kommer verksamheterna att fortsätta med kontinuerliga behovsbedömningar och eventuellt ändra på 

insatsen och eller beslutet för att den enskildes behov ska tillgodoses. 

 

 

                                                           
3 Samma individ kan ha flera insatsbeslut under året. 
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Under första kvartalet 2021 har sex barn inte fått alla behov tillgodosedda, i och med att insatser de 

beviljats inte varit i verkställighet. Det är särskilt angeläget att tillgodose barns behov av insats. Skälen 

relaterar både till pandemi, rekryteringsbehov av uppdragstagare samt att övergång från beslutande 

instans till utförande inte har flutit på enligt rutin. Arbete pågår inom verksamheterna för att öka 

följsamheten till samverkansrutiner och uppnå högre kvalitet.  

 

 

Ulrika Brugård 

Socialt ansvarig socionom 
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Handläggare 
Josefin Lindström 
Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2021-06-18 

Diarienummer 
SN-2021/166 

   

 

Socialnämnden 

Socialnämndens sammanträdestider 2022 

 
Förslag till beslut 
1. Socialnämnden sammanträder år 2022 kl. 8.30 på följande datum: 

10 februari, 17 mars, 5 maj, 9 juni, 1 september, 6 oktober, 17 november samt 15 december. 

2. Nämndens mål- och budgetdagar äger rum i anslutning till sammanträdena den 5 maj 
samt den 6 oktober. 

3. Socialnämndens individutskott sammanträder år 2022 kl 8.30 på följande datum: 

12 januari, 27 januari, 3 mars, 21 april, 31 maj, 16 juni, 18 augusti, 22 september, 13 
oktober, 8 november samt 1 december. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har beslutat om sammanträdestider för 2022, 
varefter övriga nämnder fattar beslut om sina. Förslaget till sammanträdesplanering har 
anpassats efter kommunens ekonomiska årsplanering, som också står under vissa lagkrav. 
Dessutom har hänsyn 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. 2022 skulle presidieberedningarna, om nämndens sammanträdesdatum 
beslutas enligt förslag, vara den 27 januari, 3 mars, 21 april, 31 maj, 18 augusti, 22 
september, 8 november samt 1 december. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslaget innehåller åtta sammanträden för socialnämnden, vilket är samma antal som i 
sammanträdesplaneringen för 2021. 
 
För individutskottet föreslås elva sammanträden under 2022, vilket är lika många som 2021. 
Bedömningen är att behovet av fler sammanträden borde minska genom att ha ett jämnt 
flöde av sammanträden, och genom ett beslut tidigt under hösten 2021 ge förvaltningen 
möjlighet att planera ärenden efter sammanträdesplaneringen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-18 
Sammanträdestider 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgskontoret 
 

 

Catrin Josephson 

Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Barnen till de politiker och tjänstepersoner som deltar på sammanträden påverkas av 
sammanträdesplaneringen. 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

Planering har tagit hänsyn till skollov. 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

Att sammanträden som regel förläggs på datum utanför skolloven innebär inte att 
förberedande arbete inte kan behöva göras under skollov eller liknande. 

 

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 



 § 78 Socialnämndens sammanträdestider 2022 - SN-2021/166-1 Socialnämndens sammanträdestider 2022 : Sammanträdestider 2022

 

Socialnämndens tidplan 2022 

2021-08-20 

 

Socialnämndens individutskott 
(torsdagar kl. 8.30) 

Presidieberedning 
(torsdagar) kl. 10.00 

Socialnämnd 
(torsdagar) kl. 8.30 

12 januari (onsdag)   

27 januari 27 januari 10 februari 

3 mars 3 mars 17 mars 

21 april 21 april 5 maj 

31 maj (tisdag) 31 maj (tisdag) 9 juni 

16 juni   

18 augusti 18 augusti 1 september 

22 september 22 september 6 oktober 

13 oktober   

8 november (tisdag) 8 november (tisdag) 17 november 

1 december 1 december 15 december 

 
 



Från: noreply-p360@ivo.se 
Skickat: Tuesday, June 22, 2021 9:22 AM 
Till: Knivsta Kommun 
Ämne: Beslut utan brister är skickat från IVO Inspektionen för vård och 

omsorg, Dnr 2.7.1-51724/2020 
Bifogade filer: 60794_2020-1Beslut utan brister.pdf 
 

Hej Knivsta kommun 

Dokumentet 60794/2020-1 Beslut utan brister som tillhör ärende Tillsyn av verkställighet av 

socialtjänstinsatser i Knivsta kommun är skickat från IVO Inspektionen för vård och omsorg. 

Vänligen se bifogad fil.  

Detta meddelande är systemgenererat och går ej att besvara. 

 



BESLUT 
2021-06-22 Dnr 3.5.1-60794/2020 1(1)

Knivsta kommun
    knivsta@knivsta.se

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

Telefon +46 010-788 50 00
samordna.utlamnanden@ivo.se 

Org nr 202100-6537
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Ärendet
Tillsyn av hur Knivsta kommun har arbetat med att tillgodose enskildas behov vid 
förändringar i deras insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, under utbrottet av 
covid-19.  

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. 

Skälen för beslutet
IVO har mottagit uppgifter från er kommun på IVO:s begäran. Utifrån era 
uppgifter har IVO i nuläget valt att inte granska kommunen ytterligare inom den 
aktuella tillsynen. 

Underlag
 Uppgifter som samtliga nämnder i kommunen har lämnat utifrån IVO:s 

Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter med IVO:s diarienummer 2.7.1-
51724/2020.

Ytterligare information
IVO har granskat hur samtliga kommuner i landet har arbetat för att tillgodose enskilda 
personers behov vid förändringar i deras SoL/LSS-insatser under utbrottet av covid-19. 
IVO begärde inledningsvis uppgifter från samtliga nämnder eller motsvarande i 
kommunen som är skyldiga att rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 
Därefter genomförde IVO en riskanalys och valde ut kommuner för fortsatt tillsyn. 
Underlag för riskanalysen var data från kommunernas inrapportering av ej verkställda 
beslut under perioden 1 januari till 31 oktober 2020, respektive kommuns samlade svar 
utifrån IVO:s begäran, samt andra ärenden hos IVO med koppling till covid-19. Utifrån 
resultatet av riskanalysen har IVO fortsatt tillsynen av 58 kommuner. IVO har valt att i 
nuläget inte granska övriga 232 kommuner ytterligare inom den aktuella tillsynen.

__________________________ 
Beslut i detta ärende har fattats av inspektören Anna Hugelius. Inspektören Maria 
Johansson har varit föredragande.

mailto:knivsta@knivsta.se


Lista över diarieförda delegationsbeslut socialnämnden 2021-06-08 - 2021-08-25
Dokumentnr. Dokumenttitel Färdigst/exp-datum Ansvarig person Dokumentkategori
SN-2021/139-3 Delegationsbeslut Lex Sarah – rapport om missförhallanden 

enligt 14 kap 3 § SoL
2021-06-17 Ulrika Brugård Delegationsbeslut


	00. Dagordning 
	 08. Ekonomisk uppföljning per sista juli 2021
	Tjänsteskrivelse 2021-08-24
	Ekonomisk uppfoljning per juli 2021 (Socialnamnden) (1)
	Bilaga 1 Uppföljningsmallen 2021 lathund
	Anpassad ekonomisk uppföljning juli 2021

	09. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal ett 2021
	Tjänsteskrivelse 2021-07-30
	Rapport ej verkställda beslut kvartal 1 2021

	10. Socialnämndens sammanträdestider 2022
	Tjänsteskrivelse 2021-06-18
	Socialnämndens tidplan 2022

	11. Övriga anmälningsärenden 
	Beslut utan brister 60794/2020-1 från IVO

	12. Delegationsbeslut
	Lista över diarieförda delegationsbeslut socialnämnden




