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Sammanträde med socialnämnden
Tid: Torsdag den 5 november 2020, kl 08:30.
Plats: Distanssammanträde, se separat information. Mötesrum i kommunhuset är Kvallsta.
Ordförande: Kerstin Eskhult (C).
Sekreterare: Josefin Lindström.
Förhinder: Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet kan mejla till
josefin.lindstrom@knivsta.se.
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Projektansökan, Knivsta kommun och Rädda barnen
Återkoppling från internkontroll om utvecklingsarbete
kring återsökningar Migrationsverket
Återkoppling IVO Lex Maria
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IVO-tillsyn om pandemins inverkan på verkställda beslut
På gång inom teknik och digitalisering

Beslutsärenden
5.

Revidering av socialnämndens delegationsordning –
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

SN-2020/262

Tjänsteutlåtande 2020-10-01
Förslag till ändringar i delegationsordningen 2020-09-30
6.

Lokaliseringsutredning och lokalprogram för
gruppbostad enligt LSS

SN-2020/266

Tjänsteutlåtande 2020-10-19
Lokaliseringsutredning LSS
7.

Avtals- och verksamhetsuppföljning av Lyckåsen
gruppbostad Nytida AB

SN-2020/276

Tjänsteutlåtande 2020-10-16
Rapport
8.

Avtals- och verksamhetsuppföljning av Dadelvägen
gruppbostad Nytida AB

SN-2020/30

Tjänsteutlåtande 2020-10-15
Rapport
9.

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till
livsföring i övrigt
Tjänsteutlåtande 2020-09-11
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Efter sammanträdet fortsätter socialnämnden med mål- och budgetdialog 2021.

2020-09-22

Dnr RS2020-00389

Avsändare

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Jan Andersson
Tfn 018-611 60 07
E-post

jan.g.andersson@regionuppsala.se

Beslut om Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023
Den 10 september fattade Regionalt forum beslut om att godkänna förelagt utkast av Strategi för
närvårdssamverkan 2021-2023 i Uppsala län. Strategin har beretts i samverkan mellan
huvudmännen i länet och bifogas för hantering och beslut hos respektive kommun.
För övriga eventuella frågor om hanteringen kontakta undertecknad.
Med vänliga hälsningar
Jan Andersson

Regionkontoret
Storgatan 27 │ Box 602 │ 751 25 Uppsala │ tfn vx 018-611 00 00 │ fax 018-611 60 10 │ org nr 232100-0024
www.regionuppsala.se
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Inledning
Väl fungerande samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner är en förutsättning för ett
framgångsrikt och hållbart utvecklingsarbete i länet. Det handlar om att ta tillvara styrkorna från berörda
organisationer för att bättre kunna möta framtidens utmaningar i Uppsala län. Många av de människor
som möter hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra myndigheter har komplexa behov som
förutsätter samarbete mellan olika aktörer. Därför måste möjligheter till en aktiv samverkan och dialog
skapas och värnas. Det handlar om att sätta länsinvånarnas behov i centrum och ge goda förutsättningar
för ett hållbart samhälle med goda livsvillkor.
Närvårdssamverkan omfattar verksamheter inom hälsa, stöd, vård och omsorg. Två pågående processer
som är viktiga för närvårdssamverkan i länet är dels det nationella omställningsarbetet för en god och
nära vård, dels den regionala utvecklingsstrategin (RUS).
För att möta aktuella och kommande utmaningar som det svenska hälso- och sjukvårdssystemet står inför
pågår en strukturförändring, som drivs av den nationella utredningen Samordnad utveckling för god och
nära vård (SOU 2017:01). Det är ett långsiktigt arbete för att utveckla hälso- och sjukvården med fokus på
primärvården. I Uppsala län finns även en regional utvecklingsstrategi (RUS) som har tagits fram
gemensamt av länets offentliga organisationer, näringsliv och civilsamhälle. Det regionala
utvecklingsarbetet ska både se till regionala behov och verka för en utveckling i linje med Agenda 2030
och de globala målen för hållbar utveckling. Visionen för utvecklingen av Uppsala län är ”Ett gott liv i en
nyskapande och hållbar kunskapsregion med internationell lyskraft”. Ett av de prioriterade målen för att
driva utvecklingen mot visionen är att länet har ”En hälsofrämjande och nära vård”.
Strategin för närvårdssamverkan är treårig och tas fram i samarbete mellan Region Uppsala och
kommunerna i Uppsala län. I strategin fastställs mål och fokusområden för den gemensamma
utvecklingen och planeringen av arbetet med hälsa, stöd, vård och omsorg i länet. Det övergripande målet
tydliggör de långsiktiga effekter som eftersträvas genom utvecklad samverkan. För att nå det
övergripande målet identifieras tre fokusområden som viktiga utgångspunkter i länets gemensamma
arbete. Under respektive fokusområde anges prioriteringar samt en beskrivning av vad fokusområdet
omfattar. Innehållet i strategin är därefter underlag för de verksamhetsplaner som tas fram på lokal nivå i
samverkan mellan respektive kommun och Region Uppsala.

Syfte
Syftet med strategin är att stärka samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner kring arbetet
med hälsa, stöd, vård och omsorg.

Målgrupper
Närvårdssamverkan omfattar insatser inom hälso- och sjukvården och omsorgen till samtliga målgrupper
där Region Uppsala och kommunerna behöver samverka, det vill säga invånare med risk för ohälsa samt
alla patienter och brukare med behov som behöver hanteras sammanhållet mellan olika verksamheter.
Några målgrupper med särskilda samverkansbehov som behöver en stor del av vårdens och omsorgens
resurser är barn och unga, äldre med komplex sjukdomsbild, kroniskt sjuka samt personer med psykisk
ohälsa.

Utgångspunkter och centrala begrepp
Det anges ofta att vård och omsorg ska präglas av närhet. Begreppet nära vård har därför på senare tid
vuxit fram och kommit att prägla utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården. Någon närmare reglering
av vad som är nära vård finns inte. Det är snarare ett sätt att tänka kring hur man organiserar all hälsoSidan 3 av 12
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och sjukvård med utgångspunkt i patienters och brukares individuella behov, förutsättningar och
preferenser så att hela livssituationen beaktas.1 Härav följer att den nära vården inte är en ny
organisationsnivå. Det är heller inte en ny benämning på dagens primärvård. I den nära vården finns
primärvården med som en viktig del, men nära vård innefattar också insatser från andra specialiteter och
organisatoriska vårdformer. Som exempel kan nämnas delar av socialtjänsten, elevhälsan och den
specialiserade öppenvården.2 Utvecklingen av den nära vården förutsätter samverkan mellan alla berörda
huvudmän och verksamheter.
Den nära vården har primärvården som tydlig bas. Primärvård är inte en organisationsform utan en
vårdnivå. Den ska tillgodose befolkningens basala behov av hälso- och sjukvård, det vill säga öppen vård
som ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Det omfattar sådan
grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte
kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens. Här inkluderas både
regionens och kommunernas öppna hälso- och sjukvård.3
I Uppsala län sker en stor del av arbetet med att utveckla den nära vården inom ramen för
närvårdssamverkan. Närvårdssamverkan är både ett gemensamt förhållningssätt och en
organisationsform där Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län gemensamt driver arbetet med
hälsa, stöd, vård och omsorg i länet. Det omfattar hälso- och sjukvård och kommunal omsorg såväl som
elevhälsa och tandvård. Hälsa, stöd, vård och omsorg består av många olika aktörer och byggstenar.
Oavsett hur verksamheterna organiseras uppstår mellanrum och gränsdragningar någonstans.
Närvårdssamverkan handlar om hur väl vi förmår att överbrygga dessa mellanrum och skapa en
sammanhållen vård och omsorg för patienter och brukare. Det förutsätter aktiviteter över
verksamhetsgränser för att uppnå ett gemensamt mål. För att samverkan ska fungera väl finns en
samordnande organisation samt en gemensam strategi som beskriver inriktningen för arbetet.
Närvårdssamverkan erbjuder en arena där länets huvudmän gemensamt kan ta utvecklingsansvar för att
möta länsinvånarnas behov. Ett viktigt gemensamt utvecklingsområde är systemet för en sammanhållen
kunskapsstyrning. Syftet är att ta fram, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och
sjukvården och omsorgen. Det innebär att kunskapsstöd tas fram inom relevanta områden och utformas
så att de är lätta att använda när patienter, brukare, anhöriga och vårdgivare möter varandra.4
Kunskapsstyrningen ska vara en del av länets gränsöverskridande samverkan där vi tillsammans utvecklar
och förbättrar verksamheter genom att använda bästa tillgängliga kunskap. Berörda huvudmän behöver
gemensamt följa upp, fråga efter resultat och föra dialog om kvalitet i verksamheterna.

1

SOU 2018:39, s. 54-55
SOU 2020:19, s. 150
3
SOU 2018:39, s. 56-57
4
Se https://kunskapsstyrningvard.se/omkunskapsstyrning.658.html
2
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Gemensamt ansvar för hälsa, stöd, vård och omsorg
Avsiktsförklaring
Region Uppsala och kommunerna i länet
•
•
•
•

Förbinder sig att bibehålla och vidareutveckla ett förtroendefullt samarbete kring
gemensamma målgrupper.
Tar ett gemensamt ansvar för ett långsiktigt utvecklingsarbete med utgångspunkt från
ansvarsfördelning, mål och fokusområden i närvårdsstrategin.
Ansvarar var för sig för att erforderliga resurser och kompetenser finns inom respektive
ansvarsområde.
Ska vid behov komma överens om gemensam finansiering av vissa verksamheter eller insatser.

Uppsala läns kommuner och Region Uppsala tar genom avsiktsförklaringen ställning för att det är ett
gemensamt ansvar att arbeta i strategins anda. Att utveckla närvårdssamverkan är ett långsiktigt arbete
som bygger på goda relationer och att det finns tillit och förtroende mellan huvudmännen och
verksamheterna. Kontinuerlig dialog och modet att våga gå från ord till handling är framgångsfaktorer.
Ledning och chefer hos huvudmännen har ansvar för att prioritera samarbetet och ge verksamheter och
medarbetare de förutsättningar som krävs för att kunna arbeta enligt strategin.

Ansvarsfördelning enligt lagstiftning
Lagstadgade ansvarsområden utgör kommunernas respektive Region Uppsalas fundament för att skapa
de broar som samverkan mellan huvudmännen och samverkan mellan olika utförare utgör. De
överenskommelser, riktlinjer och rutiner som med stöd i lagstiftningen tas fram inom ramen för
samverkan publiceras i dokumentsamlingen Vård i Samverkan (ViS) och finns tillgänglig via Region
Uppsalas hemsida.5
Region Uppsala och kommunerna har var för sig ett hälso- och sjukvårdsansvar. Region Uppsala ansvarar
för all hälso- och sjukvård med undantag för hälso- och sjukvård (dock inte läkarinsatser) i särskilda
boendeformer och dagverksamheter, samt för hemsjukvård i ordinärt boende, det vill säga patientens
privata bostad.6 När det gäller hemsjukvård har Region Uppsala, genom ädelöverenskommelsen7,
överlåtit ansvaret att erbjuda hemsjukvård till länets kommuner. Respektive huvudmans ansvar för
vården i hemmet och särskilda boenden förtydligas i särskilda överenskommelser, riktlinjer och rutiner
som publiceras i ViS. I enlighet med förarbeten till ädelreformen 1991 är den hälso- och sjukvård som
kommunerna sedan dess ansvarar för på primärvårdsnivå.8 Primärvård är därmed en vårdnivå med både
region och kommun som huvudman, och kräver därför en nära samverkan i både planering och
utförande.
Läkarmedverkan i den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården är en central komponent i en väl
fungerande primärvård. Avtal ska slutas mellan region och kommun om omfattningen av och formerna
för läkarmedverkan i den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården.9 Om regionen inte uppfyller sina

5

https://regionuppsala.se/samverkanswebben/samverkan-och-utveckling/halsa-och-vard/halsa-och-vard/vard-isamverkan/
6
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), 12 kap. 1 och 2 §§ och 14 kap. 1 §
7
Förhandlingsöverenskommelse om ädel i Uppsala län, 1991
8
Bet. 1990/91:SoU9 och SOU 2020:19, s. 150
9
Se Avtal för läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Uppsala län, 2020
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skyldigheter enligt avtalet har kommunen en författningsreglerad möjlighet att på egen hand anlita läkare
och få ersättning för sina kostnader för det från regionen.10
Kommunerna ansvarar för socialtjänsten och har det yttersta ansvaret för att enskilda vid behov får det
stöd och den hjälp som de behöver i det dagliga livet. Verksamheter inom socialtjänsten har särskilt
ansvar för insatser och stöd till personer med funktionshinder, vård av unga, viss vård av missbruk samt
personer som vårdar anhöriga. Inom socialtjänsten finns även ett ansvar för personer som är i behov av
försörjningsstöd.11
Den som är huvudman för skolan ansvarar även för elevhälsan. Elevhälsan omfattar förebyggande och
hälsofrämjande arbete genom medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.12
Region Uppsala har ansvar för att erbjuda tandvård.13 Med tandvård avses åtgärder för att förebygga,
utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan. Det omfattar vid behov mobil tandvård till
personer i hemmet och på särskilda boenden.
De författningar som gäller för hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan innehåller särskilda
områden för samverkan. Region Uppsala och kommunerna ska i enlighet med lagstiftningen sluta
överenskommelser om samverkan kring följande målgrupper: 14
‒
‒
‒

Barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
Personer med psykisk funktionsnedsättning.
Personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel,
dopningsmedel eller spel om pengar.

10

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), 16 kap. 1 §
Socialtjänstlag (2001:453), lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om vård av missbruk i vissa fall.
12
Skollagen (2010:800)
13
Tandvårdslag (1985:125)
14
Socialtjänstlag (2001:453), kap 5 samt Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), kap 16
11
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Inriktning för närvårdssamverkan
Här redovisas de mål och fokusområden som ska stödja den gemensamma utvecklingen och planeringen
av arbetet med hälsa, stöd, vård och omsorg i länet. Det övergripande målet tydliggör de långsiktiga
effekter som eftersträvas genom utvecklad samverkan. Sedan utvecklas målbilden och vad som är viktigt
för att förverkliga den. För att nå det övergripande målet identifieras tre fokusområden som viktiga
utgångspunkter för det gemensamma arbetet. Genom fokusområdena ges inriktning och struktur för
länets samverkansarbete. Under respektive fokusområde anges prioriteringar samt en beskrivning av vad
fokusområdet omfattar.

Övergripande mål
Länets invånare får en god, sammanhållen och nära hälso- och sjukvård och omsorg
Målet innebär att hälso- och sjukvården och omsorgen är
•
•
•
•
•

tillgänglig och finns nära invånarna på nya sätt,
effektiv och hålls samman med stöd av rätt kompetenser,
samskapande med invånarna som aktiva partners i den egna vården och omsorgen,
hälsofrämjande och stödjer invånarna i att främja den egna hälsan,
jämlik och ges på lika villkor för alla invånare.

De långsiktiga effekter som eftersträvas förutsätter en samordnad vård och omsorg i länet. För att uppnå
detta krävs att de professioner som individerna möter från vården och omsorgen samordnar sina insatser.
Det är ytterst de personer som arbetar närmast patienten och brukaren som är garanter för att
samordningen fungerar. Samtidigt arbetar och agerar professionerna i ett komplext system som både
präglas av olika organisationer och kulturer såväl som av olika verktyg, mål och krav.
Framgångsrik samverkan kräver därför att systemets beslutsfattare och verksamheter har tydliga mandat
att agera i enlighet med intentionerna i närvårdssamverkan. Övergripande styrdokument behövs i form av
överenskommelser, riktlinjer och rutiner som ger formella och praktiska förutsättningar för samverkan
mellan verksamheter och över organisationsgränser. Verksamheterna är även beroende av
verksamhetssystem och arbetssätt som rent praktiskt underlättar samverkan. Dessutom kommer
strukturförändringen av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet under kommande år, som i Uppsala län
drivs inom utvecklingsprogrammet Effektiv och nära vård 2030, kräva stora förändringar som bör
hanteras i samverkan. Fokus inom närvårdssamverkan kommer därför att ligga på tre viktiga områden:
‒
‒
‒

stärk de grundläggande förutsättningarna för samverkan,
utveckla systemstöden och arbetssätten,
genomför utvecklingsprogrammet en effektiv och nära vård.

Fokusområden 2021—2023
Stärk förutsättningarna för samverkan
Fokusområdet omfattar följande prioriterade områden
•
•
•
•

Effektivisering av organisation, styrning och uppföljning avseende samverkan inom hälsa, stöd,
vård och omsorg.
Utveckling av en gemensam struktur för kunskapsstyrning och tillgängliggörande av relevanta
kunskapsstöd.
Implementering av strategier, riktlinjer och rutiner samt överenskommelser.
Användning av gemensamma medel för att utveckla kunskapsbaserad praktik i socialtjänst och
angränsande hälso- och sjukvård.

Utvecklingen av närvårdssamverkan bygger på goda relationer, både mellan olika politiska beslutsorgan
och mellan verksamheterna inom vård- och omsorg. Ledningarnas aktiva stöd och ägarskap för det
gemensamma utvecklingsarbetet krävs för att lyckas, men också att arbetet bedrivs inom en långsiktigt
hållbar samordningsstruktur och organisation där huvudmännen kan diskutera och hantera
förutsättningar och behov. Det förutsätter väl fungerande processer både för genomförandet av strategin
och lokala verksamhetsplaner för närvårdssamverkan, samt för utvecklingen av kunskapsstyrning för en
mer kunskapsbaserad och resurseffektiv vård och omsorg.
För att styrning och praktik i vården och omsorgen ska få genomslag krävs implementering. Det räcker
sällan med att bara upprätta strategier, riktlinjer och rutiner för att få genomslag. En ny riktlinje och rutin
måste ofta förankras på olika sätt i verksamheterna för att slå rot. I en decentraliserad vård och omsorg
spelar den lokala förankringen stor roll. I samverkansprocesserna är det därför viktigt hur lokala
företrädare samt experter ute i verksamheterna förmedlar, kommunicerar och tolkar ny kunskap.
Region Uppsala och kommunerna tillsätter gemensamma medel för att stödja utvecklingen inom
gemensamma områden. Medlen omfattar även direkta statsbidrag. FoU Socialtjänst och angränsande
hälso- och sjukvård (FoU-S) har uppdraget att förvalta de gemensamma medlen och att stödja en
kunskapsbaserad verksamhetsutveckling inom kommunernas socialtjänst och angränsande hälso- och
sjukvård. Det omfattar bland annat metodstöd, analyser som grund för verksamhetsutveckling samt
kunskapsspridning och omvärldsbevakning.

Utveckla systemstöd och arbetssätt
Fokusområdet omfattar följande prioriterade områden
•
•
•

Utveckling och tillämpning av verksamhetssystem.
Införande av digitala hjälpmedel.
Ändamålsenliga arbetssätt utifrån individens perspektiv.

Väl fungerande systemstöd ska vara användarvänliga, underlätta hanteringen av olika uppgifter och
stödja verksamheternas genomförande. Verksamheternas och professionernas möjligheter att samverka
och samordna sina insatser är beroende av att det finns väl fungerande systemstöd. Journal- och
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avvikelsehanteringssystem är exempel på viktiga hjälpmedel för kommunikation i vårdprocesserna och
kvalitetssäkring av verksamheter.
E-tjänster och digitalisering är avgörande för att klara framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården
och omsorgen. Genom att till fullo utnyttja digitaliseringens möjligheter går det att stärka tryggheten i
vården och uppnå en mer jämlik vård och hälsa samtidigt som resurserna används mer effektivt. Med
hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras och överföras på ett
säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilda. Därmed kan personal
inom vård och omsorg, oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser planera och
utföra insatser av hög kvalitet.
En viktig väg framåt är förändrade arbetssätt som stödjer utvecklingen inom hälso- och sjukvården och
omsorgen, bland annat genom ett personcentrerat arbetssätt och teamarbete tillsammans med patienter
och brukare. En viktig utmaning i framtiden är att nyttja kompetenser mer relevant oavsett
organisationstillhörighet. Det tvärprofessionella perspektivet i vård och omsorg stärks allt mer och
förutsätter ett mer teambaserat arbete i nya vårdmiljöer och med digitala verktyg. Vården och omsorgen
är samordnad när alla aktiviteter ingår i en väl fungerande helhet kring individen, samtidigt som individen
och anhöriga ges möjlighet att vara medskapande i aktiviteterna efter förmåga och preferenser.
Individens och anhörigas delaktighet bidrar till trygghet och kvalitet på vården och omsorgen samt vid
förflyttningarna däremellan. Patient- och brukarmedverkan kan stärkas genom att patient- och
brukarföreträdare erbjuds vara delaktiga i arbetet med att utveckla vård och omsorg.

Genomföra en effektiv och nära vård
Fokusområdet omfattar följande prioriterade områden
•

Utveckling av hälsosystemets struktur med inriktning på
◦ Vårdcentrum
◦ Närmottagningar
◦ Vård och omsorg i hemmet
◦ Insatser för psykisk hälsa

För att uppnå målen krävs förändring och utveckling av hälsosystemets struktur. Dagens organisation
kommer inte att klara av att möta framtida vårdbehov utifrån tillgängliga resurser. De närmaste åren
innebär ekonomiska utmaningar och samtidigt behöver ett långsiktigt utvecklings- och omställningsarbete
genomföras för att klara utmaningarna på sikt. Region Uppsala och kommunerna har ställt sig bakom en
gemensam målbild och inriktning för utvecklingen av hälsosystemet i länet. Arbetet drivs inom ramen för
utvecklingsprogrammet Effektiv och nära vård 2030 och handlar framförallt om den nära vården med
stort fokus på primärvårdens hälso- och sjukvård. De förändringar som föreslås kommer att få
följdverkningar för hela hälso- och sjukvårdssystemet. Länets samverkansstruktur är en naturlig arena för
att driva omställningen.
Förstärkning av en mer nära vård behöver ske i tätt samspel mellan vård- och omsorgsgivarna som har
ansvar för samma invånare. En ökad närhet och tillgänglighet är generella krav samtidigt som lokala
förutsättningar och behov i befolkningen skiljer sig åt, inte minst mellan stad och landsbygd. Det behöver
avspeglas i hälsosystemets struktur. För att nå en effektiv och nära vård 2030 föreslås ett antal noder, så
kallade vårdcentrum, i länet till vilka en mer omfattande vård- och omsorgsverksamhet bör koncentreras.
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Där kan medarbetare från flera huvudmän och organisationer samarbeta nätverksbaserat utifrån
invånarnas bästa och gemensamma resurser nyttjas effektivt.

För att ytterligare stärka tillgänglighet till vård på olika geografiska platser utanför tätorter finns förslag
om inrättande av närmottagningar. Det är flexibla mottagningar, som komplement till vårdcentrum, med
distriktssjuksköterskor och/eller vård via mobila team. Utveckling av vårdnivån närmottagning är ett sätt
att ytterligare trygga invånarnas närhet till likvärdig och jämlik vård över hela länet. Viktiga
förutsättningar är att klargöra vilka verksamheter som ska knytas till närmottagningarna, hur samverkan
kan ske mellan region och kommuner samt konkreta geografiska placeringar i länet. En utgångspunkt är
att ta tillvara samordningsvinster för invånarna genom exempelvis samlokalisering av kommunal service
och den nära vården.
Avgörande för den nära vården är möjligheten för invånare med komplexa vård- och omsorgsbehov att få
en säker och god vård och omsorg i det egna hemmet. En väl fungerande vård i hemmet bidrar till att
förbättra tillgänglighet och till att undvika onödiga akutbesök samt in- och återinskrivningar i sluten vård.
Vården i hemmet behöver därför bli en integrerad del av andra former av nära vård och omsorg. Det
förutsätter att möjligheten till mobila hembesök, digitala vårdmöten och observation i hemmet utvecklas
och blir en självklar del av vården hemma.
Under de senaste decennierna har psykisk ohälsa lyfts som ett växande problem. Det är därför angeläget
att arbeta långsiktigt med insatser för att främja psykisk hälsa och tidigt möta psykisk ohälsa. Främjande
och förebyggande insatser ska utvecklas med utgångspunkt i det hälsofrämjande arbete som pågår i länet.
Inom ramen för nationella satsningar finansieras exempelvis gemensamma projekt för att främja psykisk
hälsa genom tidiga förebyggande insatser. Samtidigt ska personer med psykiska besvär få vård och stöd
baserad på mest effektiva omhändertagandenivå. Det förutsätter ett väl utbyggt samarbete mellan
primärvård, specialistvård, elevhälsa och socialtjänst. En naturlig ingång för behandling av psykisk ohälsa
är primärvården, men även andra verksamheter som till exempel elevhälsan kommer i kontakt med unga
som har behov av stöd och samtal vid lättare eller medelsvår psykisk ohälsa.
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Organisation och styrning av närvårdssamverkan
Samarbetet kring hälsa, stöd, vård och omsorg i Uppsala län utgår från frivillig samverkan. Det innebär att
Region Uppsala och kommunerna tagit initiativ till närvårdssamverkan för att uppnå resultat genom
bättre koordinering och samordning av berörda organisationer och verksamheter. Utgångspunkten är en
övertygelse om att närvårdsamverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner bidrar till helhetssyn,
långsiktighet och styrning av verksamheter utifrån individens behov samt bidrar till att gemensamma
resurser används på bästa sätt. En organisation har därför byggts upp för att stimulera till och underlätta
gemensamt agerande och koordinering av resurser. Inom ramen för organisationen tas strategin och
lokala verksamhetsplaner för närvårdssamverkan fram, beslutas och följs upp. Horisontella
samarbetsformer stimuleras genom olika typer av styrmedel såsom överenskommelser, riktlinjer och
gemensamma ekonomiska medel (FoU-S).
Figur 1: Organisation för samverkan kring hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) i Uppsala län

Av figuren framgår att närvårdssamverkan i länet drivs utifrån en politisk organisation (rosa färg) där
Regionalt forum och Samråd HSVO samt lokala politiska samråd HSVO ingår. Regionalt forum ansvarar för
samverkan kring länets samlade långsiktiga utveckling, vilket bland annat innebär att de tagit initiativ till
strategin för närvårdssamverkan. Samråd HSVO har en rådgivande roll och ska bidra till ökad helhetssyn
och långsiktighet i styrningen av verksamheter oberoende av huvudman, bland annat genom fokus på att
gemensamma resurser används på bästa sätt. De politiska ledamöterna har i uppdrag att bära och
förankra information mellan Samråd HSVO och de lokala politiska samråd som finns i respektive kommun.
Samråd HSVO har även i uppdrag att vårda ett avtal om gemensamma medel och samverkan kring
kunskapsstyrning, där ärendena hanteras av FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoUS). FoU-S ingår i Region Uppsalas organisation och men har ett regionalt uppdrag kring frågor som rör
kunskapsstyrning.
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Som stöd för den politiska samverkansorganisationen finns en tjänstepersonsorganisation (blå färg). På
regional nivå utgörs den av Regionala ledningsgruppen (RLG) och Tjänsteledning för hälsa, stöd, vård och
omsorg (TL HSVO). De ansvarar för beredning och uppföljning av ärenden till politiken. Det omfattar
frågor där Region Uppsala och fler än en kommun berörs. De tjänstepersoner som sitter i RLG och TL
HSVO har övergripande ansvar för att implementera fattade beslut samt nya och reviderade
gemensamma styrdokument inom sina respektive hemorganisationer. Som stöd finns arbetsutskott (AU)
och regionala samverkansgrupper som tillsätts vid behov för att fördjupa frågeställningar och driva
specifika frågor, samt FOU-S som bereder användningen av gemensamma medel (streckat i figuren).
En avgörande del av arbetet med samverkan sker på lokal nivå där arbetet implementeras. I varje
kommun finns därför ett lokalt samråd HSVO som fattar beslut om och följer upp verksamhetsplaner för
arbetet på den lokala nivån. I varje kommun finns även en lokal tjänsteledning HSVO som bereder och
följer upp ärenden åt politiken. De tillsätter särskilda arbetsgrupper vid behov. Dessutom finns en
gemensam samordningsfunktion, samfinansierad av kommunerna och Region Uppsala, i form av
närvårdsstrateger som har i uppdrag att stödja politiken och tjänsteledningarna samt att driva arbetet
med närvårdssamverkan på lokal nivå.
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Trygghetsskapande åtgärder i centralorten
Under den gångna helgen blev fyra ungdomar i åldrarna 15 – 18 år rånade i
närheten av Thunmanskolan. Rånet skedde vid 21.30 på fredagskvällen och
utfördes av för ungdomarna okända gärningsmän.
Den här utvecklingen är oroväckande och väcker frågor om hur vi från
socialnämnden kan bidra för att minska risken för att liknande händelser
sker i framtiden. Här har inrättande av fältassistenter diskuterats som en
möjlig åtgärd. Detta som ett sätt att visa socialnämndens närvaro i
samhället.

Mot den bakgrunden uppdrar vi till förvaltningen att utreda och ge förslag
på trygghetsskapande åtgärder i centralorten, för att stävja rån och
övergrepp bland våra ungdomar.
Det är önskvärt att utredningen innehåller olika alternativ, presenteras
snarast och att förslagen som presenteras är kostnadsberäknade.
Knivsta 12 oktober 2020
Kerstin Eskhult (C)
Britt-Louise Gunnar (S)
Sten Arnekrans (M)
Fredrik Rosenbecker (V)
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Handläggare
Ulrika Brugård
Socialt ansvarig samordnare

Tjänsteskrivelse
2020-10-01

Diarienummer
SN-2020/262

Socialnämnden

Revidering av socialnämndens delegationsordning – Lagen om
tillgänglighet till digital offentlig service
Förslag till beslut
Socialnämndens delegationsordning revideras enligt förslaget i beslutshandling daterad
2020-09-30.
Sammanfattning av ärendet
Föreslagen ändring i socialnämndens delegationsordning är gjord utifrån lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen. Föreslagna ändringar återfinns i bifogad
beslutshandling.
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service innebär att myndigheter måste leva upp till
vissa tillgänglighetskrav för sina digitala tjänster.
I undantagsfall får myndigheten avstå att tillgänglighetsanpassa sin service, om det skulle
vara oskäligt betungade för myndigheten i förhållande till nyttan av anpassningen för
personer med funktionsnedsättning. Ett sådant avslag får överklagas till förvaltningsrätten.
Besluten om att tillgängliggöra digital service ska lämnas utan dröjsmål, vilket innebär att
beslutsfattandet av praktiska skäl måste delegeras.

Bakgrund
Ändringar föreslås i socialnämndens delegationsordning avsnitt 3 Verksamhetsövergripande.
Socialnämndens nuvarande riktlinjer antogs 2020-05-28 då en total genomlysning av
socialnämndens delegationsordning genomfördes.
Lag om tillgänglighet till digital offentlig service
Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen, innehåller bestämmelser om krav på tillgänglighet till digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör. Lagen
innebär att kommunen ska leva upp till vissa krav när det gäller tillgänglighet.
Socialnämnden (SN) är en myndighet i Knivsta kommun som självständigt omfattas av lagen.
Lagen är tänkt att vara mera teknikneutral – förutom vanliga hemsidor omfattas även egna etjänster och nämndens deltagande i andras e-tjänster, mobila appar, sociala medier och framtida tekniska påfund. Det finns en sammanfattande beskrivning av lagstiftningen hos Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).
Digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör ska så långt det är möjligt leva upp till
kraven vad gäller tillgänglighet. Varje myndighet behöver ha en tillgänglighetsredogörelse som
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berättar om hur den lever upp till lagen samt vilka undantag som åberopas kring tillgänglighet.
Användarna ska ges möjlighet att rapportera om brister i tillgängligheten i digitala tjänsterna.
Enskilda ska erbjudas ett formulär för att begära material i tillgänglig form (tillgänglighetsbegäran) och förvaltningslagen ska tillämpas vid handläggningen. Utgångspunkten är att en
sådan begäran ska tillgodoses utan dröjsmål, se lagens 15 §. Detta innebär i praktiken att
beslutsfattandet i frågan måste delegeras till förvaltningen för att skyndsamhetskravet ska
kunna följas.
I lagens 12 § finns ett undantag för oskäligt betungande anpassning som kan användas för att
avstå eller motivera fördröjningar vid särskilt resurskrävande tillgänglighetsanpassningar.
Bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande utgår från en uppskattning av
kostnader och fördelar för den berörda nämnden vägs mot uppskattade fördelar för personer
med funktionsnedsättning.
Myndigheten ska lämna ett skriftligt beslut när en begäran om tillgängliggörande av digital
service helt eller delvis har avslagits. Ett sådant beslut får överklagas av den enskilde. Den
berörda nämnden blir då motpart i processen i förvaltningsdomstolarna som följer.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden delegerar beslut om att neka begäran om tillgängliggörande av digital service för socialnämndens verksamheter till socialchef enligt beslutspunkt
3.23 i bifogad beslutshandling. Ett rent bifall av begäran bör anses vara ren verkställighet då
detta i praktiken innebär att det begärda materialet överlämnas till sökanden.
Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet bedöms vara kostnadsneutralt.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-10-01
Förslag till ändringar i delegationsordningen 2020-09-30
Beslutet ska skickas till
Akten
Socialchef

Catrin Josephson
Socialchef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Bedömningen är att föreslagna ändringar i delegationsordningen handlar om
arbetsfördelning som inte har direkt påverkan på 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.

Handläggare
Ulrika Brugård
Socialt ansvarig samordnare

Rapport
Datum
2020-09-30

Diarienummer
SN-2020/262

Förslag till beslut
Socialnämndens delegationsordning revideras enligt förslaget i beslutshandling daterad 2020-09-30.
Förkortning av lag
Delegationsordningens lista över förkortningar av lagar och förordningar samt politiska instanser kompletteras med Lag (2018:1937) om
tillgänglighet till digital offentlig service, förkortning DOS-lagen.
3. VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE

3.23

ÄRENDE

Lagrum/annan bestämmelse

Delegat/kommentar

Neka begäran om tillgängliggörande av digital service för
socialnämndens verksamheter

12 § DOS-lagen

Socialchef
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Handläggare
Eva Mårtensson
Lokalförsörjningschef

Tjänsteskrivelse
2020-10-19

Diarienummer
SN-2020/266

Socialnämnden

Lokaliseringsutredning och lokalprogram för gruppbostad enligt
LSS
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att inleda detaljplanearbete för en
gruppbostad LSS på lämplig fastighet enligt lokaliseringsutredning daterad 2020-10-14.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån socialnämndens behov av en gruppbostad LSS 2024 har en lokaliseringsutredning
tagits fram inom förvaltningen. Utredningen har granskat fem fastigheter som kan vara
aktuella som platser för det nya boendet.
Bakgrund
Socialnämnden ser ett behov av att utöka antalet gruppbostäder enligt LSS i Knivsta
kommun. Socialnämnden beslutade därför på nämndens sammanträde 2020-03-26, SN 2020/91 § 40 att uppdra till förvaltningen att ta fram ett lokalprogram för gruppbostad enligt
LSS. Ett lokalprogram behöver tas fram för att möjliggöra för fastighetsenheten att ta fram
alternativ till lämplig tomtmark.
Gruppbostaden bör enligt förvaltningens skrivelse vara klar för driftstart senast 2024
eftersom antalet berättigade till insatsen ökar och utan tillräckligt med gruppbostäder i
Knivsta behöver insatsen istället verkställas i andra kommuner runt om i landet, vilket ofta är
sämre ur ett brukarperspektiv.
Förvaltningen har sedan socialnämndens beslut arbetat vidare med att ta fram
programförutsättningar för en ny gruppbostad samt tagit fram en lokaliseringsutredning för att
utreda olika alternativ till tomt för gruppbostaden.
Programförutsättningar/beskrivning av bostad med särskild service för funktionshindrade
vuxna (LSS) i form av gruppbostad
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för
vuxna, 9 § 9 LSS (SOSFS 2002:9), kan sex personer bo i en gruppbostad. Utifrån att de två
gruppboendena som kommunen idag ansvarar för, på Lyckåsvägen och Dadelvägen, har
sex lägenheter bör detta vara normen i Knivsta kommun.
Lägenheterna ska ligga samlade i samma hus. Lämpligen byggs gruppbostaden i ett plan för
att undvika hiss och skapa hög tillgänglighet mellan inne- och utemiljö.
En gruppbostad skiljer sig mot en servicebostad, som består av ett antal lägenheter som är
samlade i ett eller flera kringliggande hus. Servicebostaden är till för de som har behov av
boende LSS och som behöver hjälp, men inte i samma utsträckning som på en gruppbostad.
Gruppbostaden bör integreras med annan bebyggelse, ha närhet till centrum, grönområde
och allmänna kommunikationer. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd och enligt
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tillsynsmyndighets (IVOs) praxis kan gruppbostaden inte vara belägen i nära anslutning till
annan gruppbostad eller till andra bostäder som inte är ordinära, såsom t ex korttidshem,
särskilda boenden för äldre eller verksamhetslokaler som till exempel daglig verksamhet.
Den som bor i en gruppbostad bor i en egen lägenhet (38-45 kvm) med tillgång till en
gemensamhetslokal. Det finns personal som tillgodoser den funktionshindrades stöd- och
servicebehov dygnet runt, vilket innebär att det även måsta finnas personalutrymmen i
gruppbostaden. Lägenheterna i gruppbostaden ska vara fullvärdiga bostäder med tillhörande
lägenhetsförråd samt gemensamhetsutrymmen.
Utifrån ovanstående programförutsättningar och jämförelse med byggda gruppbostäder
anser förvaltningen att i ett inledande skede kan lokaliseringsutredningen utgå från att ytan
för en gruppbostad LSS hamnar kring ca 500 kvm. I den fortsatta processen kommer ett
detaljerat lokalprogram att tas fram.
Gruppbostadens utemiljö består av en tydlig och tillgänglig huvudentré, angöring och
parkering, uteplats och trädgård samt förråd. Tomtytan bör vara kring 2300 kvm för att
inrymma ovanstående funktioner samt en gruppbostad med sex lägenheter i ett plan.

Lokaliseringsutredning LSS-boende

En lokaliseringsutredning är första steget i processen för ett nytt LSS-boende och syftar till
att finna den mest lämpliga platsen utifrån planförutsättningar, påverkan på befintliga
naturvärden, närhet till infrastruktur och kommunikationer samt de boende och
verksamhetens behov.
Utredningen har initierats av lokalförsörjningschefen samt tagits fram av detaljplanesidan
tillsammans med park- och naturenheten samt mark- och exploateringsenheten.
Möjliga platser för ett LSS-boende har tagits fram av arbetsgruppen och totalt har fem platser
studerats närmare, se bilaga 1.
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Kartbild från lokaliseringsutredningen med de aktuella fastigheterna markerade med rött
En utvärdering av tomterna har även gjorts av tjänstemännen inom Styrgruppen för
Stadsbyggnad, ledningsgruppen för Vård och Omsorgskontoret samt Kommunfastigheters
VD. Styrgruppen för Stadsbyggnad har förordat att det är viktigt att behålla de få naturvärden
som finns i stadsrummet så utifrån den aspekten har tomt nr 5 bedömts som den mest
lämpliga. Ledningsgruppen för Vård och Omsorgskontoret har utvärderat tomterna och anser
att alla tomter förutom tomt nr 3 fungerar för en gruppbostad LSS. Ett boende på tomt nr 3
hamnar i nära anslutning till den befintliga gruppbostaden på Lyckåsvägen, vilket inte är
lämpligt enligt
IVO:S praxis.
Kommunfastigheter har förordat tomt nr 1. Kommunfastigheter är fastighetsägare för tomt nr
5.
Den fortsatta processen
Efter beslut i kommunstyrelsen om lämplig tomt bör ett detaljplanearbete inledas för att
möjliggöra ett LSS-boende med driftstart under 2024.
En ny detaljplan beräknas ta ca ett år. Under processen med framtagandet av en ny
detaljplan kommer kommunstyrelsen att besluta om byggherre för LSS-boendet och
socialnämnden om verksamhetsutövare, lämpligen sker detta under hösten 2021.
När detaljplanen är klar kommer byggherren att starta projektering av gruppbostaden och
upphandling av entreprenör. Erforderliga beslut kommer att tas av kommunstyrelsen efter
avstämning/beslut i socialnämnden.
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Ekonomisk konsekvensanalys
Förvaltningens bedömning är att det är en lägre kostnad att tillgodose behovet av LSSbostäder i en av socialnämnden inhyrd gruppbostad i kommunen än att köpa platser externt.
Innan projektering av gruppbostaden startar kommer nämnden att få en kostnadsberäkning i
form av en hyra att ta ställning till. Om nämnden i slutändan beslutar att hyra in LSS-boendet
så kommer nämnden inte att drabbas av några kostnader förrän LSS-bostaden driftsätts
vilket beräknas ske under 2024.
När det gäller detaljplanearbetet kan socialnämnden drabbas av en kostnad om arbetet med
detaljplanen avbryts, om ex. socialnämnden inte längre ser något behov av en gruppbostad,
och nedlagt planarbete inte kan användas för annat ändamål. Socialnämnden kommer att
informeras om kostnaden för detaljplanen innan plankostnadsavtal träffas.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-10-19
Bilaga 1: Lokaliseringsutredning för gruppboende daterad 2020-10-14
Beslutet ska skickas till
Akten
Lokalförsörjningschef
Kommunfastigheter

Catrin Josephson
Socialchef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej X

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Gruppbostaden som planeras är avsedd för vuxna.
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.

Lokaliseringsutredning LSS-boende
Inledning och förutsättningar
Utifrån socialnämndens behov om en ny gruppbostad till 2024 har denna
lokaliseringsutredning tagits fram inom förvaltningen.
Utredningen är första steget i processen för ett nytt LSS-boende och syftar till att finna den
mest lämpliga platsen utifrån planförutsättningar, påverkan på befintliga naturvärden, närhet
till infrastruktur och kommunikationer samt de boende och verksamhetens behov.
Gruppbostaden bör placeras i centrala Knivsta och i anslutning till övrig bostadsbebyggelse.
Förutsättning för utredningen är att tomtens storlek bör vara minst 2 300 kvm samt att ytan för
boendet kommer att vara ca 550 kvm BTA i ett plan.
Beskrivning av de föreslagna lokaliseringarna
Utredningen har granskat fem fastigheter som kan vara aktuella som platser för det nya
boendet.

Karta över Knivsta med aktuella fastigheter markerade i rött

1. SÄRSTA 3:79

Aktuellt område markerat i rött

Yta
Ca: 3380 kvm
Områdesbeskrivning
Området ligger i södra Knivsta och angränsar till bostadsbebyggelse med natur väster om
fastigheten. Området består av naturmark med flerskiktad barrblandskog. Flera över hundra år
gamla tallar och blockiga partier finns i skogen. Skogen genomkorsas av flera stigar.
Planförutsättningar
Fastigheten innefattas av gällande detaljplan för Tallbacksområdet, reglerat som park eller
plantering. Det krävs därmed planändring eller ny detaljplan för att möjliggöra LSS-boende.
Aktuellt område kan inkluderas i redan pågående planprojekt.
Grå infrastruktur och kommunikationer
Platsen är lätt att nå med både cykel och bil. Området bedöms inte tillskapa märkvärdig trafik
på Emil Sjögrens väg. Läget bedöms inte alstra mer biltrafik i centrala delar av Knivsta.
Störningar
Området bedöms inte påverkas märkvärt av buller från Emil Sjögrens väg.
Grön infrastruktur och sociala värden
Området utgör en grön länk i grönstrukturen som sammanbinder segment mellan större
naturområden. Skogen har naturvärdesklass 2 (medel) och friluftslivsvärdesklass 1(högt) i
skötselplan för Knivsta kommuns skogs- och naturmark. Vid planläggning är det viktigt att
bevara korridorer av grönstruktur för att säkerställa god tillgänglighet och spridningssamband.
Vid detaljplaneläggning bör området naturvärdesinventeras och en utredning av påverkan på
sociala värden göras.

2. SÄRSTA 38:2

Aktuellt område markerat i rött

Yta
Ca: 5340 kvm
Områdesbeskrivning
Området ligger i södra Knivsta och angränsar till bostadsbebyggelse. Marken utgörs av klippt
gräsmatta med en slydunge i det östra hörnet. Norr om den norra cykelbanan är terrängen
kuperad och blockig. Det finns en höjd med äldre tallar.
Planförutsättningar
Fastigheten innefattas av gällande detaljplan för del av granbacksområdet, reglerat som park
eller plantering. Krävs planändring eller ny detaljplan för att möjliggöra LSS-boende. Kan
inkluderas i närliggande planprojekt.
Grå infrastruktur och kommunikationer
Platsen är lätt att nå med både cykel och bil. Området bedöms inte tillskapa märkvärdig trafik
på Emil Sjögrens väg. Läget bedöms inte alstra mer biltrafik i centrala delar av Knivsta.
Störningar
Området bedöms vara förhållandevis bullerutsatt av vägtrafik från Forsbyvägen och Emil
Sjögrens väg.
Grön infrastruktur och sociala värden
Gräsmattan har inga naturvärden. Tallarna på höjden längst i norr har vissa värden och är en
fortsättning på grannfastighetens grönstruktur. Ingrepp här skulle sannolikt kräva sprängning
för att jämna ut höjdnivåer. Detta bör undvikas. En stig som korsar gräsmattan bör beaktas vid
planläggning.

3. ÄNGBY 1:1

Aktuellt område markerat i rött

Yta
Ca: 1560 kvm
Områdesbeskrivning
Området ligger i västra Knivsta och angränsar till flertalet villor. Marken utgörs av gräsytor
med en ung sälg och lite sly.
Planförutsättningar
Fastigheten innefattas av gällande detaljplan för stadsplan för västra delen av Knivsta
stationssamhälle, reglerat som bostäder. Det krävs planändring eller ny detaljplan för att
möjliggöra LSS-boende. Fastigheten behöver utökas för att tillskapa nödvändig yta.
Grå infrastruktur och kommunikationer
Platsen är tämligen enkel att nå med både cykel och bil. Området bedöms inte tillskapa
märkvärdig trafik på Kapellvägen. Läget bedöms inte alstra mer biltrafik inne i mer centrala
delar av Knivsta.
Störningar
Bullerutsatt område på grund av närhet till järnväg.
Grön infrastruktur och sociala värden.
Området har låga naturvärden och inga utpekade sociala värden. Området ligger dock nära
Knivstaån. Tillräckliga ytor för rening och fördröjning av dagvatten måste reserveras i
området vid planläggning.

4. SÄRSTA 3:1

Aktuellt område markerat i rött

Yta
Ca: 4320 kvm
Områdesbeskrivning
Området ligger i östra Knivsta och angränsar till bostadsbebyggelse i norr. Marken utgörs av
barrdominerad naturskog och en liten del gräs.
Planförutsättningar
Fastigheten innefattas av gällande detaljplan förslag till stadsplan för Särstaområdet och är
reglerat som park eller plantering, krävs planändring eller ny detaljplan för att möjliggöra
LSS-boende.
Grå infrastruktur och kommunikationer
Platsen är lätt att nå med både cykel och bil. Området bedöms inte tillskapa märkvärdig trafik
på Apoteksvägen. Läget bedöms inte alstra mer biltrafik inne i mer centrala delar av Knivsta.
Störningar
Området bedöms inte påverkas märkvärt av buller från Apoteksvägen.
Grön infrastruktur och sociala värden
Skogen har naturvärdesklass 2 (medel) och friluftslivsvärdesklass 1(högt) i skötselplan för
Knivsta kommuns skogs- och naturmark. Den ingår i samma gröna samband som skogen
söder om Apoteksvägen och här finns ett antal över hundraåriga tallar. Stigar genomkorsar

skogen som sannolikt nyttjas av de närboende idag. Vid detaljplaneläggning bör området
naturvärdesinventeras och en utredning av påverkan på sociala värden göras.
5. SÄRSTA 3:232

Aktuellt område markerat i rött. Flygbilden visar tomten med Tärnans paviljongförskola som sedan
hösten 2019 är flyttad från platsen.

Yta
Ca: 2370 kvm
Områdesbeskrivning
Området ligger i östra Knivsta och angränsar till bostadsbebyggelse och en lekpark. Marken
utgörs av befintlig bebyggelse.
Planförutsättningar
Fastigheten innefattas av gällande detaljplan förslag till stadsplan för Sjöhagen och är reglerat
som område för allmänt ändamål. Det krävs planändring eller ny detaljplan för att möjliggöra
LSS-boende.
Grå infrastruktur och kommunikationer
Platsen är lätt att nå med både cykel och bil. Området bedöms inte tillskapa märkvärdig trafik
på Tärnvägen, Svanvägen eller Kölängsvägen. Läget bedöms inte alstra mer biltrafik inne i
mer centrala delar av Knivsta.
Störningar
Området bedöms inte påverkas märkvärt av buller från Tärnvägen, Svanvägen eller
Kölängsvägen med anledning av trafik främst består av boende i området.
Grön infrastruktur och sociala värden
Området har nära till lekpark och tätortsnära naturområden. Det saknas naturvärden inom
befintlig fastighet.

Försök till summering
Alt

Planförutsättningar Störningar

1
2
3
4
5

++
++

++++-

Grå infrastruktur och
kommunikationer
+
+
++
+

Grön infrastruktur
och sociala värden
+++++-

Nr 5 (Särsta 3:232) är den lämpligaste lokaliseringen. Planförutsättningar är bra eftersom
utredningsbehovet är minimalt. Fastigheten är redan bebyggd sedan tidigare vilket betyder att
naturvärden inte går förlorade vid byggnation. Att bevara de andra lokaliseringarna innebär
också att de få gröna ytorna i stadsrummet sparas. Det finns också få störningar i det
anslutande kvarteret och närhet till infrastruktur och kommunikationer.
Nr 1 (Särsta 3:79), nr 2 (Särsta 38:2) och nr 4 (Särsta 3:1) är även lämpliga och det finns
relativt bra planförutsättningar, men samtliga lokaliseringar innebär att naturmark måste tas
bort och det finns ett högre utredningsbehov.
Nr 3 (Ängby 1:1) är det minst lämpliga lokaliseringen eftersom det är svårare
planförutsättningar. Fastigheten är bullerutsatt och det krävs mer åtgärder eftersom fastigheten
i dagsläget inte är tillräckligt stor. Tomtens form kan försvåra utformningen av boendet.

Lokaliseringsutredningen har initierats av lokalförsörjningschefen och tagits fram av
Linus Wickman, ansvarig detaljplanehandläggare
Anders Carlquist, mark- och exploateringschef
Josefin Edling, park- och naturchef
Carin von Köhler, natur- och vattenvårdare
Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef
Utredningen har behandlats i Styrgruppen för Stadsbyggnad som förordat att det är viktigt att
behålla de få naturvärden som finns i stadsrummet så utifrån den aspekten har tomt nr 5
bedömts som den mest lämpliga.
Ledningsgruppen för Vård och Omsorgskontoret har utvärderat tomterna och anser att alla
tomter förutom tomt nr 3 fungerar för en gruppbostad LSS. Ett boende på tomt nr 3 hamnar i
nära anslutning till den befintliga gruppbostaden på Lycksåsvägen, vilket inte är lämpligt
enligt IVO:S praxis.
Kommunfastigheter har deltagit i utvärderingen och förordat tomt nr 1.

Knivsta 14 oktober 2020
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Handläggare
Ulrika Brugård
Socialt ansvarig samordnare

Tjänsteskrivelse
2020-10-16

Diarienummer
SN-2020/276

Socialnämnden

Avtals- och verksamhetsuppföljning av Lyckåsen gruppbostad
Nytida AB
Förslag till beslut
Nytida AB ska skriftligen redovisa hur de avser att arbeta med de krav på åtgärder och
utvecklingsområden som presenteras rapport för Lyckåsen, vid socialnämndens
sammanträde i 18 februari 2021.
Sammanfattning av ärendet
Avtals- och verksamhetsuppföljning har, under våren 2020, genomförts av gruppbostad
Lyckåsen, som drivs av Nytida AB enligt avtal med Knivsta kommun. Uppföljningen har
genomförts av Kvalitets- och utvecklingsavdelningen inom Vård- och omsorgskontoret.
Vid uppföljningen har både styrkor och brister identifierats. I huvudsak fungerar verksamheten
bra, följer lagar, föreskrifter och avtalet med Knivsta kommun. Inom några områden finns
utvecklingsområden samt krav på åtgärder.
Det som fungerar särskilt väl är att verksamhetens vision, värdegrund och mål är förankrade.
Arbetssätt och bemötande bedöms vara välfungerande, liksom arbete med, kontinuitet, information, delaktighet, integritet och arbete med risksituationer. Kompetensen är i enlighet med
vad som krävs för verksamhetsområdet och avtalet med Knivsta kommun.
Utvecklingsområden och åtgärdspunkter har identifierats och dessa handlar framförallt om
• Verksamheten når inte upp till avtalets nivå gällande kultur- och fritidsaktiviteter
• Personalbemanning utifrån kundernas behov
• Dokumentation av delaktighet och samverkan
• Genomförandeplaner
• Arbetsmiljö och personalfrågor
• Implementering av delar i ledningssystemet
Bakgrund
Socialnämnden har ett ansvar att säkerställa att verksamheten har en god kvalitet. Ansvaret
gäller både för verksamhet i egen regi och de externa 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.
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Åtgärdskrav och utvecklingsområden
Utifrån uppföljningen har det identifierats sådant som måste åtgärdas och möjliga utvecklingsområden. Verksamheten ska ta fram en handlingsplan för hur de avser att arbeta med
de krav på åtgärder och utvecklingsområden som presenteras. Det är ledningen för Vårdoch omsorgskontoret, som ansvarar för att godkänna innehållet i åtgärdsplanen, innan den
lämnas vidare till socialnämnden. Det är nämnden som avgör när åtgärdsplanen ska redovisas skriftligt för nämnden.
För att följa avtalet med Knivsta kommun krävs att Nytida AB genomför åtgärder gällande de
åtgärdsområden som lyfts i kapitel 12 i rapporten och 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.
Krav på åtgärder
Vision,
värdegrund
och mål
Arbetssätt och
bemötande

Kultur och
fritidsaktiviteter
Dokumentation
Informationsöverföring

Säkerställ att avtalet med Knivsta
kommun efterföljs, på sådant sätt att
kundernas behov tillgodoses, att
planerade insatser och aktiviteter
kan genomföras, samt att verksamhetens rutiner och arbetssätt kan
efterföljas i verksamheten.
Säkerställ att verksamheten följer
avtal.

Förslag på utvecklingsområde
Säkerställ att verksamheten är
väl insatt i de mål som är satta av
Knivsta kommun för
verksamhetsområdet.

Tydliggöra i dokumentationen hur den
enskilde, anhöriga/företrädare deltagit i
genomförandeplanen.
Säkerställa att informationsöverföring
mellan ledning och medarbetare sker på
sådant sätt att all personal upplever att de
har fått den information som de behöver.

Genomförande
planer

Se över vad verksamheten behöver
förändra för att helt arbetar utifrån de
allmänna råden gällande genomförandeplaner, exempelvis gällande mål, ansvar för
aktivitet, samverkan, uppföljning av insats,
den enskildes delaktighet, andra personers
delaktighet i framtagande av genomförandeplan samt när planen har fastställt, när och
hur den ska följas upp.

Sida 3 av 5

Systematiskt
kvalitetsarbete

Säkerställ att rutinerna är väl
implementerade i verksamheten.

Arbetsmiljö och
personalfrågor

Säkerställ att arbetsmiljön upplevs
tillfredsställande utifrån avtal,
anbudsunderlag, lagar och föreskrifter inom området.

Samverkan

Basala
hygienrutiner
och klädregler

Säkerställ att bemanningen är
dimensionerad så att kundernas
individuella behov tillgodoses.

Säkerställ att basala hygienrutiner och
klädregler följs. Tillse att personalen
har arbetskläder som tvättas på
arbetsplatsen.
Varje medarbetare ska ta ansvar för
att inte ha långa naglar eller konstgjorda naglar (alla former) i arbetet på
gruppbostad.
Starta upp egenkontroller i verksamheten i form av observationsmätningar på Lyckåsen. Kommunens MAS
är behjälplig i lärandet om metoden
för hygienombuden om behov finns.
https://www.akademiska.se/forvardgivare/sektioner/Vardhygien/kom
munal-vard/matning-bhk/

Ordinationer
och instruktioner från leg.
personal samt
delegering och
tillgänglighet
Riktlinjer och
rutiner HSL

Säkerställ att Lyckåsens medarbetare
får den generella förflyttningsutbildningen då det framgår vid
intervju att de inte erhållit detta. Skilj
på generell förflyttningsutbildning och
instruktion i det enskilda fallet.
Säkerställ att kravställd utbildning
gällande förskrivning är genomförd.
MAR beskriver att leg. personal kan
logga in i systemet och se genomförda utbildningar. Utifrån detta kan
verksamheten se status för genomförd utbildning.

Då fall utgör 75% av alla avvikelser är sjuksköterskans tankar kring teamarbete en
viktig aspekt och ger nya möjligheter till en
god fallprevention.
Säkerställ att god kommunikation mellan
ledning och personal finns på Lyckåsen.

Tydliggör och dokumentera den samverkan
som verksamheten har både utifrån individ-,
men även grupp- och verksamhetsnivå.
Få till stånd ett samarbete med fler verksamheter inom kultur- och fritidssektorn.
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Kvalitetsgransk Säkerställ att företagets avtal med
ning läkemeapotek om kvalitetsgranskning omfatdelshantering
tar LSS gruppbostad, där sjuksköterska och medarbetare hanterar läkemedel. I detta fall Lyckåsen. Planera
för granskning under året, senast
2021 om coronapandemin inte tillåter
granskning under 2020.

Ekonomisk konsekvensanalys
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig
budgetram.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-10-16
Rapport
Beslutet ska skickas till
Akten
Socialchef
Nytida AB
Kvalitets- och utvecklingschef
Socialt ansvarig samordnare
MAS
MAR
Enhetschef Biståndsenheten

Catrin Josephson
Socialchef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej X

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Ärendet gäller avtals- och verksamhetsuppföljning gruppbostad LSS, vuxen.
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 X

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

Avtals- och verksamhetsuppföljning av
Lyckåsen gruppbostad Nytida AB

Knivsta kommun
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VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
1. Sammanfattning

Avtals- och verksamhetsuppföljning har genomförts av verksamheterna Lyckåsens och Dadelvägens
gruppbostäder som drivs av Nytida AB, enligt avtal med Knivsta kommun 1. Aktuell rapport gäller
gruppbostad Lyckåsen, även om Dadelvägen omnämns. Uppföljningen har genomförts av Kvalitetsoch utvecklingsavdelningen inom Vård- och omsorgskontoret, kvalitets- och utvecklingschef (KUC)
Marja Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Susanne Ahlman och socialt ansvarig
samordnare (SAS) Ulrika Brugård. Förvaltningsekonom Ekaterina Widén har granskat Nytidas
ekonomiska förhållanden med Knivsta kommun. Verksamhetskontroller Karin Allard och Elin Yilmaz
har medverkat som sakkunniga.
Uppföljningen bygger på granskning av styrdokument, rutiner och övriga dokument som används inom
verksamheten, enkät som verksamhetsledningen har svarat på, enkät som besvarats av kommunens biståndsenhet, samt på intervjuer med personal och ledning. Bedömningen görs utifrån enhetens dokument, gällande lagstiftning, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och verksamhetetens avtal
med Knivsta kommun. 2
Avtals- och verksamhetsuppföljningen av Lyckåsens gruppbostad visar att Nytida, som driver verksamheten utifrån avtal med Knivsta kommun, har både styrkor och brister i kvaliteten. I huvudsak fungerar
verksamheten bra, följer lagar, föreskrifter och avtalet med Knivsta kommun. Inom några områden finns
utvecklingsområden samt krav på åtgärder.
Det som fungerar särskilt väl är att verksamhetens vision, värdegrund och mål är förankrade. Arbetssätt
och bemötande bedöms vara välfungerande, liksom arbete med kontaktmannaskap, kontinuitet,
information, delaktighet, integritet och arbete med risksituationer. Verksamheten har bra uppföljning av
brukarnöjdheten. Kompetensen är i enlighet med vad som krävs för verksamhetsområdet och avtalet
med Knivsta kommun. Företagets ekonomiska ställning bedöms vara god.
Utvecklingsområden och åtgärdspunkter har identifierats och dessa handlar framförallt om
• Verksamheten når inte upp till avtalets nivå gällande kultur- och fritidsaktiviteter
• Personalbemanning utifrån kundernas behov
• Dokumentation av delaktighet och samverkan
• Genomförandeplaner
• Arbetsmiljö och personalfrågor
• Implementering av delar i ledningssystemet
Utvecklingsområden och åtgärdspunkter redovisas under avsnitt 12.
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2. Bakgrund

Inom socialnämndens ansvarsområde utförs vissa delar av verksamheten i egen regi och andra delar av
externa utförare. Socialnämnden har ett ansvar att se till att samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde bedriver sin verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning, uppdrag 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 och
uppföljningen sker enligt en plan som fastslagits av socialnämnden.
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 Nytida ansvarar för att åtgärdsplanen redovisas skriftligt för socialnämnden, som beslutar
om när redovisningen av åtgärdsplanen ska ske.

3. Syfte

Uppföljningen syftar till att bedöma hur väl Nytida arbetar med verksamhetsutveckling, brukarfokus
och utför sitt uppdrag i enlighet med det ingångna avtalet med Knivsta kommun, samt i enlighet med
gällande lagstiftning och författningar. 3 2

4. Genomförande och metod

Denna uppföljning har genomförts av Kvalitets och utvecklingsavdelningen inom Vård- och omsorgskontoret, kvalitets- och utvecklingschef (KUC) Marja Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Susanne Ahlman och socialt ansvarig samordnare (SAS) Ulrika Brugård. Verksamhetskontroller Karin
Allard och Elin Yilmaz som har medverkat som sakkunniga. Tillsammans bildar dessa Uppföljningsgruppen. Förvaltningsekonom Ekaterina Widén har granskat Nytida ABs ekonomiska förhållanden med
Knivsta kommun. Planering och genomförande har skett gemensamt i uppföljningsgruppen. MAS har
ansvarat för att följa upp verksamhetens arbete inom ramen för HSL 4. KUC och SAS har ansvarat för
övriga delar. SAS har haft huvudansvaret för att återkoppla och skriva rapporten.
Inför uppföljningen begärdes relevanta dokument in från verksamheten, såsom av ledningen ifylld enkät
om verksamheten, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, beskrivning av ledningssystem, kundenkät,
rutinbeskrivningar samt avidentifierade genomförandeplaner. Biståndshandläggare vid Biståndsenheten
besvarade en enkät om Nytidas verksamhet i Knivsta.
Uppföljningsgruppen intervjuade under mars 2020 verksamhetens ledning vid ett gemensamt tillfälle,
som var gemensam för både Lyckåsen och Dadelvägen. Separata intervjuer genomfördes med medarbetarna på Lyckåsen, respektive Dadelvägen.
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Avtal SN 2018/277, socialtjänstlag (2001:453) (SoL), hälso- och sjukvårdslag (2017:30) (HSL), Socialstyrelsens
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4
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

3

Både ledning och personal på Lyckåsen har fått möjlighet att sakgranska anteckningarna från den intervju de själva deltog i innan rapporten sammanställdes. Utförarens verksamhetschef har fått möjlighet att
faktagranska rapporten innan den slutfördes och skickades vidare till socialnämnden. Rapporten ska
sedan redovisas för Nytida, socialchefen och socialnämnden.
Utifrån uppföljningen identifierades utvecklingsområden och åtgärdspunkter vilka redovisas under
kapitel 12. Verksamheterna ska, utifrån dessa, ta fram en handlingsplan utifrån krav på åtgärder och
utvecklingsområden. Det är ledningen för Vård och omsorgskontoret, som ansvarar för att godkänna
innehållet i åtgärdsplanen innan den lämnas vidare till nämnd. Det är sedan socialnämnden som avgör
när åtgärdsplanen ska redovisas för nämnden.

5. Beskrivning av verksamheten

Lyckåsens gruppbostad Lyckåsen har funnits som verksamhet sedan 1996. Lyckåsen ligger i ett bostadsområde med villor och radhus i Knivsta tätort. Vid avtalets ingång 2019-04-01 fanns fem lägenheter
som användes för kunder 5, nu används alla sex lägenheter.
I gruppbostaden bor alla i egna fullvärdiga lägenheter och i huset finns en gemensam bas med kök där
personalen lagar mat. Kunderna väljer själva om de vill laga egen mat i sin lägenhet eller äta gemensamt
i basen. Aktiviteter planeras och utförs både enskilt och individuellt efter varje individs behov och
önskemål. Arbetssättet präglas av delaktighet, självbestämmande och lyhördhet för individens behov
och önskemål. Nytida tillämpar tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande samt MI.
Lyckåsen erbjuder bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS, Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade. Verksamheten drivs av Nytida enligt avtal med Knivsta kommun 6. Verksamhetens avtal är giltigt från och med 2019-04-01 till 2022-03-31, med möjlighet till förlängning med
ytterligare två år.
Bostad med särskild service är en insats enligt LSS som syftar till att vara den enskildes permanenta
bostad. Insatsen ska tillgodose den enskildes stödbehov av såväl social, psykisk, fysisk och existentiell
karaktär. Verksamheten ska ge stöd i syfte att vara kunden behjälplig med hela livssituationen. Verksamheten ska främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet, målet är att personer med
funktionsnedsättning ska kunna leva som andra. 7
Verksamheten har sjukvårdsansvar upp till och med sjuksköterskenivå och ansvar för habilitering och
rehabilitering för brukarna. Verksamheten ansvarar för att det finns en MAS, medicinskt ansvarig
sjuksköterska. Knivsta kommuns egen regi ansvarar för alla sjuksköterskeinsatser mellan 22.00 - 07.00
veckans alla dagar. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med Knivsta kommuns inriktningsmål att
inflytande och delaktighet inom välfärden ökar för knivstaborna6.
Organisation
Nytida ingår i koncernen Ambea, som är ett omsorgsföretag. De båda gruppbostäderna Dadelvägen och
Lyckåsen utgör Knivsta LSS som ingår i Nytidas region Entreprenad Stockholm Norr. Huvudkontoret
är beläget i Solna och där finns bland annat lön-, HR-avdelning och företagets utbildningsinstitut Lära
5
6
7
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Nytida använder begreppet kund, istället för brukare, varför begreppen kund används i denna rapport.
Avtal SN 2018/277

LSS §§ 5, 6, 7, 9.9

som tillhandahåller utbildning internt och externt. Dadelvägen och Lyckåsen har vardera en verksamhetschef på 33 % och en gruppchef på 50 %. Gruppchef är en del av arbetslaget och går på schema i
verksamheten.
Lyckåsen har ett grundschema med 7,2 årsarbetare, fördelat på 8 personer. Grundbemanningen förstärks
vid tillfälliga toppar av vårdtyngd eller utflykter/resor. Verksamhetschefen, med 33%, ingår inte i grundbemanningen.

6. Uppföljning av kvalitet

I följande avsnitt redovisas vad som framkommit av uppföljningen, utifrån verksamhetens dokumentation samt de intervjuer som genomförts. Efter varje underrubrik finns också en kommentar om verksamhetens arbete. Kommentaren bygger på lagstiftning, författningar och Nytidas avtal med Knivsta
kommun. 8

Vision, värdegrund och mål
I verksamhetsberättelsen framgår det att utgångspunkten för Nytidas arbete är varje människas unika
förutsättningar och individuella behov.
Vision och värdegrund
Nytidas vision lyder ”Vi gör världen lite bättre, en människa i taget”. I vår vision fokuserar vi på den
enskilda människan. Vårt mål och ambition är att varje enskild person i våra verksamheter ska
bemötas med respekt och leva ett så gott liv som möjligt.
Vårt Uppdrag lyder: Med engagemang och expertis gör vi skillnad för varje individ vi möter. Det
innebär att var och en av våra medarbetare arbetar varje dag, i stort och smått, för att vi ska nå vår
vision. Med engagemang, expertis och kunskap gör de skillnad och skapar kvalitet för våra
omsorgstagare.
Som företag säkerställer vi också att organisationens samlade kunskap kring omsorg når hela vägen ut
till varje verksamhet, medarbetare och omsorgstagare. Grunden för vårt arbete är FN:s deklaration om
mänskliga rättigheter, våra etiska riktlinjer och vår uppförandekod.
De värderingar som genomsyrar all Ambeas verksamhet kan beskrivas i fyra nyckelord. Dessa är
respekt, enkelhet, ansvar och kunskap.
Respekt: Hos oss har alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt
välbefinnande.
Ansvar: Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet: Hos oss är det enkelt att påverka och att vara medarbetare eller omsorgstagare.
Kunskap: Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Vår vision och våra värderingar är vår ledstjärna såväl i mötet med de omsorgstagare som finns i våra
verksamheter som när det gäller hur våra medarbetare bemöter varandra. Det är dessa värderingar som
ska ta oss mot visionen – varje dag. Och det är utifrån dessa värderingar som vår verksamhet styrs. 9
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(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2002:9 Bostad med
särskild service för vuxna enligt 9:9 LSS, lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
arbetsmiljölag (1977:1160), Avtal SN 2018/277
9
https://nytida.se/om-nytida/vision-och-vardegrund/

5

Enligt ledningen diskuteras värderingarna under arbetsplatsträffar (APT). I allt verksampersonalen gör
ska värderingarna synas, exempelvis när de arbetar med kunderna och med kollegor, samt i dokumentationen. Efter övertagandet har verksamheten arbetat med implementering av Nytidas värderingar och
det är dessa som nu gäller. Medarbetarna berättar under intervjuerna om Nytidas vision och värdegrund
där kunden är i fokus. Under APT tar de bland annat upp frågor om ramverk och värdegrund.
Mål
I Lyckåsens verksamhetsplan för 2020 samt 2019 års kvalitets- och verksamhetsberättelse framgår att
verksamhetens mål är att det ska vara tryggt och trevligt att bo och arbeta på gruppbostaden. Verksamheten strävar efter att ge varje boende individuellt stöd och bästa möjliga förutsättningar att leva ett
fullvärdigt liv med delaktighet och självbestämmande. Aktiviteter erbjuds individuellt, i grupp, lokalt
såväl som regionalt med Nytidas alla enheter i Uppsala och Knivsta.
I verksamhetsplan och verksamhetsberättelse uppges: ”Nytida tog över som ny utförare av verksamheten den 1 april 2019 och det första året har fokus varit att lära känna de boende och hur vi bäst kan
möta deras behov. Detta arbete underlättades av det faktum att samtlig personal följde med i övergången
från tidigare utförare. Personalgruppen är väl förtrogen med de boendes behov och engagerade i sitt
dagliga arbete med att erbjuda det allra bästa för våra boende. Vi har kunnat erbjuda varje boende
individuellt anpassad tillvaro när det gäller såväl boendestöd som aktiviteter. Med stöd av Nytidas
värderingar och pedagogiska ramverk kommer detta arbete fortskrida och vi har som mål att fortsätta
utveckla verksamheten, bli ännu bättre på att möta varje individ och bidra till alla boendes livskvalitet
och självbestämmande.”
I verksamhetsplanen för 2020 framgår mål gällande kvalitet och effektivitet, utveckla medarbetare, samt
ekonomi och hållbar tillväxt. Det framkommer övergripande mål, mål för verksamheten och aktiviteter
för vad som ska göras och hur, för att uppnå målen.
Vid intervjun berättar ledningen att Nytida har egna mål för verksamheten, som de arbetar utifrån. En
del utgår från resultat i SKR:s kundundersökning. Ledningen uppger att de är nöjda med uppnådda
sjukfrånvarotal och trivselnivå. Trots en svår period under hösten 2019 har Lyckåsen ändå låg sjukfrånvaro. Inom Nytida är det en styrka att måluppfyllnad följs på flera nivåer, både inom regionledning
och sektorledning, vilket gör att de kan sätta in stöd när behov uppstår.
Knivsta kommuns mål för verksamheten är inte förankrade i Nytidas ledning.
Lyckåsens medarbetare uppger att de har fokus på kundmålen. De uppger att de har Nytidas ramverk
för pedagogik och utgår från tydliggörande, respekt, gemenskap, tillgänglighet som utgångspunkt. De
olika delarna är en pusselbit för att få till helheten. Introduktion pågår fortfarande efter verksamhetsövergången.
Medarbetarna ser mycket positivt på lära-plattformen, som ger möjlighet till mycket utbildning. Dadelvägens medarbetare berättar att ledningen följer upp att var och en genomfört utbildningarna.
Kommentar
Nytida bedöms bedriva ett gott arbete vad gäller vision, värdegrund och mål. Bilden är samstämmig
mellan det skrivna samt uppgifterna i intervjuer både med ledning och med personal. Även om personal
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en till viss del uppgav att de inte hade kännedom om verksamhetens mål, så angav de i huvudsak vad
målen innehåller. 10

Arbetssätt och bemötande

Arbetssättet präglas av delaktighet, självbestämmande och lyhördhet för individens behov och önskemål. Verksamheten arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande, vilket ska gå som
en röd tråd genom verksamheten. Även motiverande intervju, MI, ingår i arbetssättet. Vidare framkommer att avtalet till viss del styr vilket arbetssätt som används. Under arbetsplatsträffar, APT, kan det
framkomma behov av att välja och bestämma arbetssätt, vilket då diskuteras och bestäms. Verksamheten
använder i det enskilda fallet det arbetssätt som passar den enskilda kunden bäst.
Personalen på Lyckåsen berättar att de arbetar olika med kunderna för de är och vill olika. Hur de ska
arbeta bestäms exempelvis i arbetsgruppen och i samverkan med habiliteringen, eller genom ledningen
beslutas vilken metod och med vilka hjälpmedel de ska arbeta. Verksamheten arbetar de med bildstöd
och tar fram egna kort vid behov, istället för pictogram, för att det ska fungera bättre för den enskilde
kunden. De kommunicerar även via särskilda datorprogram och genom att följa med den enskilde
kunden och låta denne visa vad den vill ha framfört. Personalen är insatt i avtalet och dess innehåll. De
uppger att de fullt ut inte kan arbeta utifrån vad som avtalats, då bemanningen inte räcker till, enligt
deras uppfattning. De uppger att det är svårt att samarbeta mellan gruppbostäderna Dadelvägen och
Lyckåsen, eftersom de två brukargrupperna inte fungerar så bra ihop. Lyckåsen har svårt att nyttja den
buss de har gemensamt mellan de två gruppbostäderna, utifrån bemanningsfrågor, då all personal inte
har körkort.
Personalen är noga med att inte ta ifrån brukarna sådant de kan göra på egen hand. Personalen ska vara
ett komplement och inte ersätta sådant brukarna kan.
Kommentar
Utifrån dokumentation och intervjuer med ledning och personal bedöms verksamhetens arbetssätt,
metoder och bemötande vara välfungerande och överensstämma med gällande lagstiftning, föreskrifter,
allmänna råd och verksamhetens avtal med Knivsta kommun. 11 Den enskilde kundens individuella
behov sätts i centrum.
Dock framkommer det att personalen upplever att det på grund av bemanningsfrågor inte räcker till, se
vidare under kapitel 7. Vilket bland annat får som konsekvens att kunder alla gånger inte får sina behov
tillgodosedda enligt planering. Omprioriteringar behöver ske, som leder till att vissa saker inte genomförs, eller senareläggs. Det kan handla om att fritidsaktiviteter inte blir genomförda som planerat och
avtalat. Lyckåsen har svårigheter att nyttja bussen, som är en resurs för verksamheten. De har svårt att
samordna sig med personalgruppen på Dadelvägen. Det finns skäl för Nytida att se över hur verksamheten kan förbättra inom detta område och uppnå följsamheten till avtalet.
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Kontaktmannaskap 12 och kontinuitet

Nytida arbetar med kontaktmannaskap, men använder begreppet stödperson. Det är stödperson och vice
stödperson tillsammans med kunden som gör planering, genomförandeplan och följer upp. Stödpersonen
har särskilt ansvar för att kunden får sina behov och önskemål tillgodosedda. Detta bidrar till hög kontinuitet och gott bemötande.
Alla kunder har en utsedd stödperson och en vice stödperson. Kunden har möjlighet att byta stödperson.
Kunderna har all rätt att ha synpunkter och får vara med och bestämma vem de vill ha hjälp från. Dock
är antalet personal begränsat, vilket påverkar möjligheterna att välja stödperson. Kunden har också rätt
att säga nej till all hjälp en dag. Kontinuiteten för den enskilde är god, då personalgruppen är stabil och
det är ett begränsat antal personal på enheten.
Rutiner och checklistor finns för vad uppdraget som stödperson innehåller. Varje kund har två timmars
planeringstid med sin stödperson varje vecka, då de planerar och utvärderar sitt schema och aktiviteter.
Kunden kan påverka och ha inflytande över sin tillvaro.
Kommentar
Verksamhetens arbete med kontaktmannaskap, stödperson, är välfungerande, samt i enlighet med
socialtjänstlagen och avtalet med Knivsta kommun 13. Kontinuiteten för kunden är god då personalgruppen är stabil och begränsad i antal.

Information, delaktighet och integritet

Som ett led att upprätthålla den enskildes integritet har verksamheten en policy om hur genomförandeplaner och social dokumentation ska skrivas. Personalen pratar inte om andra kunder med anhöriga och
pratar endast om den aktuella kunden om samtycke finns. Personalen pratar ofta om dessa frågor. Det
är personalens ansvar att stötta och hjälpa brukarna kring integritet.
Ledningen uppger att kunderna kan säga ifrån om det är något de önskar eller vill, exempelvis om
kunden bara vill ha hjälp från en kvinna eller en man. Kunden har också rätt att säga nej till viss hjälp
eller all hjälp en dag. Medarbetare berättar att de inte ska göra saker åt kunderna som de kan göra själva.
De ska själva göra så mycket som möjligt. Personalen har en pedagogisk roll och uppmuntrar kunderna
att göra nya saker.
Verksamhetens personal kommunicerar med kunden för delaktighet och för att veta vad den behöver
hjälp med och vad kunden kan själv. De tar inte över och gör det kunden kan göra själv. I genomförandeplanen och veckovisa planeringen mellan kund och kontaktperson kommer de överens om vad som ska
göras utifrån kundens önskemål. Lyckåsens medarbetar uppger att det inte alltid lyckas få till det, utifrån
att alla inte vill ha gemensamma aktiviteter, medan någon önskar det, eller att fleras behov krockar i tid
och då måste prioritering göras. När det händer försöker verksamheten kompensera.
I intervju med ledningen framkommer att nyanställda skriver under dokument om sekretess och tystnadsplikt och genomgår GDPR 14-utbildning. Nytida har e-postpolicy, och arbetar med internetsäkerhet
Sekretess diskuteras under APT. Då tas bland annat upp vad man kan säga till familj och anhöriga.
Verksamheten är noga med att vissa saker bara diskuteras i personalrummet.
Nytida använder begreppet stödperson istället för kontaktman, varför stödperson används i rapporten.
Avtal SN 2018/277
14 Dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR)
12
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Personalen berättar att de inte pratar med andra om kunderna. Vidare framgår att kunderna alternativt
god man har skrivit under dokument om vilka personer och verksamheter som personalen får prata med
gällande den enskilde, vilket underlättar i arbetet. Det svåraste är när kunder kommer och frågar om
annan kund är sjuk. Då gäller det att ha bra strategier för att hantera det på ett bra sätt. Personal pratar
med kunderna i deras lägenheter om sådant som andra inte ska höra.
Verksamheten arbetar med kundens delaktighet genom gemensamt framtagande och uppföljning av
genomförandeplanen för den enskilde. Om den enskilde vill kan anhörig vara med i framtagandet.
Gruppbostaden har husmöten där planering görs för vad som ska hända. 15 Alla kunder är välkomna,
men alla kommer inte. Varje vecka planerar varje kund med sin stödperson vad som ska hända och vad
kunden vill göra. På Lyckåsen sker planeringen mer individuellt än gemensamt i husmöten.
Verksamheten har ett samarbete med de anhöriga och företrädare, lämnar och tar emot information från
dem och genomför regelbundet aktiviteter där de anhöriga är inbjudna.
Kännedom om innehållet i avt alet/anbudet som Nytida har m ed Knivsta
kommun
I intervjuerna framkommer att ledningen har gått igenom det nya avtalet med medarbetarna. Även
kunderna har fått information. Vidare framkommer att verksamheten ännu inte kunnat genomföra allt
som utlovats i avtalet, exempelvis vad gäller fritidsaktiviteter och resor. De är medvetna om detta och
arbetar för att uppnå vad som avtalats.
Kunderna har alla fått en välkomstbroschyr med information om vad de ska kunna få och vad som gäller
i verksamheten. Informationen ges även muntligt berättar medarbetarna på Lyckåsen. Kunderna får ta
del av avtalet med kommunen.
Kommentar
Verksamhetens arbete med information, delaktighet och integritet direkt mot kund och anhöriga är
välfungerande, samt i enlighet med socialtjänstlagen och avtalet med Knivsta kommun. 16 Under rubrik
genomförandeplan finns uppgifter om att delaktigheten inte dokumenteras enligt Socialstyrelsens
allmänna råd.

Kultur- och fritidsaktiviteter

I insatsen bostad med särskild service ingår kultur- och fritidsaktiviteter, som ska tillhandahållas både
individuellt och gemensamt. 17 Kunderna har mycket aktiviteter att välja bland18. Det finns en aktivitetstavla där man kan se veckans aktiviteter. Kunderna är delaktiga och väljer aktiviteter under husmöten. Utöver det har kunderna enskilda aktiviteter som de planerar med sin stödperson. Verksamheten
har aktivitetsombud och ombuden på Dadelvägen och Lyckåsen samarbetar med varandra. Aktivitetsombuden håller på att sammanställa en aktivitetskatalog. Det finns även hälsoombud som arbetar
tillsammans med aktivitetsombud.
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2019 års kvalitets & verksamhetsberättelse 3.4

Avtal: SN 2018/277, 1 kapitel 1 § socialtjänstlagen och 15 kapitlet socialtjänstlagen,
Avtal: SN 2018/277
18 2019 års kvalitets & verksamhetsberättelse, 3.3, 3.4
17
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Ledningen berättar att personalen har informerats om vad som gäller utifrån det nya avtalet med kommunen, som innehåller krav och åtaganden vad gäller kultur- och fritidsaktiviteter. Ibland har det varit
svårt att få till en aktivitet utifrån planering av tid och resurser, men verksamheten har då erbjudit alternativ tid att genomföra aktiviteten på. Några av brukarna är aktiva, både i gemensamma och individuella
aktiviteter, andra är inte lika aktiva. Den planeringsdag som varje enhet ska ha med brukarna varje år
genomfördes inte under 2019. Ledningen uppger att verksamheten tidigare fått klagomål från anhöriga
gällande aktiviteter, men att det inte varit några klagomål på ett tag. Ledningen följer upp och arbetar
för att framöver uppnå vad som avtalats.
Lyckåsens medarbetare berättar att de har vissa stående aktiviteter. Flera kunder har många aktiviteter,
medan några inte vill ha så mycket aktiviteter. Kunderna har olika intressen och behov. Till husmöte,
då planering görs, är alla kunderna välkomna, men några väljer att inte komma. En period har de inte
haft husmöte varje vecka och då har de informerat och planerat exempelvis genom enskilda samtal.
Av olika skäl upplever Lyckåsens medarbetare att de inte kan uppnå avtalets nivå vad gäller kultur- och
fritidsaktiviteter. De har en kundgrupp som har olika önskemål, intressen och behov, ibland skulle fler
behöva vara i tjänst för att kunna genomföra de olika aktiviteterna. De har svårt att nyttja den
gemensamma bussen och har svårt att få till ett samarbete mellan de två gruppbostäderna Dadelvägen
och Lyckåsen då målgrupperna är så pass olika. Personalen lyfter att det i avtalet ingår aktivitetspeng
för de boende att nyttja till fritidsresa eller liknande. Detta användes inte under 2019.
Kund och anhörig har lämnat in klagomål på att kund inte får de önskade aktiviteterna, att Nytida inte
håller den avtalade nivån.
Kommentar
Nytidas arbete kring aktiviteter överensstämmer med socialtjänstlagen och till stora delar med avtalet
med Knivsta kommun. 19 Personalen framför att de hittills inte helt nått upp till vad Nytida utlovat i
avtalet. 20 Ett åtgärdskrav är att säkra upp att verksamheten framöver arbetar på sådant sätt att de avtalade
uppnås.

Dokumentation och informationsöverföring

Verksamheten dokumenterar i Safedoc. All personal har tillgång till systemet genom egen inloggning.
Varje enhet har en medarbetare som kan lägga upp nya användare, vilket gör att det går snabbt att få
behörighet. Grundbehörighet till verksamhetens övriga system är kopplad till anställningen, vilket gör
att man kommer åt dem direkt.
Enligt ledningen är journalsystemet uppbyggt utifrån Individens behov i centrum (IBIC), med förklaring
till alla rubriker. Det fungerar väldigt bra. I det fall att verksamhetssystemet är ur funktion sker dokumentation med papper och penna. När systemet fungerar igen förs dokumentationen in i journalen.
Dokumentation sker vid förändring och händelser av vikt. Kunden får del av sin dokumentation om och
när denne efterfrågar det, vilket hittills inte har hänt.
Vid överlappningen mellan arbetspassen sker muntlig rapportering om viktiga händelser. Personalen
informerar även varandra genom anteckningar i en gemensam bok/kalender samt e-post.
19
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Se 1 kapitel 1 § socialtjänstlagen och 5 kapitlet 4 § socialtjänstlagen, Se Avtal: SN 2018/277
Se Avtal: SN 2018/277 och i inför avtal inlämnat underlag från Nytida gällande fritid- och kulturaktiviteter.

Personalen ska läsa journalen i Safedoc och sin e-post, när de går på sitt pass. Det finns bra funktioner i
systemet som gör att det är lätt att hitta just det man behöver. Personalen uppger att Safedoc fungerar
bra. Journaldokumentationen utgår från genomförandeplanen för kunden. Det är enkelt att dokumentera
både i social- och HSLjournal och det är enkelt att ha kontakt med sjuksköterska via Safedoc. Som stöd
för personalen har varje enhet en medarbetare med särskild behörighet och ansvar för att ge kollegorna
stöd i Safedoc och journaldokumentation. Lyckåsens personal berättar att de har checklistor som stöd i
arbetet. Listor som de arbetar aktivt med.
Personal uppger att de inte vet om verksamheten har något system att säkerställa att alla har tagit del av
dokumentationen. I granskad dokumentation framgår att dokumentationsgranskning är en av de egenkontroller som verksamhetschefen ansvarar för.
Mellan medarbetare och ledning sker kommunikationen muntligt eller skriftligt via e-post eller sms,
samt vid APT. Det framkommer att personal är osäkra på om all information från och till ledningen når
hela personalgruppen.
Kommentar
Ledning och personal ger en samstämmig bild av att verksamhetssystemet för dokumentation fungerar
väl och att de har fungerande rutiner för inloggning, journalföring och informationsöverföring. I uppföljningen har ingen dokumentationsgranskning genomförts, förutom av två genomförandeplaner, vilka
hade ett respektfullt språk och innehåll och beskrev väl när och hur olika aktiviteter ska ske. Däremot
fanns brister vad gäller uppgifter om den enskilde, företrädare, eller anhöriga varit delaktiga och på
vilket sätt, under framtagandet av genomförandeplanen. Se vidare i avsnitt om genomförandeplaner i
rapporten.
Uppföljningen visar att Nytida arbetar i enlighet med föreskrifterna och de allmänna råden kring
dokumentation, samt avtalet med Knivsta kommun. 21
Det framgår att verksamheten på olika sätt fortlöpande arbetar med kvalitetshöjande insatser vad gäller
dokumentation.
Informationsöverföring verkar välfungerande inom verksamheten. Dock framkommer att personal är
osäker om all information från ledningen når till alla medarbetare.
Utvecklingsområde
-att tydliggöra i dokumentationen hur den enskilde, anhöriga/företrädare deltagit i genomförandeplanen.
-säkerställa att informationsöverföring mellan ledning och medarbetare sker på sådant sätt att all
personal upplever att de har fått den information som de behöver.

Genomförandeplaner

Verksamheten mottar beställning från biståndsenheten skriftligen via post och skickar genomförandeplan dit per post. Det finns ingen digital integration mellan Nytidas och kommunens journalsystem.
Personalen på Lyckåsen berättar att syfte med genomförandeplanen är att komma överens mellan
verksamheten och kunden om och tydliggöra mål och dokumentera hur kunden vill ha det. Arbetet med
21
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Se SOSFS 2014:5, 11 kap. 5 § SoL samt Avtal: SN 2018/277

genomförandeplanen bidrar till att verksamheten lär känna kunden. Genomförandeplanen följs upp
minst en gång per halvår och oftare vid behov. Uppföljning sker en gång per år med biståndshandläggare.
Inför denna uppföljning skickades två avidentifierade genomförandeplaner in för granskning från Lyckåsen. Innehållet i dessa genomförandeplaner har analyserats utifrån Socialstyrelsens allmänna råd om
genomförandeplaner. 22 I tabellen nedan under kolumnen ”Uppfyllt?” innebär svaret ja att de genomförandeplaner som granskats har det som Socialstyrelsens anser bör framgå av en genomförandendeplan.
Svaret delvis innebär att en av de granskade genomförandeplanerna har det som efterfrågas, eller att
båda har vissa delar av det som efterfrågas men saknar andra delar. Svaret nej betyder att information
om det som efterfrågas saknas i båda granskade genomförandeplanerna.
Genomförandeplanerna har ett respektfullt språk, beskriver ingående insatser som ska genomföras, när
och hur. Mål och delmål finns delvis angivet. Framkommer inte att veckoplanering ska göras eller annan
tid med stödperson. Det framkommer när den är sammanställd, men inte när den är fastställd, eller när
den ska följas upp. I flertalet är det oklart om och hur kunden och dess företrädare varit delaktiga i
upprättandet. Det saknas uppgifter om samverkan.
2 granskade genomförandeplaner från Lyckåsen
Vad som bör framgå av en genomförandeplan enligt Socialstyrelsens allmänna råd:
Vilket eller vilka mål som gäller för insatsen enligt nämndens beslut
Om insatsen innehåller en eller flera aktiviteter hos utföraren, vilket eller vilka mål som
gäller för varje aktivitet
Vem hos utföraren som ansvarar för genomförandet av varje aktivitet
När och hur olika aktiviteter ska genomföras
Hur utföraren ska samverka med nämnden, andra utförare eller andra huvudmän, t.ex. hälsooch sjukvården, skolan eller Arbetsförmedlingen
När och hur insatsen som helhet eller olika aktiviteter som ingår i insatsen ska följas upp
Om den enskilde har deltagit i planeringen och i så fall vilken hänsyn som har tagits till hans
eller hennes synpunkter och önskemål
Vilka andra personer som har deltagit i arbetet med att upprätta genomförandeplanen
När planen har fastställts, och när och hur planen ska följas upp

Uppfyllt?
Delvis, 2/2
Delvis, 2/2
Delvis, 2/2
Ja, 2/2
Nej, 2/2
Nej, 2/2
Ja,1/2
Nej, 1/2
Delvis, 1/2
Nej, 1/2
Delvis, 2/2

Kommentar
Avtalsuppföljningen visar att genomförandeplanerna är respektfulla och beskriver ingående insatser
som ska genomföras. Vissa uppgifter och aktiviteter saknas, vilket gör att de inte helt överensstämmer
med Socialstyrelsens allmänna råd om genomförandeplaner. 21 Ett utvecklingsområde blir därför att
verksamheten ser över vad de behöver förändra så att verksamheten helt och hållet arbetar utifrån de
allmänna råden. 23

Brukarnöjdhet

Nytida genomför kundundersökningar för att mäta enskildes grad av nöjdhet. Kunden fyller i kundundersökningen digitalt, vid behov med stöd av närstående/god man. Det sker även genom samtalen
mellan kund och stödperson/personal, samt genom eventuella synpunkter och klagomål.
22
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SOSFS 2014:5

Verksamheten genomför årligen brukarundersökning från Sveriges kommuner och regioners, SKR.
Intern undersökning med olika teman ”Nytida frågar” genomförs några gånger per år. Det har ett par
enkla frågor som kunderna få svara på, t ex ”vilken aktivitet tycker man mest om?” Syftet är att berika
och inspirera varandras verksamheter. Resultat delges kunderna vid husmöte. Genomgång görs vid APT
med personalen. Utifrån resultat tas en handlingsplan fram.
Kommentar
Nytida bedriver ett gott arbete kring att mäta samt följa upp brukarnöjdheten. Detta arbete går i linje
med avtalet med Knivsta kommun, krav om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, samt
Socialstyrelsens allmänna råd för egenkontroll. 24

7. Systematiskt kvalitetsarbete

I Lyckåsens kvalitets- och verksamhetsberättelse 2019 framgår att verksamheten arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Arbetssättet är väl förankrat hos alla medarbetare och genomsyrar hela organisationen, enligt ledningen. Qualimax är ett ledningssystem för såväl kvalitet, miljö och arbetsmiljö och
består av Ledning, Mätning, Förbättring och Dokumentation. Nytidas kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy är grundpelarna för Ledning i Qualimax. Det ingår tydliga kvalitetsmål och mätbara nyckeltal
relaterade till bland annat mätningar av kundnöjdhet, klagomål, miljöpåverkan, avvikelser, social dokumentation samt pågående och genomförda förbättringar.
Till stöd för sitt systematiska kvalitetsarbete har verksamhetschefen bland annat tillgång till dokumenten: Kvalitetsåret 2020 och HR verksamhetsår 2020. Dokumenten anger kvalitetsaktiviteter och HRaktiviteter månad för månad.
Lokala kvalitetsmål är att ha korttids sjukfrånvaro på max 3,5%, samt 75% svarsfrekvens på egenkontroll, brukarundersökning och personalens teambarometer. Verksamheten uppfyller samtliga mål
förutom sjukfrånvaro som på Lyckåsen är något högre, 3,8%, men fortfarande ett godtagbart resultat
inom Nytida.
Lyckåsens personal berättar att de arbetar med rutiner och checklistor. De gör riskbedömningar och
handlingsplaner. De har en avvikelsehantering. Avvikelser och tillbud tas upp på APT. De har även en
förbättringslogg där de skriver upp förslag på förbättringar och genomförda förbättringar. Personalen
berättar att de delegeras olika utredningsuppdrag och får återkomma med förslag på åtgärder och hur de
ska arbeta framöver.

Egenkontroller
Nytida genomför egenkontroll enligt alla delar i SOSFS 2011:9. Genom egenkontroll säkras verksamhetens kvalitet. Egenkontroll innebär framför allt att medarbetare dagligen kontrollerar sitt utförda
arbete, med stöd av rutiner och checklistor i ledningssystemet. I dokumentet ”Metod och arbetssätt för
att utöva egenkontroll och för att säkerställa att verksamhetens personal arbetar med de processer och
rutiner som ingår i ledningssystemet” beskriver Nytida bland annat syfte, metoder, omfattning gällande
arbetet med egenkontroller.
24
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Två gånger per år genomför verksamhetschefen tillsammans med medarbetare en egenkontroll som
består av ett stort antal frågor. Frågorna besvaras i Q-maxit, Ambeas IT-stöd för ledningssystemet
Qualimax. Syftet med Egenkontrollen är att ge uppslag och identifiera områden för förbättringsarbete i
verksamheten. Egenkontrollen utgör också ett underlag för kvalitetsutvecklaren inför kvalitets- miljöoch arbetsmiljötillsyn.

Synpunkter och klagomål
Klagomål eller synpunkter ses som en viktig del av utvecklingsarbetet. Blanketter för detta finns lätt
tillgängliga i verksamhetens entré och rapporteringen kan ske anonymt. Nytida har en kundombudsman
som är behjälplig för de som vill lämna synpunkter på verksamheten. Nytida har ett rutindokument
gällande synpunkter och klagomål som bland annat beskriver syfte, identifiering, mottagande, åtgärdande, ansvar. 25 Synpunkter och klagomål kommer in via blanketter eller så rings de in till personalen eller
ledningen, men oavsett så följs dessa upp.
I verksamhetsberättelserna står det att båda gruppbostäderna har fått två klagomål, ett från grannar och
ett från anhöriga. Det korrekta är att det bara gäller Lyckåsen.
Personalen informerar och lämnar ut informationsbroschyr till alla kunder så att de vet hur de kan lämna
synpunkt och klagomål. Personalen kan inte minnas att de fått återkoppling på APT över inkomna
klagomål.

Avvikelser och lex Sarah
Sedan verksamhetsövergången i april 2019 har all personal utbildats i att arbeta med Nytidas system för
att registrera avvikelser och förbättringsområden, Qmaxit. Under året har personalen fortlöpande registrerat avvikelser och enligt rutin följs de upp vid varje APT så att all personal kan vara delaktig i att
diskutera, analysera och planera åtgärder. Detta för att säkerställa att kvalitetsarbetet är levande och
ständigt strävar framåt. Avvikelser kategoriseras i 4 allvarlighetsgrader där nivå 3 och 4 rapporteras
direkt till kvalitetsavdelning och regionchef. Inga avvikelser med allvarlighetsgrad 3-4 har rapporterats
under året. Som komplement registrerar personalen i Qmaxit även förbättringsområden för att på samma
sätt kunna förbättra verksamhetens kvalitet. Detta följs upp vid APT.
Nytida har riktlinje för arbetet med lex Sarah. Rutiner för avvikelser och lex Sarah finns och ska enligt
ledningen vara kända i personalgruppen. I intervjuerna framkommer att det finns osäkerhet i personalgruppen om vad som gäller sedan verksamhetsövergången. Lex Sarah utredningar görs av Nytidas
kvalitetsavdelning, i deras avvikelsesystem. Verksamheten har inte haft några allvarligare incidenter.
Avvikelsehantering görs för att säkra upp verksamheten, enligt personalen. Avvikelser i verksamheten
kan handla om en aktivitet som inte blivit av, något som blev inställt, exempelvis för att de inte fått in
en extra personal. En avvikelse kan också handla om våld mellan kunderna eller självskada. Avvikelser
i verksamheten handlar ofta om missar av olika slag, såsom rutiner som inte följs, tider som missats,
taxi som inte blivit bokad, fall. En medvetenhet om vikten av avvikelsehanteringen finns, liksom en
öppenhet om att verksamheten troligen rapporterar färre än vad som faktiskt sker. Medvetenheten är
god grund för förbättringsmöjlighet.

25
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Kommentar
Verksamheten bedriver ett gott arbete kring kvalitetsfrågor. Det finns rutiner som stöder arbetet. Det har
dock framkommit att det finns en osäkerhet bland personalen om vad som gäller efter verksamhetsövergången gällande hanteringen av synpunkter och klagomål, avvikelser och lex Sarah. Trots det
är de väl införstådda i vad det handlar om och hur de arbetar med det i praktiken.
Ett krav är att verksamheten, för att fullt ut arbeta i enlighet med avtalet, säkerställer att rutinerna är väl
implementerade. 26

8. Uppföljning av kommunal hälso- och
sjukvård
Basal hygien
Socialstyrelsens föreskrift 2015:10 anger krav om basal hygien för socialtjänst och LSS bostad. I överenskommelse mellan kommunerna och Vårdhygien anges att följsamheten till basala hygienrutiner och
klädregler ska vara 100% samt att egenkontroll observationsmätningar ska utföras för att följa följsamheten 27
Utbildning
Ledningen kräver att alla medarbetare genomgår en webutbildning i basal hygien.
Medarbetare berättar om en webkurs där man får diplom och att diplomet också skickas till sjuksköterska.
Hygienombud
Det finns till kommunen namngivna hygienombud som kallas till hygienombudsträff med hygiensjuksköterska från Vårdhygien och kommunens MAS. Senaste tillfället då utbildning att observationsmätning genomfördes, krockade med en egen utbildningsinsats.
Medarbetare berättar att någon i personalgruppen är hygienombud, oklart för dem vem.
Egenkontroll
Ledningen anger att den egenkontroll som görs är två gånger per år då frågor besvaras av verksamhetschef med hjälp av sjuksköterska, om rutiner följs och om webutbildning genomförts. Detta följs upp
på övergripande nivå av MAS. Det finns mallar för mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och
klädregler som kan användas. På fråga om specifikt observationsmätningar är det enligt ledningen
möjligt att starta upp.
Medarbetare berättar att någon mätning på boendet inte sker och att egna kläder används. Här har medarbetare bett om att få arbetskläder. Engångsmaterial finns.

26
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Kommunens MAS berättar om gällande klädregler och informerar om naglar. Detta relaterat till att en
av medarbetarna har mycket långa konstgjorda lackade naglar vid tillfället. Medarbetaren jobbar i verksamheten under aktuell dag.

•

Åtgärder:
Säkerställ att basala hygienrutiner och klädregler följs. Tillse att personalen har arbetskläder
som tvättas på arbetsplatsen.

•

Varje medarbetare ska ta ansvar för att inte ha långa naglar eller konstgjorda naglar (alla
former) i arbetet på gruppbostad.

•

Starta upp egenkontroller i verksamheten i form av observationsmätningar på Lyckåsen.
Kommunens MAS är behjälplig i lärandet om metoden för hygienombuden om behov finns.
https://www.akademiska.se/for-vardgivare/sektioner/Vardhygien/kommunal-vard/matningbhk/

Ordinat ioner och inst ruktioner f rån leg. personal samt deleger ing och
tillgänglighet
För patientsäkerheten krävs samarbete, kommunikation och tydlighet gällande utförande av hälso- och
sjukvårdsåtgärder som är delegerade eller ordinerade av leg. personal till omsorgspersonal.
Dokumentation av åtgärder
På Lyckåsen dokumenteras åtgärder i journalsystemet och ordinationerna från leg. personal finns att se
där, det är tydligt. Medarbetare har också checklistor och påminnelser med hjälp av telefon.
Det är viktigt att ta del av den senaste dokumentationen, vilket är rutin på boendet.
Delegering
Sjuksköterska har övertagit läkemedelsansvaret för sammanlagt tre brukare på de två boendena. Läkemedelsadministration delegeras av sjuksköterska till boendets medarbetare. Rehab gjorde en översyn
vid verksamhetsövertagandet och säkerställde delegeringar för t e x ståskal samt insatser som är aktuella
när brukare vistas på daglig verksamhet.
Rehabinsatser
På Lyckåsen har arbetsterapeut varit flertal gånger kring en brukare och bra instruktioner finns att följa,
dock fick endast chefer information första gången berättar medarbetare.
Ett träningsprogram som inte var individanpassat från sjukgymnast, fanns att följa för en brukare med
rörelsehinder. Efter påtalande från personal ändrades detta.
Förflyttningsutbildning
Ledningen anger att generell förflyttningsutbildning ges till nya medarbetare och att de ges instruktion
vid enskilt tillfälle när ny ordination ges vid förskrivning av lyft. I patientsäkerhetsberättelsen framgår
att personalen på Lyckåsen fått utbildning i arbetssätt gällande hjälpmedel.
Till medarbetare på Lyckåsen har utbildning/instruktion getts i hantering av personlyft i det enskilda
fallet, någon generell förflyttningsutbildning har medarbetare inte deltagit i.
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Åtgärder:
• Säkerställ att Lyckåsens medarbetare får den generella förflyttningsutbildningen då det
framgår vid intervju att de inte erhållit detta. Skilj på generell förflyttningsutbildning
och instruktion i det enskilda fallet.
Riktlinjer och rut iner
Verksamheten omfattas av Socialnämndens beslutade riktlinjer inom hälso- och sjukvårdsområdet samt
de länsövergripande styrdokumenten i VIS, vid sidan av lagstiftning och föreskrifter.
Vård i samverkan – länsgemensamma styrdokument
Förutom rutiner i verksamhetens ledningssystem anger ledningen att det finns kännedom om Vård i
samverkan, VIS.
Förskrivning av hjälpmedel och antidecubitusmadrass
Ledningen beskriver att riktlinjer och rutiner gällande förskrivning följs enligt det som Klara
kompetens 28 fått från kommunen.
Kommunerna i länet har riktlinjer som anger krav på att förskrivare ska delta i Uppsala läns förskrivningsutbildning för att få förskriva tekniska hjälpmedel, oavsett tidigare erfarenhet och utbildningar i
andra län.
På frågan om hur det säkerställs att verksamhetens leg. personal har genomfört förskrivarutbildningar
anger ledningen att sjuksköterska har genomgått utbildning för madrassförskrivning samt att samma
sjuksköterska anmält sig till utbildning i vår. Det framgår inte av informationen i HUL:s system att
rehab från Klara Kompetens genomgått avsedd utbildning för dem.
Nödvändig tandvård och munhälsobedömning
Det finns kännedom om principen om nödvändig tandvård och munhälsobedömning. Enligt sjuksköterska görs ingen årlig munhälsobedömning hos brukare på boendena då alla besöker sin tandläkare
och munhälsa bedöms där.
Åtgärder:
• Säkerställ att kravställd utbildning gällande förskrivning är genomförd. MAR beskriver
att leg. personal kan logga in i systemet och se genomförda utbildningar. Utifrån detta
kan verksamheten se status för genomförd utbildning.
Kvalitetsgranskning läkemedelshanter ing
Enligt föreskrift om hantering av läkemedel, HSLF-FS 2017:37, är vårdgivaren skyldig att årligen
genomföra kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen.
Vid fråga om verksamhetens avtal med apotek för genomförandet anger sjuksköterska att det förekommit granskningar i andra verksamheter inom Nytida och att det bör komma en granskning under året
eftersom föreskriften anger att det ska ske årligen.
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Klara kompetens är den verksamhet inom Ambea som ansvarar för hälso- och sjukvård.

•

Åtgärder:
Säkerställ att företagets avtal med apotek om kvalitetsgranskning omfattar LSS gruppbostad,
där sjuksköterska och medarbetare hanterar läkemedel. Planera för granskning under året,
senast 2021 om coronapandemin inte tillåter granskning under 2020.

Systematiskt kvalit etsarbete, pat ientsäkerhet
I Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete 29 beskrivs vad som
krävs för att ha kontroll på verksamhetens kvalitet och säkerhet och att det årligen ska dokumenteras.
Avvikelsehantering och kvalitetsråd
Ledningen redovisar i patientsäkerhetsberättelsen att dialog kring avvikelser sker på kvalitetsråd, och
att närvarande där är verksamhetschef och/eller gruppchef och sjuksköterska. 33 av 41 avvikelser
på Lyckåsen utgörs av fall, åtta består av läkemedelsavvikelser. En omfattande beskrivning finns för
båda gruppboendena om mål och mått för resultatuppfyllelse inom nio vårdområden.
Ledningen berättare vidare att ett generellt mål är att minska antalet läkemedelsavvikelser oavsett reell
förekomst. Fokus ligger i huvudsak på att utarbeta arbetssätt så personalen blir tryggare och säkrare för
de brukare som har hälso- och sjukvårdsinsatser. Kvalitetsråden sker i anslutning till APT och sjukgymnast deltar utifrån behov.
Medarbetare diskuterar inträffade avvikelser på APT och mellan varandra. Gällande läkemedel är det
generellt mycket få avvikelser och läkemedelshanteringen går bra utan stressmoment. Avvikelser hanteras i verksamhetssystemet för kvalitetsarbete.
Riskbedömningar
Vid inskrivning och var sjätte månad sker individuella riskbedömningar gällande nutrition, munhälsa,
trycksår och fall. Hälsoplaner upprättas. Sjuksköterska berättar att det kring fallincidenter går att blanda
in fler professioner för att titta på hela situationen och arbeta bättre med fallprevention.

•

Utvecklingsområde:
Då fall utgör 75% av alla avvikelser är sjuksköterskans tankar kring teamarbete en viktig
aspekt och ger nya möjligheter till en god fallprevention.

9. Enkät Biståndsenheten

Biståndsenheten har besvarat enkät utifrån avtals- och verksamhetsuppföljningen. Rutinen är att handläggaren har kontakt med utföraren och gör uppföljning minst en gång per år, samt vid behov.
Biståndshandläggarnas kontakt med Lyckåsen varierar mellan att ha kontakt varje månad till varje
halvår. Biståndshandläggarna upplever att kunderna delvis eller till stor del får omvårdnad utifrån sina
behov, att kvaliteten är bra och att både kunder och anhöriga till stor del eller delvis är nöjda med
insatsen.
Förbättringsförslag som inkommit från Biståndsenheten är att verksamheten på Lyckåsen har en högre
flexibilitet.
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Kommentar
Enligt Biståndsenhetens har Lyckåsen en bra verksamhet, men skulle kunna bli än bättre med högre
flexibilitet.

10. Arbetsmiljö och personalfrågor

Nytida har en arbetsmiljöpolicy som anger att deras arbetsmiljöarbete bygger på företagets vision och
värderingar. Målsättning är att skapa en hälsosam, säker och hållbar arbetsmiljö genom att uppfylla
gällande lagar och krav inom arbetsmiljöområdet med hjälp av ett engagerat ledarskap med god
kompetens. Medarbetarna är Nytidas viktigaste tillgång. Det är medarbetarnas kunskap och engagemang
som gör skillnad och skapar kvalitet för den enskilda individen. I dokumentet anges bland annat medarbetares, skyddsombuds och ledares ansvar.
Ledningen uppger att verksamhetschefen finns tillgänglig både direkt på plats i verksamheten men är
också tillgänglig för verksamheten på annat sätt. Enligt avtalet är verksamhetschef 33% på respektive
gruppbostad, men i praktiken skiljer det sig, periodvis är hon mer på ena stället och mindre på det andra.
Det varierar utifrån behov på respektive ställe. Personalen upplever att verksamhetschefen är tillgänglig,
kommer när det behövs, svarar snabbt via e-post och är lätt att nå per telefon. Verksamheten har en
gruppchef som arbetar på heltid med de båda gruppbostäderna i Knivsta.
Gruppchefs uppdrag är att leda och fördela arbetet, att finnas tillgänglig och ha ett visst ansvar för
arbetsmiljö, ekonomi och kunder. Gruppchefen är på Lyckåsen några gånger i veckan, ingår i
grundschemat. Personalen uppger att gruppchef finns tillgänglig vid behov.
Ledningen berättar att tre chefskollegor i Knivsta/Uppsala täcker upp för varandra vid frånvaro. För
gruppcheferna är det samma system, det ska alltid finnas någon i tjänst. Chefsjouren finns, men kan inte
användas i personalfrågor, såsom förstärkning eller vikarier, enligt personalen. Det har inte funnits
behov av att kontakta chefsjouren enligt Lyckåsens personal. Enligt avtalet ska verksamheten meddela
kommunen vem som ersätter chef vid frånvaro. Detta har inte skett tidigare, men sker nu sedan sommaren 2020. Personalen får i god tid information om ersättare för chef.
Verksamheten har APT en gång i månaden förutom i juli. Verksamhetschefen leder APT men gruppledare är med. En gång per år genomförs medarbetarsamtal. Utöver detta genomförs uppföljning på
medarbetarsamtalet plus lönesamtal, vilket innebär tre samtal per år.
Personalen gör en trivselenkät var 6:e vecka där de via en länk på mejl svarar på några korta frågor
gällande bland annat trivsel och arbetsbelastning. På så sätt kan verksamheten följa upp och åtgärda
eventuella avvikande trender i ett tidigt skede. 30
Ledningen uppger att det är viktigt att ha ett gott samarbete med medarbetarna och de uppfattar att så är
fallet.
Ledningen berättar att arbetsskador och tillbud rapporteras. Verksamheten har haft avvikelser utifrån
arbetsmiljö, exempelvis på grund av hotfull stämning och fysiskt våld på Lyckåsen, samt utifrån arbets-
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tyngd. Sjukfrånvaron ligger på 3,8 %. Till sitt stöd har ledningen och verksamheten företagets kvalitetsavdelning och stödfunktion från HR. Det är en styrka i verksamheten att uppgifterna om exempelvis
arbetsmiljö följs på flera nivåer i Nytidas regionledning och sektorledning, vilket gör att de enklare kan
sätta in stöd om de upptäcker att behov av stöd uppstår.
Vid intervjuerna uppges att ledningen har huvudansvar för bemanningen, men vid akuta vikariebehov
har alla medarbetare ansvar att ta in vikarier och ibland kan man behöva stanna kvar tills man blir avlöst
av ny personal. Extra bemanning tas in någon gång varje vecka. Vid inplanerade aktiviteter finns tre
personal i tjänst. Vid kundernas lov och semestrar tar verksamheten in extra personal.
Lyckåsens personal berättar att samarbetet mellan medarbetarna fungerar bra, men de ses inte ihop så
mycket, då de arbetar utifrån schema och all personal inte möter varandra i arbetsvardagen. De har god
kontakt även via telefon och e-post för att kommunicera om arbetsplaneringen. Tre av medarbetarna har
arbetat på Lyckåsen i 20 år, några i 3-5 år. Personalen stannar för kundernas skull. ”Vi blir som en liten
familj med dem. Blir kanske för nära.” säger de under intervjun.
På Lyckåsen är arbetsmiljön ansträngd sedan verksamheten utökade med en kund. Enligt ledningen har
personalen slitit hårt och upplever att det är tufft. Sedan utökningen har verksamheten utökat
bemanningen till tre personal vissa dagar. På Lyckåsen är kundgruppen mer heterogen och flera har
omfattande stödbehov, medan andra har ett litet stödbehov. Personalutrymmet har minskat på Lyckåsen,
då de tidigare använda den sjätte lägenheten samt ordinarie personalutrymme som kontor-, mötes- och
jourrum.
Personalen på Lyckåsen berättar under intervjun både att arbetsmiljön är ganska bra, samtidigt som flera
av dem inte mår bra utifrån sin arbetssituation. De hinner göra det som absolut måste göras, men inte ge
varje kund allt det som de kommit överens om i genomförandeplanen, tex egentid och aktiviteter. De är
uppdelade i två arbetslag och i det ena är det flera i personalen som är praktiker, medan i det andra är
det flera som har sina styrkor vad gäller samtal med brukarna och genomföra andra mer tidskrävande
arbetsmoment, vilket bidrar till att de har svårare att få tiden att räcka till det som måste göras.
Vad gäller den fysiska arbetsmiljön så är det lite trångt i kunds lägenhet med rullstol och permobil.
Utrymmet är enligt reglerna tillräckligt och godkänt, men personalen upplever det ändå som lite för
trångt. Personalen skriver avvikelser och tillbud, samt tar upp dem på APT. Rutiner finns, men kan vara
svårt att ha tid att skriva ner avvikelserna och tillbuden.
Personalen säger att de kan kommunicera med ledningen, men upplever att det kan vara svårt att nå fram
med budskapet. Ibland når inte information fram till alla, eller att information inte inhämtas från hela
gruppen. Upplevelse finns om att ledningen har en favorit bland personalen. De diskuterar denna typ av
frågor vid APT, vilket kan bli svårt, men de löser det. APT har de en gång per månad, tre timmar, men
ska utökas till fyra timmar per gång. Skyddsombud har begärt MBL 6:6a. 31
Lyckåsens personal upplever att de inte riktigt har landat bra i processen sedan Nytida tog över och
sedan verksamheten utökades med ytterligare en kund. Det har varit mycket förändringar utan att de
hunnit att processa det klart.
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Med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6 a§ kan skyddsombud göra en begäran om åtgärder kring arbetsmiljö eller arbetstider.

Kommentar
Avtalsuppföljningen visar att Lyckåsen har rutiner och system för arbetsmiljöarbete. Både ledning och
personal upplever att de har en god kommunikation mellan varandra, samtidigt som personalen upplever
att de inte når fram med sitt budskap alla gånger, eller att alla inte får all information från ledningen.
Resurser verkar inte kunna nyttjas på optimalt sätt, vilket får negativa konsekvenser för både kunder och
personal. Nytida har ett arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen och ska upprätthålla en god arbetsmiljö. Den familjära situationen som beskrivs finnas på Lyckåsen, kan innebära att gränser suddas ut
och att det professionella förhållningssättet urholkas. Vilket Nytida behöver ha i beaktande. Bedömning
görs att ett utvecklingsområde för verksamheten är arbetsmiljön och kommunikationen på Lyckåsen. 32

Risksituationer, brand, hot och våld

Verksamheten har en brandansvarig som har gått tvådagarsutbildning. Även övrig personal har fått
utbildning, men inte lika omfattande. Rutiner finns, bland annat för utrymning och månadskontroller.
Ansvaret delas med kommunens ansvarige för fastigheten. Ledningen uppger att det fungerar bra i samarbetet med kommunen. Under höstperioden har man tema brandsäkerhet, då inventerar verksamheten
kring varje kund. Brandövningar kan vara svåra att genomföra med kunderna då de kan bli oroliga och
få panik.
För kundernas, personalens och närståendes säkerhet finns skriftliga rutiner för hot och våld samt
riskbedömningar för varje kund. Dessa revideras två gånger per år eller vid behov. Om det inträffar
någon incident gällande hot och våld skriver verksamheten avvikelser och utreder dessa. Handlingsplan
finns och de gör riskbedömning utifrån hot och våld.
Lyckåsen har inte haft brandtillbud. Vid ett tillfälle larmade grannar då de uppfattade att någon eldade
på altan, men det var en fotogenlampa och myggjagare som användes. En gång har brandcentralen
stängts av misstag, varför de har märkt upp den tydligare, för att undvika upprepning.
Kommentar
Verksamheten arbetar med risksituationer i enlighet med avtalet med Knivsta kommun. 33

Kompetens

Samtlig ordinarie personal har undersköterskeutbildning eller motsvarande. Sedan verksamhetsövergången i april 2019 har all personal genomgått en tvådagarsutbildning om Nytidas värderingar, pedagogiska ramverk, LSS lagstiftning, kunskap om diagnoser och funktionsnedsättningar med mera. 34
Verksamheten har individuella kompetensplaner för varje medarbetare och för den samlade personalgruppen finns en kompetens- och utvecklingsplan som gäller för årets utbildningar. Ambea där Nytida
ingår, har utbildningsplattformen Lära med tillgång till mycket utbildning och kompetenshöjande
insatser. Lära har ett brett utbud från arbetsmiljö, till metoder såsom lågaffektiv bemötande och Motiverande intervju (MI). En del är webbaserat. Introduktionsutbildning är skräddarsydd och riktat till
verksamhetens medarbetare.
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Gruppchefen har ansvar för och genomför viss intern utbildning inom verksamheten, exempelvis gällande kvalitetssystemet och i dokumentationssystemet. Var och en har ansvar och delar med sig av sin
kompetens och erfarenhet. Personalen och ledningen har en generös inställning gällande detta.
Kompensutveckling som personalen genomgått sedan 1 april 2019.
- Nytidas grundutbildning, två dagar
- Tydliggörande pedagogik, två dagar
- Webutbildning arbetsmiljö, vårdhygien, livsmedelshygien, GDPR, Vår Värld (företagets
värderingar), IT-säkerhet, brandläggande brandkunskap samt uppdraget som stödperson.
Kommentar
Personalen inom verksamheten har genom utbildning och erfarenhet kompetens i enlighet med avtalet
med Knivsta kommun. 35

Handledning

Tillgång finns till handledning internt och externt. Ledningen planerar att genomföra handledning under
våren. Personalen berättar att de även får handledning och stöd från habiliteringen.
Kommentar
Verksamhetens möjlighet till handledning för personalen bedöms vara i linje med Knivsta kommuns
avtal med verksamheten. 36

Samverkan

Målet med samverkan är att kvalitetssäkra och berika verksamheten, tillföra idéer och kompetens, enligt
verksamhetens kvalitets- och verksamhetsberättelse 2019. Verksamheten samverkar mycket internt och
externt, både på chefsnivå och via ombuden, såsom aktivitetsombud. Olika forum för samverkan finns
inom Nytida, såsom ledningsgruppsmöten varje månad bestående av verksamhetschefer och gruppchefer i Uppsala-Knivsta. Aktivitetsombud träffas dels lokalt och även i ett större nätverk några gånger
per termin för att planera och samordna aktiviteter för Nytidas boenden i Uppsala-Knivsta.
Samverkan har skett med primärvård, psykiatri, habilitering och specialistsjukvård. Samverkan sker
löpande med Knivsta kommun, såsom med handläggare och daglig verksamhet. Samverkan sker även
med Knivstafastigheter gällande verksamhetens lokaler och kundernas lägenheter. Ytterligare samverkan sker med FUB Uppsala Län där kunderna deltar i deras utbud av aktiviteter. En del samarbeten har
varit igång redan innan verksamhetsövergången. 37 Verksamheten har samverkan med de anhöriga, både
utifrån individuell nivå, men även som grupp. De bjuds in regelbundet till olika aktiviteter. Under året
har uppföljningsmöten kring enskilda individer hållits med kommunens handläggare, anhöriga och företrädare.
Verksamheten samarbetar med lokala gymnasieskolan och dess språkintroduktion där nyanlända studerar vård- och omsorgsprogram. Verksamheten har under 2019 tagit emot två elever på praktik och
ordinarie personal har utbildats till handledare.
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Kommentar
Verksamheten bedöms ha bra samarbete med samarbetspartners, såsom sjukvården, Vård- och omsorgskontoret och åtminstone en frivilligorganisation, vilket överensstämmer med kommunens avtal, samt
med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 38 Bedömning görs att det skulle gagna kunderna
om verksamheten hade mer samarbete inom kultur- och fritidssektorn, exempelvis inom frivilligsektorn,
såsom volontärer och idrottsföreningar.
Som framkommit tidigare i rapporten gällande genomförandeplaner så saknas det där dokumentation
gällande samverkan med andra, såsom ovan nämnda samarbetsparter.
Ett utvecklingsområde för verksamheten är att tydliggöra och dokumentera det samarbete som verksamheten har både utifrån individnivå, men även grupp- och verksamhetsnivå. Ett annat utvecklingsområde är att få till stånd ett samarbete med fler verksamheter inom kultur- och fritidssektorn.

11. Ekonomi

Granskning av fakturering från Nytida AB till Knivsta kommun

Leverantörsfakturor från Nytida AB för verksamheten Lyckåsen och Dadelvägen är granskade och
bedömningen är att faktureringen sker i enlighet med gällande avtal. Vid kontrollen gjordes ett utdrag
av samtliga fakturor från leverantören under perioden 2019-04-01—2020-01-01. Faktureringen till
Knivsta kommun ska enligt avtalet ske senast fem dagar efter den månad räkningen avser. Ingen
prisjustering har förekommit under den granskade perioden, då priserna ska vara fasta till 2020-12-31
enligt avtal. En avstämning av fakturerat antal kunder och beställarens dokumentation över antalet
kunder under den granskade perioden visade inga avvikelser.

Kontroll av Nytida ABs kreditvärdighet

En kreditupplysning inhämtades 2020-02-13 avseende Nytida AB, organisationsnummer 556470-1901.
Det framgår att Nytida AB är registrerad för F-skatt, momsbefriad och tillhör riskklass C. Företaget har
3 betalningsanmärkningar på totalt 21,2 tkr per den 13 februari 2020. Dessa anmärkningar avser år 2018.
Ingen aktuell skuld är rapporterad från KFM per 7 februari 2020. Nytida AB ingår i Ambea AB (Publ)koncernen.

Analys av årsredovisningen

Företaget drivs i kommission för Ambea Sverige AB (556542-9908). Nytida ABs nettoomsättning
uppgick 2018 till 670 067 tkr. Rörelsemarginalen 39 (det vill säga företagets vinst från rörelsen i förhållande till omsättning) har en negativ trend och uppgick 2018 till -3,1 % jämfört med -1,8 % året
innan. Företagets soliditet uppgår till 10,2 %.

Volymer

Gruppboende på Lyckåsen bestod av fem lägenheter fram till mitten av oktober 2019, då Knivsta
kommun fick tillgång till ytterligare en lägenhet. Alla platser har varit fullbelagda under hela 2019.

38 4 kapitlet 5 § SOSFS 2011:9, Avtal: SN 2018/277
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Företagets vinst från rörelsen i förhållande till omsättning

Kommentar

Det är svårt att dra slutsatser av nyckeltalen eftersom bolaget drivs i kommission för Ambea AB, som i
sin tur har riskklass 5 vilket är den lägsta och har god ekonomi. Förutom det är Nytida AB verksam i
hela Sverige.

12. Slutsatser, åtgärdspunkter och
utvecklingsområden

Avtals- och verksamhetsuppföljningen av Lyckåsens gruppbostad visar att Nytida, som driver verksamheten utifrån avtal med Knivsta kommun, har både styrkor och brister i kvaliteten. I huvudsak fungerar verksamheten bra, följer lagar, föreskrifter och avtalet med Knivsta kommun. Avtalsuppföljningen
har visat på några områden där vissa brister finns som kräver åtgärder, eller områden där det finns
utvecklingsmöjligheter. Detta framgår dels av det ledning och medarbetare beskriver vid intervjuerna,
verksamhetens dokumentation, samt utifrån de enkätsvar som inkommit från Biståndsenheten.

Identifierade styrkor:

Vision , värdegrund och mål
Verksamheten bedöms bedriva ett gott arbete vad gäller Nytidas vision, värdegrund och mål. De tycks
vara väl förankrade och genomsyra arbetet både i ledningen och bland personalen. Även om personalen
till viss del uppgav att de inte hade kännedom om verksamhetens mål, så angav de i huvudsak vad målen
innehåller. 40
Arbetssätt, metoder och bemötande
Verksamhetens arbetssätt, metoder och bemötande bedöms vara välfungerande och överensstämma med
gällande lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd och verksamhetens avtal med Knivsta kommun. 41 Den
enskilde kundens individuella behov sätts i centrum.
Kontaktmannaskap och kontinuitet
Verksamhetens arbete med kontaktmannaskap, stödperson, är välfungerande, samt i enlighet med
socialtjänstlagen och avtalet med Knivsta kommun 42. Kontinuiteten för kunden är god då personalgruppen är stabil och begränsad i antal.
Information, delaktighet och integritet
Verksamhetens arbete med information, delaktighet och integritet direkt mot kund och anhöriga är välfungerande, samt i enlighet med socialtjänstlagen och avtalet med Knivsta kommun. 43 Under rubrik
genomförandeplan finns uppgifter om att delaktigheten inte dokumenteras enligt Socialstyrelsens allmänna råd.

40

Avtal SN 2018/277

41

Socialtjänstlag (2001:453) (SoL), hälso- och sjukvårdslag (2017:30) (HSL), SOSFS 2002:9 Bostad med särskild service
för vuxna enligt 9:9 LSS, lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), LSS 7 § 2 st, avtal SN
2018/277

42

43
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Avtal SN 2018/277
Se 1 kapitel 1 § socialtjänstlagen och 15 kapitlet socialtjänstlagen, Avtal: SN 2018/277

Brukarnöjdhet
Verksamhetens uppföljning av brukarnöjdhet följer avtalet med Knivsta kommun och krav om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, samt Socialstyrelsens allmänna råd för egenkontroll. 44
Risksituationer, brand, hot och våld
Verksamheten arbetar i enlighet med avtalet med Knivsta kommun. 45
Kompetens
Personalen inom verksamheten har genom utbildning och erfarenhet i huvudsak kompetens i enlighet
med avtalet med Knivsta kommun. 46
Handledning
Verksamhetens möjlighet till handledning för personalen bedöms vara i linje med Knivsta kommuns
avtal med verksamheten. 47
Ekonomi
Företagets ekonomiska ställning bedöms vara god.

Åtgärdskrav och utvecklingsområden avseende utförandet av kvalitet:

Vision ,värdegrund och mål
Vid intervju framkom det att verksamhetens ledning saknade kännedom om Knivsta kommuns mål inom
verksamhetsområdet. 48

-

Utvecklingsområde:
Säkerställ att verksamheten är väl insatt i de mål som är satta av Knivsta kommun för
verksamhetsområdet. 49

Arbetssätt och bemötande
I avtals- och verksamhetsuppföljningen framkommer det att personalen upplever att det på grund av
bemanningsfrågor gör avsteg från arbetssätt och planerade insatser och aktiviteter, vilket bland annat får
som konsekvens att kunder ibland inte får sina behov tillgodosedda enligt planering. Omprioriteringar
behöver ske, som leder till att vissa saker inte genomförs, eller senareläggs. Det kan handla om husmöten
som inte genomförs, att fritidsaktiviteter inte blir genomförda som planerat och avtalat. Svårigheter att
nyttja bussen, som är en resurs för verksamheten. De har svårt att samordna sig med personalgruppen
på Dadelvägen. Husmöten genomförs inte varje vecka. Det finns skäl för Nytida att se över hur
verksamheten kan förbättra inom detta område och uppnå följsamheten till avtalet.

44

Avtal: SN 2018/277, 5 kapitlet 2 § SOSFS 2011:9
Avtal: SN 2018/277
46
Avtal SN 2018/277
47
Avtal SN 2018/277
48
Avtal SN 2018/277
45

49
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Avtal SN 2018/277

Krav på åtgärd:
Säkerställ att avtalet med Knivsta kommun efterföljs, på sådant sätt att kundernas behov
tillgodoses, att planerade insatser och aktiviteter kan genomföras, samt att verksamhetens
rutiner och arbetssätt kan efterföljas i verksamheten. 50
Kultur- och fritidsaktiviteter
Verksamhetens arbete kring aktiviteter överensstämmer med socialtjänstlagen och till stora delar med
avtalet med Knivsta kommun. 51 Personalen uppger att de hittills inte helt nått upp till vad Nytida utlovat
i avtalet.

-

Krav på åtgärd:
Säkerställ att verksamheten följer avtal. 52

Dokumentation och informationsöverföring
Uppföljningen visar att Nytida arbetar i enlighet med föreskrifterna och de allmänna råden kring dokumentation, samt avtalet med Knivsta kommun. 53 Det framgår att verksamheten på olika sätt fortlöpande
arbetar med kvalitetshöjande insatser vad gäller dokumentation. Informationsöverföring verkar välfungerande inom verksamheten. Dock framkommer att personal är osäker om all information från ledningen
når till alla medarbetare.
Ledning och personal är samstämmiga om att de har ett väl fungerande verksamhetssystem för dokumentation liksom välfungerande rutiner för dokumentation och informationsöverföring. I uppföljningen
har ingen dokumentationsgranskning genomförts, förutom av två genomförandeplaner, vilka hade ett
respektfullt språk och innehåll och beskrev väl när och hur olika aktiviteter ska ske. Däremot fanns
brister exempelvis vad gäller uppgifter om den enskilde, företrädare, eller anhöriga varit delaktiga och
på vilket sätt, under framtagandet av genomförandeplanen. Se avsnitt om genomförandeplaner i granskningen.

-

Utvecklingsområde:
Tydliggöra i dokumentationen hur den enskilde, anhöriga/företrädare deltagit i
genomförandeplanen.
Säkerställa att informationsöverföring mellan ledning och medarbetare sker på sådant sätt att
all personal upplever att de har fått den information som de behöver.

Genomförandeplaner
Avtalsuppföljningen visar att genomförandeplanerna är respektfulla och beskriver ingående insatser
som ska genomföras. Vissa uppgifter och aktiviteter saknas, exempelvis gällande mål, ansvar för
aktivitet, samverkan, uppföljning av insats, den enskildes delaktighet, andra personers delaktighet i
framtagande av genomförandeplan samt när planen har fastställt, när och hur den ska följas upp. Därmed
överensstämmer de inte helt med Socialstyrelsens allmänna råd om genomförandeplaner.21 Verksamheten ansvarar för att dokumentationen sker och att genomförandeplaner upprättas och följs upp i
enlighet med lagar, föreskrifter och allmänna råd. 54

Avtal: SN 2018/277
1 kapitel 1 § socialtjänstlagen och 5 kapitlet 4 § socialtjänstlagen, Se Avtal: SN 2018/277
52 Avtal: SN 2018/277 och i inför avtal inlämnat underlag från Nytida gällande kultur- och fritidsaktiviteter.
53
Avtal: SN 2018/277, SOSFS 2014:5, 11 kap. 5 § SoL
54 Avtal: SN 2018/277, 6 kapitlet 2 § SOSFS 2014:5
50

51
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Utvecklingsområde:
Se över vad verksamheten behöver förändra för att helt arbetar utifrån de allmänna råden
gällande genomförandeplaner, exempelvis gällande mål, ansvar för aktivitet, samverkan,
uppföljning av insats, den enskildes delaktighet, andra personers delaktighet i framtagande av
genomförandeplan samt när planen har fastställt, när och hur den ska följas upp. 55
Systematiskt kvalitetsarbete
Verksamheten bedriver ett gott arbete kring kvalitetsfrågor. Det finns rutiner som stöder arbetet. Det har
dock framkommit att det finns en osäkerhet bland personalen om vad som gäller efter verksamhetsövergången gällande hanteringen av synpunkter och klagomål, avvikelser och lex Sarah. Trots det är de
väl införstådda i vad det handlar om och hur de arbetar med det i praktiken. 56

-

Krav på åtgärd:
Säkerställ att rutinerna är väl implementerade i verksamheten.

Arbetsmiljö och personalfrågor
Avtalsuppföljningen visar att Lyckåsen har rutiner och system för arbetsmiljöarbete. Både ledning och
personal upplever att de har en god kommunikation mellan leden, samtidigt som personalen upplever
att de inte når fram med sitt budskap alla gånger, eller att alla inte får all information från ledningen.
Resurser verkar inte kunna nyttjas på optimalt sätt, vilket får negativa konsekvenser för både kunder och
personal. Både ledning och personal ger uttryck för att arbetsmiljön är ansträngd på Lyckåsen.
Den familjära situationen som beskrivs finnas på Lyckåsen, kan innebära att gränser suddas ut och att
det professionella förhållningssättet urholkas. Vilket Nytida behöver ha i beaktande.

-

Krav på åtgärd: 57
Säkerställ att arbetsmiljön upplevs tillfredsställande utifrån avtal, anbudsunderlag, lagar och
föreskrifter inom området.
Säkerställ att bemanningen är dimensionerad så att kundernas individuella behov tillgodoses.

-

Utvecklingsområde:
Säkerställ att god kommunikation mellan ledning och personal finns på Lyckåsen.

-

Samverkan
Verksamheten bedöms ha bra samarbete med exempelvis sjukvården, vård- och omsorgskontoret,
gymnasieskola och åtminstone en frivilligorganisation, vilket överensstämmer med kommunens avtal
med verksamheten. 58 Bedömning görs att det skulle gagna kunderna om verksamheten hade mer samarbete inom kultur- och fritidssektorn, exempelvis inom frivilligsektorn, såsom volontärer och idrottsföreningar. I genomförandeplaner saknas dokumentation gällande samverkan med andra, såsom ovan
nämnda samarbetsparter, vilket bör framgå i genomförandeplanen.

55

56

SOSFS 2014:5

Avtal: SN 2018/277, SOSFS 2011:9
Avtal: SN 2018/277, arbetsmiljölag
58 Avtal: SN 2018/277, 4 kapitlet 5 § SOSFS 2011:9
57
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-

Utvecklingsområde:
Tydliggör och dokumentera den samverkan som verksamheten har både utifrån individnivå,
men även grupp- och verksamhetsnivå.
Få till stånd ett samarbete med fler verksamheter inom kultur- och fritidssektorn.

Åtgärdskrav och ut vecklingsområden avseende utf örandet av hälso- och
sjukvård
Basal hygien

•

Krav på åtgärd:
Säkerställ att basala hygienrutiner och klädregler följs. Tillse att personalen har arbetskläder
som tvättas på arbetsplatsen.

•

Varje medarbetare ska ta ansvar för att inte ha långa naglar eller konstgjorda naglar (alla
former) i arbetet på gruppbostad.

•

Starta upp egenkontroller i verksamheten i form av observationsmätningar på Lyckåsen.
Kommunens MAS är behjälplig i lärandet om metoden för hygienombuden om behov finns.
https://www.akademiska.se/for-vardgivare/sektioner/Vardhygien/kommunal-vard/matningbhk/

Ordinationer och instruktioner från leg. personal samt delegering och tillgänglighet

•

Krav på åtgärd:
Säkerställ att Lyckåsens medarbetare får den generella förflyttningsutbildningen då det
framgår vid intervju att de inte erhållit detta. Skilj på generell förflyttningsutbildning och
instruktion i det enskilda fallet.

Riktlinjer och rutiner

•

Krav på åtgärd:
Säkerställ att kravställd utbildning gällande förskrivning är genomförd. MAR beskriver att
leg. personal kan logga in i systemet och se genomförda utbildningar. Utifrån detta kan
verksamheten se status för genomförd utbildning.

Kvalitetsgranskning läkemedelshantering

•

28

Krav på åtgärd:
Säkerställ att företagets avtal med apotek om kvalitetsgranskning omfattar LSS gruppbostad,
där sjuksköterska och medarbetare hanterar läkemedel. I detta fall Lyckåsen. Planera för
granskning under året, senast 2021 om coronapandemin inte tillåter granskning under 2020.

Systematiskt kvalitetsarbete, patientsäkerhet

•

29

Utvecklingsområde:
Då fall utgör 75% av alla avvikelser är sjuksköterskans tankar kring teamarbete en viktig
aspekt och ger nya möjligheter till en god fallprevention.
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Handläggare
Ulrika Brugård
Socialt ansvarig samordnare

Tjänsteskrivelse
2020-10-15

Diarienummer
SN-2020/30

Socialnämnden

Avtals- och verksamhetsuppföljning av Dadelvägen gruppbostad
Nytida AB
Förslag till beslut
Nytida AB ska skriftligen redovisa hur de avser att arbeta med de krav på åtgärder och
utvecklingsområden som presenteras rapport för Dadelvägen, vid socialnämndens
sammanträde i 18 februari 2021.
Sammanfattning av ärendet
Avtals- och verksamhetsuppföljning har, under våren 2020, genomförts av gruppbostad
Dadelvägen, som drivs av Nytida AB enligt avtal med Knivsta kommun. Uppföljningen har
genomförts av Kvalitets- och utvecklingsavdelningen inom Vård- och omsorgskontoret.
Vid uppföljningen har både styrkor och brister identifierats. I huvudsak fungerar verksamheten
bra, följer lagar, föreskrifter och avtalet med Knivsta kommun. Inom några områden finns
utvecklingsområden samt krav på åtgärder.
Det som fungerar särskilt väl är att verksamhetens vision, värdegrund och mål är förankrade.
Arbetssätt och bemötande bedöms vara välfungerande, liksom arbete med kontinuitet, information, delaktighet, integritet och arbete med risksituationer. Kompetensen är i enlighet med
vad som krävs för verksamhetsområdet och avtalet med Knivsta kommun. En medvetenhet
finns om vikten av avvikelsehantering, öppenhet om att verksamheten troligen rapporterar
färre än vad som faktiskt sker. Medvetenheten är god grund för förbättringsmöjlighet.
Utvecklingsområden och åtgärdspunkter har identifierats och dessa handlar framförallt om
• Dokumentation av delaktighet och samverkan
• Genomförandeplaner
• Implementering av delar i ledningssystemet
Bakgrund
Socialnämnden har ett ansvar att säkerställa att verksamheten har en god kvalitet. Ansvaret
gäller både för verksamhet i egen regi och de externa utförare 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.
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Åtgärdskrav och utvecklingsområden
Utifrån uppföljningen har det identifierats sådant som måste åtgärdas och möjliga utvecklingsområden. Verksamheten ska ta fram en handlingsplan för hur de avser att arbeta med
de krav på åtgärder och utvecklingsområden som presenteras. Det är ledningen för Vårdoch omsorgskontoret, som ansvarar för att godkänna innehållet i åtgärdsplanen, innan den
lämnas vidare till socialnämnden. Det är nämnden som avgör när åtgärdsplanen ska redovisas skriftligt för nämnden.
För att följa avtalet med Knivsta kommun krävs att Nytida AB genomför åtgärder gällande de
åtgärdsområden som lyfts i kapitel 12 i rapporten och 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.
Krav på åtgärder
Vision,
värdegrund
och mål

Säkerställ att verksamheten är väl
insatt i de mål som är satta av
Knivsta kommun för
verksamhetsområdet.
Tydliggöra i dokumentationen hur den
enskilde, anhöriga/företrädare deltagit i
genomförandeplanen.
Se över vad verksamheten behöver förändra
för att helt arbetar utifrån de allmänna råden
gällande genomförandeplaner, exempelvis
gällande mål, ansvar för aktivitet, samverkan,
uppföljning av insats, den enskildes delaktighet, andra personers delaktighet i framtagande av genomförandeplan samt när planen har
fastställt, när och hur den ska följas upp.
Tydliggör och dokumentera den samverkan
som verksamheten har både utifrån individnivå, men även grupp- och verksamhetsnivå.

Dokumentation
Informationsöverföring
Genomförande
planer

Samverkan

Systematiskt
kvalitetsarbete
Basala
hygienrutiner
och klädregler
Riktlinjer och
rutiner HSL

Förslag på utvecklingsområde

Säkerställ att rutinerna är väl
implementerade i verksamheten.
Säkerställ att basala hygienrutiner
och klädregler följs. Tillse att
personalen har arbetskläder som
tvättas på arbetsplatsen.
Säkerställ att kravställd utbildning
gällande förskrivning är genomförd.
MAR beskriver att leg. personal
kan logga in i systemet och se
genomförda utbildningar. Utifrån
detta kan verksamheten se status
för genomförd utbildning.

Få till stånd ett samarbete med fler verksamheter inom kultur- och fritidssektorn.
Kompetenshöjning enligt förslag från personal
för att öka rapporteringen av avvikelser
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Ekonomisk konsekvensanalys
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig
budgetram.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-10-15
Rapport
Beslutet ska skickas till
Akten
Socialchef
Nytida AB
Kvalitets- och utvecklingschef
Socialt ansvarig samordnare
MAS
MAR
Enhetschef Biståndsenheten

Catrin Josephson
Socialchef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej X

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Ärendet gäller avtals- och verksamhetsuppföljning gruppbostad LSS, vuxen.
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 X

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

Avtals- och verksamhetsuppföljning av
Dadelvägen gruppbostad Nytida AB

Knivsta kommun

SN-2020/30
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1

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
1. Sammanfattning

Avtals- och verksamhetsuppföljning har genomförts av verksamheterna Lyckåsens och Dadelvägens
gruppbostäder som drivs av Nytida AB, enligt avtal med Knivsta kommun 1. Aktuell rapport gäller
Dadelvägens gruppbostad även om Lyckåsen omnämns. Uppföljningen har genomförts av Kvalitetsoch utvecklingsavdelningen inom Vård- och omsorgskontoret, kvalitets- och utvecklingschef (KUC)
Marja Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Susanne Ahlman och socialt ansvarig samordnare (SAS) Ulrika Brugård. Förvaltningsekonom Ekaterina Widén har granskat Nytidas ekonomiska
förhållanden med Knivsta kommun. Verksamhetskontroller Karin Allard och Elin Yilmaz har medverkat som sakkunniga.
Uppföljningen bygger på granskning av styrdokument, rutiner och övriga dokument som används inom
verksamheten, enkät som verksamhetsledningen har svarat på, enkät som besvarats av kommunens biståndsenhet, samt på intervjuer med personal och ledning. Bedömningen görs utifrån enhetens dokument, gällande lagstiftning, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och verksamhetetens avtal
med Knivsta kommun. 2
Avtals- och verksamhetsuppföljningen av Dadelvägens gruppbostad visar att Nytida, som driver verksamheten utifrån avtal med Knivsta kommun, har både styrkor och brister i kvaliteten. I huvudsak fungerar verksamheten bra, följer lagar, föreskrifter och avtalet med Knivsta kommun. Inom några områden
finns utvecklingsområden samt krav på åtgärder.
Det som fungerar särskilt väl är att verksamhetens vision, värdegrund och mål är förankrade. Arbetssätt,
metoder och bemötande bedöms vara välfungerande, liksom arbete med kontaktmannaskap, kontinuitet,
information, delaktighet, integritet och arbete med risksituationer. En medvetenhet om vikten av
avvikelsehantering, öppenhet om att verksamheten troligen rapporterar färre än vad som faktiskt sker.
Medvetenheten är god grund för förbättringsmöjlighet. Verksamheten har bra uppföljning av brukarnöjdheten. Kompetensen är i enlighet med vad som krävs för verksamhetsområdet och avtalet med
Knivsta kommun. Väl fungerande arbetsmiljö. Företagets ekonomiska ställning bedöms vara god.
Utvecklingsområden och åtgärdspunkter har identifierats och dessa handlar framförallt om
• Verksamheten inte når upp till avtalets nivå gällande kultur- och fritidsaktiviteter
• Dokumentation av delaktighet och samverkan
• Genomförandeplaner
• Implementering av delar i ledningssystemet
Utvecklingsområden och åtgärdspunkter redovisas under kapitel 12.

1
2

Avtal: SN 2018/277

Socialtjänstlag (2001:453) (SoL), hälso- och sjukvårdslag (2017:30) (HSL), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
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2. Bakgrund

Inom socialnämndens ansvarsområde utförs vissa delar av verksamheten i egen regi och andra delar av
externa utförare. Socialnämnden har ett ansvar att se till att samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde bedriver sin verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning, uppdrag 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 och
uppföljningen sker enligt en plan som fastslagits av socialnämnden.
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 Nytida ansvarar för att åtgärdsplanen redovisas skriftligt för socialnämnden, som beslutar
om när redovisningen av åtgärdsplanen ska ske.

3. Syfte

Uppföljningen syftar till att bedöma hur väl Nytida arbetar med verksamhetsutveckling, brukarfokus
och utför sitt uppdrag i enlighet med det ingångna avtalet med Knivsta kommun, samt i enlighet med
gällande lagstiftning och författningar. 3

4. Genomförande och metod

Denna uppföljning har genomförts av Kvalitets och utvecklingsavdelningen inom Vård- och omsorgskontoret, kvalitets- och utvecklingschef (KUC) Marja Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Susanne Ahlman och socialt ansvarig samordnare (SAS) Ulrika Brugård. Verksamhetskontroller Karin
Allard och Elin Yilmaz som har medverkat som sakkunniga. Tillsammans bildar dessa Uppföljningsgruppen. Förvaltningsekonom Ekaterina Widén har granskat Nytida ABs ekonomiska förhållanden med
Knivsta kommun. Planering och genomförande har skett gemensamt i uppföljningsgruppen. MAS har
ansvarat för att följa upp verksamhetens arbete inom ramen för HSL 4. KUC och SAS har ansvarat för
övriga delar. SAS har haft huvudansvaret för att återkoppla och skriva rapporten.
Inför uppföljningen begärdes relevanta dokument in från verksamheten, såsom av ledningen ifylld enkät
om verksamheten, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, beskrivning av ledningssystem, kundenkät,
rutinbeskrivningar samt avidentifierade genomförandeplaner. Biståndshandläggare vid Biståndsenheten
besvarade en enkät om Nytidas verksamhet i Knivsta.
Uppföljningsgruppen intervjuade under mars 2020 verksamhetens ledning vid ett gemensamt tillfälle
för Dadelvägen och Lyckåsen. Separata intervjuer genomfördes med medarbetarna på Dadelvägen,
respektive Lyckåsen.
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Både ledning och personal på Dadelvägen har fått möjlighet att sakgranska anteckningarna från den
intervju de själva deltog i innan rapporten sammanställdes. Utförarens verksamhetschef har fått möjlighet att faktagranska rapporten innan den slutfördes och skickades vidare till socialnämnden. Rapporten
ska sedan redovisas för Nytida, socialchefen och socialnämnden.
Utifrån uppföljningen identifierades utvecklingsområden och åtgärdspunkter vilka redovisas under
kapitel 12. Verksamheterna ska, utifrån dessa, ta fram en handlingsplan utifrån krav på åtgärder och
utvecklingsområden. Det är ledningen för Vård och omsorgskontoret, som ansvarar för att godkänna
innehållet i åtgärdsplanen innan den lämnas vidare till nämnd. Det är sedan socialnämnden som avgör
när åtgärdsplanen ska redovisas för nämnden.

5. Beskrivning av verksamheten

Dadelvägens gruppbostad har funnits som verksamhet sedan 2007. Dadelvägen ligger i ett bostadsområde med villor och flerfamiljshus i Knivsta tätort. Dadelvägen erbjuder bostad med särskild service för
vuxna enligt 9 § 9 LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Verksamheten drivs av
Nytida enligt avtal med Knivsta kommun 5. Verksamhetens avtal är giltigt från och med 2019-04-01 till
2022-03-31, med möjlighet till förlängning med ytterligare två år. I gruppbostaden bor alla i egna
fullvärdiga lägenheter och i huset finns en gemensam bas med kök där personalen lagar mat. Kunderna 6
väljer själva om de vill laga egen mat i sin lägenhet eller äta gemensamt i basen. Aktiviteter planeras
och utförs både enskilt och individuellt efter varje individs behov och önskemål. Arbetssättet präglas av
delaktighet, självbestämmande och lyhördhet för individens behov och önskemål. Nytida tillämpar
tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande samt MI.
Bostad med särskild service är en insats enligt LSS som syftar till att vara den enskildes permanenta
bostad. Insatsen ska tillgodose den enskildes stödbehov av såväl social, psykisk, fysisk och existentiell
karaktär. Verksamheten ska ge stöd i syfte att vara kunden behjälplig med hela livssituationen. Verksamheten ska främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet, målet är att personer med
funktionsnedsättning ska kunna leva som andra. 7
Verksamheten har sjukvårdsansvar upp till och med sjuksköterskenivå och ansvar för habilitering och
rehabilitering för brukarna. Verksamheten ansvarar för att det finns en MAS, medicinskt ansvarig
sjuksköterska. Knivsta kommuns egen regi ansvarar för alla sjuksköterskeinsatser mellan 22.00 - 07.00
veckans alla dagar. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med Knivsta kommuns inriktningsmål att
inflytande och delaktighet inom välfärden ökar för knivstaborna6.

Organisation
Nytida ingår i koncernen Ambea, som är ett omsorgsföretag. De båda gruppbostäderna Dadelvägen och
Lyckåsen utgör Knivsta LSS som ingår i Nytidas region Entreprenad Stockholm Norr. Huvudkontoret
är beläget i Solna och där finns bland annat lön-, HR-avdelning och företagets utbildningsinstitut Lära
som tillhandahåller utbildning internt och externt. Dadelvägen och Lyckåsen har vardera en verksamhetschef på 33 % och en gruppchef på 50 %. Gruppchef är en del av arbetslaget och går på schema i
verksamheten.
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Dadelvägen har ett grundschema med 5,2 årsarbetare. Grundbemanningen förstärks vid tillfälliga toppar
av vårdtyngd eller utflykter/resor. Verksamhetschefen, med 33%, ingår inte i grundbemanningen.

6. Uppföljning av kvalitet

I följande avsnitt redovisas vad som framkommit av uppföljningen, utifrån verksamhetens dokumentation samt de intervjuer som genomförts. Efter varje underrubrik finns också en kommentar om verksamhetens arbete. Kommentaren bygger på lagstiftning, författningar och Nytidas avtal med Knivsta
kommun. 8

Vision, värdegrund och mål
I verksamhetsberättelsen framgår det att utgångspunkten för Nytidas arbete är varje människas unika
förutsättningar och individuella behov.
Vision och värdegrund
Nytidas vision lyder ”Vi gör världen lite bättre, en människa i taget”. I vår vision fokuserar vi på den
enskilda människan. Vårt mål och ambition är att varje enskild person i våra verksamheter ska
bemötas med respekt och leva ett så gott liv som möjligt.
Vårt Uppdrag lyder: Med engagemang och expertis gör vi skillnad för varje individ vi möter. Det
innebär att var och en av våra medarbetare arbetar varje dag, i stort och smått, för att vi ska nå vår
vision. Med engagemang, expertis och kunskap gör de skillnad och skapar kvalitet för våra
omsorgstagare.
Som företag säkerställer vi också att organisationens samlade kunskap kring omsorg når hela vägen ut
till varje verksamhet, medarbetare och omsorgstagare. Grunden för vårt arbete är FN:s deklaration om
mänskliga rättigheter, våra etiska riktlinjer och vår uppförandekod.
De värderingar som genomsyrar all Ambeas verksamhet kan beskrivas i fyra nyckelord. Dessa är
respekt, enkelhet, ansvar och kunskap.
Respekt: Hos oss har alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt
välbefinnande.
Ansvar: Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet: Hos oss är det enkelt att påverka och att vara medarbetare eller omsorgstagare.
Kunskap: Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Vår vision och våra värderingar är vår ledstjärna såväl i mötet med de omsorgstagare som finns i våra
verksamheter som när det gäller hur våra medarbetare bemöter varandra. Det är dessa värderingar som
ska ta oss mot visionen – varje dag. Och det är utifrån dessa värderingar som vår verksamhet styrs. 9
Enligt ledningen diskuteras värderingarna under arbetsplatsträffar (APT). I allt verksampersonalen gör
ska värderingarna synas, exempelvis när de arbetar med kunderna och med kollegor, samt i dokumentationen. Efter övertagandet har verksamheten arbetat med implementering av Nytidas värderingar och
det är dessa som nu gäller. Medarbetarna berättar under intervjuerna om Nytidas vision och värdegrund
där kunden är i fokus. Under APT tar de bland annat upp frågor om ramverk och värdegrund.
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Mål
I Dadelvägens verksamhetsplan för 2020 samt 2019 års kvalitets- och verksamhetsberättelse framgår att
verksamhetens mål är att det ska vara tryggt och trevligt att bo och arbeta på gruppbostaden. Verksamheten strävar efter att ge varje boende individuellt stöd och bästa möjliga förutsättningar att leva ett
fullvärdigt liv med delaktighet och självbestämmande. Aktiviteter erbjuds individuellt, i grupp, lokalt
såväl som regionalt med Nytidas alla enheter i Uppsala och Knivsta.
I verksamhetsplan och verksamhetsberättelse uppges: ”Nytida tog över som ny utförare av verksamheten den 1 april 2019 och det första året har fokus varit att lära känna de boende och hur vi bäst kan
möta deras behov. Detta arbete underlättades av det faktum att samtlig personal följde med i övergången
från tidigare utförare. Personalgruppen är väl förtrogen med de boendes behov och engagerade i sitt
dagliga arbete med att erbjuda det allra bästa för våra boende. Vi har kunnat erbjuda varje boende
individuellt anpassad tillvaro när det gäller såväl boendestöd som aktiviteter. Med stöd av Nytidas
värderingar och pedagogiska ramverk kommer detta arbete fortskrida och vi har som mål att fortsätta
utveckla verksamheten, bli ännu bättre på att möta varje individ och bidra till alla boendes livskvalitet
och självbestämmande.”
I verksamhetsplanen för 2020 framgår mål gällande kvalitet och effektivitet, utveckla medarbetare, samt
ekonomi och hållbar tillväxt. Det framkommer övergripande mål, mål för verksamheten och aktiviteter
för vad som ska göras och hur, för att uppnå målen.
Vid intervjun berättar ledningen att Nytida har egna mål för verksamheten, som de arbetar utifrån. En
del utgår från resultat i SKR:s kundundersökning. Ledningen uppger att de är nöjda med uppnådda
sjukfrånvarotal och trivselnivå. Inom Nytida är det en styrka att måluppfyllnad följs på flera nivåer, både
inom regionledning och sektorledning, vilket gör att de kan sätta in stöd när behov uppstår.
Knivsta kommuns mål för verksamheten är inte förankrade i Nytidas ledning.
Medarbetarna ser mycket positivt på lära-plattformen, som ger möjlighet till mycket utbildning. Dadelvägens medarbetare berättar att ledningen följer upp att var och en genomfört utbildningarna.
Kommentar
Nytida bedöms bedriva ett gott arbete vad gäller vision, värdegrund och mål. Bilden är samstämmig
mellan det skrivna samt uppgifterna i intervjuer både med ledning och med personal. Även om personalen till viss del uppgav att de inte hade kännedom om verksamhetens mål, så angav de i huvudsak vad
målen innehåller. 10

Arbetssätt och bemötande

Arbetssättet präglas av delaktighet, självbestämmande och lyhördhet för individens behov och önskemål. Verksamheten arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande, vilket ska gå som
en röd tråd genom verksamheten. Även motiverande intervju, MI, ingår i arbetssättet. Vidare framkommer att avtalet till viss del styr vilket arbetssätt som används. Under arbetsplatsträffar, APT, kan det
framkomma behov av att välja och bestämma arbetssätt, vilket då diskuteras och bestäms. Verksamheten
använder i det enskilda fallet det arbetssätt som passar den enskilda kunden bäst.
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Personalen på Dadelvägen berättar att de arbetar med ADL-träning, (Allmän Daglig Livsföring), såsom
stöd vid inhandling och städ. Metoden Teach, tydliggörande pedagogik, används för att ringa in en
aktivitet så tydligt som möjligt, vilket är bra för de som är rutinbundna. Personalen förbereder och
berättar så lång tid som möjligt innan vad som ska hända. Bildstöd används för att stärka tilltron till sin
egen förmåga, exempelvis i samband med matlagning och inhandling. Personalen är noga med att inte
ta ifrån kunderna sådant de kan göra på egen hand. Personalen ska vara ett komplement och inte ersätta
sådant kunderna kan själva.
Kommentar
Utifrån dokumentation och intervjuer med ledning och personal bedöms verksamhetens arbetssätt,
metoder och bemötande vara välfungerande och överensstämma med gällande lagstiftning, föreskrifter,
allmänna råd och verksamhetens avtal med Knivsta kommun. 11 Den enskilde kundens individuella
behov sätts i centrum.

Kontaktmannaskap 12 och kontinuitet

Nytida arbetar med kontaktmannaskap, men använder begreppet stödperson. Det är stödperson och vice
stödperson tillsammans med kunden som gör planering, genomförandeplan och följer upp. Stödpersonen
har särskilt ansvar för att kunden får sina behov och önskemål tillgodosedda. Detta bidrar till hög kontinuitet och gott bemötande.
Alla kunder har en utsedd stödperson och en vice stödperson. Kunden har möjlighet att byta stödperson.
Kunderna har all rätt att ha synpunkter och får vara med och bestämma vem de vill ha hjälp från. Dock
är antalet personal begränsat, vilket påverkar möjligheterna att välja stödperson. Kunden har också rätt
att säga nej till all hjälp en dag. Kontinuiteten för den enskilde är god, då personalgruppen är stabil och
det är ett begränsat antal personal på enheten.
Rutiner och checklistor finns för vad uppdraget som stödperson innehåller. Varje kund har två timmars
planeringstid med sin stödperson varje vecka, då de planerar och utvärderar sitt schema och aktiviteter.
Kunden kan påverka och ha inflytande över sin tillvaro.
Kommentar
Verksamhetens arbete med kontaktmannaskap, stödperson, är välfungerande, samt i enlighet med
socialtjänstlagen och avtalet med Knivsta kommun 13. Kontinuiteten för kunden är god då personalgruppen är stabil och begränsad i antal.

Information, delaktighet och integritet

Som ett led att upprätthålla den enskildes integritet har verksamheten en policy om hur genomförandeplaner och social dokumentation ska skrivas. Personalen pratar inte om andra kunder med anhöriga och
pratar endast om den aktuella kunden om samtycke finns. Personalen pratar ofta om dessa frågor. Det
är personalens ansvar att stötta och hjälpa brukarna kring integritet.

11

Socialtjänstlag (2001:453) (SoL), hälso- och sjukvårdslag (2017:30) (HSL), SOSFS 2002:9 Bostad med särskild service
för vuxna enligt 9:9 LSS, lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), LSS 7 § 2 st, avtal SN
2018/277

12
13

7

Nytida använder begreppet stödperson istället för kontaktman, varför stödperson används i rapporten.

Avtal SN 2018/277

Ledningen uppger att kunderna kan säga ifrån om det är något de önskar eller vill, exempelvis om
kunden bara vill ha hjälp från en kvinna eller en man. Kunden har också rätt att säga nej till viss hjälp
eller all hjälp en dag. Medarbetare berättar att de inte ska göra saker åt kunderna som de kan göra själva.
De ska själva göra så mycket som möjligt. Personalen har en pedagogisk roll och uppmuntrar kunderna
att göra nya saker.
Verksamhetens personal kommunicerar med kunden för delaktighet och för att veta vad denne behöver
hjälp med och vad denne kan själv. De tar inte över och gör det kunden kan göra själv. I genomförandeplan och veckovisa planeringen mellan kunden och kontaktperson kommer de överens om vad som ska
göras utifrån kundens önskemål.
I intervju med ledningen framkommer att nyanställda skriver under dokument om sekretess och tystnadsplikt och genomgår GDPR 14-utbildning. Nytida har e-postpolicy, och arbetar med internetsäkerhet
Sekretess diskuteras under APT. Då tas bland annat upp vad man kan säga till familj och anhöriga.
Verksamheten är noga med att vissa saker bara diskuteras i personalrummet.
Personalen berättar att de inte pratar med andra om kunderna. Vidare framgår att kunderna alternativt
god man har skrivit under dokument om vilka personer och verksamheter som personalen får prata med
gällande den enskilde, vilket underlättar i arbetet. Det svåraste är när kunder kommer och frågar om
annan kund är sjuk. Då gäller det att ha bra strategier för att hantera det på ett bra sätt. Personal pratar
med kunderna i deras lägenheter om sådant som andra inte ska höra.
Verksamheten arbetar med kundens delaktighet genom gemensamt framtagande och uppföljning av
genomförandeplanen för den enskilde. Om den enskilde vill kan anhörig vara med i framtagandet.
Gruppbostaden har husmöten där planering görs för vad som ska hända. 15 Alla kunder är välkomna,
men alla kommer inte. Varje vecka planerar varje kund med sin stödperson vad som ska hända och vad
den vill göra.
Verksamheten har ett samarbete med de anhöriga och företrädare, lämnar och tar emot information från
dem och genomför regelbundet aktiviteter där de anhöriga är inbjudna.
Kännedom om innehållet i avt alet/anbudet som Nytida har m ed Knivsta
kommun
I intervjuerna framkommer att ledningen har gått igenom det nya avtalet med medarbetarna. Även
kunderna har fått information. Vidare framkommer att verksamheten ännu inte kunnat genomföra allt
som utlovats i avtalet, exempelvis vad gäller fritidsaktiviteter och resor. De är medvetna om detta och
arbetar för att uppnå vad som avtalats.
Kunderna har alla fått en välkomstbroschyr med information om vad de ska kunna få och vad som gäller
i verksamheten.
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Kommentar
Verksamhetens arbete med information, delaktighet och integritet direkt mot kund är välfungerande,
samt i enlighet med socialtjänstlagen och avtalet med Knivsta kommun. 16 Under rubrik genomförandeplan finns uppgifter om att delaktigheten inte dokumenteras enligt Socialstyrelsens allmänna råd.

Kultur- och fritidsaktiviteter

I insatsen bostad med särskild service ingår kultur- och fritidsaktiviteter, som ska tillhandahållas både
individuellt och gemensamt. 17 Kunderna har mycket aktiviteter att välja bland18. Det finns en aktivitetstavla där man kan se veckans aktiviteter. Kunderna är delaktiga och väljer aktiviteter under husmöten. Utöver det har kunderna enskilda aktiviteter som de planerar med sin stödperson. Verksamheten
har aktivitetsombud och ombuden på Dadelvägen och Lyckåsen samarbetar med varandra. Aktivitetsombuden håller på att sammanställa en aktivitetskatalog. Det finns även hälsoombud som arbetar
tillsammans med aktivitetsombud.
Ledningen berättar att personalen har informerats om vad som gäller utifrån det nya avtalet med kommunen, som innehåller krav och åtaganden vad gäller kultur- och fritidsaktiviteter. Ibland kan det vara
svårt att få till en aktivitet utifrån planering av tid och resurser, men verksamheten erbjuder då en alternativ tid att genomföra aktiviteten på. Brukarna är aktiva, både i gemensamma och individuella aktiviteter. Den planeringsdag som varje enhet ska ha med brukarna varje år genomfördes inte under 2019.
Kommentar
Dadelvägens arbete kring aktiviteter överensstämmer med socialtjänstlagen och med avtalet med
Knivsta kommun. 19

Dokumentation och informationsöverföring

Verksamheten dokumenterar i Safedoc. All personal har tillgång till systemet genom egen inloggning.
Varje enhet har en medarbetare som kan lägga upp nya användare, vilket gör att det går snabbt att få
behörighet. Grundbehörighet till verksamhetens övriga system är kopplad till anställningen, vilket gör
att man kommer åt dem direkt.
Enligt ledningen är journalsystemet uppbyggt utifrån Individens behov i centrum (IBIC), med förklaring
till alla rubriker. Det fungerar väldigt bra. I det fall att verksamhetssystem är ur funktion sker dokumentation med papper och penna. När systemet fungerar igen förs dokumentationen in i journalen.
Dokumentation sker vid förändring och händelser av vikt. Kunden får del av sin dokumentation om och
när denne efterfrågar det, vilket hittills inte har hänt.
Vid överlappningen mellan arbetspassen sker muntlig rapportering om viktiga händelser. Personalen
informerar även varandra genom anteckningar i en gemensam bok/kalender samt e-post.
Personalen ska läsa journalen i Safedoc och sin e-post, när de går på sitt pass. Det finns bra funktioner i
systemet som gör att det är lätt att hitta just det man behöver. Personalen uppger att Safedoc fungerar
bra. Journaldokumentationen utgår från genomförandeplanen för kunden. Det är enkelt att dokumentera
både i social- och HSLjournal och det är enkelt att ha kontakt med sjuksköterska via Safedoc.
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Som stöd för personalen har varje enhet en medarbetare med särskild behörighet och ansvar för att ge
kollegorna stöd i Safedoc och journaldokumentation.
Personal uppger att de inte vet om verksamheten har något system att säkerställa att alla har tagit del av
dokumentationen. I granskad dokumentation framgår att dokumentationsgranskning är en av de egenkontroller som verksamhetschefen ansvarar för.
Mellan medarbetare och ledning sker kommunikationen muntligt eller skriftligt via e-post eller sms,
samt vid APT.
Kommentar
Ledning och personal ger en samstämmig bild av att verksamhetssystemet för dokumentation fungerar
väl och att de har fungerande rutiner för inloggning, journalföring och informationsöverföring. I granskningen har ingen dokumentationsgranskning genomförts, förutom av två genomförandeplaner, vilka
hade ett respektfullt språk och innehåll och beskrev väl när och hur olika aktiviteter ska ske. Däremot
fanns brister vad gäller uppgifter om den enskilde, företrädare, eller anhöriga varit delaktiga och på
vilket sätt, under framtagandet av genomförandeplanen. Se vidare i avsnitt om genomförandeplaner i
rapporten.
Uppföljningen visar att Nytida arbetar i enlighet med föreskrifterna och de allmänna råden kring
dokumentation, samt avtalet med Knivsta kommun. 20
Det framgår att verksamheten på olika sätt fortlöpande arbetar med kvalitetshöjande insatser vad gäller
dokumentation.
Informationsöverföring verkar välfungerande inom verksamheten.
Utvecklingsområde är
-att tydliggöra i dokumentationen hur den enskilde, anhöriga/företrädare deltagit i
genomförandeplanen.

Genomförandeplaner

Verksamheten mottar beställning från biståndsenheten skriftligen via post och skickar genomförandeplan dit per post. Det finns ingen digital integration mellan Nytidas och kommunens journalsystem.
Dadelvägens personal berättar att genomförandeplanen görs efter kundens behov och LSS-lagstiftningen. Genomförandeplanen är en manual för all personal att följa. Den skapar en mindre risk för godtycklighet och misstag. I praktiken är den också en trygghet för närstående, så de vet att deras anhöriga
tas om hand på bästa möjliga sätt. Genomförandeplanen följs upp per halvår och oftare vid behov. Men
oftare vid behov. Önskemål finns från kundhåll och verksamhet att med biståndshandläggare ha tätare
uppföljningar än vad de har nu.
Inför avtalsuppföljningen skickades två avidentifierade genomförandeplaner in för granskning från
Dadelvägen. Innehållet i dessa genomförandeplaner har analyserats utifrån Socialstyrelsens allmänna
råd om genomförandeplaner. 21 I tabellen nedan under kolumnen ”Uppfyllt?” innebär svaret ja att de

20
21

10

Se SOSFS 2014:5, 11 kap. 5 § SoL samt Avtal: SN 2018/277
6 kapitlet 2 § SOSFS 2014:5

genomförandeplaner som granskats har det som Socialstyrelsens anser bör framgå av en genomförandeplan. Svaret delvis innebär att en av de granskade genomförandeplanerna har det som efterfrågas, eller
att båda har vissa delar av det som efterfrågas men saknar andra delar. Svaret nej betyder att information
om det som efterfrågas saknas i båda granskade genomförandeplanerna.
Genomförandeplanerna har ett respektfullt språk och beskriver ingående insatser som ska genomföras,
när och hur. Mål och delmål finns delvis angivet. Det framkommer inte att veckoplanering ska göras
eller annan tid med stödperson. Det framkommer när genomförandeplanen är sammanställd, men inte
när den är fastställd, eller när den ska följas upp. Det är oklart om och hur kunden och dess företrädare
varit delaktiga i upprättandet. Det saknas även uppgifter om samverkan.
2 granskade genomförandeplaner från Dadelvägen
Vad som bör framgå av en genomförandeplan enligt Socialstyrelsens allmänna råd:
Vilket eller vilka mål som gäller för insatsen enligt nämndens beslut
Om insatsen innehåller en eller flera aktiviteter hos utföraren, vilket eller vilka mål som
gäller för varje aktivitet
Vem hos utföraren som ansvarar för genomförandet av varje aktivitet
När och hur olika aktiviteter ska genomföras
Hur utföraren ska samverka med nämnden, andra utförare eller andra huvudmän, t.ex. hälsooch sjukvården, skolan eller Arbetsförmedlingen
När och hur insatsen som helhet eller olika aktiviteter som ingår i insatsen ska följas upp
Om den enskilde har deltagit i planeringen och i så fall vilken hänsyn som har tagits till hans
eller hennes synpunkter och önskemål
Vilka andra personer som har deltagit i arbetet med att upprätta genomförandeplanen
När planen har fastställts, och när och hur planen ska följas upp

Uppfyllt?
Delvis, 2/2
Delvis, 2/2
Delvis, 2/2
Ja, 2/2
Nej, 2/2
Nej, 2/2
Delvis, ½
Nej, 1/2
Ja, 1/2
Nej, 1/2
Delvis, 2/2

Kommentar
Avtalsuppföljningen visar att genomförandeplanerna är respektfulla och beskriver ingående insatser
som ska genomföras. Vissa uppgifter och aktiviteter saknas, vilket gör att de inte helt överensstämmer
med Socialstyrelsens allmänna råd om genomförandeplaner. 21 Ett utvecklingsområde blir därför att
verksamheten ser över vad de behöver förändra så att verksamheten helt och hållet arbetar utifrån de
allmänna råden. 22

Brukarnöjdhet

Nytida genomför kundundersökningar för att mäta enskildes grad av nöjdhet. Kunden fyller i kundundersökningen digitalt, vid behov med stöd av närstående/god man. Det sker även genom samtalen
mellan kund och stödperson/personal, samt genom eventuella synpunkter och klagomål.
Verksamheten genomför årligen brukarundersökning från Sveriges kommuner och regioners, SKR.
Intern undersökning med olika teman ”Nytida frågar” genomförs några gånger per år. Det har ett par
enkla frågor som kunderna få svara på, t ex ”vilken aktivitet tycker man mest om?” Syftet är att berika
och inspirera varandras verksamheter. Resultat delges kunderna vid husmöte. Genomgång görs vid APT
med personalen. Utifrån resultat tas en handlingsplan fram.
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Kommentar
Nytida bedriver ett gott arbete kring att mäta samt följa upp brukarnöjdheten. Detta arbete går i linje
med avtalet med Knivsta kommun, krav om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, samt
Socialstyrelsens allmänna råd för egenkontroll. 23

7. Systematiskt kvalitetsarbete

I Dadelvägens kvalitets- och verksamhetsberättelse 2019 framgår att verksamheten arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Arbetssättet är väl förankrat hos alla medarbetare och genomsyrar hela organisationen, enligt ledningen. Qualimax är ett ledningssystem för såväl kvalitet, miljö och arbetsmiljö och
består av Ledning, Mätning, Förbättring och Dokumentation. Nytidas kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy är grundpelarna för Ledning i Qualimax. Det ingår tydliga kvalitetsmål och mätbara nyckeltal
relaterade till bland annat mätningar av kundnöjdhet, klagomål, miljöpåverkan, avvikelser, social
dokumentation samt pågående och genomförda förbättringar.
Till stöd för sitt systematiska kvalitetsarbete har verksamhetschefen bland annat tillgång till dokumenten: Kvalitetsåret 2020 och HR verksamhetsår 2020. Dokumenten anger kvalitetsaktiviteter och HRaktiviteter månad för månad.
Lokala kvalitetsmål är att ha korttids sjukfrånvaro på max 3,5%, samt 75% svarsfrekvens på egenkontroll, brukarundersökning och personalens teambarometer. Dessa mål uppfyller verksamheten i dagsläget.
I intervjun med Dadelvägens personal framkommer att de arbetar med avvikelsehantering, tillbud och
arbetsskador, brandskyddskontroller, egenkontroller systematiskt för att förbättra kvaliteten inom verksamheten. Det framkom att det finns en viss osäkerhet bland personalen om vad reviderats, eller ändrats
på annat sätt efter verksamhetsövergången vad gäller rutindokument, hanteringen av synpunkter och
klagomål, avvikelser och lex Sarah.

Egenkontroller
Nytida genomför egenkontroll enligt alla delar i SOSFS 2011:9. Genom egenkontroll säkras verksamhetens kvalitet. Egenkontroll innebär framför allt att medarbetare dagligen kontrollerar sitt utförda
arbete, med stöd av rutiner och checklistor i ledningssystemet. I dokumentet ”Metod och arbetssätt för
att utöva egenkontroll och för att säkerställa att verksamhetens personal arbetar med de processer och
rutiner som ingår i ledningssystemet” beskriver Nytida bland annat syfte, metoder, omfattning gällande
arbetet med egenkontroller.
Två gånger per år genomför verksamhetschefen tillsammans med medarbetare en egenkontroll som
består av ett stort antal frågor. Frågorna besvaras i Q-maxit, Ambeas IT-stöd för ledningssystemet
Qualimax. Syftet med Egenkontrollen är att ge uppslag och identifiera områden för förbättringsarbete i
verksamheten. Egenkontrollen utgör också ett underlag för kvalitetsutvecklaren inför kvalitets- miljöoch arbetsmiljötillsyn.
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Synpunkter och klagomål
Klagomål eller synpunkter ses som en viktig del av utvecklingsarbetet. Blanketter för detta finns lätt
tillgängliga i verksamhetens entré och rapporteringen kan ske anonymt. Nytida har en kundombudsman
som är behjälplig för de som vill lämna synpunkter på verksamheten. Nytida har ett rutindokument
gällande synpunkter och klagomål som bland annat beskriver syfte, identifiering, mottagande, åtgärdande, ansvar. 24 Synpunkter och klagomål kommer in via blanketter eller så rings de in till personalen eller
ledningen, men oavsett så följs dessa upp.
I verksamhetsberättelserna står det att båda gruppbostäderna har fått två klagomål, ett från grannar och
ett från anhöriga. Det korrekta är att det bara gäller Lyckåsen.
Personalen informerar och lämnar ut informationsbroschyr till alla kunder så att de vet hur de kan lämna
synpunkt och klagomål. Personalen kan inte minnas att de fått återkoppling på APT över inkomna
klagomål.

Avvikelser och lex Sarah
Sedan verksamhetsövergången i april 2019 har all personal utbildats i att arbeta med Nytidas system för
att registrera avvikelser och förbättringsområden, Qmaxit. Under året har personalen fortlöpande registrerat avvikelser och enligt rutin följs de upp vid varje APT så att all personal kan vara delaktig i att
diskutera, analysera och planera åtgärder. Detta för att säkerställa att kvalitetsarbetet är levande och
ständigt strävar framåt. Avvikelser kategoriseras i 4 allvarlighetsgrader där nivå 3 och 4 rapporteras
direkt till kvalitetsavdelning och regionchef. Inga avvikelser med allvarlighetsgrad 3-4 har rapporterats
under året. Som komplement registrerar personalen i Qmaxit även förbättringsområden för att på samma
sätt kunna förbättra verksamhetens kvalitet. Detta följs upp vid APT.
Nytida har riktlinje för arbetet med lex Sarah. Rutiner för avvikelser och lex Sarah finns och ska enligt
ledningen vara kända i personalgruppen. I intervjuerna framkommer att det finns osäkerhet i personalgruppen om vad som gäller sedan verksamhetsövergången. Lex Sarah utredningar görs av Nytidas
kvalitetsavdelning, i deras avvikelsesystem. Verksamheten har inte haft några allvarligare incidenter.
Avvikelsehantering görs för att säkra upp verksamheten, enligt personalen. Avvikelser i verksamheten
kan handla om en aktivitet som inte blivit av, något som blev inställt, exempelvis för att de inte fått in
en extra personal. En avvikelse kan också handla om våld mellan kunderna eller självskada. Avvikelser
i verksamheten handlar ofta om missar av olika slag, såsom rutiner som inte följs, tider som missats,
taxi som inte blivit bokad, fall. En medvetenhet om vikten av avvikelsehanteringen finns, liksom en
öppenhet om att verksamheten troligen rapporterar färre än vad som faktiskt sker. Medvetenheten är
god grund för förbättringsmöjlighet.
Kommentar
Verksamheten bedriver ett gott arbete kring kvalitetsfrågor. Det finns rutiner som stöder arbetet. Det har
dock framkommit att det finns en osäkerhet bland personalen om vad som gäller efter verksamhetsövergången gällande hanteringen av synpunkter och klagomål, avvikelser och lex Sarah. Trots det
är de väl införstådda i vad det handlar om och hur de arbetar med det i praktiken.
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Ett krav är att verksamheten, för att fullt ut arbeta i enlighet med avtalet, är att säkerställa att rutinerna
är väl implementerade. 25

8. Uppföljning av kommunal hälso- och
sjukvård
Basal hygien
Socialstyrelsens föreskrift 2015:10 anger krav om basal hygien för socialtjänst och LSS bostad. I
överenskommelse mellan kommunerna och Vårdhygien anges att följsamheten till basala hygienrutiner
och klädregler ska vara 100% samt att egenkontroll observationsmätningar ska utföras för att följa
följsamheten. 26
Utbildning
Ledningen kräver att alla medarbetare genomgår en webutbildning i basal hygien.
Medarbetare anger att det är en gedigen hygienutbildning företaget kräver att medarbetare ska genomgå
och att man måste ha alla rätt på provet för att bli godkänd.
Hygienombud
Det finns till kommunen namngivna hygienombud som kallas till hygienombudsträff med hygiensjuksköterska från Vårdhygien och kommunens MAS. Senaste tillfället då utbildning i att observationsmätning genomfördes, krockade med en egen utbildningsinsats.
Egenkontroll
Ledningen anger att den egenkontroll som görs är två gånger per år då frågor besvaras av verksamhetschef med hjälp av sjuksköterska, om rutiner följs och om webutbildning genomförts. Detta följs upp
på övergripande nivå av MAS. Det finns mallar för mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och
klädregler som kan användas. På fråga om specifikt observationsmätningar är det enligt ledningen
möjligt att starta upp.
Medarbetare beskriver det basala tänket kring exempelvis hantering vid magsjuka, ytdesinfektion av
tagställen och att påminna varandra om följsamhet till basala hygienrutiner. Någon strukturerad egenkontroll förekommer inte.

•

Åtgärder:
Säkerställ att basala hygienrutiner och klädregler följs. Tillse att personalen har arbetskläder
som tvättas på arbetsplatsen.

Ordinationer och instruktioner från leg. personal samt delegering och
tillgänglighet

För patientsäkerheten krävs samarbete, kommunikation och tydlighet gällande utförande av hälso- och
sjukvårdsåtgärder som är delegerade eller ordinerade av leg. personal till omsorgspersonal
25
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VIS – Vård i samverkan i Uppsala län, Samverkan avseende hygien, vårdhygien och smittskydd i Uppsala län

Medarbetare på Dadelvägen berättar att de har god kontakt med en vårdcentral för en kund som sköts
därifrån primärt. Rapportering sker även här till verksamhetens egen sjuksköterska.
Delegering
Sjuksköterska har övertagit läkemedelsansvaret för sammanlagt tre kunder på de två boendena. Läkemedelsadministration delegeras av sjuksköterska till boendets medarbetare. Rehab gjorde en översyn
vid verksamhetsövergången och säkerställde delegeringar för t e x ståskal samt insatser som är aktuella
när kunder vistas på daglig verksamhet.
Dokumentation av åtgärder
Dokumentation görs i journalsystemet.
Rehabinsatser
Medarbetare på Dadelvägen anger att ingen av brukarna har behov av hjälpmedel eller rehabinsatser
men om det blir aktuellt är gruppledaren behjälplig att kontakta rehabkompetens.
Förflyttningsutbildning
Ledningen anger att generell förflyttningsutbildning ges till nya medarbetare och att de ges instruktion
vid enskilt tillfälle när ny ordination ges vid förskrivning av lyft.
På Dadelvägen finns inte behovet och någon generell utbildning har inte genomförts.

Riktlinjer och rutiner

Vård i samverkan – länsgemensamma styrdokument
Förutom rutiner i verksamhetens ledningssystem anger ledningen att det finns kännedom om Vård i
samverkan, VIS, vid sidan av lagstiftning och föreskrifter.
Förskrivning av hjälpmedel och antidecubitusmadrass
Ledningen beskriver att riktlinjer och rutiner gällande förskrivning följs enligt det som Klara kompetens 27, Nytidas rehabfunktion fått från kommunen.
Kommunerna i länet har riktlinjer som anger krav på att förskrivare ska delta i Uppsala läns förskrivningsutbildning för att få förskriva tekniska hjälpmedel, oavsett tidigare erfarenhet och utbildningar i
andra län.
På frågan om hur det säkerställs att verksamhetens leg. personal har genomfört förskrivarutbildningar
anger ledningen att sjuksköterska har genomgått utbildning för madrassförskrivning samt att samma
sjuksköterska anmält sig till utbildning i vår. Det framgår inte av informationen i HUL:s 28 system att
rehabiliteringspersonal från Klara Kompetens genomgått avsedd utbildning.
Nödvändig tandvård och munhälsobedömning
Det finns kännedom om principen om nödvändig tandvård och munhälsobedömning. Enligt sjuksköterska görs ingen årlig munhälsobedömning hos kunder på boendena då alla besöker sin tandläkare
och munhälsan bedöms där.
27
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Klara kompetens är den verksamhet inom Ambea som ansvarar för hälso- och sjukvård

HUL, Hjälpmedel Uppsala Län

Åtgärder:
• Säkerställ att kravställd utbildning gällande förskrivning är genomförd. MAR beskriver
att leg. personal kan logga in i systemet och se genomförda utbildningar. Utifrån detta
kan verksamheten se status för genomförd utbildning.

Kvalitetsgranskning läkemedelshantering

Enligt föreskrift om hantering av läkemedel 29, är vårdgivaren skyldig att årligen genomföra kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen.
Vid fråga om verksamhetens avtal med apotek för genomförandet anger sjuksköterska att det förekommit granskningar i andra verksamheter inom Nytida och att det bör komma en granskning under året
eftersom föreskriften anger att det ska ske årligen.

Systematiskt kvalitetsarbete, patientsäkerhet

I föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 30 beskrivs vad som krävs för att ha
kontroll på verksamhetens kvalitet och säkerhet och att det årligen ska dokumenteras.
Avvikelsehantering och kvalitetsråd
Ledningen redovisar i patientsäkerhetsberättelsen att dialog kring avvikelser sker på kvalitetsråd, och
att närvarande där är verksamhetschef och/eller gruppchef och sjuksköterska. En omfattande beskrivning finns för båda gruppboendena om mål och mått för resultatuppfyllelse inom nio vårdområden.
Ledningen berättare vidare att ett generellt mål är att minska antalet läkemedelsavvikelser oavsett reell
förekomst. Fokus ligger i huvudsak på att utarbeta arbetssätt så personalen blir tryggare och säkrare för
de kunder som har hälso- och sjukvårdsinsatser. Kvalitetsråden sker i anslutning till APT och sjukgymnast deltar utifrån behov.
Medarbetare berättar att kompetensen kring vad avvikelser är och därmed rapportering av avvikelser
kan förbättras. De avvikelser som rapporteras anser de hanteras bra. Diskussion för medarbetare om
avvikelser sker på APT där verksamhetschef och gruppledare deltar.
Riskbedömningar
Vid inskrivning och var sjätte månad sker individuella riskbedömningar gällande nutrition, munhälsa,
trycksår och fall. Hälsoplaner upprättas.

•

Utvecklingsområde:
Kompetenshöjning enligt förslag från personal för att öka rapporteringen.

9. Enkät Biståndsenheten

Biståndsenheten har besvarat enkät utifrån avtals- och verksamhetsuppföljningen. Rutinen är att handläggaren har kontakt med utföraren och gör uppföljning minst en gång per år, samt vid behov.
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Biståndshandläggarnas kontakt med Dadelvägen varierar mellan att ha kontakt varje månad till varje år.
Biståndshandläggarna upplever att kunderna får omvårdnad utifrån sina behov, att kvaliteten är mycket
bra och att både kunder och anhöriga är nöjda med insatsen.
Kommentar
Enligt Biståndsenheten har Dadelvägen en mycket bra verksamhet.

10. Arbetsmiljö och personalfrågor

Nytida har en arbetsmiljöpolicy som anger att deras arbetsmiljöarbete bygger på företagets vision och
värderingar. Målsättning är att skapa en hälsosam, säker och hållbar arbetsmiljö genom att uppfylla
gällande lagar och krav inom arbetsmiljöområdet med hjälp av ett engagerat ledarskap med god
kompetens. Medarbetarna är Nytidas viktigaste tillgång. Det är medarbetarnas kunskap och engagemang
som gör skillnad och skapar kvalitet för den enskilda individen. I dokumentet anges bland annat medarbetares, skyddsombuds och ledares ansvar.
Ledningen uppger att verksamhetschefen finns tillgänglig både direkt på plats i verksamheten men är
också tillgänglig för verksamheten på annat sätt. Enligt avtalet är verksamhetschef 33% på respektive
gruppbostad, men i praktiken skiljer det sig, periodvis är hon mer på ena stället och mindre på det andra.
Det varierar utifrån behov på respektive ställe. Personalen upplever att verksamhetschefen är tillgänglig,
kommer när det behövs, svarar snabbt via e-post och är lätt att nå per telefon. Verksamheten har en
gruppchef som arbetar på heltid med de båda gruppbostäderna i Knivsta.
Gruppchefs uppdrag är att leda och fördela arbetet, att finnas tillgänglig och ha ett visst ansvar för
arbetsmiljö, ekonomi och kunder. Gruppchefen är på Dadelvägen ett par gånger i veckan. Personalen
uppger att gruppchef finns tillgänglig vid behov.
Ledningen berättar att tre chefskollegor i Knivsta/Uppsala täcker upp för varandra vid frånvaro. För
gruppcheferna är det samma system, det ska alltid finnas någon i tjänst. Chefsjouren finns, men kan inte
användas i personalfrågor, såsom förstärkning eller vikarier, enligt personalen. Det har inte funnits
behov av att kontakta chefsjouren enligt Dadelvägens personal. Enligt avtalet ska verksamheten meddela
kommunen vem som ersätter chef vid frånvaro. Detta har inte skett tidigare, men sker nu sedan sommaren 2020. Personalen får i god tid information om ersättare för chef.
Verksamheten har APT en gång i månaden förutom i juli. Verksamhetschefen leder APT men gruppledare är med. En gång per år genomförs medarbetarsamtal. Utöver detta genomförs uppföljning på
medarbetarsamtalet plus lönesamtal, vilket innebär tre samtal per år.
Personalen gör en trivselenkät var 6:e vecka där de via en länk på mejl svarar på några korta frågor
gällande bland annat trivsel och arbetsbelastning. På så sätt kan verksamheten följa upp och åtgärda
eventuella avvikande trender i ett tidigt skede. 31
Ledningen uppger att det är viktigt att ha ett gott samarbete med medarbetarna och de uppfattar att så är
fallet.

31
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2019 års kvalitets- och verksamhetsberättelse

På Dadelvägen upplevs den fysiska arbetsmiljön som bra och personalen uppger att den psykosociala
arbetsmiljön är fantastisk. Arbetsbelastningen upplevs inte som för hög och personalen upplever att
bemanningen är god. Kommunikationen mellan personalen fungerar bra. Verksamheten arbetar med
arbetsmiljöfrågor under APT. Enligt de intervjuade har de flesta i personalen en positiv bild av ledningen. Verksamheten har system för rapportering av tillbud och arbetsskador. Man har också en digital
förbättringslogg, där medarbetarna kan komma med förslag. Avvikelser tas upp och alla uppmuntras att
skriva dessa.
Ledningen berättar att arbetsskador och tillbud rapporteras. Sjukfrånvaron ligger på 3,5 %. Till sitt stöd
har ledningen och verksamheten företagets kvalitetsavdelningen och stödfunktion från HR. Det är en
styrka i verksamheten att uppgifterna om exempelvis arbetsmiljö följs på flera nivåer i Nytidas regionledning och sektorledning, vilket gör att de enklare kan sätta in stöd om de upptäcker att behov av stöd
uppstår.
Vid intervjuerna uppges att ledningen har huvudansvar för bemanningen, men vid akuta vikariebehov
har alla medarbetare ansvar att ta in vikarier och ibland kan man behöva stanna kvar tills man blir avlöst
av ny personal. Extra bemanning tas in någon gång varje vecka. Vid inplanerade aktiviteter finns tre
personal i tjänst. Vid kundernas lov och semestrar tar verksamheten in extra personal.
Vid intervju med personal på Dadelvägen framkommer de tar hjälp av genomförandeplanerna och vad
som kommit fram i avvikelsehanteringen för att bedöma om det behövs mer personal. De har tillgång
till bra timvikarier finns att ta in vid behov. Personalen får bedöma när extra personal behövs eftersom
de känner brukarna bäst, vilket ledningen brukar godkänna. Dadelvägen har låg sjukfrånvaro, vilket gör
att de sällan behöver ta in vikarier.
Kommentar
Avtalsuppföljningen visar att Dadelvägen har rutiner och system för arbetsmiljöarbete. Både ledning
och personal upplever att de har en god kommunikation mellan varandra. Arbetsmiljön på Dadelvägen
är god, eller mycket god. Verksamheten bedöms uppfylla det som avtalats med Knivsta kommun
avseende arbetsmiljö. 32

Risksituationer, brand, hot och våld
Verksamheten har en brandansvarig som har gått tvådagarsutbildning. Även övrig personal har fått
utbildning, men inte lika omfattande. Rutiner finns, bland annat för utrymning och månadskontroller.
Ansvaret delas med kommunens ansvarige för fastigheten. Ledningen uppger att det fungerar bra i samarbetet med kommunen. Under höstperioden har man tema brandsäkerhet, då inventerar verksamheten
kring varje kund. Brandövningar kan vara svåra att genomföra med kunderna då de kan bli oroliga och
få panik.
För kundernas, personalens och närståendes säkerhet finns skriftliga rutiner för hot och våld samt
riskbedömningar för varje kund. Dessa revideras två gånger per år eller vid behov. Om det inträffar
någon incident gällande hot och våld skriver verksamheten avvikelser och utreder dessa. Handlingsplan
finns och de gör riskbedömning utifrån hot och våld.

32
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Kommentar
Verksamheten arbetar med risksituationer i enlighet med avtalet med Knivsta kommun. 33

Kompetens
Samtlig ordinarie personal har undersköterskeutbildning eller motsvarande. Sedan verksamhetsövergången i april 2019 har all personal genomgått en tvådagarsutbildning om Nytidas värderingar, pedagogiska ramverk, LSS lagstiftning, kunskap om diagnoser och funktionsnedsättningar med mera. 34
Verksamheten har individuella kompetensplaner för varje medarbetare och för den samlade personalgruppen finns en kompetens- och utvecklingsplan som gäller för årets utbildningar. Ambea där Nytida
ingår, har utbildningsplattformen Lära med tillgång till mycket utbildning och kompetenshöjande
insatser. Lära har ett brett utbud från arbetsmiljö, till metoder såsom lågaffektiv bemötande och Motiverande intervju (MI). En del är webbaserat. Introduktionsutbildning är skräddarsydd och riktat till
verksamhetens medarbetare.
Gruppchefen har ansvar för och genomför viss intern utbildning inom verksamheten, exempelvis gällande kvalitetssystemet och i dokumentationssystemet. Var och en har ansvar och delar med sig av sin
kompetens och erfarenhet. Personalen och ledningen har en generös inställning gällande detta.
Kompensutveckling som personalen genomgått sedan 1 april 2019.
- Nytidas grundutbildning, två dagar
- Tydliggörande pedagogik, två dagar
- Webutbildning arbetsmiljö, vårdhygien, livsmedelshygien, GDPR, Vår Värld (företagets
värderingar), IT-säkerhet, brandläggande brandkunskap samt uppdraget som stödperson.
Kommentar
Personalen inom verksamheten har genom utbildning och erfarenhet kompetens i enlighet med avtalet
med Knivsta kommun. 35

Handledning
Tillgång finns till handledning internt och externt. Ledningen planerar att genomföra handledning under
våren. Personalen berättar att de även får handledning och stöd från habiliteringen.
Kommentar
Verksamhetens möjlighet till handledning för personalen bedöms vara i linje med Knivsta kommuns
avtal med verksamheten. 36

Samverkan
Målet med samverkan är att kvalitetssäkra och berika verksamheten, tillföra idéer och kompetens, enligt
verksamhetens kvalitets- och verksamhetsberättelse 2019. Verksamheten samverkar mycket internt och
externt, både på chefsnivå och via ombuden, såsom aktivitetsombud. Olika forum för samverkan finns
33

Avtal: SN 2018/277
2019 års kvalitets- och verksamhetsberättelse
35
Avtal: SN 2018/277
36
Avtal: SN 2018/277
34
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inom Nytida, såsom ledningsgruppsmöten varje månad bestående av verksamhetschefer och gruppchefer i Uppsala-Knivsta. Aktivitetsombud träffas dels lokalt och även i ett större nätverk några gånger
per termin för att planera och samordna aktiviteter för Nytidas boenden i Uppsala-Knivsta.
Samverkan har skett med primärvård, psykiatri, habilitering och specialistsjukvård. Samverkan sker
löpande med Knivsta kommun, såsom med handläggare och daglig verksamhet. Samverkan sker även
med Knivstafastigheter gällande verksamhetens lokaler och kundernas lägenheter. Ytterligare samverkan sker med FUB Uppsala Län där kunderna deltar i deras utbud av aktiviteter. En del samarbeten har
varit igång redan innan verksamhetsövergången. 37 Verksamheten har samverkan med de anhöriga, både
utifrån individuell nivå, men även som grupp. De bjuds in regelbundet till olika aktiviteter. Under året
har uppföljningsmöten kring enskilda individer hållits med kommunens handläggare, anhöriga och företrädare.
Verksamheten samarbetar med lokala gymnasieskolan och dess språkintroduktion där nyanlända studerar vård- och omsorgsprogram. Verksamheten har under 2019 tagit emot två elever på praktik och ordinarie personal har utbildats till handledare.
Kommentar
Verksamheten bedöms ha bra samarbete med samarbetspartners, såsom sjukvården, Vård- och omsorgskontoret och åtminstone en frivilligorganisation, vilket överensstämmer med kommunens avtal, samt
med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 38 Bedömning görs att det skulle gagna kunderna
om verksamheten hade mer samarbete inom kultur- och fritidssektorn, exempelvis inom frivilligsektorn,
såsom volontärer och idrottsföreningar.
Som framkommit tidigare i rapporten gällande genomförandeplaner så saknas det där dokumentation
gällande samverkan med andra, såsom ovan nämnda samarbetsparter.
Ett utvecklingsområde för verksamheten är att tydliggöra och dokumentera det samarbete som verksamheten har både utifrån individnivå, men även grupp- och verksamhetsnivå. Ett annat utvecklingsområde är att få till stånd ett samarbete med fler verksamheter inom kultur- och fritidssektorn.

11. Ekonomi

Granskning av fakturering från Nytida AB till Knivsta kommun

Leverantörsfakturor från Nytida AB för verksamheten Lyckåsen och Dadelvägen är granskade och
bedömningen är att faktureringen sker i enlighet med gällande avtal. Vid kontrollen gjordes ett utdrag
av samtliga fakturor från leverantören under perioden 2019-04-01—2020-01-01. Faktureringen till
Knivsta kommun ska enligt avtalet ske senast fem dagar efter den månad räkningen avser. Ingen
prisjustering har förekommit under den granskade perioden, då priserna ska vara fasta till 2020-12-31
enligt avtal. En avstämning av fakturerat antal kunder och beställarens dokumentation över antalet
kunder under den granskade perioden visade inga avvikelser.

2019 års kvalitets & verksamhetsberättelse 4.2, 4.3
38 4 kapitlet 5 § SOSFS 2011:9, Avtal: SN 2018/277
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Kontroll av Nytida ABs kreditvärdighet

En kreditupplysning inhämtades 2020-02-13 avseende Nytida AB, organisationsnummer 556470-1901.
Det framgår att Nytida AB är registrerad för F-skatt, momsbefriad och tillhör riskklass C. Företaget har
3 betalningsanmärkningar på totalt 21,2 tkr per den 13 februari 2020. Dessa anmärkningar avser år 2018.
Ingen aktuell skuld är rapporterad från KFM per 7 februari 2020. Nytida AB ingår i Ambea AB (Publ)koncernen.

Analys av årsredovisningen

Företaget drivs i kommission för Ambea Sverige AB (556542-9908). Nytida ABs nettoomsättning
uppgick 2018 till 670 067 tkr. Rörelsemarginalen 39 (det vill säga företagets vinst från rörelsen i förhållande till omsättning) har en negativ trend och uppgick 2018 till -3,1 % jämfört med -1,8 % året
innan. Företagets soliditet uppgår till 10,2 %.

Volymer

Gruppboendet på Dadelvägen består av sex lägenheter. Alla platser har varit fullbelagda under hela
2019.

Kommentar

Det är svårt att dra slutsatser av nyckeltalen eftersom bolaget drivs i kommission för Ambea AB, som i
sin tur har riskklass 5 vilket är den lägsta och har god ekonomi. Förutom det är Nytida AB verksam i
hela Sverige.

12. Slutsatser, åtgärdspunkter och
utvecklingsområden

Avtals- och verksamhetsuppföljningen av Dadelvägens gruppbostad visar att Nytida, som driver verksamheten utifrån avtal med Knivsta kommun, har både styrkor och brister i kvaliteten. I huvudsak fungerar verksamheten bra, följer lagar, föreskrifter och avtalet med Knivsta kommun. Avtals- och verksamhetsuppföljningen har visat på några områden där vissa brister finns som kräver åtgärder, eller områden
där det finns utvecklingsmöjligheter. Detta framgår dels av det ledning och medarbetare beskriver vid
intervjuerna, verksamhetens dokumentation, samt utifrån de enkätsvar som inkommit från Biståndsenheten.

Identifierade styrkor:

Vision , värdegrund och mål
Verksamheten bedöms bedriva ett gott arbete vad gäller Nytidas vision, värdegrund och mål. De tycks
vara väl förankrade och genomsyra arbetet både i ledningen och bland personalen. Detta även om
personalen till viss del uppgav att de inte hade kännedom om verksamhetens mål, så kunde de i huvudsak
berätta om vad målen gäller. 40

39

40
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Företagets vinst från rörelsen i förhållande till omsättning
Avtal SN 2018/277

Arbetssätt, metoder och bemötande
Verksamhetens arbetssätt, metoder och bemötande bedöms vara välfungerande och överensstämma med
gällande lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd och verksamhetens avtal med Knivsta kommun. 41 Den
enskilde kundens individuella behov sätts i centrum.
Kontaktmannaskap och kontinuitet
Verksamhetens arbete med kontaktmannaskap, stödperson, är välfungerande, samt i enlighet med
socialtjänstlagen och avtalet med Knivsta kommun 42. Kontinuiteten för kunden är god då personalgruppen är stabil och begränsad i antal.
Information, delaktighet och integritet
Verksamhetens arbete med information, delaktighet och integritet direkt mot kund och anhöriga är
välfungerande, samt i enlighet med socialtjänstlagen och avtalet med Knivsta kommun. 43 Under rubrik
genomförandeplan finns uppgifter om att delaktigheten inte dokumenteras enligt Socialstyrelsens
allmänna råd.
Kultur- och fritidsaktiviteter
Verksamhetens arbete kring aktiviteter överensstämmer med socialtjänstlagen och med avtalet med
Knivsta kommun. 44
Brukarnöjdhet
Verksamhetens uppföljning av brukarnöjdhet följer avtalet med Knivsta kommun och krav om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, samt Socialstyrelsens allmänna råd för egenkontroll. 45
Arbetsmiljö och personalfrågor
Granskningen visar att verksamheten har rutiner och system för arbetsmiljöarbete. Både ledning och
personal upplever att de har en god kommunikation och bra arbetsmiljö på Dadelvägen. Verksamheten
följer avtal, förfrågningsunderlag, lagar och föreskrifter vad gäller arbetsmiljö och personalfrågor. 46
Risksituationer, brand, hot och våld
Verksamheten arbetar i enlighet med avtalet med Knivsta kommun. 47
Kompetens
Personalen inom verksamheten har genom utbildning och erfarenhet i huvudsak kompetens i enlighet
med avtalet med Knivsta kommun. 48

41

Socialtjänstlag (2001:453) (SoL), hälso- och sjukvårdslag (2017:30) (HSL), SOSFS 2002:9 Bostad med särskild service
för vuxna enligt 9:9 LSS, lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), LSS 7 § 2 st, avtal SN
2018/277
42 Avtal SN 2018/277
43
Se 1 kapitel 1 § socialtjänstlagen och 15 kapitlet socialtjänstlagen, Avtal: SN 2018/277
44
1 kapitel 1 § socialtjänstlagen och 5 kapitlet 4 § socialtjänstlagen, Se Avtal: SN 2018/277
45
Se Avtal: SN 2018/277, 5 kapitlet 2 § SOSFS 2011:9
46
Se Avtal: SN 2018/277, arbetsmiljölag
47
Avtal: SN 2018/277
48
Avtal SN 2018/277

22

Handledning
Verksamhetens möjlighet till handledning för personalen bedöms vara i linje med Knivsta kommuns
avtal med verksamheten. 49
Ekonomi
Företagets ekonomiska ställning bedöms vara god.

Åtgärdskrav och utvecklingsområden avseende utförandet av kvalitet:

Vision ,värdegrund och mål
Vid intervju framkom det att verksamhetens ledning saknade kännedom om Knivsta kommuns mål inom
verksamhetsområdet. 50

-

Utvecklingsområde:
Säkerställ att verksamheten är väl insatt i de mål som är satta av Knivsta kommun för
verksamhetsområdet. 51

Dokumentation och informationsöverföring
Uppföljningen visar att Nytida arbetar i enlighet med föreskrifterna och de allmänna råden kring dokumentation, samt avtalet med Knivsta kommun. 52 Det framgår att verksamheten på olika sätt fortlöpande
arbetar med kvalitetshöjande insatser vad gäller dokumentation. Informationsöverföring verkar välfungerande inom verksamheten.
Ledning och personal är samstämmiga om att de har ett väl fungerande verksamhetssystem för dokumentation liksom välfungerande rutiner för dokumentation och informationsöverföring. I uppföljningen
har ingen dokumentationsgranskning genomförts, förutom av två genomförandeplaner, vilka hade ett
respektfullt språk och innehåll och beskrev väl när och hur olika aktiviteter ska ske. Däremot fanns
brister exempelvis vad gäller uppgifter om den enskilde, företrädare, eller anhöriga varit delaktiga och
på vilket sätt, under framtagandet av genomförandeplanen. Se avsnitt om genomförandeplaner i granskningen.

-

Utvecklingsområde:
Tydliggöra i dokumentationen hur den enskilde, anhöriga/företrädare deltagit i
genomförandeplanen.

Genomförandeplaner
Verksamheten ansvarar för att dokumentationen sker och att genomförandeplaner upprättas och följs
upp i enlighet med lagar, föreskrifter och allmänna råd. 53 Verksamhetsuppföljningen visar att genomförandeplanerna är respektfulla och beskriver ingående insatser som ska genomföras, samtidigt saknas
visst innehåll i den granskade genomförandeplanen, vilket gör att de inte helt överensstämmer med
Socialstyrelsens allmänna råd om genomförandeplaner. 54
49
50
51

Avtal SN 2018/277
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Avtal: SN 2018/277, SOSFS 2014:5, 11 kap. 5 § SoL
Avtal: SN 2018/277
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6 kapitlet 2 § SOSFS 2014:5

Utvecklingsområde:
Se över vad verksamheten behöver förändra för att helt arbetar utifrån de allmänna råden
gällande genomförandeplaner, exempelvis gällande mål, ansvar för aktivitet, samverkan,
uppföljning av insats, den enskildes delaktighet, andra personers delaktighet i framtagande av
genomförandeplan samt när planen har fastställt, när och hur den ska följas upp. 55
Samverkan
Verksamheten bedöms ha bra samarbete med exempelvis sjukvården, vård- och omsorgskontoret,
gymnasieskola och åtminstone en frivilligorganisation, vilket överensstämmer med kommunens avtal
med verksamheten. 56 Bedömning görs att det skulle gagna kunderna om verksamheten hade mer samarbete inom kultur- och fritidssektorn, exempelvis inom frivilligsektorn, såsom volontärer och idrottsföreningar. I genomförandeplaner saknas dokumentation gällande samverkan med andra, såsom ovan
nämnda samarbetsparter, vilket bör framgå i genomförandeplanen.

-

Utvecklingsområde:
Tydliggör och dokumentera den samverkan som verksamheten har både utifrån individnivå,
men även grupp- och verksamhetsnivå.
Få till stånd ett samarbete med fler verksamheter inom kultur- och fritidssektorn.

Systematiskt kvalitetsarbete
Verksamheten bedriver ett gott arbete kring kvalitetsfrågor. Det finns rutiner som stöder arbetet. Det har
dock framkommit att det finns en osäkerhet bland personalen om vad som gäller efter verksamhetsövergången gällande hanteringen av synpunkter och klagomål, avvikelser och lex Sarah. Trots det
är de väl införstådda i vad det handlar om och hur de arbetar med det i praktiken. 57

-

Krav på åtgärd:
Säkerställ att rutinerna är väl implementerade i verksamheten.

Åtgärdskrav och utvecklingsområden avseende utförandet av hälso- och
sjukvård
Basal hygien
Åtgärder:
• Säkerställ att basala hygienrutiner och klädregler följs. Tillse att personalen har arbetskläder
som tvättas på arbetsplatsen.
Riktlinjer och rutiner
Krav på åtgärd:
• Säkerställ att kravställd utbildning gällande förskrivning är genomförd. MAR beskriver att
leg. personal kan logga in i systemet och se genomförda utbildningar. Utifrån detta kan
verksamheten se status för genomförd utbildning.

55

SOSFS 2014:5

56 Avtal: SN 2018/277, 4 kapitlet 5 § SOSFS 2011:9
57
Avtal: SN 2018/277, SOSFS 2011:9
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Systematiskt kvalitetsarbete, patientsäkerhet
•
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Utvecklingsområde:
Kompetenshöjning enligt förslag från personal för att öka rapporteringen.
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Handläggare
Martin Persson Lirén
Områdeschef myndighet

Tjänsteskrivelse
2020-09-11

Diarienummer
SN-2019/241

Socialnämnden

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring
i övrigt
Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer reviderade riktlinjer gällande försörjningsstöd och ekonomiskt
bistånd till livsföring i övrigt.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden föreslås fastställa föreslagen revidering av befintliga riktlinjer (SN-2016/195)
gällande försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt. Sedan revideringen i
februari 2017 har ändringar i lagstiftning tillkommit, bland annat den så kallade
gymnasielagen (SFS 2018:346) samt etableringslagen (SFS 2017:584).
Bakgrund
Syfte med riktlinjerna är att de ska vara stöd för handläggande socialsekreterare i
bedömningen av skälig levnadsnivå samt stödja rättssäkerheten för den enskilde genom att
handläggningen av ekonomiskt bistånd blir mer enhetlig. Riktlinjerna utgår från gällande
lagstiftning, rättspraxis, förarbeten, bindande föreskrifter från Socialstyrelsen samt Knivsta
kommuns Strategi för Vård och Omsorg. Arbetet med ekonomiskt bistånd innebär i hög
utsträckning myndighetsutövning med krav på rättssäkerhet, gemensamt förhållningssätt och
likvärdiga bedömningar. Det är samtidigt viktigt att det alltid genomförs en individuell
behovsbedömning.
Ekonomisk konsekvensanalys
Följsamhet till gällande riktlinjer skapar inga ekonomiska merkostnader för berörda
verksamheter.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-09-11
Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt, förslag 2020-09-11
Beslutet ska skickas till
Akten
Socialchef
Områdeschef myndighet
Enhetschef vuxenenheten
Webbansvarig
Catrin Josephson
Socialchef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Socialnämndens verksamhet som arbetar med ekonomiskt bistånd berör barn.
I riktlinjerna omnämns hur barnperspektivet ska beaktas i handläggningen.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Barnets bästa tillvaratas i handläggningen gällande de enskilda. I riktlinjerna finns riktade
insatser för att stärka barns bästa.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Inga kända.
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Ärendet rör strukturell nivå av handläggning och ger handläggarna stöd i hur de ska beakta
barnets bästa och att enskilda barns åsikter ska tas fram i det enskilda ärendet. Bedömning
har gjorts att det inte är lämpligt att höra med barn om hur de ställer sig till själva riktlinjerna.
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Inledning
Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen (2001:453). Lagen är en ramlag och
innehåller grundläggande värderingar och principer där lagstiftaren uppställer mål och i
mindre utsträckning detaljreglerar. Enligt SoL ska kommunen på demokratins och
solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i
levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska bygga på respekt för
människors självbestämmanderätt och integritet. Det är den enskilde som i första hand har
ansvar för sitt liv och kommunens uppgift är att förstärka och komplettera människors egna
resurser. Socialtjänstens bistånd ska utformas så att det stärker den egnes resurser att leva ett
självständigt liv. Det handlar om två uppdrag, dels hjälp till självförsörjning och i väntan på
detta, hjälp med försörjningen. Det senare innefattar ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd
ska fungera som ett sista skyddsnät inom välfärdssystemet. Det ska vara ett komplement till
samhällets generella system och ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när
ersättning inte kan beviljas. Rätten till ekonomiskt bistånd bygger ytterst på en individuell
behovsbedömning vilket innebär att det i varje enskilt fall görs en bedömning av hjälpbehovet
och omfattningen av detta. Bedömningen ska präglas av ett helhetsperspektiv på den
enskildes eller hushållets totala situation och där ingår hänsyn till barnets behov och situation.

Riktlinjernas syfte
Syftet med riktlinjerna är att de ska vara stöd för handläggaren i bedömningen av skälig
levnadsnivå samt stödja rättssäkerheten för den enskilde genom att handläggningen av
ekonomiskt bistånd blir mer enhetlig.
Riktlinjerna utgår från gällande lagstiftning, rättspraxis, förarbeten, bindande föreskrifter från
Socialstyrelsen samt Knivsta kommuns strategi för Vård och omsorg. Om uppgifter i
riktlinjerna strider mot gällande lagar, förordningar, rättspraxis, förarbeten till lagstiftning
eller bindande föreskrifter från Socialstyrelsen ska riktlinjerna i denna del inte tillämpas.
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Akuta hjälpbehov
Bistånd i akuta nödsituationer kan beviljas även om rätt till försörjningsstöd i övrigt inte
föreligger. Den som saknar medel till uppehälle, hyra, el eller medicin kan beviljas
ekonomiskt bistånd för att avhjälpa eller förhindra, akut nödsituation, om behovet inte kan
tillgodoses på annat sätt, se vidare under rubrik Riksnorm. Detta gäller även om den sökande
förbrukat inkomster som ekonomiskt överstiger biståndsnormen. Om det finns barn i familjen
ska i samband med bedömning särskilt utredas hur barnets/barnens situation påverkas om
bistånd inte beviljas. Behov som ryms inom försörjningsstödets poster prövas med stöd av 4
kap. 1 § SoL. Bistånd som beviljas enligt 4 kap. 1 § SoL i akut situation kan i vissa fall vara
förenat med återbetalningsskyldighet enligt 9 kap. 2 § 1 st. SoL. Till exempel om den enskilde
har inkomster som är intjänade eller avsedda för ansökningsperioden, men som ännu inte
utbetalats och om betalningsförmåga bedöms föreligga, det vill säga om den sökandes egna
inkomster överstiger biståndsnormen (RÅ 1995 ref 56).

Ansökningsavgifter
Huvudregeln är att bistånd till ansökningsavgifter inte beviljas. I enskilda fall, om det är
viktigt att en äktenskapsskillnad eller bodelning genomförs, kan ansökningsavgifter till
Skatteverket eller/och domstol beviljas.

Arbetsresor och övriga resor
Ekonomiskt bistånd kan beviljas med belopp som motsvarar tillämpligt periodkort för
allmänna kommunikationer. Arbetsresor innebär inte bara resor till och från en arbetsplats. I
begreppet ingår även resbehov för att aktivt kunna söka arbete, studera eller delta i andra
aktiva åtgärder som kommunen eller staten anordnar. Det är de faktiska kostnader sin
bedöms, mot uppvisande av kvitto. Vid beräkningen av skäliga kostnader för arbetsresor bör
beaktas månadskostnaden för resor med allmänna kommunikationer. För arbetsresor
innefattande resor till praktik, studieresor, etc. bör beaktas kontinuiteten i den verksamhet
som föranleder resorna. Skulle arbetsresor ge utrymme för skatteavdrag ska skattejämkning
rekommenderas.
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Begravning
Rätten till bistånd till kostnad för begravning och eventuella tilläggskostnader prövas i
förhållande till dödsboets ekonomiska situation. Undantag är om den avlidne är omyndigt
barn, då prövas rätten till bistånd i förhållande till föräldrarnas ekonomi.
För att kunna göra en korrekt bedömning av dödsboets rätt till bistånd, ska registrerad
bouppteckning eller dödsboanmälan uppvisas. Tillgångarna i dödsboet ska i första hand täcka
begravningskostnaderna, inte eventuella obetalda fakturor (hyra, el, telefon etc.). Försäkringar
som faller ut kan vara en tillgång i dödsboet. Man bör också beakta hur tillgångarna i
dödsboet värderats, och om den avlidne kort före dödsfallet givit bort eller förmånligt sålt
tillgångar till dödsbodelägare.
Bistånd till en enkel men värdig begravning och eventuella tilläggskostnader beviljas med
maximalt 30 % av basbeloppet. Till gravsten eller inskription beviljas därutöver belopp
motsvarande maximalt 20 % av basbeloppet. Till kostnad för begravning utomlands kan
bistånd beviljas med maximalt 30 % av basbeloppet, motsvarande vad som beviljas till
begravningskostnad i Sverige.

Bidragsbrott/Förebygga felaktiga utbetalningar
Fel ska förebyggas genom noggrann handläggning men om det uppstår är målsättningen att få
tillbaka de felaktigt utbetalade medlen. Alla handläggare är skyldiga att uppmärksamma
felaktigheter i ärenden och indikera att en utredning om felaktig utbetalning ska inledas.
Vid misstanke om brott ska polisanmälan göras enligt 6 § bidragsbrottslagen (2007:612). En
polisanmälan ska göras även om personen återbetalat beloppet. Utredning om felaktig
utbetalning ska göras av en annan handläggare och ske parallellt med biståndsutredningen.
Om det finns anledning att anta att en ekonomisk förmån eller ett ekonomiskt stöd har
beslutats, betalats ut eller tillgodoräknats felaktigt eller med ett för högt belopp, ska
underrättelse om detta lämnas till den myndighet eller organisation som har fattat beslutet
enligt lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från
välfärdssystemen.
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Boende
Boendekostnad och boendestandard
Utgångspunkten vid bedömningen bör vara den enskildes faktiska kostnad och behov av
boende. En skälig boendekostnad bedöms utifrån vad en låginkomsttagare på orten normalt
har råd med. Hyresnivån hos Knivstabostäder AB kan ge vägledning till bedömningen men en
individuell prövning ska göras i varje enskilt fall. Om behovet av bistånd bedöms vara mer
långvarigt än tre sammanhängande månader ska prövning om boendekostnaden är skälig ske.
Vad som är skäliga bostadskostnader och skälig boendestandard kan variera beroende på den
enskildes situation och i vilket skede i livet hen befinner sig. En person med funktionshinder
kan till exempel behöva en mer anpassad och något rymligare bostad än någon utan
funktionshinder. Bostadskostnaden blir då vanligtvis också högre.
För ensamstående personer upp till och med 24 år kan möblerat rum eller andrahandsboende
anses vara skälig boendestandard. Även för personer över 24 år kan detta vara skäligt för att
undanröja hemlöshet.
När det gäller frågan om byte till billigare bostad ska socialtjänsten ta hänsyn till den
enskildes faktiska möjligheter att få en annan bostad samt beakta om det finns skäl som talar
emot byte av bostad eller bostadsområde (se Socialstyrelsens allmänna råd). Konsekvenser för
berörda barn ska särskilt uppmärksammas.
Socialnämnden bör vid bedömningen ta hänsyn till ett barns behov av utrymme även hos den
förälder där barnet enbart vistas under umgängestid.

Boendekostnad vid kortvarigt biståndsbehov
Vid ett kortvarigt biståndsbehov kan den faktiska boendekostnaden godtas. Med kortvarigt
avses en period om maximalt tre sammanhängande månader.

Boendekostnad i hyresrätt
I boendekostnaden ska det inte ingå avgift för garage, kabel-tv, bredband, p-plats eller tillval i
standardhöjande syfte. Undantag görs när någon flyttar in i en bostad där tillvalskostnaden
redan finns alternativt beslutas av bostadsföretaget eftersom kostnaden då inte kan påverkas.
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Den faktiska boendekostnaden ersätts om den bedöms vara skälig. I annat fall bör den godtas
under en övergångsperiod, så att den enskilde får skäligt rådrum att byta till billigare bostad.
Med skäligt rådrum avses en tidsperiod som inte understiger fyra månader.

Boendekostnad i bostadsrätt eller villa
Om en försäljning av bostaden innebär att den enskilde får tillgång till kapital som kan
användas till försörjningen, får man i allmänhet anse att behoven kan tillgodoses på annat sätt.
Den enskilde måste ges skäligt rådrum (se ovan) för byte av bostad.
Bistånd beviljas inte till amorteringsdel på lån som tagits för inköp av bostaden, eftersom det
innebär att socialtjänsten bidrar till en kapitalisering. Bistånd kan däremot utgå till
räntekostnaden om avgift och ränta tillsammans inte överstiger genomsnittskostnaden eller
högsta godtagbara hyresnivå. Krav ska ställas på den enskilde att ansöka om skattejämkning
för räntekostnaderna och om sådan beviljas godtas 100 % av räntekostnaderna som
boendekostnad. I annat fall godtas 70 % av räntekostnaderna, eftersom 30 % är avdragsgilla
vid självdeklarationen. För den som saknar skattepliktig inkomst ersätts 100 % av
räntekostnaden, med den begränsning som finns i genomsnittlig boendekostnad och högsta
godtagbara hyreskostnad.

Boendekostnad vid vistelse på kriminalvårdsanstalt
Häktade har rätt till bistånd från socialtjänsten till hyra om inte behovet kan tillgodoses på
annat sätt. Personer dömda till kriminalvård kan i vissa fall beviljas bistånd till hyra under
verkställighetstiden. Se Socialstyrelsens handbok om ekonomiskt bistånd.

Boendekostnad till vuxet barn (18-24) som bor kvar hos sina föräldrar
Ekonomiskt bistånd till boendekostnad beviljas till den unga vuxna (dock ej
gymnasiestuderande), som bor kvar i föräldrahemmet endast om föräldern därigenom har en
högre boendekostnad än hen annars skulle ha haft.
Högre boendekostnad kan uppstå om föräldern/föräldrarna:
• måste behålla en större bostad eller
• får sitt bostadsbidrag sänkt
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Vid ansökan om försörjningsstöd till bostadskostnad ska familjen redovisa de merkostnader
för det ordinarie boendet som uppstått i och med att den unge bor i föräldrahemmet, till
exempel bostadsbidrag som minskat eller helt upphört eller att det vuxna barnet tidigare
betalat hemma och inte har rätt till studiestöd eller förlängt barnbidrag.
Ekonomiskt bistånd till boendekostnad beviljas också till vuxet hemmaboende barn som varit
självförsörjande i anslutning till hemflytt och haft kostnad för boende i egen bostad.
Hyresdel kan beviljas om det vuxna barnet tidigare har betalat hemma och inte har rätt till
studiestöd enligt studiestödslagen eller förlängt barnbidrag enligt lagen om förlängt
barnbidrag eller utifrån starka sociala skäl. Dessutom ska ungdomen sedan tidigare ha haft en
egen inkomst och betalat del av boendekostnaden till föräldrarna.
Beräkning av hyresdel görs enligt gällande föreskrifter.

Brukarrepresentanter
Ersättningen till brukarrepresentanter vid offentlig verksamhet medräknas inte som inkomst
vid prövning av ekonomiskt bistånd.

Depositionsavgift
Kostnad för depositionsavgift beviljas inte.

Dator och internetuppkoppling
Dator med internetuppkoppling kan ingå i en hemutrustning. Ekonomiskt bistånd till
komplettering eller köp av ny dator beviljas endast till hushåll som bedöms vara i behov av
försörjningsstöd under en längre tid. Vägledande nivå för bistånd till dator är 10 % av
prisbasbeloppet. Bistånd till programvara ingår inte eftersom att de flesta program finns att
ladda ned i gratisversioner. Bistånd kan beviljas till en dator per hushåll om det inte föreligger
särskilda skäl att bevilja ytterligare bistånd.
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Bistånd kan utgå till skäliga kostnader avseende internetuppkoppling. Den vägledande nivån
är 0,45 % av prisbasbeloppet per månad.
Kostnad för läsplatta, dator, telefon, internetuppkoppling etc., skulle kunna inrymmas i
möjligheten att försörjningsstödet enligt norm beräknas till en högre nivå, en s.k. förhöjd
kostnad som inte täcks av annan ersättning, eller låta det ingå inom ramen för det vanliga
ekonomiska biståndet, genom omfördelning.

Barnperspektiv
0-18 år
Särskild hänsyn ska tas till behoven hos barn och ungdomar som går i skolan. För de barn och
ungdomar som går i skola och lever i hushåll med långvarigt biståndsbehov ska handläggare i
samband med uppföljning kring barnens situation särskilt uppmärksamma behovet av dator
och internetuppkoppling.
Gymnasieungdomar
Särskild hänsyn ska tas till behoven hos gymnasieungdomar till dess att de tar studenten eller
längst till 21 år. För gymnasieungdomar som lever i hushåll med långvarigt biståndsbehov ska
handläggare i samband med uppföljning kring familjens ekonomi och ungdomarnas situation
särskilt uppmärksamma behovet av dator och internetuppkoppling.

Elkostnad
Bistånd till de faktiska kostnaderna ska beviljas om kostnaden bedöms skälig.
Konsumentverkets beräkningar om genomsnittlig elförbrukning kan användas som vägledning. I fråga om skäliga kostnader måste det göras en individuell bedömning utifrån den
biståndssökandes situation. Om förbrukningen väsentligt överstiger konsumentverkets
beräknade förbrukning bör orsaken därtill klarläggas.

Fackföreningsavgift/arbetslöshetskassa
Bistånd utgår till faktisk kostnad för fackföreningsavgift och/eller avgift till
arbetslöshetskassa månadsvis. I det fall det är möjligt att få helt eller reducerad avgift ska i
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första hand en sådan ansökan göras. Kostnad för försäkringar etc. i fackföreningsavgiften
godkänns inte, med undantag för hemförsäkring.

Flyttkostnader
Bistånd kan ges till flyttkostnader om det är nödvändigt för att den enskilde ska uppnå en
skälig levnadsnivå. I biståndet ingår hyra av bil inklusive försäkring, bensin, hyra av flyttlådor
och eventuellt flytt av telefonabonnemang, mot uppvisande av kvitto.
Finns särskilda skäl som gör att den enskilde inte kan flytta på egen hand, exempelvis
sjukdom och ålderdom, kan bistånd beviljas till skäliga kostnader för flyttfirma.
Vid flytt till annan ort av arbetsmarknadsskäl ska även utredas om behovet kan tillgodoses
genom bidrag från Arbetsförmedlingen. Innan bistånd till flyttkostnad beviljas ska den
sökande styrka att den gamla bostaden har sagts upp.

Fritidsaktiviteter
Fritidsaktiviteter för barn
Barn bör ges förutsättningar att kunna delta i organiserade fritidsaktiviteter. Barns
fritidsaktiviteter anges i Socialstyrelsens allmänna råd om försörjningsstöd där det anges
exempel på när det kan vara aktuellt att beräkna kostnaden till en högre nivå än riksnormen.
Exempel kan vara aktuella kostnader för sportaktiviteter, simskola och musikskola.
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till inköp av cykel och cykelhjälm med högst 1 500 kronor
per barn maximalt två gånger under grundskoletiden. Om bistånd inte utgått under
grundskoletiden kan det vara rimligt att barnet får bistånd till en cykel under gymnasietiden.

Lägerverksamhet för barn
Med utgångspunkt från barns behov kan bistånd beviljas till kostnad för exempelvis
lägerverksamhet, idrottsresor eller kolonivistelser utanför skolans ram, utan att det finns
särskilda sociala skäl om kostnaden är skälig. Biståndet ska reduceras med beloppet för
matpengar för motsvarande antal dagar.
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Fritidsaktiviteter för vuxna med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd
Vuxna som bedöms ha behov av ekonomiskt bistånd minst sex månader, och som på grund av
medicinska, psykiska eller sociala skäl har svårigheter att vara aktiva och hålla kontakt med
andra, kan beviljas bistånd till fritidsaktiviteter för att bryta isolering och passivisering.
Biståndet kan vara ett led i att så småningom komma ut i egen försörjning. Fritidsaktivitet kan
vara att delta i studiecirkel, fysisk träning eller annan organiserad verksamhet. Ekonomiskt
bistånd kan beviljas med belopp motsvarande lägsta avgift för helår eller säsong vid
motionsanläggning i Knivsta. Om det finns medicinska skäl till att delta i aktiviteter ska detta
styrkas med intyg från behörig sjukvårdspersonal. Om någon deltar i ett
rehabiliteringsprogram där vissa aktiviteter ingår för alla deltagare beviljas hela kostnaden för
dessa aktiviteter, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

Rekreationsresor
Huvudprincipen är att bistånd till rekreationsresor inte beviljas. För ensamstående vuxna ska
biståndet prövas mycket restriktivt och endast ges när det finns mycket starka sociala eller
medicinska skäl för en resa till anhörig i rehabiliterande syfte. Rekreationsresa kan beviljas
för barnfamiljer med särskilda behov som har haft försörjningsstöd minst tre år och som inte
beräknas få egna inkomster inom överskådlig tid. Behovet ska prövas utifrån barnets behov av
miljöombyte och extra stödinsats. Bedömning ska även göras huruvida behovet av rekreation
kan tillgodoses genom lek och fritidsposten i riksnormen. Nivån på det beviljade biståndet ska
prövas utifrån vad barnfamiljer med låga inkomster i allmänhet har råd med.

Färdtjänstavgift
För färdtjänst beviljas faktisk egenavgift per månad, dock maximalt motsvarande kostnad för
ett periodkort. Ekonomiskt bistånd till busskort beviljas inte parallellt.
Observera att kostnad för färdtjänst kan ingå i handikappersättningen, och i dessa fall beviljas
inte ekonomiskt bistånd till kostnaden.

Riksfärdtjänstavgift
Ekonomiskt bistånd till egenavgift för riksfärdtjänst beviljas i normalfallet inte.
Ändamålet med riksfärdtjänst är resor utanför hemkommunen för rekreation eller annan
personlig angelägenhet och bistånd för sådana aktiviteter beviljas endast i undantagsfall.
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Företagare eller personer med fria yrken
Egen företagare har i normalfallet inte rätt till försörjningsstöd. I undantagsfall, om firman är
ett led i en rehabilitering och om bedömningen visar att biståndsbehovet är tillfälligt och att
firman kan bidra till ett oberoende inom nära framtid kan försörjningsstöd beviljas.
Har den enskilde stöd från Arbetsförmedlingen i form av stöd till start av näringsverksamhet
eller särskilt stöd till start av näringsverksamhet är det att betrakta som en
arbetsmarknadsåtgärd och den enskilde kan under denna tid erhålla ekonomiskt bistånd. En
person som deltar i något av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program har rätt
till ekonomiskt bistånd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
Sökanden med fria yrken (konstnärer, författare, musiker, artister etc.) ska prövas på samma
sätt som andra hel- eller deltidsarbetslösa, dvs. de ska vara inskrivna på Arbetsförmedlingen
och söka alla tillgängliga lämpliga arbeten.

Glasögon och kontaktlinser
Skäliga kostnader beviljas för glasögon om behovet styrks av en legitimerad optiker eller
läkare. Skäliga kostnader för kontaktlinser och progressiva glasögon kan beviljas om de är det
enda alternativet och behovet styrks av läkare. Bistånd till vanliga läsglasögon som är avsedda
för personer med avtagande synskärpa s.k. ålderssynthet beviljas ej. Behovet kan tillgodoses
inom ramen för riksnormens post för hälsa och hygien.
Det åligger den enskilde att planera för sin ekonomi och själv tillgodose sitt behov av
glasögon under den tid den enskilde varit självförsörjande. Innan glasögon beviljas skall det
beaktas om den enskilde inom kort blir självförsörjande.
Från och med 1 mars 2016 trädde en ny lag i kraft som innebär att landstingen, numera
regionerna, ska ge bidrag till barn och unga i åldern 8–19 år. Regeringen förutsätter att
bidraget till barn mellan 0 och 7 år fortsatt kommer att ges av regionerna. Socialtjänsten ska
beakta att barn- och skolungdomar får behovet av glasögon tillgodosett. I de fall barns behov
av glasögon inte kan tillgodoses genom paketerbjudande beviljas bistånd till skäliga
kostnader.
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Handlingsplan
För personer som bedöms vara i behov av ekonomiskt bistånd ska en individuell plan
upprättas i samråd med den enskilde. Handlingsplanen revideras var tredje månad. Syftet med
planen är att skapa en tydlig struktur för genomförandet och uppföljningen av en beslutad
insats. Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras,
vem som ska göra vad, när och hur. Planen ska innehålla en beskrivning av den enskildes
sociala förhållanden, erfarenheter och resurser samt behov. Planen ska beskriva mål, medel
och planering för att nå målet, syftet med insatsen/insatserna samt på vilket sätt och när
uppföljning ska ske. Det ska framgå av planen vad den enskilde ska uppfylla för villkor för att
få bistånd. I planen ska även barnperspektivet beaktas.

Hemförsäkring
Bistånd utgår endast till basförsäkring inklusive rättsskydd, om inte särskilda skäl föreligger. I
de fall socialtjänsten godtar att den sökande bor kvar i ägd bostad godtas kostnad för
kompletterande bostadsrätts- eller villaförsäkring. Bistånd utgår endast månadsvis.

Hemutrustning
Ekonomiskt bistånd till komplettering eller nyanskaffning av möbler, husgeråd eller annan
hemutrustning som behövs för att hemmet ska fungera, kan beviljas till hushåll som bedöms
ha behov av ekonomiskt bistånd minst sex månader. Hänsyn ska tas till allmän
standardutveckling i samhället och till vad en låginkomsttagare i normalfallet kan bekosta.
Nivån på det bistånd som beviljas ska utgöra varken över- eller understandard, och även den
begagnade marknaden bör undersökas.
Efter en vårdperiod kan personer, som i ett led i rehabiliteringen flyttar till eget boende, ha
rätt till ekonomiskt bistånd till hemutrustning om hen saknar bohag sedan tidigare.
I en akut situation efter t ex brand i bostaden, kan ekonomiskt bistånd till hemutrustning
beviljas om hemförsäkring saknas. Hemutrustning ska i första hand tillgodoses genom statliga
lån via CSN.
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Barnperspektiv
För barnfamiljer som har långvarigt behov av ekonomiskt bistånd bör barnens situation
särskilt beaktas när behovet av förnyelse av hemutrustning bedöms. För barn som har
umgänge med en förälder de inte bor stadigvarande med bör kostnad för säng och
sängutrustning beviljas.

Hjälpmedel
Bistånd beviljas efter sedvanlig ekonomisk prövning av egenavgifter för läkarförskrivna
hjälpmedel och för hjälpmedel via kommunen som till exempelvis hörapparat, batterier, etc.
om behovet inte kan tillgodoses via Region Uppsala eller Försäkringskassan.

Hemmaboende barns och skolungdomars inkomster och tillgångar
Hemmavarande barn och skolungdomar under 21 år får enligt 4 kap. 1 § a SoL ha inkomster
upp till ett prisbasbelopp utan att det påverkar föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd.
Avsikten är att tonåringar som lever i ekonomiskt utsatta familjer ska kunna göra sådant som
andra tonåringar gör. Den inkomst som överstiger ett prisbasbelopp räknas av mot barnet eller
skolungdomens del i familjens kostnader inklusive boendekostnaden.

Hushåll
Gifta makar
Enligt äktenskapsbalken ska makarna, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll
som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses.

Gifta men inte sammanboende
Makar och registrerade partners är ömsesidigt underhållsskyldiga och det gäller oavsett om de
bor ihop eller inte, äktenskapsbalken (1987:230) 6 kap. 2 §. Vid ansökan om ekonomiskt
bistånd ska i första hand makarnas försörjningsansvar gentemot varandra gälla. Det är den
gemensamma inkomsten som ska ligga till grund för bedömningen om rätt till ekonomiskt
bistånd. Exempelvis räknas hyra för endast en bostad.
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Om det föreligger en konflikt mellan makarna som medför att den ena parten vägrar att bidra
till den andras försörjning kan ekonomiskt bistånd beviljas utan hänsyn till gemensamma
inkomster i avvaktan på rättslig prövning.
Om den ena parten är utsatt för hot om våld eller våld ska inte ekonomiska svårigheter leda
till att den våldsutsatta tvingas att återgå till relationen. I de fallen kan ekonomiskt bistånd
beviljas utan att hänsyn tas till den ömsesidiga underhållsskyldigheten.

Gifta makar – ena maken bosatt utomlands
Den ömsesidiga underhållsskyldigheten gäller också när den sökande är gift med person som
fortfarande är bosatt utomlands. Båda makarnas ekonomiska situation ska därför utredas vid
ansökan om ekonomiskt bistånd. Om nödvändiga handlingar inte lämnas kan avslag ges på
ansökan om försörjningsstöd. För att undvika att nödsituation uppstår kan ekonomiskt bistånd
enligt reducerad norm beviljas. Om det är uppenbart att den ena parten inte kan bidra till den
andres försörjning t ex vistas i flyktingläger så kan ansökan bifallas.

Gifta makar – med betänketid efter skilsmässoansökan
Makars underhållsskyldighet gäller även under betänketiden, oavsett om de då bor
tillsammans eller inte. Om en allvarlig konflikt mellan makarna medför att den ene parten
vägrar att bidra till den andres försörjning kan ekonomiskt bistånd beviljas utan hänsyn till
gemensamma inkomster i avvaktan på att frågan prövas rättsligt.

Hushållsgemenskap men ej sambor
Hushållsgemenskap innebär att fler personer – utan att leva under äktenskapsliknande
förhållanden – stadigvarande delar bostad på sådant sätt att flerpersonshushållets ekonomiska
fördelar kan utnyttjas. Det kan gälla vuxet barn och föräldrar, syskon, vänner eller andra.
Riksnormens belopp för gemensamma hushållskostnader blir därför lägre per individ i de fall
hushållsgemenskap finns. Även boendekostnaderna påverkas av om de som delar bostad lever
i hushållsgemenskap eller inte.
Personer som anses ingå i en hushållsgemenskap:
•

förälder som bor hos vuxet barn

•

vuxet barn som slutat gymnasiet och bor kvar i föräldrahemmet andra vuxna som delar
bostad och hushållskostnader.
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Inneboende
Inneboende räknas inte ha hushållsgemenskap för den eller dem som denne bor hos. För att
betraktas som inneboende ska den sökandes hushåll som huvudregel ha ett eget rum i
bostaden. En individuell bedömning ska fortfarande göras utifrån den enskildes situation.

Sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden (sambor)
Vuxna personer som oavsett kön lever under äktenskapsliknande förhållanden likställs i
ekonomiskt biståndssammanhang med gifta makar och beräkning av rätten till ekonomiskt
bistånd görs på samma sätt som för dessa.

Ungdom som ingår äktenskap
Vid äktenskap övertar maken/makan den primära underhållsskyldigheten för den som
fortfarande går i skolan och är under 21 år. Om maken/makan inte kan fullgöra
underhållsskyldigheten är den unges föräldrar i stället (sekundärt) underhållsskyldiga för sitt
barn så länge skolgången pågår.

Underårig som fått barn
En underårig som blir förälder är underhållsskyldig för sitt barn. Om barnet har behov, som
inte täcks av barnbidrag och underhållsbidrag/underhållsstöd, kan den underårige ansöka om
ekonomiskt bistånd för dessa kostnader. Den underåriges föräldrar har kvar
underhållsskyldigheten för sitt eget barn tills hen fyller 18 år. Om barnet går i skolan efter
denna tidpunkt, kvarstår underhållsskyldigheten så länge skolgången pågår, dock längst tills
den unge fyller 21 år.
Om den underåriges föräldrar inte kan försörja sitt barn, kan de ansöka om ekonomiskt
bistånd med det egna barnet inräknat i hushållet. Barnbarnet inräknas inte i deras hushåll,
eftersom de inte är underhållsskyldiga för detta.

Hyresskulder
Hyresskulder och andra boendeskulder bör bedömas utifrån de allvarliga konsekvenser som
en avhysning kan medföra, särskilt för barnfamiljer. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för
att ta reda på hur detta påverkar barnens livssituation och barn ska alltid tillförsäkras ett tryggt
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boende, både hos umgängesförälder eller vid växelvis boende, vilket alltid ska beaktas när
någon av föräldrarna riskerar att avhysas. Hyresskuld kan beviljas om familjen riskerar
avhysning, se vidare avsnittet Skulder. Hänsyn bör också tas till familjens möjligheter att i
framtiden kunna godkännas som hyresgäst med eget kontrakt.

ID-handling
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till kostnader för att införskaffa en giltig ID-handling, om
den enskilde saknar pass eller annan ID-handling, och behöver sådan i kontakt med
myndigheter, sjukvården, teckna avtal eller för att sköta post- och bankaffärer m.m.

Jobbstimulans
Huvudregeln är att socialnämnden beaktar all inkomst vid prövningen av ekonomiskt bistånd.
Jobbstimulans är ett undantag från detta. Jobbstimulans är en särskild beräkningsregel som
stadgas i 4 kap. 1 b § SoL och innebär att 25 % av nettoinkomst av anställning under en tvåårsperiod inte ska tas med vid prövningen av ekonomiskt bistånd i de fall den sökande
dessförinnan fick utbetalt försörjningsstöd under sex månader i följd. Den är personlig och om
det finns fler vuxna i hushållet bedömer socialnämnden om de var för sig uppfyller kravet på
jobbstimulans. Om den enskilde sparar en del av inkomsten under 24 månaders period
påverkar det inte beräkningen.

Julpeng
Efter att hushållet haft bistånd i mer än sex månader kan julpeng utgå till barn i familjen. Det
beräknas med en veckas normbelopp per barn. Klienten ska informeras i god tid om rätten att
ansöka om biståndet.

Juridiska kostnader
Ekonomiskt bistånd kan i vissa fall beviljas till kostnader för rådgivning som föregår ett
beslut om rättshjälp, rättshjälpsavgift samt självrisken när rättshjälpsskydd ingår i den
enskildes hemförsäkring. Detta kan bli aktuellt om det finns särskilt starka sociala skäl, t.ex.
familjerättsliga ärenden eller ärenden som rör boendet.
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Magasinering
Kostnad för magasinering av bohag godtas endast i undantagsfall efter ansökan från den
enskilde, som själv ansvarar för att beställa tjänsten och ingå avtal med magasineringsfirman.
Beslut om bistånd till magasineringskostnad ska tidsbegränsas. Vid bedömning av rätten till
bistånd ska hänsyn tas till bohagets skick och storlek samt om kostnad för magasinering
överstiger kostnad för inköp av nytt motsvarande bohag.
Vid avhysning ansvarar Kronofogdemyndigheten för magasinering av bohaget under viss tid
och debiterar den enskilde kostnaden för detta, liksom för övriga kostnader i samband med
avhysningen. Ekonomiskt bistånd beviljas i normalfallet inte till sådan kostnad.
Om den enskilde har behov av sitt magasinerade bohag, kan hen hämta det mot en avgift.
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till sådan avgift efter individuell prövning.

Psykiatrisk/psykologisk behandling
Psykiatrisk och psykologisk behandling är sjukvårdens ansvar. Huvudprincipen är att bistånd
till kostnad för detta inte ska beviljas. Den som söker sådant bistånd ska hänvisas till
vårdcentral eller närmaste öppna psykiatriska mottagning. Ekonomiskt bistånd kan beviljas
till kostnader för åtgärder som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och som omfattas
av högkostnadsskyddet i avvaktan på rätt till frikort.

Realiserbara tillgångar
Om behovet av bistånd bedöms överstiga tre sammanhängande månader kan den enskilde
behöva sälja tillgångar som fritidsfastigheter, värdefull konst och antikviteter som inte är
bruksföremål. Tillgångarna ska ha ett betydande värde eftersom överskottet ska motivera
försäljning. Vanliga tillgångar som TV, musikanläggning och dator kan påverka biståndet om
de har särskilt högt värde. I dessa situationer får den enskilde använda intäkten till att betala
av lån som är direkt knutna till det som sålts innan det påverkar rätten till ekonomiskt bistånd.
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Riksnorm
Regeringen fastställer ett belopp för de personliga kostnaderna och de gemensamma
hushållskostnaderna genom en ändring i socialtjänstförordningen. Den omfattar åtta
budgetposter för vuxna och nio budgetposter för barn och ungdomar. Följande ingår i
riksnormen; livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring,
förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och TV-avgift. Se Socialstyrelsens handbok om
ekonomiskt bistånd.

Akut bistånd
Akut bistånd, oftast i form av matpengar, kan beviljas utifrån särskilda skäl och i det enskilda
fallet. Belopp räknas per dag och antalet dagar utgår från individuell bedömning. År 2020 är
beloppet 60 kronor per dag för en vuxen person.

Reducerad norm
Vuxna som vistas på sjukhus, behandlingshem eller är placerade utanför hemmet och saknar
inkomst kan ansöka om reducerad norm. Beloppet kan motsvara budgetposterna kläder och
skor, fritidsaktiviteter, hälsa och hygien efter en individuell bedömning. År 2020 är beloppet
1322 kronor för ovanstående poster. Kostnader för lokala resor kan tillkomma. Egenavgift
kan tas ut från den enskilde.

Semesterpeng
Efter att hushållet haft bistånd i mer än sex månader kan semesterpeng utgå till barn i familjen
under sommarlovet. Det beräknas med en veckas normbelopp per barn. Klienten ska
informeras i god tid om rätten att ansöka om biståndet.

Sjukvårdande behandling
Läkarvård och sjukgymnastik m.m.
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till kostnader för åtgärder som omfattas av hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) och som omfattas av högkostnadsskyddet i avvaktan på rätt till frikort.
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till fakturaavgift om den enskilde inte hade möjlighet att
betala vid besöket, samt för kostnad för tilläggsavgift vid hembesök.
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Medicin
Ekonomiskt bistånd beviljas till kostnad för förskrivet läkemedel som ingår i
högkostnadsskyddet i avvaktan på rätt till frikort. Enligt reglerna för högkostnadsskyddet ska
apoteket erbjuda det billigaste alternativet av det förskrivna läkemedlet. Om den enskilde
väljer ett dyrare alternativ får hen betala en merkostnad, som inte omfattas av
högkostnadsskyddet. Ekonomiskt bistånd beviljas inte till sådan merkostnad. Om ett
förskrivet läkemedel av medicinska skäl inte får bytas ut, ska läkaren ange det på
receptblanketten. Om det förskrivna läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet, behöver den
enskilde då inte betala någon merkostnad. Vid kortvarigt biståndsbehov bör den enskilde
undersöka möjligheten att dela upp kostnaden över ett kalenderår och betala en månadsavgift.

Sjukhusvård
Ekonomiskt bistånd beviljas till dygnsavgift efter reducering med normens belopp för
livsmedel.

Sjukresor
Ekonomiskt bistånd beviljas till kostnad för egenavgift. Krav kan ställas att den enskilde
ansöker om rätt till frikort.

Barnperspektiv
Vid barns sjukhusvistelse, godtas avgift för förälders vistelse på sjukhuset efter individuell
prövning utifrån barnets behov. Vid förlossning kan sjukvårdsavgift godtas för partnerns eller
annan anhörigs vistelse på sjukhus efter individuell bedömning.

Skulder
Allmänt om skulder
Med skulder avses kostnader som förfallit till betalning. Kostnad för obetald el- eller
hyresfaktura som förfallit till betalning inom den senaste månaden räknas inte som skuld.
Ekonomiskt bistånd till skulder ska prövas restriktivt. Den enskilde bör vid behov erbjudas tid
hos budget- och skuldrådgivare vid Konsument Uppsala för att därigenom få hjälp i
kontakterna med fordringsägarna eller få sin skuld prövad enligt skuldsaneringslagen.
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Skulder
Bistånd till skulder som avbetalning på studielån eller banklån, kontokortsskulder, privata
skulder, etc. samt böter och underhållsstöd, beviljas inte. Undantag ska endast göras om lån
tagits för att undanröja en akut situation och där den sökande annars skulle ha beviljats
bistånd.
Undantag kan göras för hyresskuld i följande fall:
•

skuld som uppstått under tid då sökanden av godtagbara skäl inte haft egna inkomster
som räckt till hyra. Om ansökan hade gjorts när hyresskulden uppkom hade hen haft
rätt till bistånd

•

då de sociala konsekvenserna för barnen i en familj skulle bli för stora vid eventuell
avhysning

•

för gamla och sjuka där alternativboende inte går att ordna

•

om eventuell avhysning riskerar att medföra social utslagning och/eller försämrad
möjlighet till egen försörjning.

Vid upprepade hyresskulder ska restriktivare bedömning göras. För att undvika upprepning
ska hushåll som beviljats bistånd till hyresskuld så långt det är möjligt följas upp. I samband
med reglering av en hyresskuld i en barnfamilj ska en förändringsplan för hur uppföljningen
ska genomföras upprättas tillsammans med den sökande.
Undantag kan göras för bistånd till skuld till hushållsel i de fall där avstängning medför alltför
stora sociala konsekvenser för hushållet. Även i detta sammanhang ska barnets situation
uppmärksammas.

Skuld för barnomsorgsavgift
Skuld för avgift för förskoleverksamhet behandlas normalt som andra skulder. Den sökande
har möjlighet att göra upp en avbetalningsplan med skolförvaltningen. Hotas ändå barnet av
uppsägning från plats i förskoleverksamheten och det är viktigt att så inte sker ska ansvarig
för förskoleverksamheten kontaktas. Har barnet av sociala skäl behov av platsen får den enligt
skollagen inte sägas upp. Det är viktigt att förvaltningarna upprättar rutiner för hur dessa
situationer praktiskt ska hanteras.
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Sparmedel
Vid bedömning av biståndsbehovet tas i skälig utsträckning hänsyn till sparmedel och övriga
tillgångar. Det bör uppmärksammas att riksnormen förutsätter ett visst sparande för olika
långsiktiga utgiftsposter som ingår i grundbeloppet (telefon, TV-licens, flerårskläder m.m.).
Se avsnittet Tillgångar och Socialstyrelsens handbok om ekonomiskt bistånd.

Specialkost
Behov av särskild kost ska bedömas restriktivt och alltid styrkas med intyg om en betydligt
ökad matkostnad (specialkost) utifrån sjukdom, allergi eller liknande. Intyget ska utställas av
exempelvis dietist eller läkare. Vägledning för beräkning av merkostnaderna kan fås av
Konsumentverkets beräkning av merkostnader vid specialkost. Se www.konsumentverket.se.
Ersättning för merkostnader kan i vissa fall sökas hos Försäkringskassan. Se
www.forsakringskassan.se.
Vissa livsmedel får utlämnas till nedsatt pris till den som är under 16 år och lider av vissa av
regeringen fastställda sjukdomar. Livsmedlet förskrivs på en livsmedelsanvisning.
Anvisningen av specialprodukter ska ske av läkare med speciell behörighet. Vilka livsmedel
som får förskrivas på detta sätt framgår av Läkemedelsverkets föreskrifter om förskrivning av
vissa livsmedel.

Spädbarnsutrustning
Bistånd kan ges för skäliga kostnader till nödvändig spädbarnsutrustning motsvarande vad en
låginkomsttagare på orten har råd med. Det innefattar säng med sängkläder och andra
tillbehör, skötbädd med tillbehör, bärsele, bilbarnstol, barnvagn med tillbehör och utrustning
för bad. Vid bedömningen om vad som är nödvändigt beaktas om det finns syskon och om
åldersskillnaden är liten. I så fall kan behovet tillgodoses genom arv från större syskon.
Maximalt kan 10 % av prisbasbeloppet beviljas till spädbarnsutrustning för första barnet. Vid
nästkommande barns födelse bör införskaffandet av spädbarnsutrustning inte vara lika
omfattande. En bedömning bör ske av vad som bör kompletteras till tidigare utrustning.
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Begagnatmarknaden bör beaktas. Behov av hemutrustning ska i första hand tillgodoses genom
statliga lån via CSN (extra hemutrustningslån).

Studerande
Skolungdomar
Föräldrar/vårdnadshavare är försörjningsskyldiga för ungdomar som går i gymnasiet, dock
längst tills hen fyller 21 år (7 kap. 1 § föräldrabalken). Ungdomar som går i gymnasieskola
eller annan jämförbar utbildning inklusive gymnasiestudier vid kommunal vuxenutbildning
räknas med i familjens norm vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd. Detta gäller även
för gymnasieelever som studerar på annan ort. Tillämpliga studiestödsformer ska sökas, t ex
inackorderingstillägg. Från det år den unge fyller 20 år kan hen söka studiemedel för
gymnasiestudier. Krav ska ställas på att ungdomen söker bidragsdelen.
Observera att om den unge väljer att söka även lånedelen av studiemedlet, räknas hen som
självförsörjande och ska inte medräknas i familjens norm.

Vuxenstuderande
Vuxenstuderande har i normalfallet inte rätt till försörjningsstöd. En vuxen som studerar ska i
första hand söka de studiesociala stödformer som finns. Klarar den enskilde inte sin
försörjning och har en reell möjlighet att få arbete som innebär stadigvarande försörjning är
det rimligt att ställa kravet att den enskilde ska avbryta sina studier för att arbeta. Den
enskilde bör däremot ges möjlighet att avsluta påbörjad kurs eller termin för att kunna
återuppta studierna i framtiden. Ekonomiskt bistånd till studerande kan beviljas under vissa
förutsättningar efter en individuell bedömning. Se Socialstyrelsens handbok ekonomiskt
bistånd.
Försörjningsstöd under studier kan beviljas av medicinska, sociala eller arbetsmarknadsmässiga skäl, där studierna är ett led i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, eller ett led i en
förebyggande eller rehabiliterande insats, som en komplettering till studieförmåner eller
aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen. Är studierna en förutsättning för en framtida
försörjning bör socialnämnden inte ställa krav på att den studerande avbryter sina studier och i
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stället står till arbetsmarknadens förfogande. Om medicinska skäl föreligger skall detta
styrkas med läkarintyg.
Försörjningsstöd beviljas vid studier av svenska som andraspråk på grundläggande nivå
(grundskolenivå) och vuxenutbildning som motsvarar grundskolans låg-, mellan- och
högstadienivå. Krav på att den studerande söker kompletterande försörjning i form av
bidragsdelen i studiestödet ska ställas. Om den studerande kombinerar svenska som
andraspråk med andra gymnasiala kurser skall krav ställas på att den sökande söker såväl
bidragsdel som lånedel av studiestödsformer.
I det fall normöverskott föreligger skall en bedömning av om akut nödsituation föreligger.
Reducerat försörjningsstöd kan beviljas under sådana omständigheter för att undanröja
nödsituation.

Studerande med familj
Vid bedömning och beräkning av ekonomiskt bistånd för familjer där den ene studerar och
den andre är arbetslös ska familjens gemensamma inkomster och kostnader räknas och en
individuell prövning kommer att göras.

Studerande under studieuppehåll
För att erhålla försörjningsstöd under studieuppehåll/ferier gäller:
•

Den studerande ska vara aktivt arbetssökande, i god tid under terminen sökt
feriearbete, ha en fortlöpande kontakt med Arbetsförmedlingen och ta anvisat arbete.

•

Har den studerande fått feriearbete skall hen i första hand begära förskott på lön. Om
det inte är möjligt och lönen utbetalas i slutet av arbetsperioden kan det bli aktuellt att
försörjningsstödet beviljas mot återbetalning av intjänad lön.

SFI
Försörjningsstöd kan beviljas om den sökande studerar på SFI och detta är en del i
planeringen i samråd med Arbetsförmedlingen.
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Tandvård
Allmänt om tandvård
Ekonomiskt bistånd kan ges till skäliga kostnader för nödvändig tandvård för klienter som är
långvarigt bidragsberoende, det innefattar även förebyggande åtgärder mot karies och
tandlossning. Bedömningen bör i regel grundas på behandlande tandläkares val av åtgärd och
vad hen anser vara nödvändig tandvård. Knivsta kommun anlitar en konsulttandläkare, vars
uppdrag är att granska den föreslagna behandlingen för att, ur ett medicinskt perspektiv,
bedöma om den är nödvändig och om billigare alternativ finns. Kostnaden för tandläkarens
undersökning i samband med kostnadsförslaget ska inkluderas i biståndet men inte kostnad
för uteblivet besök.
En bedömning görs om biståndsbehovet beräknas bli kort- eller långvarigt. Vid förväntad
egen försörjning inom nära framtid (ungefär tre månader) görs övervägande om den sökande
kan vänta med hela eller del av tandvårdsbehandlingen tills hen blir självförsörjande,
alternativt kan en avbetalning vid tandkliniken bli aktuell för den enskilde.
Ett beslut om bistånd till tandvård sträcker sig ofta över flera månader men ska alltid
tidsbegränsas. Rätten till ekonomiskt bistånd ska prövas månad för månad och när beslut
fattas som löper över flera månader ska en omprövningsklausul alltid skrivas in i beslutet.

Akut tandvård
Med akut tandvård avses ofrånkomligt behov av behandling vid värk, infektiösa tillstånd och
traumaskador. Den får utföras utan kostnadsförslag i de fall ett sådant inte kan inväntas. Det
ska av tandvårdsräkning eller kontakt med behandlande tandläkare framgå att behandling var
akut. Det bör uppmärksammas att det faktum att det står ”akut besök” på fakturan inte i sig
innebär att behovet av behandling var akut.

Betalning
I normalfallet ska den enskilde själv betala tandvårdskostnaderna och visa kvitto vid månatlig
ansökan om ekonomiskt bistånd. Betalt belopp för godkänd kostnad läggs till normen för
aktuell månad.
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I de fall handläggaren bedömer att den enskilde saknar möjlighet att själv betala till
tandläkaren, kan faktura, som ska vara adresserad till den enskilde, godtas på utförd och
godkänd behandling. Eventuell fakturaavgift godtas i dessa fall.

Telefonabonnemang
Bistånd till öppning av nytt telefonabonnemang beviljas endast hushåll med styrkt behov av
stationär telefon. Mobiltelefon med telefonkort kan jämställas med och utgöra ett billigare
alternativ till fast installation. I följande fall kan behov av stationär telefon motiveras:
•

personer som på grund av ålder, sjukdom eller skada inte har förmåga att använda en
mobiltelefon

•

fast telefoni är en förutsättning för tekniska hjälpmedel, som exempelvis
trygghetslarm, ska kunna installeras.

Barnperspektiv
Det är av särskild vikt att barn och barnfamiljer har tillgång till fungerande stationär telefon i
hemmet. De barnfamiljer som ansöker om fast telefonabonnemang beviljas det.

Tillgångar
När en enskild ansöker om ekonomiskt bistånd ska handläggaren utreda om personen kan
tillgodose behovet med egna tillgångar.
En helhetsbedömning ska göras från fall till fall och hänsyn ska tas till:
•

om en persons hjälpbehov bedöms vara kort- eller långvarigt

•

vad som kan anses skäligt

•

vilka konsekvenser det medför för enskild som inte får det sökta biståndet.

Förhållandena vid ansökningstillfället avgör. Tillgångar som ska beaktas är de som den
enskilde kan förfoga över eller få tillgång till.

Lånade pengar
Om den biståndssökande har lånat pengar ska de enligt huvudregeln räknas som inkomst för
den period de lånats. Det gäller även om den sökande har valt att spendera pengarna innan
ansökan om bistånd.
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Undantag görs om pengarna har använts för att täcka biståndsgrundande utgifter. Att den
sökande exempelvis har lånat pengar för att betala sin hyra innebär inte att behovet har
tillgodosetts på sådant sätt att rätt till bistånd inte längre finns. Det ansåg Högsta
förvaltningsdomstolen i RÅ 84:27. Lånet skulle inte beaktas som inkomst vid prövningen av
behovet av bistånd till uppehälle och hyra.

Bil
Bil räknas som lätt realiserbar tillgång och ska som huvudregel avyttras. Individuell
bedömning kan göras om det inte finns tillgång till kollektivtrafik och utifrån
barnperspektivet. Ett byte till billigare bil kan då vara aktuellt. Specialanpassad bil som
enskild har på grund av funktionsnedsättning räknas inte som en tillgång.

Bostad
En villa eller bostadsrätt betraktas som realiserbar tillgång om försäljning bedöms ge ett
intäktsöverskott som motiverar åtgärden och det finns tillgång till annat boende. I den
individuella bedömningen ska konsekvenser för eventuella barn beaktas. Om en försäljning
blir aktuell ska den enskilde få skälig tid på sig.

Barns tillgångar
Barns tillgångar och inkomst av kapital tillhör barnet och kan endast räknas av mot den delen
i familjens kostnader inklusive boendekostnaden som är kopplade till barnets del. Barnet kan
ha sparade medel upp till 15 procent av basbeloppet utan att det påverkar rätten till bistånd.

Umgänge och umgängesresor
Barn med separerade föräldrar och umgängesföräldrar ska inte missgynnas vid beräkning av
bistånd. Observera att när det gäller bistånd till umgängesresor är utgångspunkten vad en
familj i allmänhet har råd med.

Resor för umgänge med barn
Behovsprövningen ska innefatta:
•

barnets behov av umgänge

•

båda föräldrarnas ekonomiska förutsättningar

•

skäligheten i kostnaden för resan.
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Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barns behov av umgänge tillgodoses. Den förälder
som barnet bor hos ska vara med och bekosta umgänget utifrån ekonomisk förmåga och vad
som är skäligt i förhållande till båda föräldrarnas ekonomi. Den umgängesförälder,
folkbokförd i Knivsta kommun, har dock huvudansvaret för kostnaderna. Resekostnaderna
ska jämföras med vad en låginkomsttagare på orten i allmänhet har råd att bekosta.

Utlandsvistelse
Personer som regelbundet får försörjningsstöd kan under vissa förutsättningar få ekonomiskt
bistånd under en begränsad period för utlandsvistelse. Detta förutsätter att utlandsvistelsen i
övrigt inte påverkar utbildning arbete eller möjligheten att aktivt söka arbete.

Utländska medborgare
Asylsökande
Asylsökande ska alltid hänvisas till Migrationsverket som beviljar bistånd i form av
dagersättning enligt lag om mottagande av asylsökande. Detta gäller oavsett om den
asylsökande vistas på förläggning eller hos släkting i kommunen. Kommunen ansvarar för
gruppen ”Övriga som sökt uppehållstillstånd” i Sverige och omfattas av 1 § punkt 3 i lag om
mottagande av asylsökande med flera (LMA), det vill säga ”har ansökt om uppehållstillstånd i
Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas”. Det är
Migrationsverket som beslutar om detta, och beslutet ska visas upp av den sökande. Dessa
personer beviljas dagersättning enligt LMA, men handläggs av socialtjänsten. Detta gäller
även personer som tidigare haft uppehållstillstånd som upphört att gälla och som sökt nytt
uppehållstillstånd enligt exempelvis lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på
gymnasial nivå (”gymnasielagen”) Det bistånd som betalats ut ska räcka till mat, kläder och
skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och
fritidsaktiviteter. I de senare fallen kan det även i vissa fall bli aktuellt att bevilja hyra eller
dylikt. Observera möjlighet till återsökning av kostnader från Migrationsverket.
LMA och ekonomiskt bistånd kan inte utgå samtidigt.
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Undantag från ovanstående ska göras för barn under 18 år som bor hos vårdnadshavare med
uppehållstillstånd. Dessa ska ges bistånd enligt socialtjänstlagen.

EU-medborgare
Avgörande för socialtjänstens handläggning av sökande som är EU-medborgare är om
personen i fråga har uppehållsrätt i Sverige. Rörlighetsdirektivet har implementerats i den
svenska utlänningslagen, där begreppet uppehållsrätt reserverats för rätten att vistas i Sverige
längre än tre månader utan uppehållstillstånd.
Uppehållsrätten finns så länge villkoren är uppfyllda. För rätt till bistånd krävs dock att övriga
krav enligt 4 kap. 1 § SoL är uppfyllda och det gäller alla familjemedlemmar i hushållet. Rätt
till bistånd finns alltid i akuta nödsituationer. Vid dessa situationer bör särskilt beaktas om det
finns barn i familjen.
Mer att läsa om uppehållsrätt finns att läsa i Socialstyrelsens vägledning ”EG-rätten och
socialtjänsten” som kan hittas på www.socialstyrelsen.se.
Bedömning enligt 3 a kap. 3 § utlänningslagen (2005:716) Uppehållsrätt SFS 2006:219
EU-medborgaren har uppehållsrätt om hen:
•

är arbetstagare eller egen företagare i Sverige

•

har kommit till Sverige för att söka arbete och har verklig möjlighet att få en
anställning

•

är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en
försäkring om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars
försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna,
som gäller i Sverige, eller

•

har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en
heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.

Avgörande för att någon ska betraktas som arbetstagare är att det arbete som utförs är en
faktisk och genuin ekonomisk aktivitet.
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Att uppehållsrätt för egenföretagare föreligger kan visas genom innehav av F-skattsedel eller
registreringsbevis från Länsstyrelsen eller Bolagsverket.

Nyanlända som omfattas av etableringslagen
Arbetsförmedlingen ansvarar för samordning av insatser för nyanlända flyktingar enligt lag
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända. En person har rätt till
etableringsinsatser under två år, som ska genomföras inom tre år från det att
uppehållstillståndet beviljades. Under etableringsperioden kan individen ansöka om
etableringsersättning. Etableringsersättningen beslutas och administreras av
Försäkringskassan.
Målgruppen för etableringsprogrammet begränsades januari 2018 genom att nyanlända i
åldern 18-19 år inte får anvisat till etableringsprogrammet. Ambitionen är att denna grupp i
första hand ska fullgöra sin gymnasieutbildning.
Lagen om etableringsinsatser vänder sig till nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) som har fått
uppehållstillstånd som flyktingar eller av flyktingliknande skäl samt kvotflyktingar. Individen
ska påbörja etableringen senast ett år från första folkbokföring i Sverige. Personer med
nedsatt prestationsförmåga kan ingå i etableringen till 25, 50 eller 75 %. Anhörig till flykting,
som ansöker inom två år från det att den första individen beviljas uppehållstillstånd har rätt att
ingå i etableringen.

Personer med uppehållstillstånd
Utländska medborgare med uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige och som vistas här har
samma rätt till bistånd som svenska medborgare. Utländsk medborgare som söker ekonomiskt
bistånd ska alltid kunna uppvisa gällande beslut om uppehålls- och arbetstillstånd.
Utländska medborgare med uppehållstillstånd för besök ska bedömas på samma sätt som
personer som befinner sig tillfälligt i landet utan uppehållstillstånd.
Studerande med uppehållstillstånd ska inte beviljas bistånd annat än i undantagsfall, i en akut
nödsituation. Uppehållstillståndet har beviljats under förutsättning att försörjningen är tryggad
under vistelsen i landet.
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Personer utan uppehållstillstånd
Utländska medborgare som tillfälligt vistas i Sverige, till exempel turister, affärsresande och
säsongsarbetare ska vid ekonomiska problem i första hand hänvisas till det egna landets
ambassad eller konsulat. I princip är kommunen skyldig att avhjälpa en akut nödsituation.
Yttersta ansvaret skulle i det enskilda fallet kunna ge den enskilde matpengar samt en biljett
till sin ambassad eller konsulat.
Om en person som har vistats i landet mer än tre månader och saknar uppehållstillstånd och
inte heller ansöker om uppehållstillstånd kan det möjligen bli aktuellt med akut bistånd i
avvaktan på avvisning eller utvisning.

Våldsutsatta
Personer som är eller har varit våldsutsatta kan behöva akut ekonomiskt bistånd vid
upprepade tillfällen. Att en person är våldsutsatt innebär inte att de vanliga principerna för
biståndsbedömning sätts åt sidan utan en helhetsbedömning ska göras i varje enskilt fall för
att se vilka konsekvenserna blir om den enskilde inte får biståndet.

Vuxna
Handläggningen av det ekonomiska biståndet kan exempelvis påverkas i följande hänseenden:
•

det kan bli aktuellt att bevilja matnorm i avvaktan på utredning

•

akuta utgifter kan beviljas för busskort, mediciner m.m.

•

om det efter en riskbedömning framgår att den våldsutsatta inte kan hämta sina
tillhörigheter kan akut bistånd utgå för att täcka den våldsutsattas behov av exempelvis
kläder

•

andra kostnader för eventuella barn

•

beakta att ekonomisk kontroll ingår ibland i våld i nära relationer och det kan vara så
att den sökande inte har tillgång till sina egna medel

•

det kan bli aktuellt med kontantutbetalning om den enskilde inte har tillgång till sitt
bankkort och det innebär en risk att hämta detta
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•

i ett akut skede ska den våldsutövande partnerns ekonomi inte beaktas i bedömningen,
vid ett senare tillfälle kan socialtjänsten stödja med att försöka få den andra partnern
att betala om det inte bedöms vara farligt för den våldsutsattas säkerhet

•

har personen skyddad identitet kan högre kostnader uppkomma på grund av
svårigheter att teckna avbetalningsplaner, ökade boendekostnader m.m.

•

gäller det en familj där det finns misstanke om våld i nära relationer kan det vara
lämpligt att inte ha samma personakt som annars är tillåtet vid ansökan om
ekonomiskt bistånd.

Mer vägledning finns i Socialstyrelsens publikation ”Våld - Handbok om socialtjänsten och
hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer” samt Knivsta kommuns mål och
riktlinjer för socialnämndens arbete mot våld i nära relationer, SN 2016/55.

Barnperspektiv
I undantagsfall kan det även bli aktuellt att socialnämnden ger ekonomiskt bistånd direkt till
barnet utan att beakta föräldrarnas underhållsskyldighet. Detta gäller endast då det råder en
stark konflikt mellan barnet och föräldrarna och barnet är utsatt för våld eller andra övergrepp
av närstående.

Vägran eller nedsättning av ekonomiskt bistånd
Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller kompetenshöjande
verksamhet kan fortsatt ekonomiskt bistånd vägras (helt avslås) eller nedsättas (reduceras)
med stöd av 4 kap. 5 § SoL. Innan beslut fattas ska den enskildes behov och förmåga att
medverka noggrant utredas. Beslut att vägra eller reducera det ekonomiska biståndet kan
också fattas enligt 4 kap. 1 § SoL.

Återbetalningsskyldighet
Bistånd som beviljas enligt 4 kap. 1 § SoL kan i vissa fall vara förenat med
återbetalningsskyldighet enligt 9 kap. 2 § 1 st. SoL. Det gäller om den enskilde har inkomster
som är intjänade eller avsedda för ansökningsperioden, men som ännu inte utbetalats och om
betalningsförmåga bedöms föreligga, dvs. om den sökandes egna inkomster överstiger
normen.
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Överskjutande skatt
Överskjutande skatt räknas som en inkomst för den enskilde i det fall beloppet inte disponeras
av Kronofogdemyndigheten.
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Inledning
Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen (2001:453). Lagen är en ramlag och
innehåller grundläggande värderingar och principer där lagstiftaren uppställer mål och i
mindre utsträckning detaljreglerar. Enligt SoL ska kommunen på demokratins och
solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i
levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska bygga på respekt för
människors självbestämmanderätt och integritet. Det är den enskilde som i första hand har
ansvar för sitt liv och kommunens uppgift är att förstärka och komplettera människors egna
resurser. Socialtjänstens bistånd ska utformas så att det stärker den egnes resurser att leva ett
självständigt liv. Det handlar om två uppdrag, dels hjälp till självförsörjning och i väntan på
detta, hjälp med försörjningen. Det senare innefattar ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd
ska fungera som ett sista skyddsnät inom välfärdssystemet. Det ska vara ett komplement till
socialförsäkringarna och betalas ut när de generella stödformerna inte är tillräckliga eller inte
kan beviljas. Rätten till ekonomiskt bistånd bygger ytterst på en individuell behovsbedömning
vilket innebär att det i varje enskilt fall görs en bedömning av hjälpbehovet och omfattningen
av detta. Bedömningen ska präglas av ett helhetsperspektiv på den enskildes eller hushållets
totala situation och där ingår hänsyn till barnets behov och situation.

Inledning
Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen (2001:453). Lagen är en ramlag och
innehåller grundläggande värderingar och principer där lagstiftaren uppställer mål och i
mindre utsträckning detaljreglerar. Enligt SoL ska kommunen på demokratins och
solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i
levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska bygga på respekt för
människors självbestämmanderätt och integritet. Det är den enskilde som i första hand har
ansvar för sitt liv och kommunens uppgift är att förstärka och komplettera människors egna
resurser. Socialtjänstens bistånd ska utformas så att det stärker den egnes resurser att leva ett
självständigt liv. Det handlar om två uppdrag, dels hjälp till självförsörjning och i väntan på
detta, hjälp med försörjningen. Det senare innefattar ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd
ska fungera som ett sista skyddsnät inom välfärdssystemet. Det ska vara ett komplement till
samhällets generella system och ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när
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ersättning inte kan beviljas. Rätten till ekonomiskt bistånd bygger ytterst på en individuell
behovsbedömning vilket innebär att det i varje enskilt fall görs en bedömning av hjälpbehovet
och omfattningen av detta. Bedömningen ska präglas av ett helhetsperspektiv på den
enskildes eller hushållets totala situation och där ingår hänsyn till barnets behov och situation.

Riktlinjernas syfte
Syftet med riktlinjerna är att de ska vara stöd för handläggaren i bedömningen av skälig
levnadsnivå samt stödja rättssäkerheten för den enskilde genom att handläggningen av
ekonomiskt bistånd blir mer enhetlig.
Riktlinjerna utgår från gällande lagstiftning, rättspraxis, förarbeten, bindande föreskrifter från
Socialstyrelsen samt Knivsta kommuns strategi för Vård och omsorg. Om uppgifter i
riktlinjerna strider mot gällande lagar, förordningar, rättspraxis, förarbeten till lagstiftning
eller bindande föreskrifter från Socialstyrelsen ska riktlinjerna i denna del inte tillämpas.
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Akuta hjälpbehov
Bistånd i akuta nödsituationer kan beviljas även om rätt till försörjningsstöd i övrigt inte
föreligger. Den som saknar medel till uppehälle, hyra, el eller medicin kan beviljas
ekonomiskt bistånd för att avhjälpa eller förhindra, akut nödsituation, om behovet inte kan
tillgodoses på annat sätt. Detta gäller även om den sökande förbrukat inkomster som
ekonomiskt överstiger biståndsnormen. Om det finns barn i familjen ska i samband med
bedömning särskilt utredas hur barnets/barnens situation påverkas om bistånd inte beviljas.
Behov som ryms inom försörjningsstödets poster prövas med stöd av 4 kap. 1 § SoL.
Bistånd som beviljas enligt 4 kap. 1 § SoL i akut situation kan i vissa fall vara förenat med
återbetalningsskyldighet enligt 9 kap. 2 § 1 st. SoL till exempel om den enskilde har
inkomster som är intjänade eller avsedda för ansökningsperioden, men som ännu inte
utbetalats och om betalningsförmåga bedöms föreligga, det vill säga om den sökandes egna
inkomster överstiger biståndsnormen (RÅ 1995 ref 56).

Akuta hjälpbehov
Bistånd i akuta nödsituationer kan beviljas även om rätt till försörjningsstöd i övrigt inte
föreligger. Den som saknar medel till uppehälle, hyra, el eller medicin kan beviljas
ekonomiskt bistånd för att avhjälpa eller förhindra, akut nödsituation, om behovet inte kan
tillgodoses på annat sätt, se vidare under rubrik Riksnorm. Detta gäller även om den sökande
förbrukat inkomster som ekonomiskt överstiger biståndsnormen. Om det finns barn i familjen
ska i samband med bedömning särskilt utredas hur barnets/barnens situation påverkas om
bistånd inte beviljas.
Behov som ryms inom försörjningsstödets poster prövas med stöd av 4 kap. 1 § SoL.
Bistånd som beviljas enligt 4 kap. 1 § SoL i akut situation kan i vissa fall vara förenat med
återbetalningsskyldighet enligt 9 kap. 2 § 1 st. SoL. Till exempel om den enskilde har
inkomster som är intjänade eller avsedda för ansökningsperioden, men som ännu inte
utbetalats och om betalningsförmåga bedöms föreligga, det vill säga om den sökandes egna
inkomster överstiger biståndsnormen (RÅ 1995 ref 56).
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Ansökningsavgifter
Huvudregeln är att bistånd till ansökningsavgifter inte beviljas. I enskilda fall, om det är
viktigt att en äktenskapsskillnad eller bodelning genomförs, kan även ansökningsavgifter till
skatteverk/domstol beviljas.

Ansökningsavgifter
Huvudregeln är att bistånd till ansökningsavgifter inte beviljas. I enskilda fall, om det är
viktigt att en äktenskapsskillnad eller bodelning genomförs, kan ansökningsavgifter till
Skatteverket eller/och domstol beviljas.

Arbetsresor och övriga resor
Ekonomiskt bistånd kan beviljas med belopp som motsvarar tillämpligt periodkort för
allmänna kommunikationer. Arbetsresor innebär inte bara resor till och från en arbetsplats. I
begreppet ingår även resbehov för att aktivt kunna söka arbete, studera eller delta i andra
aktiva åtgärder som kommunen eller staten anordnar. I första hand ska faktiska kostnader
bedömas, mot uppvisande av kvitto. Vid beräkningen av skäliga kostnader för arbetsresor bör
beaktas månadskostnaden för resor med allmänna kommunikationer. För arbetsresor
innefattande resor till praktik, studieresor, etc. bör beaktas kontinuiteten i den verksamhet
som föranleder resorna. Skulle arbetsresor ge utrymme för skatteavdrag ska skattejämkning
rekommenderas.

Begravning
Rätten till bistånd till kostnad för begravning och eventuella tilläggskostnader prövas i
förhållande till dödsboets ekonomiska situation. Undantag är om den avlidne är omyndigt
barn, då prövas rätten till bistånd i förhållande till föräldrarnas ekonomi.
För att kunna göra en korrekt bedömning av dödsboets rätt till bistånd, ska registrerad
bouppteckning eller dödsboanmälan uppvisas. Tillgångarna i dödsboet ska i första hand täcka
begravningskostnaderna, inte eventuella obetalda fakturor (hyra, el, telefon etc.). Försäkringar
som faller ut kan vara en tillgång i dödsboet. Man bör också beakta hur tillgångarna i
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dödsboet värderats, och om den avlidne kort före dödsfallet givit bort eller förmånligt sålt
tillgångar till dödsbodelägare.
Bistånd till en enkel men värdig begravning och eventuella tilläggskostnader beviljas med
maximalt 30 % av basbeloppet. Till gravsten eller inskription beviljas därutöver belopp
motsvarande maximalt 20 % av basbeloppet. Till kostnad för begravning utomlands kan
bistånd beviljas med maximalt 30 % av basbeloppet, motsvarande vad som beviljas till
begravningskostnad i Sverige.

Begravningskläder - borttagen
Bistånd till kostnad för anhörigs kläder eller resa i samband med begravning, ska prövas i
förhållande till den anhöriges situation. Om den avlidne är en nära anhörig, och speciella skäl
finns, kan bistånd till sådan kostnad beviljas.

Bidragsbrott/Förebygga felaktiga utbetalningar
Fel ska förebyggas genom noggrann handläggning men om det uppstår är målsättningen att få
tillbaka de felaktigt utbetalade medlen. Alla handläggare är skyldiga att uppmärksamma
felaktigheter i ärenden och indikera att en utredning om felaktig utbetalning ska inledas.
Vid misstanke om brott ska polisanmälan göras enligt 6 § bidragsbrottslagen (2007:612). En
polisanmälan ska göras även om personen återbetalat beloppet. Utredning om felaktig
utbetalning ska alltid göras av en annan handläggare och ske parallellt med
biståndsutredningen.

Boende
Boendekostnad och boendestandard
Utgångspunkten vid bedömningen bör vara den enskildes faktiska kostnad och behov av
boende. En skälig boendekostnad bedöms utifrån vad en låginkomsttagare på orten normalt
har råd med. Hyresnivån hos Knivstabostäder AB kan ge vägledning till bedömningen men en
individuell prövning ska göras i varje enskilt fall. Om behovet av bistånd bedöms vara mer
långvarigt än tre sammanhängande månader ska prövning om boendekostnaden är skälig ske.
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Vad som är skäliga bostadskostnader och skälig boendestandard kan variera beroende på den
enskildes situation och i vilket skede i livet hen befinner sig. En person med funktionshinder
kan till exempel behöva en mer anpassad och något rymligare bostad än någon utan
funktionshinder. Bostadskostnaden blir då vanligtvis också högre.
För ensamstående personer upp till och med 24 år kan möblerat rum eller andrahandsboende
anses vara skälig boendestandard. Även för personer över 24 år kan detta vara skäligt för att
undanröja hemlöshet.
När det gäller frågan om byte till billigare bostad ska socialtjänsten ta hänsyn till den
enskildes faktiska möjligheter att få en annan bostad samt beakta om det finns skäl som talar
emot byte av bostad eller bostadsområde (se Socialstyrelsens allmänna råd). Konsekvenser för
berörda barn ska särskilt uppmärksammas.
Socialnämnden bör vid bedömningen ta hänsyn till ett barns behov av utrymme även hos den
förälder där barnet enbart vistas under umgängestid.

Boendekostnad vid kortvarigt biståndsbehov
Vid ett kortvarigt biståndsbehov bör som regel den faktiska boendekostnaden godtas. Med
kortvarigt avses en period om maximalt tre sammanhängande månader.

Boendekostnad i hyresrätt
I boendekostnaden ska det inte ingå avgift för garage, kabel-tv, bredband, p-plats eller tillval i
standardhöjande syfte. Undantag görs när någon flyttar in i en bostad där tillvalskostnaden
redan finns alternativt beslutas av bostadsföretaget eftersom kostnaden då inte kan påverkas.
Den faktiska boendekostnaden ersätts om den bedöms vara skälig. I annat fall bör den godtas
under en övergångsperiod, så att den enskilde får skäligt rådrum att byta till billigare bostad.
Med skäligt rådrum avses en tidsperiod som inte understiger fyra månader.
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Bodendekostnad i bostadrätt eller villa - stavfel
Boendekostnad i bostadsrätt eller villa
Om en försäljning av bostaden innebär att den enskilde får tillgång till kapital som kan
användas till försörjningen, får man i allmänhet anse att behoven kan tillgodoses på annat sätt.
Den enskilde måste ges skäligt rådrum (se ovan) för byte av bostad.
Bistånd beviljas inte till amorteringsdel på lån som tagits för inköp av bostaden, eftersom det
innebär att socialtjänsten bidrar till en kapitalisering. Bistånd kan däremot utgå till
räntekostnaden om avgift och ränta tillsammans inte överstiger genomsnittskostnaden eller
högsta godtagbara hyresnivå. Krav ska ställas på den enskilde att ansöka om skattejämkning
för räntekostnaderna och om sådan beviljas godtas 100 % av räntekostnaderna som
boendekostnad. I annat fall godtas 70 % av räntekostnaderna, eftersom 30 % är avdragsgilla
vid självdeklarationen. För den som saknar skattepliktig inkomst ersätts 100 % av
räntekostnaden, med den begränsning som finns i genomsnittlig boendekostnad och högsta
godtagbara hyreskostnad.

Boendekostnad vid vistelse på kriminalvårdsanstalt
Häktade har rätt till bistånd från socialtjänsten till hyra om inte behovet kan tillgodoses på
annat sätt. Personer dömda till kriminalvård kan i vissa fall beviljas bistånd till hyra under
verkställighetstiden. Se Socialstyrelsens handbok om ekonomiskt bistånd.

Boendekostnad för vuxet barn (18-24) som bor kvar hos sina föräldrar
Ekonomiskt bistånd till boendekostnad beviljas för vuxet barn (dock ej gymnasiestuderande),
som bor kvar i föräldrahemmet endast om föräldern därigenom har en högre boendekostnad
än hen annars skulle ha haft.
Högre boendekostnad kan uppstå om föräldern/föräldrarna:
• måste behålla en större bostad eller
• får sitt bostadsbidrag sänkt
Ekonomiskt bistånd till boendekostnad beviljas också för vuxet hemmaboende barn, som varit
självförsörjande och haft kostnad för boende i egen bostad eller hos föräldrarna.
Beräkning av hyresdel görs enligt gällande föreskrifter.
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Boendekostnad till vuxet barn (18-24) som bor kvar hos sina föräldrar
Ekonomiskt bistånd till boendekostnad beviljas till den unga vuxna (dock ej
gymnasiestuderande), som bor kvar i föräldrahemmet endast om föräldern därigenom har en
högre boendekostnad än hen annars skulle ha haft.
Högre boendekostnad kan uppstå om föräldern/föräldrarna:
• måste behålla en större bostad eller
• får sitt bostadsbidrag sänkt
Vid ansökan om försörjningsstöd till bostadskostnad ska familjen redovisa de merkostnader
för det ordinarie boendet som uppstått i och med att den unge bor i föräldrahemmet, till
exempel bostadsbidrag som minskat eller helt upphört eller att det vuxna barnet tidigare
betalat hemma och inte har rätt till studiestöd eller förlängt barnbidrag.
Ekonomiskt bistånd till boendekostnad beviljas också till vuxet hemmaboende barn som varit
självförsörjande i anslutning till hemflytt och haft kostnad för boende i egen bostad.
Hyresdel kan beviljas om det vuxna barnet tidigare har betalat hemma och inte har rätt till
studiestöd enligt studiestödslagen eller förlängt barnbidrag enligt lagen om förlängt
barnbidrag eller utifrån starka sociala skäl. Dessutom ska ungdomen sedan tidigare ha haft en
egen inkomst och betalat del av boendekostnaden till föräldrarna.
Beräkning av hyresdel görs enligt gällande föreskrifter.

Brukarrepresentanter
Ersättningen till brukarrepresentanter vid offentlig verksamhet medräknas inte som inkomst
vid prövning av ekonomiskt bistånd.

Depositionsavgift
Kostnad för depositionsavgift beviljas inte.
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Dator och internetuppkoppling
Dator med internetuppkoppling kan ingå i en hemutrustning. Ekonomiskt bistånd till
komplettering eller köp av ny dator beviljas endast till hushåll som bedöms vara i behov av
försörjningsstöd under en längre tid. Vägledande nivå för bistånd till dator är 10 % av
prisbasbeloppet. Bistånd till programvara ingår inte eftersom att de flesta program finns att
ladda ned i gratisversioner. Bistånd kan beviljas till en dator per hushåll om det inte föreligger
särskilda skäl att bevilja ytterligare bistånd.
Bistånd kan utgå till skäliga kostnader avseende internetuppkoppling. Den vägledande nivån
är 0,45 % av prisbasbeloppet per månad.
Kostnad för läsplatta, dator, telefon, internetuppkoppling etc., skulle kunna inrymmas i
möjligheten att försörjningsstödet enligt norm beräknas till en högre nivå, en s.k. förhöjd
kostnad som inte täcks av annan ersättning, eller låta det ingå inom ramen för det vanliga
ekonomiska biståndet, genom omfördelning.

Barnperspektiv
Särskild hänsyn ska tas till behoven hos barn och ungdomar som går i skolan. För de barn och
ungdomar som går i skola och lever i hushåll med långvarigt biståndsbehov ska handläggare i
samband med uppföljning kring barnens situation särskilt uppmärksamma behovet av dator
och internetuppkoppling.

Barnperspektiv
0-18 år
Särskild hänsyn ska tas till behoven hos barn och ungdomar som går i skolan. För de barn och
ungdomar som går i skola och lever i hushåll med långvarigt biståndsbehov ska handläggare i
samband med uppföljning kring barnens situation särskilt uppmärksamma behovet av dator
och internetuppkoppling.
Gymnasieungdomar
Särskild hänsyn ska tas till behoven hos gymnasieungdomar till dess att de tar studenten eller
längst till 21 år. För gymnasieungdomar som lever i hushåll med långvarigt biståndsbehov ska
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handläggare i samband med uppföljning kring familjens ekonomi och ungdomarnas situation
särskilt uppmärksamma behovet av dator och internetuppkoppling.

Elkostnad
Bistånd till de faktiska kostnaderna ska beviljas om kostnaden bedöms skälig.
Konsumentverkets beräkningar om genomsnittlig elförbrukning kan användas som vägledning. I fråga om skäliga kostnader måste det göras en individuell bedömning utifrån den
biståndssökandes situation. Om förbrukningen väsentligt överstiger konsumentverkets
beräknade förbrukning bör orsaken därtill klarläggas.

Fackföreningsavgift/arbetslöshetskassa
Bistånd utgår till faktisk kostnad för fackföreningsavgift och/eller avgift till
arbetslöshetskassa månadsvis. I det fall det är möjligt att få helt eller reducerad avgift ska i
första hand en sådan ansökan göras. Kostnad för försäkringar etc. i fackföreningsavgiften
godkänns inte, med undantag för hemförsäkring.

Fickpengar – borttaget, bytt till reducerad norm
Vuxna som vistas på sjukhus, behandlingshem eller är placerade utanför hemmet och saknar
inkomst kan ansöka om fickpengar. Beloppen kan motsvara budgetposterna kläder och skor,
fritidsaktiviteter, hälsa och hygien efter en individuell bedömning. Kostnader för lokala resor
kan tillkomma.

Reducerad norm, se under rubrik Riksnorm
Vuxna som vistas på sjukhus, behandlingshem eller är placerade utanför hemmet och saknar
inkomst kan ansöka om reducerad norm. Beloppen kan motsvara budgetposterna kläder och
skor, fritidsaktiviteter, hälsa och hygien efter en individuell bedömning. År 2020 är beloppet
1322 kronor för ovanstående poster. Kostnader för lokala resor kan tillkomma. Egenavgift
kan tas ut från den enskilde.
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Flyttkostnader
Bistånd kan ges till flyttkostnader om det är nödvändigt för att den enskilde ska uppnå en
skälig levnadsnivå. I biståndet ingår hyra av bil inklusive försäkring, bensin, hyra av flyttlådor
och eventuellt flytt av telefonabonnemang, mot uppvisande av kvitto.
Finns särskilda skäl som gör att den enskilde inte kan flytta på egen hand, exempelvis
sjukdom och ålderdom, kan bistånd beviljas till skäliga kostnader för flyttfirma.
Vid flytt till annan ort av arbetsmarknadsskäl ska även utredas om behovet kan tillgodoses
genom bidrag från Arbetsförmedlingen. Innan bistånd till flyttkostnad beviljas ska den
sökande styrka att den gamla bostaden har sagts upp.

Fritidsaktiviteter
Fritidsaktiviteter för barn
Barn bör ges förutsättningar att kunna delta i organiserade fritidsaktiviteter. Barns
fritidsaktiviteter anges i Socialstyrelsens allmänna råd om försörjningsstöd som ett exempel
på när det kan vara aktuellt att beräkna kostnaden till en högre nivå än riksnormen. Exempel
som kan vara aktuella är kostnader för sportaktiviteter, simskola och musikskola.
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till inköp av cykel och cykelhjälm med högst 1 500 kronor
per barn maximalt två gånger under grundskoletiden. Om bistånd inte utgått under
grundskoletiden kan det vara rimligt att barnet får bistånd till en cykel under gymnasietiden.

Fritidsaktiviteter för barn
Barn bör ges förutsättningar att kunna delta i organiserade fritidsaktiviteter. Barns
fritidsaktiviteter anges i Socialstyrelsens allmänna råd om försörjningsstöd där det anges
exempel på när det kan vara aktuellt att beräkna kostnaden till en högre nivå än riksnormen.
Exempel kan vara aktuella kostnader för sportaktiviteter, simskola och musikskola.
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till inköp av cykel och cykelhjälm med högst 1 500 kronor
per barn maximalt två gånger under grundskoletiden. Om bistånd inte utgått under
grundskoletiden kan det vara rimligt att barnet får bistånd till en cykel under gymnasietiden.
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Lägerverksamhet för barn
Med utgångspunkt från barns behov kan bistånd beviljas till kostnad för exempelvis
lägerverksamhet, idrottsresor eller kolonivistelser utanför skolans ram, utan att det finns
särskilda sociala skäl om kostnaden är skälig. Biståndet ska reduceras med beloppet för
matpengar för motsvarande antal dagar.

Fritidsaktiviteter för vuxna med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd
Vuxna som bedöms ha behov av ekonomiskt bistånd minst sex månader, och som på grund av
medicinska, psykiska eller sociala skäl har svårigheter att vara aktiva och hålla kontakt med
andra, kan beviljas bistånd till fritidsaktiviteter för att bryta isolering och passivisering.
Biståndet kan vara ett led i att så småningom komma ut i egen försörjning. Fritidsaktivitet kan
vara att delta i studiecirkel, fysisk träning eller annan organiserad verksamhet. Ekonomiskt
bistånd kan beviljas med belopp motsvarande lägsta avgift för helår eller säsong vid
motionsanläggning i Knivsta. Om det finns medicinska skäl till att delta i aktiviteter ska detta
styrkas med intyg från behörig sjukvårdspersonal. Om någon deltar i ett
rehabiliteringsprogram där vissa aktiviteter ingår för alla deltagare beviljas hela kostnaden för
dessa aktiviteter, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

Rekreationsresor
Huvudprincipen är att bistånd till rekreationsresor inte beviljas. För ensamstående vuxna ska
biståndet prövas mycket restriktivt och endast ges när det finns mycket starka sociala eller
medicinska skäl för en resa till anhörig i rehabiliterande syfte.
Rekreationsresa kan beviljas för barnfamiljer med särskilda behov som har haft
försörjningsstöd minst tre år och som inte beräknas få egna inkomster inom överskådlig tid.
Behovet ska prövas utifrån barnets behov av miljöombyte och extra stödinsats. Bedömning
ska även göras huruvida behovet av rekreation kan tillgodoses genom lek och fritidsposten i
riksnormen. Nivån på det beviljade biståndet ska prövas utifrån vad barnfamiljer med låga
inkomster i allmänhet har råd med.

Färdtjänstavgift
För färdtjänst beviljas faktisk egenavgift per månad, dock maximalt motsvarande kostnad för
ett periodkort. Ekonomiskt bistånd till busskort beviljas inte parallellt.
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Observera att kostnad för färdtjänst kan ingå i handikappersättningen, och i dessa fall beviljas
inte ekonomiskt bistånd till kostnaden.

Riksfärdtjänstavgift
Ekonomiskt bistånd till egenavgift för riksfärdtjänst beviljas i normalfallet inte.
Ändamålet med riksfärdtjänst är resor utanför hemkommunen för rekreation eller annan
personlig angelägenhet och bistånd för sådana aktiviteter beviljas endast i undantagsfall.

Företagare eller personer med fria yrken
Egen företagare har i normalfallet inte rätt till försörjningsstöd. I undantagsfall, om firman är
ett led i en rehabilitering och om bedömningen visar att biståndsbehovet är tillfälligt och att
firman kan bidra till ett oberoende inom nära framtid kan försörjningsstöd beviljas.
Har den enskilde stöd från Arbetsförmedlingen i form av stöd till start av näringsverksamhet
eller särskilt stöd till start av näringsverksamhet är det att betrakta som en
arbetsmarknadsåtgärd och den enskilde kan under denna tid erhålla ekonomiskt bistånd. En
person som deltar i något av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program har rätt
till ekonomiskt bistånd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
Sökanden med fria yrken (konstnärer, författare, musiker, artister etc.) ska prövas på samma
sätt som andra hel- eller deltidsarbetslösa, dvs. de ska vara inskrivna på Arbetsförmedlingen
och söka alla tillgängliga lämpliga arbeten.

Glasögon och kontaktlinser
Skäliga kostnader beviljas för glasögon om behovet styrks av en legitimerad optiker eller
läkare. Skäliga kostnader för kontaktlinser kan godtas om linser är det enda alternativet och
behovet styrks av en läkare. Bistånd till vanliga läsglasögon som är avsedda för personer med
avtagande synskärpa s.k. ålderssynthet beviljas ej. Behovet kan tillgodoses inom ramen för
riksnormens post för hälsa och hygien.
Från och med 1 mars 2016 trädde en ny lag i kraft som innebär att landstingen ska ge bidrag
till barn och unga i åldern 8–19 år. Regeringen förutsätter att bidraget till barn mellan 0 och 7
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år fortsatt kommer att ges av landstingen. Socialtjänsten ska beakta att barn och skolungdomar får behovet av glasögon tillgodosett. I de fall barns behov av glasögon inte kan
tillgodoses genom paketerbjudande beviljas bistånd till skäliga kostnader.

Glasögon och kontaktlinser
Skäliga kostnader beviljas för glasögon om behovet styrks av en legitimerad optiker eller
läkare. Skäliga kostnader för kontaktlinser och progressiva glasögon kan beviljas om de är det
enda alternativet och behovet styrks av läkare. Bistånd till vanliga läsglasögon som är avsedda
för personer med avtagande synskärpa s.k. ålderssynthet beviljas ej. Behovet kan tillgodoses
inom ramen för riksnormens post för hälsa och hygien.
Det åligger den enskilde att planera för sin ekonomi och själv tillgodose sitt behov av
glasögon under den tid den enskilde varit självförsörjande. Innan glasögon beviljas skall det
beaktas om den enskilde inom kort blir självförsörjande.
Från och med 1 mars 2016 trädde en ny lag i kraft som innebär att landstingen, numera
regionerna, ska ge bidrag till barn och unga i åldern 8–19 år. Regeringen förutsätter att
bidraget till barn mellan 0 och 7 år fortsatt kommer att ges av regionerna. Socialtjänsten ska
beakta att barn- och skolungdomar får behovet av glasögon tillgodosett. I de fall barns behov
av glasögon inte kan tillgodoses genom paketerbjudande beviljas bistånd till skäliga
kostnader.

Handlingsplan
För personer som bedöms vara i behov av ekonomiskt bistånd ska en individuell plan
upprättas i samråd med den enskilde. Handlingsplanen revideras var tredje månad. Syftet med
planen är att skapa en tydlig struktur för genomförandet och uppföljningen av en beslutad
insats. Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras,
vem som ska göra vad, när och hur. Planen ska innehålla en beskrivning av den enskildes
sociala förhållanden, erfarenheter och resurser samt behov. Planen ska beskriva mål, medel
och planering för att nå målet, syftet med insatsen/insatserna samt på vilket sätt och när

Sida 19 av 48

uppföljning ska ske. Det ska framgå av planen vad den enskilde ska uppfylla för villkor för att
få bistånd. I planen ska även barnperspektivet beaktas.

Hemförsäkring
Bistånd utgår endast till basförsäkring inklusive rättsskydd, om inte särskilda skäl föreligger. I
de fall socialtjänsten godtar att den sökande bor kvar i ägd bostad godtas kostnad för
kompletterande bostadsrätts- eller villaförsäkring. Bistånd utgår endast månadsvis.

Hemutrustning
Ekonomiskt bistånd till komplettering eller nyanskaffning av möbler, husgeråd eller annan
hemutrustning som behövs för att hemmet ska fungera, kan beviljas till hushåll som bedöms
ha behov av ekonomiskt bistånd minst sex månader. Hänsyn ska tas till allmän
standardutveckling i samhället och till vad en låginkomsttagare i normalfallet kan bekosta.
Nivån på det bistånd som beviljas ska utgöra varken över- eller understandard, och även den
begagnade marknaden bör undersökas.
Efter en vårdperiod kan personer, som i ett led i rehabiliteringen flyttar till eget boende, ha
rätt till ekonomiskt bistånd till hemutrustning om hen saknar bohag sedan tidigare.
I en akut situation efter t ex brand i bostaden, kan ekonomiskt bistånd till hemutrustning
beviljas om hemförsäkring saknas. För den som är flykting ska i första hand behovet av
hemutrustning tillgodoses genom statliga lån via CSN.

Hemutrustning
Ekonomiskt bistånd till komplettering eller nyanskaffning av möbler, husgeråd eller annan
hemutrustning som behövs för att hemmet ska fungera, kan beviljas till hushåll som bedöms
ha behov av ekonomiskt bistånd minst sex månader. Hänsyn ska tas till allmän
standardutveckling i samhället och till vad en låginkomsttagare i normalfallet kan bekosta.
Nivån på det bistånd som beviljas ska utgöra varken över- eller understandard, och även den
begagnade marknaden bör undersökas.
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Efter en vårdperiod kan personer, som i ett led i rehabiliteringen flyttar till eget boende, ha
rätt till ekonomiskt bistånd till hemutrustning om hen saknar bohag sedan tidigare.
I en akut situation efter t ex brand i bostaden, kan ekonomiskt bistånd till hemutrustning
beviljas om hemförsäkring saknas. Hemutrustning ska i första hand tillgodoses genom statliga
lån via CSN.

Barnperspektiv
För barnfamiljer som har långvarigt behov av ekonomiskt bistånd bör barnens situation
särskilt beaktas när behovet av förnyelse av hemutrustning bedöms. För barn som har
umgänge med en förälder de inte bor stadigvarande med bör kostnad för säng och
sängutrustning beviljas.

Hjälpmedel
Bistånd beviljas efter sedvanlig ekonomisk prövning av egenavgifter för läkarförskrivna
hjälpmedel och för hjälpmedel via kommunen som till exempelvis hörapparat, batterier, etc.
om behovet inte kan tillgodoses via Region Uppsala eller Försäkringskassan.

Hemmaboende barns och skolungdomars inkomster och tillgångar
Hemmavarande barn och skolungdomar under 21 år får enligt 4 kap. 1 § a SoL ha inkomster
upp till ett prisbasbelopp utan att det påverkar föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd.
Avsikten är att tonåringar som lever i ekonomiskt utsatta familjer ska kunna göra sådant som
andra tonåringar gör. Den inkomst som överstiger ett prisbasbelopp räknas av mot barnet eller
skolungdomens del i familjens kostnader inklusive boendekostnaden.

Hushåll
Gifta makar
Enligt äktenskapsbalken ska makarna, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll
som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses.
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Gifta men inte sammanboende
Makar och registrerade partners är ömsesidigt underhållsskyldiga och det gäller oavsett om de
bor ihop eller inte, äktenskapsbalken (1987:230) 6 kap. 2 §. Vid ansökan om ekonomiskt
bistånd ska i första hand makarnas försörjningsansvar gentemot varandra gälla. Det är den
gemensamma inkomsten som ska ligga till grund för bedömningen om rätt till ekonomiskt
bistånd. Exempelvis räknas hyra för endast en bostad.
Om det föreligger en konflikt mellan makarna som medför att den ena parten vägrar att bidra
till den andras försörjning kan ekonomiskt bistånd beviljas utan hänsyn till gemensamma
inkomster i avvaktan på rättslig prövning.
Om den ena parten är utsatt för hot om våld eller våld ska inte ekonomiska svårigheter leda
till att den våldsutsatta tvingas att återgå till relationen. I de fallen kan ekonomiskt bistånd
beviljas utan att hänsyn tas till den ömsesidiga underhållsskyldigheten.

Gifta makar – ena maken bosatt utomlands
Den ömsesidiga underhållsskyldigheten gäller också när den sökande är gift med person som
fortfarande är bosatt utomlands. Båda makarnas ekonomiska situation ska därför utredas vid
ansökan om ekonomiskt bistånd. Om nödvändiga handlingar inte lämnas kan avslag ges på
ansökan om försörjningsstöd. För att undvika att nödsituation uppstår kan ekonomiskt bistånd
enligt reducerad norm beviljas. Om det är uppenbart att den ena parten inte kan bidra till den
andres försörjning t ex vistas i flyktingläger så kan ansökan bifallas.

Gifta makar – med betänketid efter skilsmässoansökan
Makars underhållsskyldighet gäller även under betänketiden, oavsett om de då bor
tillsammans eller inte. Om en allvarlig konflikt mellan makarna medför att den ene parten
vägrar att bidra till den andres försörjning kan ekonomiskt bistånd beviljas utan hänsyn till
gemensamma inkomster i avvaktan på att frågan prövas rättsligt.

Hushållsgemenskap men ej sambor
Hushållsgemenskap innebär att fler personer – utan att leva under äktenskapsliknande
förhållanden – stadigvarande delar bostad på sådant sätt att flerpersonshushållets ekonomiska
fördelar kan utnyttjas. Det kan gälla vuxet barn och föräldrar, syskon, vänner eller andra.
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Riksnormens belopp för gemensamma hushållskostnader blir därför lägre per individ i de fall
hushållsgemenskap finns. Även boendekostnaderna påverkas av om de som delar bostad lever
i hushållsgemenskap eller inte.
Personer som anses ingå i en hushållsgemenskap:
•

förälder som bor hos vuxet barn

•

vuxet barn som slutat gymnasiet och bor kvar i föräldrahemmet andra vuxna som delar
bostad och hushållskostnader.

Inneboende
Inneboende räknas inte ha hushållsgemenskap för den eller dem som denne bor hos. För att
betraktas som inneboende ska den sökandes hushåll som huvudregel ha ett eget rum i
bostaden. En individuell bedömning ska fortfarande göras utifrån den enskildes situation.

Sammanboende under äktenskapsliknanden förhållanden (sambor) - Stavfel
Sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden (sambor)
Vuxna personer som oavsett kön lever under äktenskapsliknande förhållanden likställs i
ekonomiskt biståndssammanhang med gifta makar och beräkning av rätten till ekonomiskt
bistånd görs på samma sätt som för dessa.

Ungdom som ingår äktenskap
Vid äktenskap övertar maken/makan den primära underhållsskyldigheten för den som
fortfarande går i skolan och är under 21 år. Om maken/makan inte kan fullgöra
underhållsskyldigheten är den unges föräldrar i stället (sekundärt) underhållsskyldiga för sitt
barn så länge skolgången pågår.

Underårig som fått barn
En underårig som blir förälder är underhållsskyldig för sitt barn. Om barnet har behov, som
inte täcks av barnbidrag och underhållsbidrag/underhållsstöd, kan den underårige ansöka om
ekonomiskt bistånd för dessa kostnader. Den underåriges föräldrar har kvar
underhållsskyldigheten för sitt eget barn tills hen fyller 18 år. Om barnet går i skolan efter
denna tidpunkt, kvarstår underhållsskyldigheten så länge skolgången pågår, dock längst tills
den unge fyller 21 år.
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Om den underåriges föräldrar inte kan försörja sitt barn, kan de ansöka om ekonomiskt
bistånd med det egna barnet inräknat i hushållet. Barnbarnet inräknas inte i deras hushåll,
eftersom de inte är underhållsskyldiga för detta.

Hyresskulder
Hyresskulder och andra boendeskulder bör bedömas utifrån de allvarliga konsekvenser som
en avhysning kan medföra, särskilt för barnfamiljer. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för
att ta reda på hur detta påverkar barnens livssituation och barn ska alltid tillförsäkras ett tryggt
boende, både hos umgängesförälder eller vid växelvis boende, vilket alltid ska beaktas när
någon av föräldrarna riskerar att avhysas. Hyresskuld kan beviljas om familjen riskerar
avhysning, se vidare avsnittet Skulder. Hänsyn bör också tas till familjens möjligheter att i
framtiden kunna godkännas som hyresgäst med eget kontrakt.

ID-handling
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till kostnader för att införskaffa en giltig ID-handling, om
den enskilde saknar pass eller annan ID-handling, och behöver sådan i kontakt med
myndigheter, sjukvården, teckna avtal eller för att sköta post- och bankaffärer m.m.

Jobbstimulans
Huvudregeln är att socialnämnden beaktar all inkomst vid prövningen av ekonomiskt bistånd.
Jobbstimulans är ett undantag från detta. Jobbstimulans är en särskild beräkningsregel som
stadgas i 4 kap. 1 b § SoL och innebär att 25 % av nettoinkomst av anställning inte ska tas
med vid prövningen av ekonomiskt bistånd. Den är personlig och om det finns fler vuxna i
hushållet bedömer socialnämnden om de var för sig uppfyller kravet på jobbstimulans. Om
den enskilde sparar en del av inkomsten under 24 månaders period påverkar det inte
beräkningen.
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Jobbstimulans
Huvudregeln är att socialnämnden beaktar all inkomst vid prövningen av ekonomiskt bistånd.
Jobbstimulans är ett undantag från detta. Jobbstimulans är en särskild beräkningsregel som
stadgas i 4 kap. 1 b § SoL och innebär att 25 % av nettoinkomst av anställning under en tvåårsperiod inte ska tas med vid prövningen av ekonomiskt bistånd i de fall den sökande
dessförinnan fick utbetalt försörjningsstöd under sex månader i följd. Den är personlig och om
det finns fler vuxna i hushållet bedömer socialnämnden om de var för sig uppfyller kravet på
jobbstimulans. Om den enskilde sparar en del av inkomsten under 24 månaders period
påverkar det inte beräkningen.

Julpeng
Efter att hushållet har haft bistånd i mer än sex månader kan julpeng utgå till barn i familjen.
Det beräknas en veckas normbelopp per barn. Familjen ska informeras i god tid om rätten att
ansöka om biståndet. Ansökan beviljas.

Julpeng
Efter att hushållet haft bistånd i mer än sex månader kan julpeng utgå till barn i familjen. Det
beräknas med en veckas normbelopp per barn. Familjen ska informeras i god tid om rätten att
ansöka om biståndet.

Juridiska kostnader
Ekonomiskt bistånd kan i vissa fall beviljas till kostnader för rådgivning som föregår ett
beslut om rättshjälp, rättshjälpsavgift samt självrisken när rättshjälpsskydd ingår i den
enskildes hemförsäkring. Detta kan bli aktuellt om det finns särskilt starka sociala skäl, t.ex.
familjerättsliga ärenden eller ärenden som rör boendet.

Kurslitteratur - borttaget
Utgifter för obligatorisk studielitteratur räknas som godtagbar kostnad. Ekonomiskt bistånd
till kostnader för studielitteratur kan i vissa fall beviljas för personer, över 19 år alternativt 21
år, som studerar inom grundskolenivå, svenska för invandrare och utbildningar för personer
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med behov av särskilt stöd. Behovet av litteratur uppstår i regel vid utbildningens början. Om
den studerande inte kan tillgodose behovet genom att låna böcker eller genom egen
finansiering kan ekonomiskt bistånd utgå till nödvändig litteratur. I första hand ska möjlighet
till lån eller inköp av begagnad studielitteratur undersökas.

Lexikon - borttagen
Ekonomiskt bistånd till lexikon kan beviljas enligt billigaste alternativ, som rekommenderats
av skolan, till den som läser svenska för invandrare.

Magasinering
Kostnad för magasinering av bohag godtas endast i undantagsfall efter ansökan från den
enskilde, som själv ansvarar för att beställa tjänsten och ingå avtal med magasineringsfirman.
Beslut om bistånd till magasineringskostnad ska tidsbegränsas. Vid bedömning av rätten till
bistånd ska hänsyn tas till bohagets skick och storlek samt om kostnad för magasinering
överstiger kostnad för inköp av nytt motsvarande bohag.
Vid avhysning ansvarar Kronofogdemyndigheten för magasinering av bohaget under viss tid
och debiterar den enskilde kostnaden för detta, liksom för övriga kostnader i samband med
avhysningen. Ekonomiskt bistånd beviljas i normalfallet inte till sådan kostnad.
Om den enskilde har behov av sitt magasinerade bohag, kan hen hämta det mot en avgift.
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till sådan avgift efter individuell prövning.

Psykiatrisk/psykologisk behandling
Psykiatrisk och psykologisk behandling är sjukvårdens ansvar. Huvudprincipen är att bistånd
till kostnad för detta inte ska beviljas. Den som söker sådant bistånd ska hänvisas till
vårdcentral eller närmaste öppna psykiatriska mottagning. Ekonomiskt bistånd kan beviljas
till kostnader för åtgärder som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och som omfattas
av högkostnadsskyddet i avvaktan på rätt till frikort.
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Realiserbara tillgångar
Om behovet av bistånd bedöms överstiga tre sammanhängande månader kan den enskilde
behöva sälja tillgångar som fritidsfastigheter, värdefull konst och antikviteter som inte är
bruksföremål. Tillgångarna ska ha ett betydande värde eftersom att överskottet ska motivera
försäljning. Vanliga tillgångar som TV, musikanläggning och dator kan påverka biståndet om
de har särskilt högt värde. I dessa situationer får den enskilde använda intäkten till att betala
av lån som är direkt knutna till det som sålts innan det påverkar rätten till ekonomiskt bistånd.

Realiserbara tillgångar
Om behovet av bistånd bedöms överstiga tre sammanhängande månader kan den enskilde
behöva sälja tillgångar som fritidsfastigheter, värdefull konst och antikviteter som inte är
bruksföremål. Tillgångarna ska ha ett betydande värde eftersom överskottet ska motivera
försäljning. Vanliga tillgångar som TV, musikanläggning och dator kan påverka biståndet om
de har särskilt högt värde. I dessa situationer får den enskilde använda intäkten till att betala
av lån som är direkt knutna till det som sålts innan det påverkar rätten till ekonomiskt bistånd.

Riksnorm – ändrat till fler underrubriker
Regeringen fastställer ett belopp för de personliga kostnaderna och de gemensamma
hushållskostnaderna genom en ändring i socialtjänstförordningen. Den omfattar åtta
budgetposter för vuxna och nio budgetposter för barn och ungdomar. Följande ingår i
riksnormen; livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring,
förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och TV-avgift. Se Socialstyrelsens handbok om
ekonomiskt bistånd.

Riksnorm
Regeringen fastställer ett belopp för de personliga kostnaderna och de gemensamma
hushållskostnaderna genom en ändring i socialtjänstförordningen. Den omfattar åtta
budgetposter för vuxna och nio budgetposter för barn och ungdomar. Följande ingår i
riksnormen; livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring,
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förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och TV-avgift. Se Socialstyrelsens handbok om
ekonomiskt bistånd.

Akut bistånd
Akut bistånd, oftast i form av matpengar, kan beviljas utifrån särskilda skäl och i det enskilda
fallet. Belopp räknas per dag och antalet dagar utgår från individuell bedömning. År 2020 är
beloppet 60 kronor per dag för en vuxen person.

Reducerad norm
Vuxna som vistas på sjukhus, behandlingshem eller är placerade utanför hemmet och saknar
inkomst kan ansöka om reducerad norm. Beloppet kan motsvara budgetposterna kläder och
skor, fritidsaktiviteter, hälsa och hygien efter en individuell bedömning. År 2020 är beloppet
1322 kronor för ovanstående poster. Kostnader för lokala resor kan tillkomma. Egenavgift
kan tas ut från den enskilde.

Semesterpeng
Efter att hushållet har haft bistånd i mer än sex månader kan semesterpeng utgå till barn i
familjen under sommarlovet. Det beräknas en veckas normbelopp per barn. Familjen ska
informeras i god tid om rätten att ansöka om biståndet. Ansökan beviljas.

Semesterpeng
Efter att hushållet haft bistånd i mer än sex månader kan semesterpeng utgå till barn i familjen
under sommarlovet. Det beräknas med en veckas normbelopp per barn. Familjen ska
informeras i god tid om rätten att ansöka om biståndet.

Sjukvårdande behandling
Läkarvård och sjukgymnastik m.m.
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till kostnader för åtgärder som omfattas av hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) och som omfattas av högkostnadsskyddet i avvaktan på rätt till frikort.
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Undantag gäller för kostnader gynekologiskt cellprov, som godkänns trots att det inte ingår i
högkostnadsskyddet. Ekonomiskt bistånd kan beviljas till fakturaavgift om den enskilde inte
hade möjlighet att betala vid besöket, samt för kostnad för tilläggsavgift vid hembesök.

Läkarvård och sjukgymnastik m.m.
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till kostnader för åtgärder som omfattas av hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) och som omfattas av högkostnadsskyddet i avvaktan på rätt till frikort.
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till fakturaavgift om den enskilde inte hade möjlighet att
betala vid besöket, samt för kostnad för tilläggsavgift vid hembesök.

Medicin
Ekonomiskt bistånd beviljas till kostnad för förskrivet läkemedel som ingår i
högkostnadsskyddet i avvaktan på rätt till frikort. Enligt reglerna för högkostnadsskyddet ska
apoteket erbjuda det billigaste alternativet av det förskrivna läkemedlet. Om den enskilde
väljer ett dyrare alternativ får hen betala en merkostnad, som inte omfattas av
högkostnadsskyddet. Ekonomiskt bistånd beviljas inte till sådan merkostnad. Om ett
förskrivet läkemedel av medicinska skäl inte får bytas ut, ska läkaren ange det på
receptblanketten. Om det förskrivna läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet, behöver den
enskilde då inte betala någon merkostnad. Vid kortvarigt biståndsbehov bör den enskilde
undersöka möjligheten att dela upp kostnaden över ett kalenderår och betala en månadsavgift.

Sjukhusvård
Ekonomiskt bistånd beviljas till dygnsavgift efter reducering med normens belopp för
livsmedel.

Sjukresor
Ekonomiskt bistånd beviljas till kostnad för egenavgift. Krav kan ställas att den enskilde
ansöker om rätt till frikort.

Barnperspektiv
Vid barns sjukhusvistelse, godtas avgift för förälders vistelse på sjukhuset efter individuell
prövning utifrån barnets behov. Vid förlossning kan sjukvårdsavgift godtas för partnerns eller
annan anhörigs vistelse på sjukhus efter individuell bedömning.
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Skulder
Allmänt om skulder
Med skulder avses kostnader som förfallit till betalning. Kostnad för obetald el- eller
hyresfaktura som förfallit till betalning inom den senaste månaden räknas inte som skuld.
Ekonomiskt bistånd till skulder ska prövas restriktivt. Den enskilde bör vid behov erbjudas tid
hos budget- och skuldrådgivare vid Konsument Uppsala för att därigenom få hjälp i
kontakterna med fordringsägarna eller få sin skuld prövad enligt skuldsaneringslagen.

Skulder
Bistånd till skulder som avbetalning på studielån eller banklån, kontokortsskulder, privata
skulder, etc. samt böter och underhållsstöd, beviljas inte. Undantag ska endast göras om lån
tagits för att undanröja en akut situation och där den sökande annars skulle ha beviljats
bistånd.
Undantag kan göras för hyresskuld i följande fall:
•

skuld som uppstått under tid då sökanden av godtagbara skäl inte haft egna inkomster
som räckt till hyra. Om ansökan hade gjorts när hyresskulden uppkom hade hen haft
rätt till bistånd

•

då de sociala konsekvenserna för barnen i en familj skulle bli för stora vid eventuell
avhysning

•

för gamla och sjuka där alternativboende inte går att ordna

•

om eventuell avhysning riskerar att medföra social utslagning och/eller försämrad
möjlighet till egen försörjning.

Vid upprepade hyresskulder ska restriktivare bedömning göras. För att undvika upprepning
ska hushåll som beviljats bistånd till hyresskuld så långt det är möjligt följas upp. I samband
med reglering av en hyresskuld i en barnfamilj ska en förändringsplan för hur uppföljningen
ska genomföras upprättas tillsammans med den sökande.
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Undantag kan göras för bistånd till skuld till hushållsel i de fall där avstängning medför alltför
stora sociala konsekvenser för hushållet. Även i detta sammanhang ska barnets situation
uppmärksammas.

Skuld för barnomsorgsavgift
Skuld för avgift för förskoleverksamhet behandlas normalt som andra skulder. Den sökande
har möjlighet att göra upp en avbetalningsplan med skolförvaltningen. Hotas ändå barnet av
uppsägning från plats i förskoleverksamheten och det är viktigt att så inte sker ska ansvarig
för förskoleverksamheten kontaktas. Har barnet av sociala skäl behov av platsen får den enligt
skollagen inte sägas upp. Det är viktigt att förvaltningarna upprättar rutiner för hur dessa
situationer praktiskt ska hanteras.

Sparmedel
Vid bedömning av biståndsbehovet tas i skälig utsträckning hänsyn till sparmedel och övriga
tillgångar. Det bör uppmärksammas att riksnormen förutsätter ett visst sparande för olika
långsiktiga utgiftsposter som ingår i grundbeloppet (telefon, TV-licens, flerårskläder m.m.).
Se avsnittet Tillgångar och Socialstyrelsens handbok om ekonomiskt bistånd.

Specialkost
Behov av särskild kost ska bedömas restriktivt och alltid styrkas med intyg om en betydligt
ökad matkostnad (specialkost) utifrån sjukdom, allergi eller liknande. Intyget ska utställas av
exempelvis dietist eller läkare. Vägledning för beräkning av merkostnaderna kan fås av
Konsumentverkets beräkning av merkostnader vid specialkost. Se www.konsumentverket.se

Specialkost
Behov av särskild kost ska bedömas restriktivt och alltid styrkas med intyg om en betydligt
ökad matkostnad (specialkost) utifrån sjukdom, allergi eller liknande. Intyget ska utställas av
exempelvis dietist eller läkare. Vägledning för beräkning av merkostnaderna kan fås av
Konsumentverkets beräkning av merkostnader vid specialkost. Se www.konsumentverket.se.
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Ersättning för merkostnader kan i vissa fall sökas hos Försäkringskassan. Se
www.forsakringskassan.se.
Vissa livsmedel får utlämnas till nedsatt pris till den som är under 16 år och lider av vissa av
regeringen fastställda sjukdomar. Livsmedlet förskrivs på en livsmedelsanvisning.
Anvisningen av specialprodukter ska ske av läkare med speciell behörighet. Vilka livsmedel
som får förskrivas på detta sätt framgår av Läkemedelsverkets föreskrifter om förskrivning av
vissa livsmedel.

Spelmissbruk – bortagen, ingår in SoL
Högsta förvaltningsdomstolen har i dom slagit fast att det missbruk som avses i
socialtjänstlagen är missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel.
Det är därmed sjukvårdens ansvar att vårda sådana yttringar av psykisk ohälsa som kan ge
upphov till olika former av beroenden och missbruk som inte avser alkohol eller
drogmissbruk, till exempel spelmissbruk, matmissbruk, shoppingmissbruk och sexmissbruk.
När det gäller spelmissbruk är huvudregeln att bistånd till kostnad för sådan behandling inte
beviljas av socialtjänsten eftersom behovet kan tillgodoses genom sjukvårdens försorg.
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till kostnad för egenavgift.

Spädbarnsutrustning
Bistånd kan ges för skäliga kostnader till nödvändig spädbarnsutrustning motsvarande vad en
låginkomsttagare på orten har råd med. Det innefattar säng med sängkläder och andra
tillbehör, skötbädd med tillbehör, bärsele, bilbarnstol, barnvagn med tillbehör och utrustning
för bad. Vid bedömningen om vad som är nödvändigt beaktas om det finns syskon och om
ålderskillnaden är liten. I så fall kan behovet tillgodoses genom arv från större syskon eller lån
av utrustning från anhöriga. Begagnatmarknaden bör beaktas.

Spädbarnsutrustning
Bistånd kan ges för skäliga kostnader till nödvändig spädbarnsutrustning motsvarande vad en
låginkomsttagare på orten har råd med. Det innefattar säng med sängkläder och andra
tillbehör, skötbädd med tillbehör, bärsele, bilbarnstol, barnvagn med tillbehör och utrustning
Sida 32 av 48

för bad. Vid bedömningen om vad som är nödvändigt beaktas om det finns syskon och om
åldersskillnaden är liten. I så fall kan behovet tillgodoses genom arv från större syskon.
Maximalt kan 10 % av prisbasbeloppet beviljas till spädbarnsutrustning för första barnet. Vid
nästkommande barns födelse bör införskaffandet av spädbarnsutrustning inte vara lika
omfattande. En bedömning bör ske av vad som bör kompletteras till tidigare utrustning.
Begagnatmarknaden bör beaktas. Behov av hemutrustning ska i första hand tillgodoses genom
statliga lån via CSN (extra hemutrustningslån).

Studerande
Skolungdomar
Föräldrar/vårdnadshavare är försörjningsskyldiga för ungdomar som går i gymnasiet, dock
längst tills hen fyller 21 år (7 kap. 1 § föräldrabalken). Ungdomar som går i gymnasieskola
eller annan jämförbar utbildning inklusive gymnasiestudier vid kommunal vuxenutbildning
räknas med i familjens norm vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd. Detta gäller även
för gymnasieelever som studerar på annan ort. Tillämpliga studiestödsformer ska sökas, t ex
inackorderingstillägg. Från det år den unge fyller 20 år kan hen söka studiemedel för
gymnasiestudier. Krav ska ställas på att ungdomen söker bidragsdelen.
Observera att om den unge väljer att söka även lånedelen av studiemedlet, räknas hen som
självförsörjande och ska inte medräknas i familjens norm.

Vuxenstuderande
Vuxenstuderande har i normalfallet inte rätt till försörjningsstöd. En vuxen som studerar ska i
första hand söka de studiesociala stödformer som finns. Klarar den enskilde inte sin
försörjning och har en reell möjlighet att få arbete som innebär stadigvarande försörjning är
det rimligt att ställa kravet att den enskilde ska avbryta sina studier för att arbeta. Den
enskilde bör däremot ges möjlighet att avsluta påbörjad kurs eller termin för att kunna
återuppta studierna i framtiden. Ekonomiskt bistånd till studerande kan beviljas under vissa
förutsättningar efter en individuell bedömning. Se Socialstyrelsens handbok ekonomiskt
bistånd.
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Försörjningsstöd under studier kan beviljas av medicinska, sociala eller arbetsmarknadsmässiga skäl, där studierna är ett led i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, eller ett led i en
förebyggande eller rehabiliterande insats, som en komplettering till studieförmåner eller
aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen. Är studierna en förutsättning för en framtida
försörjning bör socialnämnden inte ställa krav på att den studerande avbryter sina studier och i
stället står till arbetsmarknadens förfogande. Om medicinska skäl föreligger skall detta
styrkas med läkarintyg.
Försörjningsstöd beviljas vid studier av svenska som andraspråk på grundläggande nivå
(grundskolenivå) och vuxenutbildning som motsvarar grundskolans låg-, mellan- och
högstadienivå. Krav på att den studerande söker kompletterande försörjning i form av
bidragsdelen i studiestödet ska ställas. Om den studerande kombinerar svenska som
andraspråk med andra gymnasiala kurser skall krav ställas på att den sökande söker såväl
bidragsdel som lånedel av studiestödsformer.
I det fall normöverskott föreligger skall en bedömning av om akut nödsituation föreligger.
Reducerat försörjningsstöd kan beviljas under sådana omständigheter för att undanröja
nödsituation.

Studerande med familj
Vid bedömning och beräkning av ekonomiskt bistånd för familjer där den ene studerar och
den andre är arbetslös ska familjens gemensamma inkomster och kostnader räknas och en
individuell prövning kommer att göras.

Studerande under studieuppehåll
För att erhålla försörjningsstöd under studieuppehåll/ferier gäller:
•

Den studerande ska vara aktivt arbetssökande, i god tid under terminen sökt
feriearbete, ha en fortlöpande kontakt med arbetsförmedlingen och ta anvisat arbete.

•

Har den studerande fått feriearbete skall hen i första hand begära förskott på lön. Om
det inte är möjligt och lönen utbetalas i slutet av arbetsperioden kan det bli aktuellt att
försörjningsstödet beviljas mot återbetalning av intjänad lön.
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SFI
Försörjningsstöd kan beviljas om den sökande studerar på SFI och detta är en del i
planeringen i samråd med Arbetsförmedlingen.

Tandvård
Allmänt om tandvård
Ekonomiskt bistånd kan ges till skäliga kostnader för nödvändig tandvård, som även
innefattar förebyggande åtgärder mot karies och tandlossning. Bedömningen bör i regel
grundas på behandlande tandläkares val av åtgärd och vad hen anser vara nödvändig tandvård.
Knivsta kommun anlitar en konsulttandläkare, vars uppdrag är att granska den föreslagna
behandlingen för att, ur ett medicinskt perspektiv, bedöma om den är nödvändig och om
billigare alternativ finns. Kostnaden för tandläkarens undersökning i samband med
kostnadsförslaget ska inkluderas i biståndet men inte kostnad för uteblivet besök.
En bedömning görs om biståndbehovet beräknas bli kort- eller långvarigt. Vid förväntad egen
försörjning inom nära framtid (ungefär tre månader) görs övervägande om den sökande kan
vänta med hela eller del av tandvårdsbehandlingen tills hen blir självförsörjande.
Ett beslut om bistånd till tandvård sträcker sig ofta över flera månader men ska alltid
tidsbegränsas. Rätten till ekonomiskt bistånd ska prövas månad för månad och när beslut
fattas som löper över flera månader ska en omprövningsklausul alltid skrivas in i beslutet.

Akuttandvård – ändrad rubrik
Med akut tandvård avses ofrånkomligt behov av behandling vid värk, infektiösa tillstånd och
traumaskador. Den får utföras utan kostnadsförslag i de fall ett sådant inte kan inväntas. Det
ska av tandvårdsräkning eller kontakt med behandlande tandläkare framgå att behandling var
akut. Det bör uppmärksammas att det faktum att det står ”akut besök” på fakturan inte i sig
innebär att behovet av behandling var akut.

Sida 35 av 48

Betalning
I normalfallet ska den enskilde själv betala tandvårdskostnaderna och visa kvitto vid månatlig
ansökan om ekonomiskt bistånd. Betalt belopp för godkänd kostnad läggs till normen för
aktuell månad.
I de fall handläggaren bedömer att den enskilde saknar möjlighet att själv betala till
tandläkaren, kan faktura – som ska vara adresserad till den enskilde – godtas på utförd och
godkänd behandling. Eventuell fakturaavgift godtas i dessa fall.

Tandvård
Allmänt om tandvård
Ekonomiskt bistånd kan ges till skäliga kostnader för nödvändig tandvård för klienter som är
långvarigt bidragsberoende, det innefattar även förebyggande åtgärder mot karies och
tandlossning. Bedömningen bör i regel grundas på behandlande tandläkares val av åtgärd och
vad hen anser vara nödvändig tandvård. Knivsta kommun anlitar en konsulttandläkare, vars
uppdrag är att granska den föreslagna behandlingen för att, ur ett medicinskt perspektiv,
bedöma om den är nödvändig och om billigare alternativ finns. Kostnaden för tandläkarens
undersökning i samband med kostnadsförslaget ska inkluderas i biståndet men inte kostnad
för uteblivet besök.
En bedömning görs om biståndsbehovet beräknas bli kort- eller långvarigt. Vid förväntad
egen försörjning inom nära framtid (ungefär tre månader) görs övervägande om den sökande
kan vänta med hela eller del av tandvårdsbehandlingen tills hen blir självförsörjande,
alternativt kan en avbetalning vid tandkliniken bli aktuell för den enskilde.
Ett beslut om bistånd till tandvård sträcker sig ofta över flera månader men ska alltid
tidsbegränsas. Rätten till ekonomiskt bistånd ska prövas månad för månad och när beslut
fattas som löper över flera månader ska en omprövningsklausul alltid skrivas in i beslutet.
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Akut tandvård
Med akut tandvård avses ofrånkomligt behov av behandling vid värk, infektiösa tillstånd och
traumaskador. Den får utföras utan kostnadsförslag i de fall ett sådant inte kan inväntas. Det
ska av tandvårdsräkning eller kontakt med behandlande tandläkare framgå att behandling var
akut. Det bör uppmärksammas att det faktum att det står ”akut besök” på fakturan inte i sig
innebär att behovet av behandling var akut.

Betalning
I normalfallet ska den enskilde själv betala tandvårdskostnaderna och visa kvitto vid månatlig
ansökan om ekonomiskt bistånd. Betalt belopp för godkänd kostnad läggs till normen för
aktuell månad.
I de fall handläggaren bedömer att den enskilde saknar möjlighet att själv betala till
tandläkaren, kan faktura, som ska vara adresserad till den enskilde, godtas på utförd och
godkänd behandling. Eventuell fakturaavgift godtas i dessa fall.

Telefonabonnemang
Bistånd till öppning av nytt telefonabonnemang beviljas endast hushåll med styrkt behov av
stationär telefon. Mobiltelefon med telefonkort kan jämställas med och utgöra ett billigare
alternativ till fast installation. I följande fall kan behov av stationär telefon motiveras:
•

personer som på grund av ålder, sjukdom eller skada inte har förmåga att använda en
mobiltelefon

•

fast telefoni är en förutsättning för tekniska hjälpmedel, som exempelvis
trygghetslarm, ska kunna installeras.

Barnperspektiv
Det är av särskild vikt att barn och barnfamiljer har tillgång till fungerande stationär telefon i
hemmet. De barnfamiljer som ansöker om fast telefonabonnemang beviljas det.
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Tillgångar
När en enskild ansöker om ekonomiskt bistånd ska handläggaren utreda om personen kan
tillgodose behovet med egna tillgångar.
En helhetsbedömning ska göras från fall till fall och hänsyn ska tas till:
•

om en persons hjälpbehov bedöms vara kort- eller långvarigt

•

vad som kan anses skäligt

•

vilka konsekvenser det medför för enskild som inte får det sökta biståndet.

Förhållandena vid ansökningstillfället avgör. Tillgångar som ska beaktas är de som den
enskilde kan förfoga över eller få tillgång till.

Lånade pengar
Om den biståndssökande har lånat pengar ska de enligt huvudregeln räknas som inkomst för
den period de lånats. Det gäller även om den sökande har valt att spendera pengarna innan
ansökan om bistånd.
Undantag görs om pengarna har använts för att täcka biståndsgrundande utgifter. Att den
sökande exempelvis har lånat pengar för att betala sin hyra innebär inte att behovet har
tillgodosetts på sådant sätt att rätt till bistånd inte längre finns. Det ansåg Högsta
förvaltningsdomstolen i RÅ 84:27. Lånet skulle inte beaktas som inkomst vid prövningen av
behovet av bistånd till uppehälle och hyra.

Bilar
En bedömning ska ske från fall till fall om bil påverkar rätt till ekonomiskt bistånd. Behöver
den enskilda bilen för sitt arbete, för att kunna ta sig till och från sin dagliga sysselsättning
eller för att skjutsa barn till förskolverksamhet och skola kan det vara rimligt att behålla bilen.
Behöver den enskilde bilen av medicinska eller sociala skäl kan det också vara rimligt att
bilen inte påverkar rätten till bistånd. Den enskilde kan också behöva byta till billigare bil.
Specialanpassad bil som enskild har på grund av funktionsnedsättning räknas inte som en
tillgång.
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Bil
Bil räknas som lätt realiserbar tillgång och ska som huvudregel avyttras. Individuell
bedömning kan göras om det inte finns tillgång till kollektivtrafik och utifrån
barnperspektivet. Ett byte till billigare bil kan då vara aktuellt. Specialanpassad bil som
enskild har på grund av funktionsnedsättning räknas inte som en tillgång.

Bostad
En villa eller bostadsrätt betraktas som realiserbar tillgång om försäljning bedöms ge ett
intäktsöverskott som motiverar åtgärden och det finns tillgång till annat boende. I den
individuella bedömningen ska konsekvenser för eventuella barn beaktas. Om en försäljning
blir aktuell ska den enskilde få skälig tid på sig.

Barns tillgångar
Barns tillgångar och inkomst av kapital tillhör barnet och kan endast räknas av mot den delen
i familjens kostnader inklusive boendekostnaden som är kopplade till barnets del. Barnet kan
ha sparade medel upp till 15 procent av basbeloppet utan att det påverkar rätten till bistånd.

Umgänge och umgängesresor
Barn med separerade föräldrar och umgängesföräldrar ska inte missgynnas vid beräkning av
bistånd. Observera att när det gäller bistånd till umgängesresor är utgångspunkten vad en
familj i allmänhet har råd med.

Resor för umgänge med barn
Behovsprövningen ska innefatta:
•

barnets behov av umgänge

•

båda föräldrarnas ekonomiska förutsättningar

•

skäligheten i kostnaden för resan.

Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barns behov av umgänge tillgodoses. Den förälder
som barnet bor hos ska vara med och bekosta umgänget utifrån ekonomisk förmåga och vad
som är skäligt i förhållande till båda föräldrarnas ekonomi. Den förälder som ska utkräva
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umgänge har dock huvudansvaret för kostnaderna. Resekostnaderna ska jämföras med vad en
låginkomsttagare på orten i allmänhet har råd att bekosta.

Underhållsstöd – borttagen helt
För ensamstående föräldrar som har underhållsstöd räknas 1273 kr av 1573 kr som inkomst,
d.v.s. 300 kr räknas ej med som inkomst. Om man får ett halvt underhållsstöd, t ex
ensamstående föräldrar som har växelvis boende, räknas 636 kr som inkomst, d.v.s. 150 kr
räknas ej med som inkomst. Detta för att ensamstående föräldrar ska få del av den höjning av
underhållsstödet som genomfördes under hösten 2015 utifrån att ensamstående föräldrar ofta
har en sämre ekonomi än föräldrar som lever tillsammans.

Utlandsvistelse
Personer som regelbundet får försörjningsstöd kan under vissa förutsättningar få ekonomiskt
bistånd under en begränsad period för utlandsvistelse. Detta förutsätter att utlandsvistelsen i
övrigt inte påverkar utbildning arbete eller möjligheten att aktivt söka arbete.

Utländska medborgare
Asylsökande
Asylsökande ska alltid hänvisas till Migrationsverket som beviljar bistånd i form av
dagersättning enligt lag om mottagande av asylsökande med flera. Detta gäller oavsett om den
asylsökande vistas på förläggning eller hos släkting i kommunen. Kommunen ansvarar för
gruppen ”Övriga som sökt uppehållstillstånd” i Sverige och omfattas av 1 § punkt 3 i lag om
mottagande av asylsökande med flera (LMA), det vill säga ”har ansökt om uppehållstillstånd i
Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas”. Det är
Migrationsverket som beslutar om detta, och beslutet ska visas upp av den sökande. Dessa
personer beviljas dagersättning enligt LMA. Detta gäller även personer som tidigare haft
uppehållstillstånd som upphört att gälla och som sökt nytt uppehållstillstånd. I de senare fallen
kan det även bli aktuellt att bevilja hyra eller dylikt.
LMA och ekonomiskt bistånd kan inte utgå samtidigt.
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Undantag från ovanstående ska göras för barn under 18 år som bor hos vårdnadshavare med
uppehållstillstånd. Dessa ska ges bistånd enligt socialtjänstlagen.

Asylsökande
Asylsökande ska alltid hänvisas till Migrationsverket som beviljar bistånd i form av
dagersättning enligt lag om mottagande av asylsökande. Detta gäller oavsett om den
asylsökande vistas på förläggning eller hos släkting i kommunen. Kommunen ansvarar för
gruppen ”Övriga som sökt uppehållstillstånd” i Sverige och omfattas av 1 § punkt 3 i lag om
mottagande av asylsökande med flera (LMA), det vill säga ”har ansökt om uppehållstillstånd i
Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas”. Det är
Migrationsverket som beslutar om detta, och beslutet ska visas upp av den sökande. Dessa
personer beviljas dagersättning enligt LMA, men handläggs av socialtjänsten. Detta gäller
även personer som tidigare haft uppehållstillstånd som upphört att gälla och som sökt nytt
uppehållstillstånd enligt exempelvis lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på
gymnasial nivå (”gymnasielagen”) Det bistånd som betalats ut ska räcka till mat, kläder och
skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och
fritidsaktiviteter. I de senare fallen kan det även i vissa fall bli aktuellt att bevilja hyra eller
dylikt. Observera möjlighet till återsökning av kostnader från Migrationsverket.
LMA och ekonomiskt bistånd kan inte utgå samtidigt.
Undantag från ovanstående ska göras för barn under 18 år som bor hos vårdnadshavare med
uppehållstillstånd. Dessa ska ges bistånd enligt socialtjänstlagen.

EU-medborgare
Avgörande för socialtjänstens handläggning av sökande som är EU-medborgare är om
personen i fråga har uppehållsrätt i Sverige. Rörlighetsdirektivet har implementerats i den
svenska utlänningslagen, där begreppet uppehållsrätt reserverats för rätten att vistas i Sverige
längre än tre månader utan uppehållstillstånd.
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Uppehållsrätten finns så länge villkoren är uppfyllda. För rätt till bistånd krävs dock att övriga
krav enligt 4 kap. 1 § SoL är uppfyllda och det gäller alla familjemedlemmar i hushållet. Rätt
till bistånd finns alltid i akuta nödsituationer. Vid dessa situationer bör särskilt beaktas om det
finns barn i familjen.
Mer att läsa om uppehållrätt finns att läsa i Socialstyrelsens vägledning ”EG-rätten och
socialtjänsten” som kan hittas på www.socialstyrelsen.se.
Om sökanden inte har rätt till ekonomiskt bistånd ska ett avslagsbeslut fattas. Avslagsbeslutet
ska innehålla en motivering till varför uppehållsrätt inte anses föreligga. Även om rätt till
försörjningsstöd inte föreligger kan rätt till bistånd finnas om en akut nödsituation bedöms
föreligga. Om sökanden har rätt till ekonomiskt bistånd är det rätten till likabehandling som
gäller och biståndsbehovet ska utredas i vanlig ordning gällande den sökande och dennes
familj.
Bedömning enligt 3 a kap. 3 § utlänningslagen (2005:716) Uppehållsrätt SFS 2006:219
EU-medborgaren har uppehållsrätt om hen är
•

är arbetstagare eller egen företagare i Sverige

•

har kommit till Sverige för att söka arbete och har verklig möjlighet att få en
anställning

•

är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en
försäkring om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars
försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna,
som gäller i Sverige, eller

har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en
heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.
Avgörande för att någon ska betraktas som arbetstagare är att det arbete som utförs är en
faktisk och genuin ekonomisk aktivitet.
Om verksamheten som egenföretagare kräver någon form av auktorisation eller legitimation
här i landet redan bosatta, får samma villkor ställas på EU-medborgare. Att uppehållsrätt för
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egenföretagare föreligger kan visas genom innehav av F-skattsedel eller registreringsbevis
från Länsstyrelsen eller Bolagsverket.

EU-medborgare
Avgörande för socialtjänstens handläggning av sökande som är EU-medborgare är om
personen i fråga har uppehållsrätt i Sverige. Rörlighetsdirektivet har implementerats i den
svenska utlänningslagen, där begreppet uppehållsrätt reserverats för rätten att vistas i Sverige
längre än tre månader utan uppehållstillstånd.
Uppehållsrätten finns så länge villkoren är uppfyllda. För rätt till bistånd krävs dock att övriga
krav enligt 4 kap. 1 § SoL är uppfyllda och det gäller alla familjemedlemmar i hushållet. Rätt
till bistånd finns alltid i akuta nödsituationer. Vid dessa situationer bör särskilt beaktas om det
finns barn i familjen.
Mer att läsa om uppehållsrätt finns att läsa i Socialstyrelsens vägledning ”EG-rätten och
socialtjänsten” som kan hittas på www.socialstyrelsen.se.
Om sökanden inte har rätt till ekonomiskt bistånd ska ett avslagsbeslut fattas. Avslagsbeslutet
ska innehålla en motivering till varför uppehållsrätt inte anses föreligga. Även om rätt till
försörjningsstöd inte föreligger kan rätt till bistånd finnas om en akut nödsituation bedöms
föreligga. Om sökanden har rätt till ekonomiskt bistånd är det rätten till likabehandling som
gäller och biståndsbehovet ska utredas i vanlig ordning gällande den sökande och dennes
familj.
Bedömning enligt 3 a kap. 3 § utlänningslagen (2005:716) Uppehållsrätt SFS 2006:219
EU-medborgaren har uppehållsrätt om hen:
•

är arbetstagare eller egen företagare i Sverige

•

har kommit till Sverige för att söka arbete och har verklig möjlighet att få en
anställning

•

är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en
försäkring om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars
försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna,
som gäller i Sverige, eller
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•

har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en
heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.

Avgörande för att någon ska betraktas som arbetstagare är att det arbete som utförs är en
faktisk och genuin ekonomisk aktivitet.
Att uppehållsrätt för egenföretagare föreligger kan visas genom innehav av F-skattsedel eller
registreringsbevis från Länsstyrelsen eller Bolagsverket.

Nyanlända som omfattas av etableringslagen
Arbetsförmedlingen ansvarar för samordning av insatser för nyanlända flyktingar enligt
etableringslagen. En person har rätt till en etableringsperiod på två år, som ska genomföras
inom tre år från det att uppehållstillståndet beviljades. Under etableringsperioden kan
individen ansöka om etableringsersättning hos Arbetsförmedlingen. Etableringsersättningen
administreras av Försäkringskassan.
Lagen om etableringsinsatser vänder sig till nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) som har fått
uppehållstillstånd som flyktingar eller av flyktingliknande skäl samt kvotflyktingar. Även
nyanlända i åldern 18-19 år, som saknar föräldrar i Sverige, omfattas av den nya lagen liksom
vissa anhöriga till nyanlända flyktingar. Individen ska påbörja etableringen senast ett år från
första folkbokföring i Sverige. Personer med nedsatt prestationsförmåga kan ingå i
etableringen till 25, 50 eller 75 %. Anhörig till flykting, som ansöker inom två år från det att
den första individen beviljas uppehållstillstånd har rätt att ingå i etableringen.

Nyanlända som omfattas av etableringslagen
Arbetsförmedlingen ansvarar för samordning av insatser för nyanlända flyktingar enligt lag
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända. En person har rätt till
etableringsinsatser under två år, som ska genomföras inom tre år från det att
uppehållstillståndet beviljades. Under etableringsperioden kan individen ansöka om
etableringsersättning. Etableringsersättningen beslutas och administreras av
Försäkringskassan.
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Målgruppen för etableringsprogrammet begränsades januari 2018 genom att nyanlända i
åldern 18-19 år inte får anvisat till etableringsprogrammet. Ambitionen är att denna grupp i
första hand ska fullgöra sin gymnasieutbildning.
Lagen om etableringsinsatser vänder sig till nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) som har fått
uppehållstillstånd som flyktingar eller av flyktingliknande skäl samt kvotflyktingar. Individen
ska påbörja etableringen senast ett år från första folkbokföring i Sverige. Personer med
nedsatt prestationsförmåga kan ingå i etableringen till 25, 50 eller 75 %. Anhörig till flykting,
som ansöker inom två år från det att den första individen beviljas uppehållstillstånd har rätt att
ingå i etableringen.

Handläggning av nyanlända som omfattas av etableringslagen - borttagen
Ansökningar om bistånd ska hanteras enligt samma regler och rutiner som för andra sökanden
och samma krav på egenansvar och egen planering gäller även för denna grupp.

Väntan på etableringsersättning (”glappet”) - borttagen
Den som ansöker om ekonomiskt bistånd mellan det att uppehållstillståndet beviljas till första
utbetalning av etableringsersättning och eventuella tilläggsförmåner ska likabehandlas med
svenska medborgare i fråga om rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen och fullt
försörjningsstöd beviljas om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt och kraven är
uppfyllda.

Personer med uppehållstillstånd
Utländska medborgare med uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige och som vistas här har
samma rätt till bistånd som svenska medborgare. Utländsk medborgare som söker ekonomiskt
bistånd ska alltid kunna uppvisa gällande beslut om uppehålls- och arbetstillstånd.
Utländska medborgare med uppehållstillstånd för besök ska bedömas på samma sätt som
personer som befinner sig tillfälligt i landet utan uppehållstillstånd.
Studerande med uppehållstillstånd ska inte beviljas bistånd annat än i undantagsfall, i en akut
nödsituation. Uppehållstillståndet har beviljats under förutsättning att försörjningen är tryggad
under vistelsen i landet.
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Personer utan uppehållstillstånd
Utländska medborgare som tillfälligt vistas i Sverige, till exempel turister, affärsresande och
säsongsarbetare ska vid ekonomiska problem i första hand hänvisas till det egna landets
ambassad eller konsulat. I princip är kommunen skyldig att avhjälpa en akut nödsituation.
Yttersta ansvaret skulle i det enskilda fallet kunna ge den enskilde matpengar samt en biljett
till sin ambassad eller konsulat.
Om en person som har vistats i landet mer än tre månader och saknar uppehållstillstånd och
inte heller ansöker om uppehållstillstånd kan det möjligen bli aktuellt med akut bistånd i
avvaktan på avvisning eller utvisning.

Våldsutsatta
Personer som är eller har varit våldsutsatta kan behöva akut ekonomiskt bistånd vid
upprepade tillfällen. Att en person är våldsutsatt innebär inte att de vanliga principerna för
biståndsbedömning sätts åt sidan utan en helhetsbedömning ska göras i varje enskilt fall för
att se vilka konsekvenserna blir om den enskilde inte får biståndet.

Vuxna
Handläggningen av det ekonomiska biståndet kan exempelvis påverkas i följande hänseenden:
•

det kan bli aktuellt att bevilja matnorm i avvaktan på utredning

•

akuta utgifter kan beviljas för busskort, mediciner m.m.

•

om det efter en riskbedömning framgår att den våldsutsatta inte kan hämta sina
tillhörigheter kan akut bistånd utgå för att täcka den våldsutsattas behov av exempelvis
kläder

•

andra kostnader för eventuella barn

•

beakta att ekonomisk kontroll ingår ibland i våld i nära relationer och det kan vara så
att den sökande inte har tillgång till sina egna medel

•

det kan bli aktuellt med kontantutbetalning om den enskilde inte har tillgång till sitt
bankkort och det innebär en risk att hämta detta
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•

i ett akut skede ska den våldsutövande partnerns ekonomi inte beaktas i bedömningen,
vid ett senare tillfälle kan socialtjänsten stödja med att försöka få den andra partnern
att betala om det inte bedöms vara farligt för den våldsutsattas säkerhet

•

har personen skyddad identitet kan högre kostnader uppkomma på grund av
svårigheter att teckna avbetalningsplaner, ökade boendekostnader m.m.

•

gäller det en familj där det finns misstanke om våld i nära relationer kan det vara
lämpligt att inte ha samma personakt som annars är tillåtet vid ansökan om
ekonomiskt bistånd.

Mer vägledning finns i Socialstyrelsens publikation ”Våld - Handbok om socialtjänsten och
hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer” samt Knivsta kommuns mål och
riktlinjer för socialnämndens arbete mot våld i nära relationer, SN 2016/55.

Barn
I undantagsfall kan det även bli aktuellt att socialnämnden ger ekonomiskt bistånd direkt till
barnet utan att beakta föräldrarnas underhållsskyldighet. Detta gäller endast då det råder en
stark konflikt mellan barnet och föräldrarna och barnet är utsatt för våld eller andra övergrepp
av närstående.

Barnperspektiv
I undantagsfall kan det även bli aktuellt att socialnämnden ger ekonomiskt bistånd direkt till
barnet utan att beakta föräldrarnas underhållsskyldighet. Detta gäller endast då det råder en
stark konflikt mellan barnet och föräldrarna och barnet är utsatt för våld eller andra övergrepp
av närstående.

Vägran eller nedsättning av ekonomiskt bistånd
Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller kompetenshöjande
verksamhet kan fortsatt ekonomiskt bistånd vägras (helt avslås) eller nedsättas (reduceras)
med stöd av 4 kap. 5 § SoL. Innan beslut fattas ska den enskildes behov och förmåga att
medverka noggrant utredas. Beslut att vägra eller reducera det ekonomiska biståndet kan
också fattas enligt 4 kap. 1 § SoL.
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Återbetalningsskyldighet
Bistånd som beviljas enligt 4 kap. 1 § SoL kan i vissa fall vara förenat med
återbetalningsskyldighet enligt 9 kap. 2 § 1 st. SoL. Det gäller om den enskilde har inkomster
som är intjänade eller avsedda för ansökningsperioden, men som ännu inte utbetalats och om
betalningsförmåga bedöms föreligga, dvs. om den sökandes egna inkomster överstiger
normen.

Överskjutande skatt
Överskjutande skatt räknas som en inkomst för den enskilde i det fall beloppet inte disponeras
av Kronofogdemyndigheten.
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