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Sammanträde med socialnämnden 
Tid: Torsdag den 17 december 2020, kl 08:30. 
Plats: Distanssammanträde, se separat länk. Mötessal i kommunhuset är Tilassalen. 
Ordförande: Kerstin Eskhult (C). 
Sekreterare: Josefin Lindström. 
 
Förhinder: Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet kan mejla till 
josefin.lindstrom@knivsta.se.  
 
Slutet sammanträde 

Sammanträdet är slutet. 
 
 

Föredragningslista    

  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering   

3. Godkännande av dagordning   

4. Informationsärenden 
 
a) Aktuellt från förvaltningen 
- Coronaläget 
- Program för integration 
- Röda korsets ansökan om startbidrag 
- Samverkan skola/socialtjänst/polis 
- Knivsta kommuns svar på IVO-tillsyn med anledning av 

utbrottet av Covid-19 
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Beslutsärenden   

5. Ej verkställda gynnande beslut kvartal tre 2020 
 
Tjänsteutlåtande 2020-11-24 
Rapport 2020-11-25 

SN-2020/327 

6. Svar på ledamotsinitiativ från Monica Lövgren (SD) om att 
periodplanera arbetstiden inom äldreomsorgen och 
hemtjänsten 
 
Tjänsteutlåtande 2020-11-25 
Ledamotsinitiativ från Monica Lövgren (SD) om att periodplanera 
arbetstiden inom äldreomsorgen och hemtjänsten 

SN-2020/263 

7. Ersättning 2021 utförare LOV hemtjänst 
 
Tjänsteutlåtande 2020-11-30 

SN-2020/354 

8. Gallringsplan för handlingar som är av tillfällig och ringa 
betydelse 
 
Tjänsteutlåtande 2020-11-27 

SN-2020/359 

9. Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden, 
redovisade för socialnämnden 
 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Rapport 

SN-2020/112 

10. Uppföljning av rättssäkerheten inom myndighetsutövningen 
mot barn och unga 
 
Tjänsteutlåtande 2020-11-30 
Rapport 

SN-2020/353 

11. Intern kontrollplan för socialnämnden 2021 
 
Tjänsteutlåtande 2020-12-09 
Intern kontrollplan för socialnämnden 2021 – förslag 2020-12-09 
 

SN-2020/364 
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12. Ekonomisk uppföljning per sista oktober för socialnämnden 
2020 
 
Tjänsteutlåtande 2020-11-25 
Ekonomisk uppföljning per oktober 

SN-2020/4 

13. Verksamhetsplan för socialnämnden 2021 
 
Tjänsteutlåtande 2020-11-26 
Bilaga 1 Uppföljningsmallen 2021 
Verksamhetsplan 2021 för socialnämnden – förslag 2020-12-15 

SN-2020/356 

14. Anmälan av delegationsbeslut 
 
- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2020-10-29–2020-

12-09. 
- Protokoll, socialnämndens individutskott 2020-11-26. 
- Delegationslista ur Siebel; beviljade insatser SoL, LSS, 

färdtjänst 2020-11-01–2020-11-30. 
- Delegationslista ur Procapita; IFO-beslut 2020-11-01–2020-

11-30. 
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Handläggare 
Ulrika Brugård 
Socialt ansvarig samordnare 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-24 

Diarienummer 
SN-2020/327 

   
 

Socialnämnden 

Ej verkställda gynnande beslut kvartal tre 2020 
 
Förslag till beslut 
 1. Socialnämnden godkänner rapporten över ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen (SoL), samt gynnande beslut enligt 9 § lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), som under årets andra rapporteringsperiod, avslutad 31 oktober 
2020, inte verkställts inom tre månader från beslut eller där avbrott i verkställighet pågått mer 
än tre månader, i enlighet med nämndens rapporteringsskyldighet enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL 
samt 28 h § LSS.  
2. Socialnämnden överlämnar rapporteringen av ej verkställda gynnande beslut för kvartal tre 
2020 till kommunfullmäktige samt till kommunrevisorer. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Enligt socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) ska socialnämnden kvartalsvis rapportera de gynnande beslut om bistånd som inte har 
verk-ställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), och överlämna sammanställning till kommunfullmäktige samt till kommunrevisionen. I 
föreliggande handlingar finns en sammanställning över ej verkställda beslut, vilken typ av 
insats be-slutet avser och skälen till att beslutet inte har verkställts, eller skäl till avbrott i verk-
ställighet.  
 
Rapporten för tredje kvartalet 2020 handlar om ej verkställda gynnande beslut som under årets 
tredje rapporteringsperiod, avslutad 31 oktober 2020, inte verkställts inom tre månader från 
beslut eller där avbrott i verkställighet pågått mer än tre månader. Utifrån pandemin har antalet 
ej verkställda beslut ökat och avbrott i verkställighet har ökat markant. Totalt har trettio (30) 
beslut rapporterats, varav två (2) återrapporterades: ett gällande äldreomsorg, och ett inom 
omsorg om personer med funktionsnedsättning, LSS. Tjugo (20) insatser inom äldreomsorgen 
har haft avbrott mer än tre månader, dagverksamhet och hemtjänst.  
 
Bakgrund 
Enligt 16 kap § 6 h SoL ska socialnämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till kommun-
fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet 
gäller för beslut som inte verkställs på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten 
avbröts. Enligt LSS § 28h gäller en motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om insatser 
enligt 9 § LSS. Rapporten ska innehålla tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet 
gäller, skälen för dröjsmålet, samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
Det skall också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor 
respektive män.  
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För det tredje kvartalet 2020 rapporterades:  

• Totalt har trettio (30) beslut rapporterats, varav två (2) återrapporterades och 
tjugoåtta (28) nya beslut rapporterades.  

• Tjugo (20) insatser inom äldreomsorgen har haft avbrott mer än tre månader, 
gällande dagverksamhet och hemtjänst.  

• Ett (1) beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt har verkställts under 
perioden och fyra (4) nya beslut har verkställts, dock efter att de först varit ej 
verkställda under längre tid än tre månader.  

• Sju (sju) beslut har avslutats av annan anledning. 
• Tio (10) beslut har rapporterats som ej verkställda. 
• Tjugoen (21) beslut gäller äldreomsorg. 
• Fyra (4) beslut inom funktionshinderområdet, LSS 
• Fyra (4) beslut inom funktionshinderområdet, SoL OF 
• Ett (1) beslut gäller individ- och familjeomsorg.  
• Totalt trettiotre (33) rapporter har skickats in period 3 2020.  
• Besluten gäller femton (15) män, tolv (12) kvinnor. Av dessa är fyra (4) barn.  
• Den tid som förflutit från gynnande beslut, alternativt avbrott i verkställighet är från 

drygt tre (3) månader upp till drygt nio (9) månader.  
 
Se vidare i ”Rapport gällande ej verkställda gynnande beslut kvartal tre 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 2020-11-24 
Rapport gällande ej verkställda gynnande beslut kvartal tre 2020  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige  
Revisorer  
Områdeschef myndighet  
Områdeschef utförare  
Socialchef 
 

 
 
Catrin Josephson  
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej X  
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet handlar om rapportering av beslut som inte verkställts. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare Datum Diarienummer 
Ulrika Brugård 2020-11-25 SN-2020/327 
 
 
 

Rapport gällande ej verkställda gynnande beslut kvartal tre 2020 
 
Bakgrund 
Socialnämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisorer1 
om beviljat bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt 9 § lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om 
en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett 
ej verkställt beslut tills beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning. Om IVO bedömer att insatsen inte 
verkställts inom skälig tid kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 
 
Enligt SoL samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS ska socialnämnden kvartalsvis lämna 
en statistikrapport till kommunfullmäktige2 över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller 
för beslut som inte verkställs på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Enligt LSS § 28h 
gäller en motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS. 
 
Rapporten ska innehålla tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller, skälen för dröjsmålet, samt 
hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Det ska också framgå hur stor del av de ej verkställda 
besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män.  
 
Rapporten för tredje kvartalet 2020 handlar om ej verkställda gynnande beslut som under årets tredje rapporte-
ringsperiod, avslutad 31 oktober 2020, inte verkställts inom tre månader från beslut eller där avbrott i verkställighet 
pågått mer än tre månader. Utifrån pandemin har antalet ej verkställda beslut ökat och avbrott i verkställighet har 
ökat markant.  
 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut för tredje kvartalet 2020 
Beslut om insats ska verkställas inom tre månader och vid avbrott ska de åter verkställas inom tre månader. Under 
kvartal tre 2020, har antalet ej verkställda beslut ökat och avbrott i verkställighet har ökat markant med anledning 
av pågående pandemi. Inom individ- och familjeomsorgen liksom LSS hör avbrott/ej verkställda beslut ej samman 
med pandemin. Totalt har trettio beslut rapporterats, varav två återrapporterades: ett gällande äldreomsorg, och ett 
inom omsorg om personer med funktionsnedsättning, LSS. Verksamheten har verkställt ett beslut som tidigare 
rapporterats som ej verkställt och fyra nya beslut har verkställts, dock efter att de först varit ej verkställda under 
längre tid än tre månader. 
 
Det har tillkommit 28 beslut, 20 av dessa inom äldreomsorg. Ett par beslut inom omsorg om personer med 
funktionsnedsättning, LSS, gäller beslut som inte har verkställts inom tre månader, då biståndsbeslutet gällt insats 
som skulle ske längre fram i tiden än tre månader från beslut, vilket gör att de måste rapporteras in till IVO, som 
ej verkställda inom tre månader, men med hänvisning till orsak.  
 
 
 

                                                           
1 16 kap 6f § SoL, 28 f § LSS 
2 16 kap 6 h § SoL, 28 h § LSS 

mailto:knivsta@knivsta.se
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Inom äldreomsorg är alla 21 inrapporterade besluten gällande avbrott eller att det ej har verkställts relaterade till 
pågående pandemi. Antingen för att enskilda tackat nej till insatser på grund av oro för pandemin eller att verksam-
het stängt med anledning av pandemin. Minst tre av fyra inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
SoL beror på att de enskilda har tackat nej till insatser under pågående pandemi. Vad gäller besluten inom LSS 
och individ- och familjeomsorg är skälen andra än pandemin. 
 
Sju beslut har av olika skäl avslutats under period tre, utan att verkställas, för att behovet har förändrats och den 
enskilde inte längre har behov av den insatsen eller att insatsen inte längre räcker till för att täcka behoven.  
 
Besluten gäller 15 män, 12 kvinnor, varav fyra är barn.  
 
Den tid som förflutit från gynnande beslut, alternativt avbrott i verkställighet är från drygt tre månader upp till 
drygt nio månader.  
 

Tabell: Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 3 2020 
 

Beslut Typ Skäl 

Vidtagna 
åtgärder, i 
väntan på, 
övrigt Man Kvinna 

Datum 
för 
avbrott  Verkställt 

Avslutas 
av annat 
skäl 

Tid från beslut/ 
avbrott till 
rapporteringsdag 
eller verkställt 

200612 SoL ÄO, dagv Dagv 
stängd 
pandemi 

Erbjudits 
insatser, 
tackat nej 

 X    136 

200330 SoL ÄO, dagv Dagv 
stängd 
pandemi 

Erbjudits 
insatser, 
tackat nej 

 X    211 

 SoL ÄO, dagv Dagv 
stängd 
pandemi 

Erbjudits 
insatser, 
tackat nej 

 X 200317   220 

 SoL ÄO, 
dagv* 

Dagv 
stängd 
pandemi 

Erbjudits 
insatser, 
tackat nej 

 X 200317   220 

 SoL ÄO, dagv Dagv 
stängd 
pandemi 

Utökad htj.              
SÄBO fr 
200817 

 X 200317  200817 153 

 SoL ÄO, dagv Dagv 
stängd 
pandemi 

 X  200317   220 

 SoL ÄO, dagv Dagv 
stängd 
pandemi 

Erbjudits 
insatser, 
tackat nej 

X  200317   223 

 SoL ÄO, dagv Dagv 
stängd 
pandemi 

Utökad htj.             
SÄBO fr 
200907 

X  200317  200907 174 

200409 SoL ÄO, dagv Dagv 
stängd 
pandemi 

Erbjudits 
insatser, 
tackat nej 

X     197 

 
SoL ÄO, htj* Tackar nej, 

oro 
pandemi  

 X  200311  200622 180 

 
SoL ÄO, htj Tackar nej, 

oro 
pandemi  

Avslutas, ny 
insats 
verkställs 

X  200312  200630 110 

mailto:knivsta@knivsta.se
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SoL ÄO, htj Tackar nej, 

oro 
pandemi  

Veckovis 
avstämning 

X  200327  200801 127 

 
SoL ÄO, htj Tackar nej, 

oro 
pandemi  

Anhörig 
bistår 

X  200316   226 

 
SoL ÄO, htj Tackar nej, 

oro 
pandemi  

Veckovis 
avstämning 

X  200401   210 

 
SoL ÄO, htj Tackar nej, 

oro 
pandemi  

Anhörig 
bistår  

 X 200401   208 

 
SoL ÄO, htj Tackar nej, 

oro 
pandemi  

Veckovis 
avstämning 

 X 200613   135 

 
SoL ÄO, htj Tackar nej, 

oro 
pandemi  

  X 200313   227 

 
SoL ÄO, htj Tackar nej, 

oro 
pandemi  

  X 200313   227 

 
SoL ÄO, avl* Tackar nej, 

oro 
pandemi  

Anhörig 
bistår 

X  200316   226 

 
SoL ÄO, avl Tackar nej, 

oro 
pandemi  

Veckovis 
avstämning 

X  200401   210 

200220 SoL ÄO, vxv* Tackar nej, 
oro 
pandemi  

 X   201005  228 

 
SoL OF, bos* Tackar nej, 

oro 
pandemi  

 X  200422   187 

 
SoL OF, htj Tackar nej, 

oro 
pandemi  

Veckovis 
avstämning 

X  200330 200701  93 

 
SoL OF, htj Tackar nej, 

oro 
pandemi  

Veckovis 
avstämning 

X  200327   213 

200103 SoL OF, bos Enskilde 
tackar nej 
till insats 

  X   200531 149 

191205 LSS 9:6 Resurs- 
brist. Sen 
tackat nej 

 X    200916 286 

200330 LSS 9:3 Bifall  from 
200729 

Verkställdes 
200729 

 X  200729  121 

200611 LSS 9:4 Bifall from 
201001 

Verkställdes 
200930 

X   200930  111 

200611 LSS 9:5 Bifall from 
201002 

Verkställdes 
200931 

X   200930  111 

200709 SOL IFO Öv*    X    111 

          

ÄO=äldreomsorg, OF=omsorger om personer med funktionsnedsättning, htj=hemtjänst, dagv=dagvård, avl=avlösning i 
hemmet, säbo=särskilt boende, vxv=växelvård, öv=öppenvård, bos=boendestöd, fb=familjebehandling, ass=assistent, 
kp=kontaktperson, kf=kontaktfamilj VST=verkställighet  
Varje beslut är en rad, som kan ha flera rapporter till IVO, för att det exempelvis skickats in en rapport om att beslutet ej är 
verkställt och därefter blir verkställt och rapporteras som verkställt.  
Resursbrist för att matchande uppdragstagare ej funnits.  
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Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut de fyra senaste kvartalen 
Under de senaste fyra kvartalen har antalet beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslut ökat från 
ett beslut till 10, och beslut med avbrott i verkställighet med minst tre månader har ökat från noll till 20. Fyra till 
nio individer har per kvartal 4 2019 till två 2020 varit aktuella för rapportering till IVO. För aktuellt kvartal har en 
utökning skett till 27 individer som inte fått sina insatser verkställda inom tre månader, framförallt för att de själva 
inte vågar ta emot insatsen på grund av oro för smitta, eller för att verksamhet har varit stängd. 
 
Sammantaget gör det att antalet ej verkställa beslut och avbrott har ökat markant under kvartal tre 2020 och många 
beslut kvarstår att återrapportera vid kommande kvartal.  
 

Tabell: Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut 4 senaste kvartalen 
 

 Kvartal 4 2019 Kvartal 1 2020 Kvartal 2 2020 Kvartal 3 2020 
Ej verkställda  1 3 4 10 
Avbrott 0 2   20 
Avslutade 2 0 3 7 
Nu verkställda 1 0 5 5 
Totalt antal 
rapporter 4 5 12 33 

Män 1 1 5* 15* 
Kvinnor 3 3* 4* 12* 
Barn    4 
Beslut SoL ÄO 1 1 4 21 
Beslut SoL OF 0 1   4 
Beslut LSS OF 0 0 5 4 
Beslut SoL IFO 3 3 1 1 

*Samma person kan ha flera beslut som rapporteras. Samma beslut kan ha flera rapporter. 
 
 
Tabell: Rapporterade beslut fyra senaste kvartalen 
Visar att tio beslut inte har verkställts inom tre månader för kvartal tre, mot fyra föregående kvartalet. Vidare 
visas ökningen av insatser med avbrott ökat markant från noll till 20.  
 

 
*Verkställt = Rapporterat som verkställt vid kvartalsrapportering,  
   efter att tidigare ha rapporterats som ej verkställt. 
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Rapporterade beslut 
kvartal 4 2019 till kvartal 3 2020

Ej verkställt Avbrott Avslutad Verkställt*
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Tabell: verksamhetstyp för de rapporterade besluten  
Visar ökningen av beslut inom äldreomsorgen som behövt rapporteras till IVO, från någon enstaka per kvartal 
till dagens 21 beslut. En mindre ökning av rapporterade beslut syns inom området omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning SoL. 
 

 
 
DOM 
Förvaltningsrätten i Uppsala, har efter ansökan från IVO, prövat två insatsbeslut som inte har verkställts inom tre 
månader från beslut. IVO har ansökt om att Knivsta kommun skulle åläggas att betala särskild avgift enligt 16 kap. 
6 a § SoL för underlåtenhet att inom skälig tid verkställa beslut om bistånd i form av kontaktfamilj. IVO uppgav 
att det är särskilt allvarligt att barn får vänta på insats. Förvaltningsrätten har kommit fram till att dröjsmålet har 
medfört att det aktuella bistånden inte har tillhandahållits den enskilde inom skälig tid. Dom meddelades  
2020-05-04 med beslut att Knivsta kommun åläggs att till staten betala en särskild avgift på 30 100 kronor var för 
det två besluten.  
 
Volymtrend för insatsbeslut 
Mellan 2018 och 2019 ökade insatsbesluten med 33 procent.3  
 
Lagrum 2018 2019 
SoL 4:1* 230 340 
LSS 9 131 139 
SoL + LSS 361 479 

*exklusive ekonomiskt bistånd 
 
 

Analys  
Sedan mars månad befinner vi oss i en pandemi, vilket har bidragit till att flera beslut inte kunnat verkställas i tid 
eller att avbrott har uppstått. Framförallt för att enskilda vill avvakta verkställighet till efter pandemin, eller väljer 
att tillgodose sina behov och önskemål på annat vis. I vissa fall beror det på att verksamheten under viss period 

                                                           
3 Samma individ kan ha flera insatsbeslut under året, så detta betyder inte att det har varit en 33-procentig ökning av personer 
som fått insatser. 
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inte kan ta emot brukare beroende på sjukdomsutbrott inom verksamheten med risk för smittspridning. Vilket har 
varit fallet när växelvården hade stängt en tid, samt när korttidsboende och särskilt boende har haft intagningsstopp.  
 
Den verksamhet som har haft den längsta stängningen är dagverksamheten för dementa. Vilket har pågått sedan 
mitten av mars, med anledning av smittrisk både i samband med transporter och i verksamheten, där det är svårt 
att få till social distansering, samt att verksamhetens lokaler är förlagda i ett särskilt boende, dit det en period varit 
besöksförbud. De enskilda har erbjudits avlastning i hemmet och utökade hemtjänstinsatser, men flertalet har 
tackat nej. Ett par har fått utökade behov och beviljats särskilt boende och flyttat in. Därmed har dagverksamhets-
insatsen avslutats.  
 
Inför kommande beslut om dagverksamheten ska vara fortsatt stängd eller inte, kan det behöva övervägas om det 
finns andra tillräckligt säkra sätt att genomföra insatser som kan tillgodose de behov som ligger till grund för beslut 
om dagverksamhet.  
 
Vad gäller exempelvis hemtjänstinsatser kan det finnas skäl att överväga om det går att göra andra justeringar av 
insatserna för att trygga de enskilda som tackar nej på grund av oro för smitta, så att de vågar ta emot den hjälp de 
är i behov av. Det kan annars föreligga risk för att de enskildas tillstånd försämras och att de kommer behöva mer 
ingripande insatser tidigare än annars. Det är viktigt att följa upp de enskilda ärendena och göra en uppdaterad 
behovsbedömning och eventuellt ändra insatsbeslut. 
 
Fyra barn har behövt vänta på att få sina insatser verkställda, av skäl som inte är relaterade till pandemin. Även 
tidigare har insatser gällande barn inte verkställts inom rimlig tid, ofta gällande insatser med uppdragstagare. 
Berörda enheter har med anledning av det påbörjat en översyn processer och rutiner för att säkerställa en 
effektivare rekrytering av uppdragstagare och matchning till enskild brukare. De enheter som rekryterar och 
tillsätter uppdragstagare ser över om en samverkan i hanteringen är möjlig.  
 
 
 
 
Ulrika Brugård 
Socialt ansvarig samordnare 

mailto:knivsta@knivsta.se
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Handläggare 
Lisa Bouveng 
Områdeschef utförare 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-25 

Diarienummer 
SN-2020/263 

   
 

Socialnämnden 

Svar på ledamotsinitiativ från Monica Lövgren (SD) om att 
periodplanera arbetstiden inom äldreomsorgen och hemtjänsten 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden anser ledamotsinitiativet besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har fått ett ledamotsinitiativ från Monica Lövgren (SD) vid socialnämndens 
sammanträde den 1 oktober, med uppdrag till förvaltningen att undersöka möjligheten till att 
införa periodplanerad arbetstid i äldreomsorgen och hemtjänsten. 
 
Val av arbetstidsmodell är en arbetsgivarfråga. Förvaltningen beskriver i tjänsteutlåtandet 
varför det i dagsläget inte är aktuellt att införa den föreslagna modellen. 
 
Bakgrund 
Arbetstidsmodeller istället för fasta scheman kan vara ett sätt att öka arbetstagarnas 
inflytande över arbetstiderna i utbyte mot ökad flexibilitet av arbetstidens förläggning. Vid ett 
periodplanerat schema, lägger medarbetarna sina förslag på eget schema mot 
verksamhetens behov och ändras sedan utifrån det, vilket kan göra att alla inte får sina 
önskemål uppfyllda. Det krävs en del administrativt arbete vid periodplanerat schema och 
någon administratör som rättar och ändrar schemat när alla lämnat in sina önskemål. 

En väl fungerande arbetstidsmodell bygger på ett givande och tagande. Flexibiliteten ska 
gälla både arbetsgivare och arbetstagare. Där arbetstagarens önskemål fördelas utifrån 
arbetsplatsens behov. 

Medarbetare och organisation behöver ha en stabilitet och mognad för att klara av ett 
införande av eget planerat schema och det krävs kunnande i systemet och administrativa 
resurser. En viktig del är att medarbetarna har en egen önskan kring att gå in i 
periodplanerat schema. 

Det finns mycket att tänka på när en arbetsgivare vill byta arbetstidsmodell. Om en 
arbetstidsmodell innebär avsteg från lag och centralt kollektivavtal måste Kommunal och 
arbetsgivaren komma överens om vad som ska gälla i ett lokalt kollektivavtal om arbetstid. 
Om Kommunal anser att arbetstidsmodellen innebär en försämring för medlemmarna i 
jämförelse med rättigheterna enligt lag och centrala kollektivavtal blir det inget lokalt 
kollektivavtal.  

Om Kommunal lokalt tecknat ett arbetstidsavtal och det sedan inte fungerar enligt 
intentionerna kan Kommunal säga upp arbetstidsavtalet. 
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Vård och omsorgskontorets förutsättningar för införandet av periodplanerad arbetstid 
i äldreomsorgen och hemtjänsten 
Idag har medarbetarna fasta scheman, där medarbetarens schema läggs i Time Care av 
chef eller planerare. All vikarieanskaffning och sjuk- och friskanmälan sköts av gemensam 
bemanning, även underhåll av schemasystemet sköts av gemensam bemanning. 
Arbetsschemat ändras efter behov i verksamheten eller önskemål från medarbetaren. I 
hemtjänsten ändras medarbetarnas schema oftare än på Estrids gård. I hemtjänsten 
förändras förutsättningarna för verksamheten ofta och med det förändras även behovet av 
personal. Medarbetarnas önskemål tas med i planeringen när ett nytt schema tas fram. 

Estrids gård gick under 2019 in i heltid som norm och fick i samband med det ett nytt 
schema, men redan efter ett halvår ändrades schemat på medarbetarnas önskemål, där 
medarbetarna var delaktig med egna önskemål kring det nya schemat. Det har gjorts en 
utvärdering av medarbetarnas nöjdhet med deras nuvarande schema, där resultatet visade 
på en stor nöjdhet hos personalen.  

Hemtjänsten håller på att förbereda sig för att gå in i heltid som norm och har inför det ändrat 
medarbetarnas schema och även beaktat individuella önskemål. 

I projektet heltid som norm har diskussioner kring schemaläggning förts med medarbetarna 
och det har då inte framkommit några önskemål kring periodplanerad arbetstid. 

Frågan kring periodplanerat schema har varit uppe vid flera tillfällen för diskussion med 
äldreomsorgens medarbetare, där även representant från kommunal deltagit och det har inte 
funnits något intresse att införa periodplanerat schema. 

För att kunna införa periodplanerat schema krävs ett lokalt kollektivavtal med Kommunal och 
HR behöver vara delaktig i processen.  
 
Slutsats från förvaltningen 
Förvaltningen anser att äldreomsorgen i egen regi för närvarande inte har behov av ett 
periodplanerat schema, detta utifrån att det inte finns en sådan önskan hos medarbetarna, 
även att det kommer krävas en ökad administration och utökande av dagens 
schemaprogram. Det skulle även behövas en samsyn för hela utförare området, utifrån att 
det är gemensam bemanning som tillsätter vikarier och administrerar schemasystemet Time 
Care. Ytterligare en del är att verksamheterna har eller ska under 2021 gå in i ”Heltid som 
norm” och att det är bra göra det utifrån det schemasystem som finns idag.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Periodplanerat schema skulle skapa en ökad kostnad utifrån ökad administration, 
utbildningsinsatser till medarbetare och en eventuell kostnad för modul i Time Care.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 



Sida 3 av 4 

 
 

 
  

 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-25 
Ledamotsinitiativ från Monica Lövgren (SD) om att periodplanera arbetstiden inom 
äldreomsorgen och hemtjänsten 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
 
Catrin Josephson  
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej x   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet rör medarbetare i äldreomsorgen. 
 
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 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. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 

 

 

 

Initiativärende till Socialnämnden om att periodplanera arbetstiden inom äldreomsorgen och 

hemtjänsten. 

 

Att bli utbränd och att gå in i väggen är relativt fenomen i samhället. Anledningen till dessa åkommor 

är att den moderna människan har mindre tid till effektiv vila idag än tidigare När möjlighet ges till 

egen arbetstidsplanering ökar möjligheterna till andra projekt vid sidan av sitt arbete. Man ser till att 

vara ledig på dagar och tider då man kan utnyttja sin ledighet effektivast. Detta riskerar att krympa 

den sysslolösa lediga tiden vilken behövs för att kunna ladda om batterierna. 

Periodplanering för en positivare arbetsmiljö. 3.2.1 Känsla av frihet! Många som arbetar med flexibel 

arbetstid beskriver möjligheten att kunna planera och variera sin dag som en känsla av frihet. I en 

undersökning som kallas Young Professionals Survey 2004 gjord av Universum Communications säger 

var femte man att flexibel arbetstid är en av de faktorer som väger tyngst i ett attraktivt 

jobberbjudande. Ännu fler, tre av tio, prioriterar balans mellan privatliv och karriär. I undersökningen 

ingår totalt 9 881 personer i Sverige, Norge, Danmark och Finland. I den svenska delen, där 3 110 

personer med en medelålder på 30 år. 7 

Att arbeta med periodplanering innebär att du har en pott med arbetstid, som du tillsammans med 

chefer och planerare skall fördela ut över en 6 månaders period. 

Man har ett möte 3 veckor innan denna 6-månaders period börjar, där arbetslaget tillsammans 

planerar hur man skall arbeta. Efter detta skall planerare se till att schemat stämmer med kommande 

periods behov av personal, innan listan fryses, och du vet hur du arbetar.  

Fördelar för alla arbetsgivaren får möjlighet att styra bemanningen efter verksamhetens behov. 

Denna arbetsform har av de allra flesta uppfattats som positiv.  Argumentet som att det blir mer 

ledighet efter behov, det blir mer tid över till familjen och egen önskad fritid, och det är ganska lätt att 

byta arbetspass i händelser av behov till ledighet. Man känner sig delaktig och det i sig ger ett större 

ansvar. 

Jag föreslår att förvaltningen undersöker möjligheten till att införa periodplanerad arbetstid i 

äldreomsorgen och hemtjänsten. 

 

Monika Lövgren 

SD Knivsta 
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Handläggare 
Marja Hedin 
Kvalitets- och utvecklingschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-30 

Diarienummer 
SN-2020/354 

   
 

Socialnämnden 

Ersättning 2021 utförare LOV hemtjänst 
Förslag till beslut 
1. Socialnämnden beslutar att höja ersättningen till utförare av LOV med 463 kr/timme tätort 

och 504 kr/timme landsbygd till privata utförare samt 448 kr/timme tätort och 489 
kr/timme landsbygd till egenregin. Höjningen motsvarar 2,5% och ska gälla från 1 januari 
2021.  

2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram en beställnings- och 
uppföljningsmodell för delegerad hemsjukvård i LOV hemtjänst att redovisas vid 
socialnämndens sammanträde 27 maj 2021.  

3. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra en bred genomlysning av 
ersättningsmodellen för LOV hemtjänst. Resultatet ska redovisas vid socialnämndens 
sammanträde 27 maj 2021.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har tillämpat valfrihetssystem inom hemtjänsten för service och omvårdnad 
sedan 2011. Ersättningen till utförare för LOV hemtjänst har justerats årligen fram till 2018 
men har varit oförändrad sedan dess. Utifrån kostnadsökningar enligt OPI och 
äldreomsorgssatsningen som ska komma samtliga utförare till godo  är det motiverat att höja 
ersättningsnivån.  
 
De delegerade hemsjukvårdsinsatserna har ökat de senaste åren. Dagens modell gör det 
svårt att styra och följa kostnaderna för insatsen och en ny modell bör tas fram för bättre 
kostnadskontroll av dessa insatser.  
 
Kostnaderna för LOV hemtjänst i Knivsta är relativt höga och ständigt arbete behöver fortgå 
för att minska kostnaderna. En bredare genomlysning där hänsyn tas till samtliga parametrar 
som påverkar hemtjänstens kostnader bör genomföras. Genomlysningen kan innebära att 
ersättningsmodellen och ersättningsnivåerna till utförare av LOV hemtjänst kan komma att 
förändras.  
 
 
Bakgrund 
 
Socialnämnden har tillämpat valfrihetssystem inom hemtjänsten för service och omvårdnad 
sedan 2011. Idag finns tre utförare av LOV hemtjänst i Knivsta, Svensk Kvalitetsvård AB, 
Attendo Knivsta och kommunens egen regi. Ersättningen till utförarna differentieras för 
hemtjänstinsatser i tätort, respektive landsbygd. De privata utförarna  står för 21% av utförda 
hemtjänstinsatser inklusive delegerad hemsjukvård och egen regin för resterande 79%. 
 
Ersättningen till utförarna för LOV hemtjänst har justerats årligen fram till 2018. 
Ersättningsnivån har därefter varit oförändrad 2019-2020. Under samma period har 
omsorgsprisindex (OPI) ökat årligen. 2018-2019 var ökningen i snitt 2,65% per år och 
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preliminär OPI för 2020 är 0,9% eftersom 2020-års löneavtal med kommunal ännu inte tagits 
med i beräkningen. Sannolikt kommer OPI för 2020 hamna på en högre nivå än den 
preliminära. 
 
Staten har tillfört kommunerna medel via äldreomsorgssatsningen som syftar till att 
genomföra satsningar på kompetensutveckling, arbetsmiljöåtgärder och ökad bemanning i 
äldreomsorgen. Alla brukare, oavsett utförare,  ska kunna få ta del av dessa medel 
 
Socialnämnden föreslår att höja ersättningen utförare av LOV hemtjänst med 2,5%. I 
nedanstående tabell redovisas nu gällande ersättning samt förslag till ny ersättning. 
Förslaget skulle innebära att den genomsnittliga hemtjänstersättningen höjs för privata 
leverantörer  från 472 kr/tim till 484 kr/tim och för kommunens egen regi från 458 kr/tim till 
469 kr/tim.  
 
 Privat leverantör Kommunal utförare 
Ersättning 2018-2020 Förslag 

2021 
2018-2020 Förslag 

2021 
Tätort 451 kr/tim 463 kr/tim 438 kr/tim 448 kr/tim 
Landsbygd 492 kr/tim 504 kr/tim 477 kr/tim 489 kr/tim 

 
Delegerad hemsjukvård 
Den utförda tiden för delegerad hemsjukvård har stigit markant de senaste åren. Beställning 
av delegerad hemsjukvård till utförare görs av kommunens legitimerade personal 
(sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter). Den beställda tiden 
redovisas dock inte och är inte, för den legitimerade personalen, kopplad till kostnader för 
den utförda insatsen, vilket gör att det är svårt att styra och följa kostnaderna 
 
För att öka möjligheterna till bättre ekonomisk kontroll av den delegerade hemsjukvården 
uppdrar socialnämnden åt  förvaltningen att ta fram en beställnings- och uppföljningsmodell 
för insatsen. Framtagandet av modellen bör ske parallellt med införandet av nytt 
verksamhetssystem för att ta tillvara de möjligheter som verksamhetssystemet erbjuder 
gällande beställning av insatser och kontroll av kostnader 
 
Kostnadsanpassning 
 
Knivsta kommun har en utmaning i att allt färre personer ska i leverera välfärd till fler och 
totalt sett med mindre ekonomiska resurser. Statliga satsningar är välkomna i arbetet att 
vidareutveckla äldreomsorgen, men i ett mer långsiktigt perspektiv behöver socialnämnden 
fortsätta med att  ständigt arbeta med anpassningar av kostnaderna och där utgör 
hemtjänsten inte något undantag. Redan idag har egenregin ett uppdrag att öka 
produktiviteten i hemtjänsten. Ytterligare en del i kostnadsanpassningen är de reviderade 
biståndsriktlinjerna som trädde i kraft 1 augusti 2020. Bland annat infördes fler insatser med 
definierade schablontider i syfte att bli mer samstämmiga med andra kommuner i länet och 
där flera schablontider i övrigt minskades i omfattning.  Schablontiderna ska ses som den 
insats som normalt beviljas i Knivsta kommun för att erhålla en skälig levnadsnivå. 
 
Men än mer behöver göras för att anpassa kostnaderna varför socialnämnden uppdrar åt 
förvaltningen att genomföra en bredare genomlysning av ersättningsmodellen där samtliga 
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parametrar som påverkar hemtjänstens kostnader ska beaktas. Knivsta kommer efter den 
föreslagna höjningen av ersättningen att ligga relativt högt i nivå i förhållande till andra 
kommuners LOV-avtal. Men det är många fler parametrar än ersättningsnivå att beakta i en 
modell och genomlysningen som kommer att göras ska se till helheten. Resultat kan 
innebära att ersättningsmodellen och ersättningsnivåerna till utförare av LOV hemtjänst kan 
komma att förändras. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet ryms inom socialnämndens budgetram 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-30 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialchef 
Kvalitets- och utvecklingschef 
Områdeschef utförare 
Chef system och administration 
Chef Enheten för hemvård 
Attendo Knivsta 
Svensk Kvalitetsvård AB 
Avgiftshandläggare 
MAR 
MAS 
SAS 
 

 

Catrin Josephson 
Socialchef 



Sida 4 av 4 

 
 

 
  

 
Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej  x   
 
Förklara oavsett svar. 

Hemtjänst LOV utförs till vuxna och äldre 
 
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 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. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Marja Hedin 
Kvalitets- och utvecklingschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-27 

Diarienummer 
SN-2020/359 

   
 

Socialnämnden 

Gallringsplan för handlingar som är av tillfällig och ringa betydelse   
 
Förslag till beslut 
 
Socialnämnden beslutar att handlingar som redovisas i gallringsplan över handlingar av 
tillfällig och ringa betydelse får gallras vid inaktualitet av myndigheter inom Knivsta kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Huvudregeln är att allmänna handlingar ska bevaras. För att handlingar av tillfällig och ringa 
betydelse ska kunna gallras krävs att det fattas ett särskilt beslut om det. 
 
Bakgrund 
 
Gallring av allmänna handlingar är en del av arkivvården.  
Gallring syftar till att myndighetens arkiv inte ska belastas av allmänna handlingar som 
saknar påtagligt informationsvärde, allmänna handlingar som har ett informationsvärde som 
är starkt begränsat i tiden eller allmänna handlingar som motsvaras av annan dokumentation 
i det egna arkivet eller andras arkiv.  
 
En effektiv gallring sänker inte bara förvaringskostnaderna utan kan också bidra till en ökad 
överskådlighet i arkivet. Utan en god gallringsstruktur är det i efterhand svårt att skilja 
gallringsbara handlingar från sådana som skall bevaras. 
  
Enligt arkivlagen 3 § (1990:782) är myndigheternas arkiv en del av det nationella kulturarvet. 
Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser  
1. rätten att ta del av allmänna handlingar,  
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och  
3. forskningens behov.  
 
Huvudregeln är att allmänna handlingar ska bevaras. I arkivlagen 10 § medges emellertid att 
sådana allmänna handlingar som inte behövs för att arkiven ska tillgodose ovanstående 
ändamål får gallras. Enligt kommunens riktlinjer och föreskrifter för arkivvården i Knivsta 
kommun antagna av kommunfullmäktige 2016-05-25 § 93 ska varje myndighet upprätta en 
dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och hur de ska hanteras. 
Det som myndigheten ska besluta om är gallring, dvs. vilka allmänna handlingar som får 
gallras (förstöras) och när de får gallras (gallringsfrist).  
 
I kommunens verksamheter hanteras mycket information som har ringa och kortvarig 
betydelse. Dessa typer av handlingar återfinns vanligtvis inom samtliga myndigheter i 
kommunen. För att fånga upp handlingar som inte återfinns i respektive 
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myndighetsgallringsbeslut och få en enhetlig hantering av handlingar av tillfällig och ringa 
betydelse behövs en gemensam gallringsplan för den här typen av handlingar.  
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Knivsta kommun och ska därmed besluta om denna 
plan. Planen ska därefter tillämpas av myndigheter inom Knivsta kommun. Det innebär att 
varje myndighet inte behöver ta upp handlingar som är medtagna i bilagan vid revidering av 
sina dokumenthanteringsplaner.  
 
Gallringsplanen utgår från riksarkivets föreskrift RA-FS 1997:6 och är uppdelad i två delar. 
Del A tar upp kategorin handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller funktion anses 
ha tillfällig eller ringa betydelse. Del B tar upp handlingar som anses ha tillfällig betydelse 
genom att innehållet har överförts till nya databärare eller genom att de på annat sätt har 
ersatts av nya handlingar. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Registraturen 
Samtliga chefer vård- och omsorgskontoret 
 

Catrin Josephson 
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej x   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet är enbart av administrativ karaktär.  
 
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 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. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Karin Allard Datum SN-2020/112 
Karin Carlsson 2020-11-19 
Elin Yilmaz 
Verksamhetscontroller   
    
  Socialnämnden 

 
 
 
 
Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden, redovisade 
för Socialnämnden 
 
Förslag till beslut 
 

1. Socialnämnden godkänner uppföljningen och rapportens åtgärdspunkter och 
utvecklingsområden av kommunövergripande kontrollområden i nämndens intern 
kontrollplan. 

 
2. Utförd kontroll av de fem övergripande kontrollområdena i intern kontrollplanen för 

socialnämndens verksamheter 2020 är tillräcklig.  
 
Sammanfattning  
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelsen se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  
 
Under 2020 identifierades fem kommunövergripande interna kontroller som genomförts för 
samtliga nämnder/styrelser med separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, 
upphandling/inköp, bisysslor, ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut. 
 
I uppföljningen av de kommunövergripande kontrollområdena framkom utvecklingsområden 
och åtgärdspunkter, vilka redovisas i rapporten Uppföljning av kommunövergripande 
kontrollområden, redovisade för Socialnämnden (SN-2020/112). 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
Catrin Josephson   
Socialchef   
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Handläggare 
  



 
 

 
Barnchecklista inför beslut 
 
 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej x  
 

Förklara oavsett svar. 
 

Uppföljningen de fem övergripande kontrollområdena enligt intern kontrollplanen för 2020 
syftar till att visa en uppföljning av hur förvaltningen arbetar med dessa områden. 
Beslutet om att godkänna uppföljningen bedöms dock inte påverka barn på ett direkt sätt, 
utan handlar snarare om att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem och i 
förlängningen bidra till en hög kvalitet i verksamheterna. 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

      
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
 

Ja  Nej   
 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 

 

Uppföljning av 
kommunövergripande 
kontrollområden, redovisade 
för socialnämnden 

 
 
 
Uppföljning inom nämndens interna kontrollplan för 2020 
SN 2020/112 
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Anmälan om delegationsbeslut  
 
Inledning  
Inför framtagandet av socialnämndens interna kontrollplan för 2020 identifierades fem 
kommunövergripande områden, varav Anmälan av delegationsbeslut var ett. Risken för 
delegationsbeslut är att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning. Med 
anledning av det har denna uppföljning av nämndens anmälan av delegationsbeslut genomförts.  
 
Kontrollmoment: Uppföljning av nämndens delegationsordning och kontroll av inkomna 
delegationslistor under utvald period. 
 
Bakgrund  
Former för beslut i kommuner är reglerat i kommunallagens kapitel 6 paragraferna 33-37. Beslut 
kan fattas i nämnd eller på delegation. Delegation innebär att nämnden har delegerat till annan att 
fatta beslut i nämndens namn och med nämndens ansvar för beslutet. Nämnden kan delegera till 
utskott, ledamot, ersättare eller till anställd inom förvaltningen att fatta beslut på nämndens 
vägnar. Delegationsbesluten får normalt omedelbart rättslig verkan. För att ett beslut skall vinna 
laga kraft krävs dock att de anmäls på nämnden. Syftet med anmälan är att delegationsbesluten 
skall redovisas i nämndens protokoll och därmed ”offentliggöras” så att medborgare kan ta del av 
besluten. Invånaren har därmed en möjlighet att laglighetspröva det fattade beslutet. 
 
Metod  
Vid tre tillfällen har registraturen genomfört stickprov från verksamhetssystem och diariet. 
Stickproven är ärendetyper där det finns beslut som fattas på delegation. Besluten har jämförts 
mot delegationslistor och kontroll har varit huruvida besluten anmälts till nämnd, om det är gjort 
inom skälig tid samt om delegationspunkten är hänvisad i beslutet. 
 
Resultat 

Nämnd  
Antal 
stickprov 

Antal ärenden 
anmält till nämnd 

Antal ärenden anmält 
till nämnd i skälig tid 

Antal hänvisningar till 
delegationspunkt i beslut 

SN- maj 6 6 6 4 
SN- juli 5 5 5 0 
SN- aug/sep 6 6 6 1 

  
För socialnämnden granskades sex stycken stickprov i maj, fem stycken i juli och sex stycken i 
augusti/september. Vid de alla stickprovstillfällena var besluten anmälda till nämnd och i skälig 
tid men vid samtliga tillfällen saknades hänvisning till delegationspunkten i besluten, vilket är en 
mindre avvikelse. 
 
Analys och slutsatser  
Hanteringen av beslut fattade med stöd av nämndens delegationsordning bedöms fungera 
tillfredsställande.  
 
Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
Beskrivningen hur delegationsbeslut anmäls bör tydliggöras för respektive nämnd.  
Kontoret bör se över sina rutiner för hur delegationsbeslut utformas. 
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Arbetsmiljö  
 
Inledning  
Inför framtagandet av Socialnämndens interna kontrollplan 2020 bedömdes att risken var hög för 
att brister i arbetsmiljön påverkar medarbetare och kvaliteten i verksamheten. En icke 
välfungerande arbetsmiljö kan leda till stress, samt hög sjukfrånvaro och personalomsättning. 
Med anledning av det har denna uppföljning av arbetsmiljön inom nämndens verksamheter 
genomförts. Kontrollmoment: Att kommunens arbetsmiljöpolicy, checklistor och rutiner inom 
systematiskt arbetsmiljöarbete används/efterlevs. 
 
Bakgrund  
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen på arbetsgivaren. I Knivsta kommun 
har Kommunstyrelsen delegerat ansvaret till fyra olika nivåer, från kommundirektör till 
biträdande enhetschef/biträdande rektor med flera. Arbetsmiljöansvaret som delegeras till dessa 
nivåers respektive ansvarsområden följer av arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter.1 
 
Knivsta kommun arbetar systematisk, både proaktivt och reaktivt, med arbetsmiljöfrågor. Det 
förebyggande arbetet sker främst via dialog och skapandet av goda relationer på arbetsplatsen. Det 
reaktiva arbetsmiljöarbetet handlar om rehabilitering och att återställa hälsa, för att möjliggöra 
återgång till en hälsosam arbetsmiljö. I syfte att stödja cheferna i deras uppdrag utges varje år en 
så kallad Arbetsmiljöalmanacka (numera digitalt via Chefsportalen från 2021) 
 där exempelvis utbildningsinsatser och tips inför lämpliga områden att ta upp vid 
arbetsplatsträffar finns. Övriga insatser som stödjer kommunen i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet är Rehabiliteringsverktyget ADATO2, KIA3, Arbetsmiljöfonden4 och 
MedarbetarPulsen.5 Den här uppföljningen gör nedslag i verksamheternas arbete i KIA och 
MedarbetarPulsen, eftersom dessa system tillsammans täcker in både det fysiska och 
psykosociala arbetsmiljöarbetet. Utöver detta redovisas statistik för sjukfrånvaro och 
personalomsättning. 
 
Knivsta kommun har ett kommunövergripande mål om att sjukfrånvaron ska understiga 6,0 %. 
Nivån på kommunens totala sjukfrånvaro låg 2019 på 6,9 procent. Förhoppningen är att 
sjukfrånvaron ska minska, samt stabiliseras på en nivå som bedöms vara relevant för 
verksamheten.6  
 
Personalomsättning handlar om medarbetares rörlighet. Knivsta kommuns ambition är att 
medarbetare ska välja sin arbetsplats varje dag och att alla ska känna sig viktiga och delaktiga i 
kommunens samhällsviktiga verksamhet. För 2019 var det sammanlagda måttet för kommunens 
personalomsättning 19,5 procent, vilket var en minskning med fyra procent från 2018. 
Kommunen utgår från Nyckeltalsinstitutets7 definition av personalomsättning, vilken innebär att 
vi söker ut det lägsta antalet månadsanställda medarbetare som börjat eller slutat under året. Detta 
tal divideras med antalet anställda vid årtalets början.8  
                                                           
1 HR-kontorets dokument Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter med åtföljande arbetsmiljöansvar – nivå 1- 4, daterat 2019-05-06, se 
arbetsmiljöförordningen (1977:1166), arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete för mer information om arbetsmiljöansvaret.  
2 Genom rehabiliteringsverktyget ADATO får chefer en signal när en medarbetare har tre sjuktillfällen under den senaste 
sexmånadersperioden, vilket ger signal om att ett Omtankessamtal ska hållas för att förebygga ohälsa och sjukskrivningar.  
3 KIA är kommunens webbaserade system för att anmäla och hantera tillbud, olyckor, skador och risker i arbetsmiljön.  
4 Arbetsmiljöfonden är en form av ”intern försäkring”, där ekonomiska medel sätts av för åtgärder inom hälsoområdet.  
5 Knivsta kommun Personalbokslut 2019.  
6 Ibid.  
7 För mer information se: http://nyckeltal.se/nyckeltalsportalen/.  
8 Knivsta kommun Personalbokslut 2019.  

http://nyckeltal.se/nyckeltalsportalen/
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MedarbetarPulsen är ett forskningsbaserat utvecklingsverktyg som implementerades i kommunen 
2018. Resultatet från MedarbetarPulsen ska analyseras av verksamheternas medarbetare under 
ledning av chef och handlingsplaner ska tas fram, vilka sedan kontinuerligt kan följas upp med 
nya mätningar. Minst två gånger per år sker en mätning av kommunens alla verksamheter, där en 
av dessa mätningar sker för samtliga på hösten och den andra mätningen sker på våren då det bäst 
passar verksamheten. Utöver dessa mätningar kan verksamheterna själva välja om ytterligare 
mätning behövs.9 
 
KIA är kommunens webbaserade system för att anmäla och hantera tillbud, olyckor, skador och 
risker i arbetsmiljön. Systemet utgör också ett stöd vid skyddsronder, eftersom det möjliggör 
genomförande av riskhantering. Det är viktigt att arbeta systematiskt för att minska tillbud och 
olycksfall i arbetet. KIA stödjer i att skapa en överblick i de händelser som sker, samt i att se vilka 
mönster som eventuellt behöver åtgärdas. KIA implementerades i kommunen under 2017.10  
 
Metod  
Följande metoder har använts:  

• Redovisning av sjukfrånvaro och personalomsättning.  
• Genomgång av statistik kring arbetsmiljö, hämtat från KIA och MedarbetarPulsen, samt 

kontroll om analyser är genomförda på enhetsnivå utifrån MedarbetarPulsen.  
 
Resultat 

 
*Här redovisas andelen organisatoriska enheter som har gjort MedarbetarPulsen.  
**Kategorin övrigt består av avdelning för systemstöd och administration samt avdelningen för kvalitet och utveckling.  
***Status för de KIA-rapporter som anmäldes under första halvåret av 2020 är inhämtad under oktober 2020. 
 
Samtliga enheter inom området utförare hamnade över det kommunövergripande målet om en 
sjukfrånvaro under 6 %. Enheten Hemvård hade högst sjukfrånvaro på 14,3 %.  
Vid området myndighet hamnade endast enheten IFO barn och unga över 6 %, då de hade en 
sjukfrånvaro på 6,6 %.  
 
Analys och slutsatser  
Generellt har sjukfrånvaron varit relativt hög vid Socialnämndens verksamheter under första 
halvåret av 2020, framförallt inom området utförare. Det är rimligt att anta att sjukfrånvaron i stor 
utsträckning har påverkats av coronapandemin, bland annat eftersom de flesta medarbetare inom 
området utförare inte har kunnat arbeta hemifrån vid förkylningssymtom etc.  
 
I jämförelse med resten av kommunen hade nämndens verksamheter en relativt hög 
personalomsättning på 12,5 %. Området myndighet hade högst personalomsättning och den 

                                                           
9 Ibid.  
10 Ibid.  

Socialnämndens verksamheter: Utförare Myndighet Övrigt** Medelvärde 
SN

Medelvärde 
Knivsta kommun

Sjukfrånvaro första halvåret 2020: 12,1% 5,4% 6,7% 9,4% 8,7%
Personalomsättning första halvåret 2020: 11,8% 16,7% 8,0% 12,5% 7,6%
Genomförd MedarbetarPuls 2019:* 100% 100% 100% 100% 100%

Socialnämndens verksamheter: Utförare Myndighet Övrigt** Medelvärde 
SN

Medelvärde 
Knivsta kommun

Antal medarbetare första halvåret 2020: 177 42 16 235 1076
Antal rapporter i KIA första halvåret 2020: 27 0 0 27 79
Varav status:***                 Rapporterad: 10 0 0 10 53
                                           Klar: 17 0 0 17 28
                                           Förfallen: 2 0 0 2 13
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enskilda enhet som hade högst värde var IFO barn och unga som hade en personalomsättning på 
33 %.  
 
Samtliga enheter har gjort MedarbetarPulsen under 2019. Uppgifter finns om att flertalet enheter 
har arbetat med en handlingsplan kopplad till MedarbetarPulsen. Uppgifterna är dock inte 
registrerade i systemet korrekt för alla enheter och därför kan inga siffror redovisas. 
 
Varken inom området myndighet eller inom kategorin övrigt har någon KIA registrerats under 
första halvåret av 2020.11 Detta kan innebära att kunskap saknas kring vilka rutiner som gäller för 
när och hur KIA ska användas vid dessa enheter. Vid området utförare finns det däremot KIA-
anmälningar vid alla enheter utom vid Stöd och service. Totalt finns 27 registrerade anmälningar 
och av dessa är 15 kopplade till coronapandemin och handlar om att medarbetare misstänkt att de 
blivit utsatta för smitta på sina arbetsplatser. 
 
Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
Följande åtgärdspunkter och utvecklingsområden har identifierats:  
 

• Sjukfrånvaro - Sjukfrånvaron vid området utförare har rimligen ett samband med 
coronapandemin, vilken ingen visste skulle drabba Knivsta såväl som resten av landet och 
världen då det kommunövergripande målet på 6 % sattes för sjukfrånvaron. Medarbetarna 
vid området utförare har inte haft någon större möjlighet att arbeta hemifrån under 
pandemin, vilket kan bidra till hög sjukfrånvaro. Orsakerna till sjukfrånvaron bör ändå 
analyseras. Vid enheten IFO barn och unga bör det ha funnits större möjligheter till 
hemarbete och där behöver enheten arbeta med att öka frisknärvaron.  

• Personalomsättning - En relativt hög personalomsättning behöver inte vara osund, då 
orsaker kan vara exempelvis pensionsavgångar, samt att medarbetare byter arbeten mellan 
enheter inom organisationen. Dock har kommunen som mål att dess medarbetare ska välja 
Knivsta kommun som arbetsgivare varje dag, varför detta område bör bevakas och 
undersökas vidare.  

• MedarbetarPulsen – Verksamheterna behöver kontrollera att det arbete som medarbetarna 
lägger ner på MedarbetarPulsen registreras rätt i systemet, för att denna mätning ska 
kunna nyttjas fullt ut och följas upp ordentligt. 

• KIA – Nämndens verksamheter behöver arbeta för att öka kunskapen om KIA hos 
medarbetarna på de enheter där KIA inte används. 

 
 
 
  

                                                           
11 Kategorin övrigt består av avdelning för systemstöd och administration samt avdelningen för kvalitet och utveckling. 
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Bisysslor 
 
Inledning  
En tydlig och tillräcklig intern kontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa: 
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, 
efterlevnad av lagar och regler samt att allvarliga brister upptäcks och hanteras. 
Inför framtagandet av Socialnämndens interna kontrollplan 2020 bedömdes att risken var hög för 
att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun. Konkurrerande verksamhet 
mellan kommunen och medarbetaren kan leda till förtroendeskada och i förlängningen till 
uteblivna intäkter. Med anledning av det har denna uppföljning av nämndens kontroll av bisysslor 
genomförts. Kontrollområde: Kontroll över anställdas bisysslor samt efterlevnad av regelverk och 
rutiner kopplade till bisysslor 
 
Bakgrund 
En bisyssla kan innebära att någon extraarbetar i en annan anställning, utövar uppdrag eller 
bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Även ett extraarbete, för 
huvudarbetsgivaren, kan vara en bisyssla. En bisyssla behöver inte innebära en ekonomisk 
ersättning. Aktiviteter tillhörande privatlivet som att sköta sina och familjens intressen och privata 
angelägenheter samt utöva en hobby räknas inte som bisyssla. Bestämmelserna om bisysslor finns 
i Allmänna Bestämmelser (AB)8§ a-c  12 och Lagen om offentlig anställning (LOA) 7-7c §13.  
För medarbetare i en kommun gäller som huvudregel att bisysslor är tillåtna. Medarbetarna i 
kommuner är fria att ha en bisyssla så länge den inte är konkurrerande, arbetshindrande eller 
förtroendeskadlig. Generella förbud mot bisyssla är därför inte tillåtna. Förtroendeuppdrag inom 
fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt AB14. 
Förtroendeuppdrag kan däremot utgöra bisyssla enligt LOA. För medarbetare i kommunalt 
aktiebolag anslutet till Sobona (tidigare Pacta) gäller inte reglerna om förtroendeskadlig bisyssla i 
LOA. Där gäller istället att bisysslan inte får påverka medarbetarens handläggning av ärenden i 
sitt arbete hos arbetsgivaren, enligt bestämmelserna i AB §8 c. Arbetsgivare har ingen skyldighet 
att fatta beslut om godkända bisysslor enligt varken LOA eller AB. Arbetsgivaren ska känna till 
att medarbetaren har en bisyssla. Kännedomen ska vara tillräcklig för att kunna bedöma bisysslan 
och förbjuda den om det krävs. Förbud om bisyssla enligt AB ska förhandlas ska 
enligt  Lag  (1976:580)  om  medbestämmande  i  arbetslivet  (MBL)  §§  11‐14 15. 
 
En utblick mot kommuner i Sverige visar att flera kommuner antagit riktlinjer för hur frågan om 
bisysslor ska hanteras i kommunen. Det gäller både de rent arbetsrättsliga frågorna, samt frågor 
om kontroll i förhållande till upphandling, för att motverka jäv, korruption och förtroendeskada.16 
I en rapport från Statskontoret, framgår att bisysslor är vanligt förekommande bland 
offentliganställda, företeelsen är lite studerad och utvecklingen inom den offentliga verksamheten 
har bidragit till att risken för förtroendeskadliga bisysslor har ökat17 Det finns också uppgifter som 
tyder på att det inte alltid är tydligt vad som gäller angående bisysslor i kommunala bolag, också 
då bestämmelserna skiljer sig åt beroende på om den anställde arbetar i kommun, eller i 
kommunalt bolag.18 
 
Metod 
En genomgång har gjorts av informationen riktad till medarbetare i Knivsta kommun samt 
informations-och utbildningsmaterial riktat till chefer i kommunen. En enkätundersökning riktad 
till chefer gjordes med frågeställning utifrån chefens kännedom om bestämmelserna och Knivsta 
kommuns rutiner för att hantera frågan om bisyssla. 
                                                           
12 Allmänna bestämmelser lydelse från och med 1 november 2020 
13 Lag (1994:260) om offentlig anställning (för denna text är det 2§ och 7-7 c§ som är relevanta).  
14 Allmänna bestämmelser lydelse från och med 1 november 2020 
15 Sveriges kommuner och landsting cirkulär 17:50. 
16 Se exempel Ulricehamn Riktlinjer för bisysslor och jäv KF2018:0426 och Umeå Riktlinjer för bisysslor 20181219 antagna av 
personalnämnden. 
17 Offentligt anställdas bisysslor-En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner. S10. 
18 Offentligt anställdas bisysslor-En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner. S55. 
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Utgångspunkt för den interna kontrollen är att 

- undersöka kommunens efterlevnad av rutiner och regler kopplade till bisysslor 
- beskriva kommunens kontroll av anställdas bisysslor. 

 
Resultat  
Knivsta kommun har en information framtagen 26 juni 2020 Tillämpning av regler gällande 
bisyssla i Knivsta kommun som tillsammans med anmälningsblankett hänvisar till AB § 8 och 
LOA och beskriver tillämpningen av bestämmelsen inom Knivsta kommun. Till rutinen hör en 
anmälningsblankett som avser bestämmelserna i AB och LOA. Blanketten innehåller också en del 
som avser utrymme för arbetsgivarens bedömning i medges och förbjuds samt motivering. 
Dokumentet och anmälningsblanketten publiceras på intranätet tillsammans med en 
informationstext. 19 I Knivsta kommun finns en modell för medarbetarsamtal, ett regelbundet, 
förberett och strukturerat samtal mellan chef och medarbetare. Samtalet är ett av flera tillfällen 
som medarbetare har skyldighet att informera sin chef om en bisyssla20 

En enkät skickades till samtliga kommunens chefer i augusti 2020. Svarsprocenten för enkäten 
uppgår till 42.5% för kommunen totalt. I enkäten ställdes frågor om chefernas kännedom om de 
bestämmelser som reglerar bisysslor samt hur de beskriver att de följer kommunens rutiner för 
bisyssla. Av svaren framgår att samtliga chefer som besvarat enkäten bedömer att de känner till, 
eller till viss del känner till bestämmelserna om bisyssla i AB, det gäller samma på 
Socialnämndens verksamheter, som kommunen i stort. På frågan om de känner till 
bestämmelserna i LOA framkommer att ca 10% av cheferna inte alls känner till de 
bestämmelserna, medan ca 48% känner till dem till viss del och ca 42% känner väl till 
bestämmelserna för kommunen totalt. För Socialnämndens verksamheters svarande 28% att de 
inte alls känner till bestämmelserna, medan resterande svarande chefer till viss del eller väl känner 
till bestämmelserna i LOA. 

I förhållande till följsamhet av rutinen där frågan om bisyssla har varit uppe i något av de samtal 
cheferna haft med sina medarbetare det senaste året, tex. på MedarbetarDialog eller i andra samtal 
har totalt 21% av cheferna inte haft samtalsämnet uppe alls, medan 79% av cheferna haft 
samtalsämnet uppe med samtliga eller med några medarbetare för kommunen totalt. För 
Socialnämndens verksamheter har en större andel chefer haft samtalsämnet uppe, än för 
kommunen i stort.  
På frågan om chefen skickat in bisysslablanketten till HR för arkivering samt registrerat bisysslan 
för sina medarbetare i Winlas är resultatet för kommunen totalt att 12% har skickat in blanketten 
för arkivering och registrerat i Winlas medan 30% har planerat in arbetsmomentet. Resterande 
58% har uppgett ”annat” och kompletterat med fritextsvar. På Socialnämndens verksamheter  har 
43% av de svarande cheferna  uppgett ” annat” som svar och kompletterat med fritextsvar. Som 
fritextsvar har de svarande cheferna uppgett att de inte kände till att man skulle göra det, eller att 
inga bisysslor förekommer. På Socialnämndens verksamhet har ingen av cheferna har angett att de 
skickat in blanketten, men 57% har planerat att göra det. 
 
Sammanfattande analys 
Av utredningen framkommer att kommunövergripande information, riktad till både medarbetare 
och chefer har publicerats på intranätet, tillsammans med en blankett för anmälan av bisyssla och 
en fördjupning av tillämpning av regelverk i kommunen. Chefer ska enligt informationen 
rapportera in anmälda bisysslor i kommunens system Winlas. Enkäten för Socialnämndens 
verksamheter visar att cheferna har kännedom, eller viss kännedom om bestämmelserna för 
bisyssla. Chefens kännedom, behöver inte inkludera att bestämmelserna är lika tydliga för 
medarbetarna. Där är den information som publiceras på intranätet viktig tillsammans med dialog 
mellan chef och medarbetare. Samtidigt framgår att cheferna inte följt instruktionen att se till att 

                                                           
19http://navet.knivsta.se/Arbetsmilj%C3%B6%20och%20anst%C3%A4llning/Rekrytering%20och%20anst%C3%A4llning/Bisyssla. 
(201112) 
20 http://navet.knivsta.se/Arbetsmilj%C3%B6%20och%20anst%C3%A4llning/Arbetsmilj%C3%B6/MedarbetarDialog (201112) 

http://navet.knivsta.se/Arbetsmilj%C3%B6%20och%20anst%C3%A4llning/Arbetsmilj%C3%B6/MedarbetarDialog
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anställda skickar in blanketten, och som chef registrera resultatet. Det är viktigt för arbetsgivarens 
kontroll över anställdas bisysslor, att uppgift om bisyssla dokumenteras och registreras. 
 
Utgångspunkt för den interna kontrollen var att 
undersöka kommunens efterlevnad av rutiner och regler kopplade till bisysslor 
beskriva kommunens kontroll av anställdas bisysslor 
 
Sammanfattningsvis för Socialnämndens verksamheter blir bedömningen att efterlevnaden av 
rutiner och regler kopplade till bisysslor inte är tillräcklig, då arbetsgivaren av olika skäl inte har 
stämt av bisysslor, tagit in uppgifter och rapporterat i Winlas. Då detta inte gjorts, är inte 
kommunens kontroll av anställdas bisysslor tillräcklig. Även om gemensam information om 
bisysslor finns, så finns inte riktlinjer, rutiner eller arbetssätt beskrivna som sammanhåller det 
arbetsrättsliga perspektivet, med perspektivet utifrån att motverka jäv och korruption. En balans är 
nödvändig mellan å ena sidan tillit och kontroll, där rutinerna behöver ta hänsyn till den enskilde 
medarbetarens integritet och arbetsgivarens behov av kontroll av de anställdas bisysslor å andra 
sidan. 
 
Utvecklingsområden och åtgärdspunkter 
Följande utvecklingsområde har identifierats:  
Socialnämndens verksamheter behöver fortsatt verka för att skyldigheten att rapportera in 
bisysslor är känd både hos medarbetare och chefer samt för en god efterlevnad av rutiner och 
regler kopplade till bisysslor. 
 
Följande åtgärdspunkt har identifierats:  
Socialnämndens verksamheter behöver säkerställa att tillräckliga rutiner gällande kontroll av 
anställdas bisysslor, särskilt till identifierade riskområden, finns så att chefer eller medarbetares 
bisysslor inte riskerar att skada förtroendet för kommunen. 
 
  



 
   

9 
 

Ekonomisk förvaltning 
 
Inledning  
Inför framtagandet av socialnämndens interna kontrollplan för 2020 identifierades fem 
kommunövergripande områden, varav Ekonomisk förvaltning var ett. Risken för den ekonomiska 
förvaltningen inte fungerar bedöms som möjlig medan konsekvenserna kan bli allvarliga. 
Med anledning av det har denna uppföljning av nämndens ekonomiska förvaltning genomförts.  
 
Kontrollmoment: Att instruktionen för attest efterlevs, att momsregler efterlevs korrekt, att 
riktlinjer för resor i tjänsten är kommunicerade och efterlevs samt att kundfakturor är rätt 
konterade. 
 
Kontrollmoment har under årets justerats till att kontrollera korrekt attest vid representation, att 
utgifter konterat på investeringsprojekt överensstämmer med investeringsriktlinjer samt korrekt 
kontering.  
 
Bakgrund  
Risker inom detta kontrollområde avser främst brister inom ekonomiadministrationen. 
Uppföljningen fokuserar framförallt på ekonomisk skada, förtroende skada och att ej tillförlitlig 
redovisning kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. 
 
I kommunallagen beskrivs att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och fullmäktige ska besluta kring riktlinjer för detta. Ordning och reda i ekonomin är en 
förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheterna.  
 
Metod  
Stickprov genomfördes slumpmässigt av fakturor sorterat på datum för respektive nämnd. 
 
Resultat  

Kontroll Antal stickprov Socialnämnden 
Korrekt attest vid 
representation  

3 Ingen avvikelse 

Kontering investeringsprojekt - Inga konteringar 
återfanns 

Rätt kontering 5 Ingen avvikelse 
 
Analys och slutsatser  
Hanteringen av kontrollmoment ovan bedöms fungera tillfredsställande. För socialnämndens  
verksamheter så återfanns inga avvikelser under granskningen.  
 
Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
Kontrollområdet lämnas utan åtgärdspunkter och utvecklingsområden. 
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Upphandling och inköp  
 
Inledning  
Inför framtagandet av Socialnämndens interna kontrollplan 2020 bedömdes att risken var hög för 
att inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och kommunens styrdokument. 
Risken är då att kommunen bryter mot lagen om offentlig upphandling (LOU)21 och att 
kommunen tvingas betala upphandlingsskadeavgift och tappar förtroende mot allmänheten, samt 
att kommunen bryter mot ingångna avtal och tvingas betala skadestånd och tappar förtroende i 
sina relationer med leverantörer. Med anledning av det har denna uppföljning av nämndens arbete 
med upphandling och inköp genomförts. Kontrollmoment: Kontroll av avtalstrohet och 
efterlevnad av kommunens riktlinjer.  
 
Bakgrund  
Knivsta kommun måste som offentlig myndighet på bästa sätt tillvarata konkurrensen på 
marknaden och hushålla med skattemedlen och ska därför följa gällande regler för offentlig 
upphandling vid inköp. Upphandling inom den offentliga sektorn regleras främst av lagen om 
offentlig upphandling (LOU)22, lagen om valfrihetssystem (LOV)23, lagen om upphandling inom 
försörjningssektorerna (LUF)24 samt lagen om upphandling av koncessioner.25 Grundläggande 
principer för offentlig upphandling är ickediskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, 
proportionalitet och transparens.  
 
Alla varor och tjänster som införskaffas mot ekonomisk ersättning är så kallade inköp. Inköp kan 
antingen göras genom offentlig upphandling eller genom avrop på ett ramavtal. Ett ramavtal är en 
överenskommelse som fastställer ramarna för kommande inköp. Ramavtal ska upphandlas enligt 
LOU. När behov av inköp uppkommer ska det först kontrolleras om kommunen har ett gällande 
ramavtal som kan tillgodose behovet. Om detta finns ska inköpet göras genom avrop på 
ramavtalet för att kommunen ska leva upp till avtalstrohet.  
 
Om det saknas ett ramavtal ska en upphandling genomföras. Det finns flera olika 
upphandlingsförfaranden. Vilket förfarande som kan användas beror på avtalets värde samt på 
vilken typ av tjänst som ska upphandlas. De så kallade Tröskelvärdena är de beloppsgränser som 
avgör vilket upphandlingsförfarande som är lämpligt. Tröskelvärdena ändras kontinuerligt.26 
 
Inköp och upphandling ska också utföras i enlighet med kommunens styrdokument. De viktigaste 
styrdokumenten inom området är Inköps- och upphandlingspolicy, Riktlinjer för inköp och 
upphandling, Riktlinjer för direktupphandling, samt Riktlinjer för upphandling av livsmedel. 
Enligt riktlinjerna ska kommunen sträva efter att ställa så långtgående krav som möjligt för att 
främja social rättvisa och minska negativ miljöpåverkan, i sina upphandlingar. 
 
Det är varje verksamhets skyldighet att genomföra upphandlingar och avrop på ramavtal enligt 
LOU, samt i enlighet med kommunens styrdokument inom området. Det är viktigt att kommunen 
följer gällande regler. Konsekvenserna om vi inte gör det kan bli kostsamma, dels på grund av 
högre priser men också på grund av att kommunen kan bli skadeståndsskyldig, samt tappar 

                                                           
21 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
22 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
23 Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 
24 Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. 
25 Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner. 
26 Aktuella tröskelvärden finns i Svensk Författningssamling och publiceras på bland annat Konkurrensverkets webbplats. 
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förtroende gentemot en leverantör som gått miste om en försäljning. Mot bakgrund av detta har 
den här uppföljningen av varsamhetens arbete med upphandling och inköp genomförts.  
 
Metod  
Stickprov har utförts på inkomna fakturor i kommunens ekonomisystem Agresso och dessa har 
analyserats. Urvalet har skett efter fakturornas storlek, där sammanlagt 10 fakturor över 50 tkr 
som inkommit under 2020 har granskats. Det som analyserats är om kraven är uppfyllda enligt lag 
eller kommunens styrdokument, alternativt genom avtalstrohet.  
 
Resultat  

 
*Kategorin övrigt består av Avdelning för systemstöd och administration samt Avdelningen för kvalitet och utveckling. 

 
Analys och slutsatser  
Av de 10 granskade fakturorna uppfyller 6 kraven för inköp eller upphandling genom avtalstrohet. 
De andra 4 fakturorna uppfyller inte dessa krav då det saknas dokumentation kring hur inköpen 
har genomförts.27 
 
Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
Följande utvecklingsområde har identifierats:  

• Socialnämndens verksamheter behöver arbeta för att samtliga inköp och upphandlingar 
ska uppfylla kraven genom lag, kommunens styrdokument eller genom avtalstrohet.  

 
 

                                                           
27 Det finns varken någon dokumentation i ärendehanteringssystem Public 360 eller i Upphandlingsverktyget Visma Tendsign. Det finns 
heller inga avtal i avtalskatalogen. 

Socialnämndens verksamheter: Utförare Myndighet Övrigt* Antal SN Antal Knivsta 
kommun

Kraven är uppfyllda, varav: 1 3 2 6 35
Upphandling/inköpet uppfyller kraven genom avtalstrohet 1 3 2 6 35
Upphandlingen/inköpet uppfyller kraven genom lag eller kommunens styrdokument 0 0 0 0 0
Kraven är inte uppfyllda, varav: 3 0 1 4 15
Upphandling/inköpet bryter mot avtalstrohet 0 0 0 0 0
Upphandlingen/inköpet bryter mot lag eller kommunens styrdokument 3 0 1 4 15
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Handläggare 
Karin Allard 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-30 

Diarienummer 
SN-2020/353 

   
 

Socialnämnden 

Uppföljning av rättssäkerheten inom myndighetsutövningen mot 
barn och unga 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att vård- och omsorgskontoret ska arbeta med de åtgärdspunkter 
och utvecklingsområdena som presenteras i rapporten Uppföljning av rättssäkerheten inom 
myndighetsutövningen mot barn och unga SN-2020/353.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för denna uppföljning har ett antal utvecklingsområden och åtgärdspunkter 
identifierats, vilka Socialnämndens verksamhet enheten för Barn och unga behöver arbeta 
med. Dessa utvecklingsområden och åtgärdspunkter handlar framförallt om formaliakrav vid 
omedelbara omhändertaganden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU)1, samt vid omedelbara skyddsbedömningar enligt socialtjänstlagen2, utredningstider 
och enhetens arbete med egenkontroller.  
 
Bakgrund 
Inför framtagandet av socialnämndens internkontrollplan 2020 genomfördes en riskanalys 
med nämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömdes att risken att 
myndighetsutövningen mot enskilda inte är rättssäker vid enheten för Barn och Unga 
behövde följas upp. Med anledning av det har denna uppföljning genomförts. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
 
 
Catrin Josephson 
Socialchef 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Områdeschef myndighet vid Vård- och omsorgskontoret 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetscontroller 

                                                
1 Se 6 § Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
2 Se 11 kapitlet 1 a § socialtjänstlagen.  
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Uppföljningen genomförs för att främja och kvalitetssäkra rättssäkerheten vid 
myndighetsutövningen mot barn och unga. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Syftet med de brister som finns framtagna är att bidra till barn och ungas rätt till en rättssäker 
myndighetsutövning. 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 

1 
 

 

 

Uppföljning av rättssäkerheten inom 
myndighetsutövningen mot barn och 
unga 

 
 
 
Kontrollområde i nämndens interna kontrollplan 2020 
SN-2020/353 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 
 

Inledning  
Inför framtagandet av socialnämndens interna kontrollplan 2020 genomfördes en riskanalys med nämndens 
arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömdes att risken att myndighetsutövningen mot enskilda inte är rättssäker vid 
enheten för Barn och Unga behövde följas upp. Med anledning av det har denna uppföljning genomförts.  
Kontrollmoment: Uppföljning av rättssäkerheten inom myndighetsutövningen mot barn och unga. 
 
Syfte  
Syftet med denna uppföljning är att följa upp huruvida myndighetsutövningen mot enskilda är rättssäker vid 
enheten för Barn och unga.  
 
Bakgrund och genomförande  
Under hösten 2019 genomfördes en uppföljning av rättssäkerheten vid enheten för Barn och unga i Knivsta. Då var 
syftet med uppföljningen att undersöka vilka förutsättningar som fanns för rättssäkerhet vid enheten, bland annat 
utifrån vilken erfarenhet och utbildningsnivå som fanns hos personalen vid enheten.1 Den här uppföljningen 
fokuserar istället på om den enskilde får en rättssäker myndighetsutövning vid enheten för barn och unga. Eftersom 
detta är en komplex fråga har flera metoder använts för att utreda frågeställningen.  
 
Uppföljningen har genomförts med följande metoder:  

• Statistik från Kolada2 och verksamhetssystemet Procapita. 
• Stickprov som utfördes av verksamhetscontroller och socialt ansvarig samordnare.  
• Genomgång av enhetens rutiner för egenkontroller av rättssäkerhet, genom att enhetens skriftliga rutiner 

har begärts in och granskats, intervju/telefonsamtal med enhetschef och enkät som skickades till 
enhetschef, gruppledare och socialsekreterare.3 
 

Resultat och analys av insamlad statistik  
 
Omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 4 
Barn och unga i Sverige har rätt till en trygg uppväxt. Om de riskerar att utvecklas ogynnsamt har samhället ett 
ansvar att ge det skydd och stöd som behövs. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, är ett 
komplement till socialtjänstlagen, när frivilliga åtgärder inte är möjliga. Ett omhändertagande med stöd av LVU är 
ett mycket ingripande beslut, både för den unge och den unges familj, och är en åtgärd som endast får vidtas om 
det finns tungt vägande skäl. Den utredning som ligger till grund för omhändertagandet ska det ställas höga krav 
på.5 Mot bakgrund av det har socialnämndens beslut om omedelbart omhändertagande granskats, dels genom att de 
10 senaste besluten har jämförts mot hur förvaltningsrätten har bedömt nämndens beslut, dels genom att 
dokumentationen av besluten har gåtts igenom.6 Av de 10 senaste besluten om omedelbart omhändertagande enligt 
LVU fastställde förvaltningsrätten socialnämndens beslut i samtliga fall. Av dessa 10 beslut togs fyra under 2019 
och 2020. I tre av de fallen är besluten felregistrerade i verksamhetssystemet, då de registrerats på fel delegat. I ena 
fallet från 2019 har utredningen avslutats med åtgärd, men det anges inte att utredningen gäller ansökan om LVU 

                                                           
1 Se Uppföljning av rättssäkerhet för barn och unga i behov av stöd, SN-2019/270 
2 Kolada ägs av föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting är medlemmar i föreningen. I Kolada finns en gemensam ingång till nyckeltal för resurser, volymer och kvalitet i 
kommuners och regioners verksamheter. 
3 Enkätfrågorna redovisas i bilaga 1.  
4 Se 6 § Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.  
5 Se Socialstyrelsens LVU Handbok för socialtjänsten. 
6 De granskade besluten togs under perioden 2017-2020, varav ett beslut togs 2017, fem beslut togs 2018, två beslut togs 2019 och 
två beslut togs 2020.  
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och det saknas journalanteckningar om detta. I ena fallet från 2020 saknas dokumentation i det underlag som 
skickats till förvaltningsrätten.  
 
Orosanmälningar  
Enligt socialtjänstlagen ska beslut om att inleda eller inte inleda utredning fattas inom 14 dagar efter det att en 
anmälan har inkommit, om det inte finns synnerliga skäl.7 Enheten för Barn och unga har som mål i 
verksamhetsplanen för 2020 att de orosanmälningar som inkommer ska vara handlagda inom 14 dagar, för att de 
ska arbeta enligt gällande lagstiftning.  
 
Under första halvåret av 2020 inkom 396 anmälningar till Enheten för Barn och unga. Av dessa blev 91 procent 
handlagda inom 14 dagar. Under 2019 inkom 654 anmälningar och då blev 86 procent handlagda inom 14 dagar.  
 
Utredningstid  
Det framgår av socialtjänstlagen att en utredning enligt denna lag ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast 
inom fyra månader.8 Nedan finns en sammanställning av utredningstiden vid Enheten för barn och unga i Knivsta 
kommun.9 
 
År: 2017 2018 2019 2020 
Antal dagar: 126 130 107 111 

 
Tabell 1, Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad 
utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde för Knivsta kommun.  
 
Under första halvåret av 2020 slutfördes 145 utredningar vid Enheten för Barn och unga i Knivsta. Av de 
utredningarna pågick 33 procent i mer än 122 dagar.10 Utredningstiderna sträckte sig från 9 till 705 dagar. Denna 
statistik har hämtats från enhetens verksamhetssystem. Enligt uppgift från enheten handlar flera av de långa 
utredningstiderna om att det missats att registrera utredningarna som avslutade i verksamhetssystemet. Detta 
innebär att flera utredningar har avslutats tidigare i praktiken. I fallet där utredningen sträckte sig till 705 dagar 
finns det dokumenterat i journalen att utredningen avslutades med bifall på ansökan drygt 18 månader innan 
utredningen registrerades som avslutad.  
 
Resultat och analys av stickprov 
Stickproven utfördes i augusti 2020 och fokuserade på de 10 senaste omedelbara skyddsbedömningarna och de 10 
senaste besluten om att avsluta vård enligt LVU.11 Inom ramen för stickproven undersöktes framförallt att alla 
formella lagkrav var uppfyllda för bedömningarna. Bedömningen av stickproven grundar sig på Socialstyrelsens 
LVU Handbok för socialtjänsten, SOSFS 2014:5 och SOSFS 2014:4. 12 

 

 

 

                                                           
7 Enligt 11 kapitlet 1 a § andra stycket socialtjänstlagen.  
8 Enligt 11 kapitlet 2 § andra stycket socialtjänstlagen.  
9 Statistiken som presenteras är hämtad från enhetens verksamhetssystem.  
10 Under första halvåret av 2020 pågick 48 utredningar i mer än 122 dagar enligt statistik från verksamhetssystemet. Av dessa hade 
det fattats beslut om förläning av utredningstiden i 3 ärenden, enligt 11 kapitlet 2 § andra stycket socialtjänstlagen.  
11 Se Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Vi valde ut de 10 senaste förhandsbedömningarna och 
undersökte de omedelbara skyddsbedömningarna som hade gjorts i samband med förhandsbedömningarna, se 5 kapitlet 2-4 § 
SOSFS 2014:5 om Förhandsbedömning enligt SoL och Omedelbar skyddsbedömning enligt SoL.  
12 Se SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, 
LVU, LVM och LSS och SOSFS 2014:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. 
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Omedelbar skyddsbedömning 
Enligt SOSFS 2014:5 ska dokumentationen av en omedelbar skyddsbedömning enligt 11 kap. 1 a § SoL innehålla 
uppgifter om:  
1. vilken bedömning som har gjorts av barnets eller den unges behov av omedelbart skydd, 
2. vilka faktiska omständigheter och händelser av betydelse som ligger till grund för nämndens bedömning, 
3. när bedömningen har gjorts, och 
4. namn och befattning eller titel på den som har gjort bedömningen.13  
 
I stickprovskontrollen undersöktes om punkt 1-4 ovan var uppfyllt. Skyddsbedömningen ska göras samma dag som 
anmälan kommer in eller senast dagen efter om anmälan kommer in sent den dagen, vilket kontrollerades.14 Om ett 
barn kan ha utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående, eller bevittnat våld eller andra övergrepp av 
eller mot en närstående, ska nämnden utan dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp, vilket 
också undersöktes.15 
                 
Omedelbar skyddsbedömning - resultat: 

• Vilken bedömning som har gjorts av den unges behov av omedelbart skydd framgår i nio av de tio 
bedömningarna.  

• Vilka faktiska omständigheter och händelser av betydelse som ligger till grund för nämndens bedömning 
framgår i tre fall, framgår delvis i två fall och framgår inte i fem fall. I flera av de fall där detta inte framgår 
har man endast hänvisat till att en pågående utredning finns.16 

• Datum när bedömningen gjordes framgår i samtliga bedömningar.   
• Bedömningen skedde i tid i nio av de tio bedömningarna.   
• Både namn och titel på den som gjort bedömningen framgår i sex av bedömningarna. Endast namn på den 

som gjort bedömningen framgår i resterande fall.  
• I två av fallen framkommer uppgifter om våld i nära relation, varav båda redan var pågående ärenden.  
• Endast en av de tio granskade förhandsbedömningarna uppfyller samtliga formella krav.  

 
Beslut om att avsluta vården enligt LVU  
Följande undersöktes: om ett formellt beslut hade fattats om att vården skulle upphöra17, om bedömningen att 
avsluta vården utgick från det vårdbehov som ursprungligen var anledningen till vård enligt LVU18, att 
tyngdpunkten i eventuell "hemtagningsutredning"19 låg på de aktuella förhållandena och hur dessa förhöll sig till 
den unges eventuella vårdbehov. Om den unge var över 18 år och vården utgick från den unges miljö undersökte vi 
istället om bedömning fanns av i vilken utsträckning målet/målen med insatsen hade uppnåtts sammanfattats i en 
slutanteckning. Samt om det framgick när och av vilka skäl insatsen hade avslutats.20 
 
Beslut om att avsluta vården enligt LVU – resultat:  

• I samtliga fall har ett formellt beslut om vårdens upphörande fattats. I ett fall har det dock i 
verksamhetssystemet fattats beslut om att vården skulle upphöra både utifrån den unges miljö och 

                                                           
13 Se 5 kapitlet 4 § SOSFS 2014:5. 
14 Se prop. 2012/13:10 s. 60. 
15 Se 6 kapitlet 1 § SOSFS 2014:4.                                
16 Vilka faktiska omständigheter och händelser av betydelse som ligger till grund för nämndens bedömning kan framgå av journalen 
i de pågående utredningarna, men detta har inte kontrollerats inom ramen för denna uppföljning.  
17 Detta gäller inte om den unge är över 18 år och anledningen till vården var ett så kallat ”miljöfall” enligt 2 § Lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga. 
18 Vården utgår från 2 § och/eller 3 § Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
19 Se Socialstyrelsens Handbok för socialtjänsten LVU sid. 224.  
20 Se Socialstyrelsens Handbok för socialtjänsten LVU sid. 217-222. 
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beteende, men individutskottet fattade endast beslut om att vården enligt LVU skulle upphöra på grund av 
den unges miljö, samt att vården skulle fortgå utifrån beteendet.  

• Om bedömning att avsluta vården utgick från det vårdbehov som ursprungligen var anledningen till vård 
enligt LVU var inte relevant i något av de avslutade fallen. Besluten om att avsluta berodde i samtliga fall 
antingen på att den enskilde fyllde 18 år och orsaken till vården var den unges miljö, eller att vårdbehovet 
fortgick men att vården övergick i frivillig form med stöd av socialtjänstlagen.  

• Ingen hade en slutanteckning med bedömning av i vilken utsträckning målet/målen med insatsen hade 
uppnåtts, detta formuleras dock endast i termer av att det bör finnas i Socialstyrelsens Handbok för 
socialtjänsten LVU.21  

• I vissa ärenden var det glest med journalanteckningar. Gällande ett syskonpar saknades det 
journalanteckningar under sju veckor, vilket var under en tid då syskonparets vård hade övergått från att 
vara enligt LVU till vård i frivillig form enligt socialtjänstlagen.  

• Det var genomgående svårt att följa och förstå vilka datum som beslut fattats i flera ärenden. Exempelvis 
kunde det stå att ett visst beslut fattats ett visst datum i den fysiska akten, men ett annat datum för när detta 
beslut fattades i den elektroniska akten i verksamhetssystemet. I två ärenden tog individutskottet beslut om 
att avsluta vården enligt LVU i mars 2019, men i det ena fallet är beslutet registrerat i verksamhetssystemet 
först i maj 2019 och i det andra fallet registrerades aldrig beslutet i verksamhetssystemet, däremot 
registrerades att verkställigheten avslutades i maj 2019.  

• Beslutet att avsluta vården enligt LVU är i realiteten fattade av individutskottet, men i 
verksamhetssystemet är dessa beslut registrerade på nämndens ordförande. 

 
Egenkontroll – Resultat och analys av intervju, enkät och genomgång av rutiner 
Den som bedriver socialtjänst ska utöva egenkontroll med den frekvens och i den omfattning som krävs för att 
säkra verksamhetens kvalitet. Enligt socialstyrelsens allmänna råd kan egenkontrollerna innefatta exempelvis 
granskning av journaler, akter och annan dokumentation.22 
 
Det framgår att det finns skriftliga rutiner för egenkontroller som är bra och enheten har en tydlig 
ansvarsfördelning där medarbetarna vet vem som ska göra vad inom enhetens arbete med egenkontroller. Däremot 
har de inte arbetat efter rutinerna fullt ut. Enhetschefen beskriver att förklaringen till detta är att både ledning och 
merparten av socialsekreterarna är nya. Det pågår ett arbete för att införliva rutinerna för egenkontroller som en del 
av det dagliga arbetet och enhetschefen förväntar sig att enheten är ikapp och arbetar enligt rutinerna från januari 
2021.  
 
Det som  i dagsläget utförs är månatliga egenkontroller på de anmälningar som inkommit till mottagningen. 
Däremot har enheten inte arbetat med att kontrollera de anmälningar som inkommit i pågående ärenden och 
enhetschefen beskriver att det inte alltid har gjorts en skyddsbedömning vid dessa anmälningar. De undersöker 
också utredningstiderna och känner därför till att utredningstiderna inte alltid hålls. De egenkontroller som utförs 
sammanställs och är ett instrument för lärande och verksamhetsutveckling inom enheten.  
 
  

                                                           
21 Se socialstyrelsens Handbok för socialtjänsten LVU sid. 218. 
22 Se 5 kapitlet 2 § SOSFS 2011:9.  
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Utvecklingsområden och åtgärdspunkter 
Inom ramen för denna uppföljning har ett antal utvecklingsområden och åtgärdspunkter identifierats, vilka 
Socialnämndens verksamhet enheten för Barn och unga behöver arbeta med. De utvecklingsområden och 
åtgärdspunkter som listas nedan är områden där brister har identifierats inom enheten.   
 
Åtgärdspunkter:  
 

• Omedelbart omhändertagande och beslut om att avsluta vård enligt LVU 
För en rättssäker handläggning behöver samtliga formaliakrav för bedömningar enligt LVU23 vara 
uppfyllda, såsom att beslut ska registreras med rätt datum och med rätt delegat i verksamhetssystemet. De 
beslut enligt LVU som registreras i verksamhetssystemet ska stämma överens med det som beslutats av 
socialnämnden. Det som finns dokumenterat i den fysiska akten behöver också överensstämma med vad 
som dokumenteras i den elektroniska akten i verksamhetssystemet.24 
 

• Skyddsbedömningar 
För att enheten ska arbeta i enlighet med gällande lagkrav behöver skyddsbedömningar göras på alla 
anmälningar som inkommer, även då de inkommer i pågående ärenden. Följande behöver framgå av 
bedömningen: vilken bedömning som har gjorts av den unges behov av omedelbart skydd, vilka faktiska 
omständigheter och händelser av betydelse som ligger till grund för nämndens bedömning, samt både namn 
och titel på den som har gjort bedömningen. Bedömningen ska också ske i tid, vilket är samma dag som 
anmälan inkommer, eller dagen efter om anmälan inkommer sent. 25 
 

• Utredningstid  
Enheten för Barn och unga behöver slutföra sina utredningar senast inom fyra månader, för att arbeta i 
enlighet med socialtjänstlagen.26 Beslut om att avsluta utredningar behöver också registreras rätt, bland 
annat för att det ska vara möjligt att följa och granska handläggningen.27 
 

• Egenkontroller 
Enheten för Barn och unga har välfungerande rutiner för egenkontroll, men de behöver arbeta enligt de 
rutinerna för att säkra verksamhetens kvalitet, i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.28 

 
Utvecklingsområde:  
 

• Av de 10 senaste besluten om att avsluta vården enligt LVU hade ingen en slutanteckning med bedömning 
av i vilken utsträckning målet/målen med insatsen hade uppnåtts. Ett utvecklingsområde är därför att göra 
sådana bedömningar vid avslut. Detta formuleras dock endast i termer av att det bör finnas i 
Socialstyrelsens Handbok för socialtjänsten LVU.29  
 

  

                                                           
23 Se socialstyrelsens Handbok för socialtjänsten LVU.  
24 Se 4 kapitlet 7 § och 9 § i SOSFS 2014.  
25 Se 5 kapitlet 4 § SOSFS 2014:5. 
26 Enligt 11 kapitlet 2 § andra stycket socialtjänstlagen. 
27 Se 4 kapitlet 7 § i SOSFS 2014:5 om Personaktens struktur. 
28 Se 5 kapitlet 2 § SOSFS 2011:9.  
29 Se socialstyrelsens Handbok för socialtjänsten LVU sid. 218. 
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Bilaga 1 Enkätfrågor  
 
 
1, Finns tillräckliga rutiner för egenkontroller på er enhet 
 
Ja  
Delvis, beskriv:  
Nej, detta saknas:  
 
2, Utförs egenkontrollerna enligt er enhets gällande rutiner (i fråga om hur ofta dessa ska utföras, på vilket 
sätt de ska genomföras och i vilken omfattning de ska genomförs)? 
 
Ja 
Nej, på följande vis följs inte enhetens rutiner (beskriv också gärna varför de inte genomförs enligt rutinerna):  
 
3, Beskriv hur din roll/ditt ansvarsområde ser ut inom ramen för er enhets arbete med egenkontroller:  
 
4, Beskriv hur arbetet med egenkontrollerna följs upp och tas tillvara på er enhet:  
 
5, Har du något mer du vill beskriva kring er enhets arbete med egenkontroller? 
 
Ja, följande:  
Nej. 
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Handläggare 
Karin Allard 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2020-12-09 

Diarienummer 
SN-2020/364 

   
 

Socialnämnden 

Intern kontrollplan för Socialnämnden 2021 
 
Förslag till beslut 
1. Socialnämnden antar den interna kontrollplanen för nämndens verksamheter för 2021. 
2. Den interna kontrollplanen anmäls till Kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fem kommunövergripande interna kontroller genomförs för alla nämnder/styrelser med 
separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, upphandling/inköp, bisysslor, 
ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut.  
 
De nämndspecifika kontrollområdena som föreslås för 2021 är Rättssäkerhet inom IFO barn 
och unga och Utskrivningsprocessen inom vård- och omsorgskontoret.  
 
I nämndens interna kontrollplan för 2021 finns också en planering för 
verksamhetsuppföljningar.  
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  
 
Den interna kontrollplanen är baserad på en riskanalys utförd av Socialnämndens presidium i 
samarbete med förvaltningen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialchef 
Verksamhetscontroller 
 
 
 
Catrin Josephson 
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 
 

Intern kontrollplan 2021 för 
Socialnämnden 
 
 
 
 
Antagen av Socialnämnden  
17 december 2020  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 
  



Socialnämnden, Intern kontrollplan 2021 2(8) 

Innehållsförteckning 
Intern kontroll i Knivsta kommun ...................................................................................... 3 

Intern kontrollplan ............................................................................................................ 4 

Riskmatris ................................................................................................................... 4 

Övergripande uppföljningar ......................................................................................... 5 

Nämndspecifika uppföljningar ..................................................................................... 7 

Verksamhetsuppföljning................................................................................................... 8 

 

  



Socialnämnden, Intern kontrollplan 2021 3(8) 

Intern kontroll i Knivsta kommun 
En tydlig och tillräcklig intern kontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa: 
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, 
efterlevnad av lagar och regler samt att allvarliga brister upptäcks och hanteras. 
Varje nämnd och styrelse ska årligen anta en intern kontrollplan som beskriver vad som ska 
kontrolleras under året. Varje intern kontrollplan ska följas upp och analyseras och intern 
kontrollen är en del av nämndens utvecklingsarbete och ingår i ledningssystemet. Detta innebär 
att varje nämnd ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och 
utvecklingsområden för att ständigt förbättra och utveckla den interna verksamheten i 
kommunen. 
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Intern kontrollplan 
Riskmatris 
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  Sannolikhet 

 

Kritisk Totalt: 7 
 

Kritisk 
Medium 

Låg 
 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig - är så stor konsekvens att 
det helt enkelt inte får hända  

Sannolik - Det är mycket troligt att fel 
kan uppstå 

3 Kännbar - Uppfattas som besvärande 
av berörda personer (internt och 
externt) 

Möjlig - Det finns en möjlig risk för att 
fel kan uppstå 

2 Lindrig - Uppfattas som liten av 
berörda 

Mindre sannolik - Risken är mycket 
liten för att fel kan uppstå 

1 Försumbar - Uppfattas som obetydlig 
av berörda 

Osannolik - Risken är praktiskt taget 
obefintlig att fel kan uppstå 

 

 
  

7 5 4 1 6 

3 2 

7 



Socialnämnden, Intern kontrollplan 2021 5(8) 

 

Kontrollområde Risk Riskvärde 

Ekonomisk förvaltning 1  Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs. 12 

Upphandling och inköp 2  Att kommunens inköp och upphandlingar inte 
genomförs enligt ingångna avtal och kommunens 
styrdokument. 

12 

Bisysslor 3  Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i 
Knivsta kommun. 

12 

Anmälan av 
delegationsbeslut 

4  Att beslut inte fattas inom ramen för gällande 
delegationsordning. 

12 

Arbetsmiljö 5  Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och 
kvaliteten i kommunens verksamheter. 

12 

Rättssäkerhet IFO barn och 
unga 

6  Att myndighetsutövningen mot enskilda inte är 
rättssäker. 

16 

Utskrivningsprocessen 7  Att enskilda inte får en planerad vård, omsorg eller 
stöd då de skrivs ut från slutenvård. 

12 

Övergripande uppföljningar  

Ekonomisk förvaltning 

Risk: Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs. 

 
Kontrollmoment Beskrivning 

Att regler och riktlinjer för ekonomisk 
förvaltning efterlevs. 

Kontrollmetod (hur?) 
Via stickprov 
 
Redovisning till nämnd 
Hösttermin 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
Förvaltningsekonom och redovisningsekonom 
 

Upphandling och inköp 

Risk: Att kommunens inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och 
kommunens styrdokument. 

 
Kontrollmoment Beskrivning 

Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av 
kommunens riktlinjer. 

Kontrollmetod (hur?) 
Stickprov av inkomna fakturor i ekonomisystemet och sedan analys 
av genomförda stickprov. 
 
A)Kontroll av avtalstrohet genom andel inköp som görs där det finns 
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Kontrollmoment Beskrivning 
ett avtalsförhållande vid inköpstillfället. 
 
B) Kontroll av att köp utan avtal genomförs i enlighet med gällande 
lagstiftning och kommunens styrdokument. 
 
Redovisning till nämnd 
Hösttermin 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
Upphandlingschef 
 

Bisysslor 

Risk: Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun. 

 
Kontrollmoment Beskrivning 

Kontroll över anställdas bisysslor samt 
efterlevnad av regelverk och rutiner 
kopplade till bisysslor. 

Kontrollmetod (hur?) 
Dokumentstudier, statistik och enkät till chefer. 
 
Redovisning till nämnd 
Hösttermin 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
Verksamhetscontroller tillsammans med HR-kontoret. 
 

Anmälan av delegationsbeslut 

Risk: Att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning. 

 
Kontrollmoment Beskrivning 

Uppföljning av nämndens 
delegationsordning och kontroll av inkomna 
delegationslistor under utvald period. 

Kontrollmetod (hur?) 
Stickprov och uppföljning 
 
Redovisning till nämnd 
Hösttermin 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
Verksamhetscontroller tillsammans med administrativ service. 
 

Arbetsmiljö 

Risk: Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och kvaliteten i kommunens 
verksamheter. 
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Kontrollmoment Beskrivning 

Att kommunens arbetsmiljöpolicy, 
checklistor och rutiner inom systematiskt 
arbetsmiljöarbete används/efterlevs med 
fokus på konsekvenser av Covid-19. 

Kontrollmetod (hur?) 
Genomgång av statistiken kring arbetsmiljö, sjukfrånvaro och 
personalomsättning samt huruvida analyser är genomförda på 
enhetsnivå. 
 
Redovisning till nämnd 
Hösttermin 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
Verksamhetscontroller tillsammans med HR-kontoret. 
 

Nämndspecifika uppföljningar 

Rättssäkerhet IFO barn och unga 

Risk: Att myndighetsutövningen mot enskilda inte är rättssäker. 

 
Kontrollmoment Beskrivning 

Uppföljning av rättssäkerheten inom 
myndighetsutövningen mot barn och unga. 

Kontrollmetod (hur?) 
Stickprov, granskning av processerna för egenkontroll och nationell 
statistik. 
 
Redovisning till nämnd 
Hösttermin 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
Verksamhetscontroller 
 

Utskrivningsprocessen 

Risk: Att enskilda inte får en planerad vård, omsorg eller stöd då de skrivs ut från 
slutenvård. 

 
Kontrollmoment Beskrivning 

Uppföljning av utskrivningsprocessen inom 
Vård- och omsorgskontoret. 

Kontrollmetod (hur?) 
Granskning av rutiner och processer, samt enkät. 
 
Redovisning till nämnd 
Vårtermin 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
Verksamhetscontroller 
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Verksamhetsuppföljning 
Externa utförare År Egen regi År 

Attendo - Hemtjänst (LOV) 2021 Hemvård* 2021 

Svensk kvalitetsvård AB 
- Hemtjänst (LOV) 

2021 Stöd och service** 2021 

Nytida AB - Gruppbostad 
- Dadelvägen och 
Lyckåsen (LOU) 

2021 Myndighet - Bistånd 2021 

Vardaga AB – Särskilt 
boende - Vilhelms gård 
(LOU) 

2021 Socialpsykiatri 
- boendestöd 

2022 

S:ta Maria gruppbostad 
(Ramavtal) 

2021 Råd och stöd 2022 

Söderstöd 
Familjerådgivning 

2021 Myndighet - Vuxen 2022 

Attendo - Hemtjänst LOV 2022 Hemvård 2022 

Svensk kvalitetsvård AB 
- Hemtjänst (LOV) 

2022 Myndighet - Barn och 
unga 

2023 

Nytida AB - Gruppbostad 
- Dadelvägen och 
Lyckåsen (LOU) 

2022 Särskilt boende -Estrids 
gård 

2023 

Vardaga AB – Särskilt 
boende - Vilhelms gård 
(LOU) 

2022 Socialpsykiatri*** 2024 

  Hemvård 2024 

Ovan redovisas en tidsplan för verksamhetsuppföljningar. Tidsplanen revideras årligen i 
samband med att den interna kontrollplan antas av socialnämnden för kommande år. 
*Enheten Hemvård består från och med 2020 av de tidigare verksamheterna Hemtjänst, 
Rehabilitering och Hemsjukvård. Under 2020 har verksamheten hemtjänst följts upp. 
Verksamheterna rehabilitering och hemsjukvård ska följas upp under 2021. 
**Uppföljningen för Stöd och service har tidigare bestått av två uppföljningar, en för daglig 
verksamhet och en för personlig assistans, ledsagare och kontaktperson, men slås 2021 ihop till 
en uppföljning. 
***Uppföljningen för Socialpsykiatri har tidigare bestått av två uppföljningar, en för boendestöd 
och en för stödboende. Dessa två slås ihop till en uppföljning 2024. 
Verksamhetsuppföljningar för myndighet har tidigare inte utförts, men planeras för att 
genomföras under 2021-2023. 
Verksamhetsuppföljningar av utförare utförs av Vård- och omsorgskontoret, både externa och 
egen regi. Myndighetsenheterna följs upp av Strategiskt ledningsstöd. 
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Handläggare 
Ekaterina Widén 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-25 

Diarienummer 
SN-2020/4 

   
 

Socialnämnden 

Ekonomisk uppföljning per sista oktober för socialnämnden 2020 
 
Förslag till beslut 
1. Socialnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista oktober 2020. 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens prognos per sista oktober visar på ett överskott på 7,5 miljoner kronor. 
Förändringen i prognosen beror till stor del på en ny information från socialstyrelsen kring 
ersättning för återsök för ökade kostnader i samband med covid 19. Verksamheter som går 
med underskott är Nämnd- och styrelseverksamhet, LOV - hemtjänst och delegerad HSL och 
flyktingmottagande. De övriga verksamheter går med överskott.  
 
Bakgrund 
I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2020 uppdras nämnderna att motta 
ekonomisk uppföljning 6 gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till 
nämnderna första gången per februari och sista per oktober, uppföljningstillfällena innefattar 
även ett delårsbokslut per sista augusti. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen 
ska anmälas till kommunstyrelsen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
För en fördjupad ekonomisk analys, se bilagan till tjänsteskrivelse.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 

 
 
Catrin Josephson 
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi, men den ekonomiska 
uppföljningen är en prognos för den ekonomiska ställningen vid årets slut. När en 
verksamhet inte förväntas ha en ekonomi i balans ska verksamheten enligt 
kommunens rutiner ta fram en handlingsplan för budget i balans, vilken kan innehålla 
aktiviteter som leder till kostnadsminskningar som berör barn. Så är dock inte fallet i 
denna uppföljning. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 
 

Ekonomisk uppföljning för 
Socialnämnden per sista 
oktober 
 
 
 
 
Antagen av Socialnämnden  
December 2020 
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Inledning 
I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2020 uppdras nämnderna att motta 
ekonomisk uppföljning 6 gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till 
nämnderna första gången per februari och sista per oktober, uppföljningstillfällena innefattar 
även ett delårsbokslut per sista augusti. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen ska 
anmälas till kommunstyrelsen. 
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Drift 
Prognosen för Socialnämnden per sista oktober visar på ett överskott på 7,5 miljoner 
kronor. 
Följande verksamheter har en oförändrad prognos: 

• Nämnd- och styrelseverksamhet 
• Förebyggande verksamhet SoL 
• Färdtjänst och riksfärdtjänst 
• Arbetsmarknadsåtgärder. 

Nya besked rörande statlig intäkt 
Den största bidragande orsaken till förändringen jämfört med delårsbokslutet är nya besked 
rörande nämndens ansökan om statliga medel för kostnader förknippade med covid-19. 
I delårsbokslutet beskrev förvaltningen att försiktighetsprincipen tillämpats med enbart 0,5 mkr 
medräknat som förväntad intäkt, men att information då fortfarande saknades om hur mycket 
som skulle återbetalas. I oktober har sedan Socialstyrelsen meddelat att kommunerna kunde 
förvänta sig mellan 45 - 91 % av ansökningarna, beroende av regeringens höständringsbudget. 
Den 25 november 2020 har höständringsbudgeten antagits, vilket innebär att extra medel 
tillfördes för att täcka kommuners och regionens merkostnader för covid-19. Förvaltningen 
räknar nu med att få 91% av återsökta pengar, vilket motsvarar 4,9 miljoner kronor till 
Socialnämnden. I prognosen är dessa intäkter uppdelade på LOV - hemtjänst och delegerat HSL 
2,4 miljoner kronor, samt Vård och omsorg i särskild/ annat boende 2,5 miljoner kronor. 

Övriga förändringar i prognostiserat utfall 
Utöver återsökningen från staten är det följande som är de största förändringarna jämfört med 
delårsbokslutet: 
Inom Vård och omsorg i ordinärt boende beror en förbättring på 355 tkr på minskade kostnader 
för hjälpmedel på grund av covid-19. 
Inom Vård och omsorg Lov hemtjänst beräknas beställaren minska sina kostnader för hemtjänst 
med en halv miljon. Pandemieffekterna var till stor del medräknade även i förra prognosen, men 
nu har effekten av de nya riktlinjerna för biståndsbedömning räknats in. Trots detta har hemvård 
(som förlorar i intäkter när beställaren minskar kostnader) enbart behövt minska sin prognos 
marginellt. Detta talar för ett intensivt arbete med tidsplanering från egenregin, eftersom vi har 
en stor andel fast anställd personal vilket gör det svårt att anpassa kostnaderna när intäkterna från 
beställaren minskar. 
Inom Vård och omsorg i särskilt boende inryms en försämrad prognos för Estrids gård som skett 
på grund av tillkommande dygnetruntvård som inte var känt vid tid för delårsbokslut. Här finns 
dock även en liten förbättring från myndighetsområdet i och med att mycket litet vård behöver 
köpas externt när det finns platser i Knivsta. 
Inom Vård och omsorg enligt LSS och SFB är det en försämrad prognos med sammanlagt 0,6 
miljoner kronor. Försämringen beror på en ny extern LSS-boendeplats, samt nya beslut på 
utökning av LSS personligt assistans och tillfälliga vårdköp till följd av pandemi. 
Individ- och familjeomsorgen har förbättrats med sammanlagt 2,2 miljoner kronor. Cirka 0,9 
miljoner kronor av detta är en förbättring hos Barn och unga, främst på grund av den 
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subventionering som SIS nu gör för placeringskostnader där. Missbruksvård för vuxna ligger 
fortsatt på rekordlåga nivåer vilket också förbättrat prognosen ytterligare. Även prognosen för 
ekonomiskt bistånd har förbättrats ytterligare, både till följd av lägre utbetalt bistånd och att 
intäkt korrigerats och flyttats hit från flyktingblocket.  Det är värt att notera att prognosen 
förbättrats även avseende skyddat boende och att bedömningen nu är att en tredjedel av budgeten 
för våld i nära relationer inte behöver nyttjas i år i. Färre vuxna söker om detta stöd i år, 
samtidigt som antalet orosanmälningar till barn och unga - även med våld - ökar. Både inom 
detta område, liksom inom området missbruk, finns en eventuell latent vård- och stödskuld som 
kan behöva hanteras längre fram. I varje ärende där det är möjligt, arbetas dock aktivt för 
hemmaplanslösningar, vilket kan komma att vara en tillräcklig strategi för att möta det senare 
uppdämda behovet. 
En liten försämring på flykting på 0,2 miljoner kronor beror främst på att en intäkt har flyttats till 
blocket ekonomisk bistånd. 

Bokslutsreglering 
Minskningen av biståndsbedömda timmar påverkar att bokslutsreglering till finansförvaltningen 
ökar från -0,7 miljoner kronor till -1,3 miljoner kronor. Även volymer för insatser enligt LSS och 
SFB understiger de tidigare prognostiserade nivåer, vilket gör att bokslutsregleringen ökar från -
1,3 miljoner till -1,6 miljoner kronor. 

Osäkerhetsfaktorer 
Nu är vi framme vid årets sista prognos, men det här året är väldigt speciellt med många 
oväntade effekter på ekonomin. 
Förvaltningen bedömer att det fortfarande finns faktorer som kan innebära att utfallet till slut 
skiljer sig en del från prognosen. Bland annat finns fortfarande återsökningar till 
Migrationsverket som förvaltningen bedömt som ej sannolika, men som skulle kunna innebära 
någon ytterligare intäkt. Det skulle även kunna bli aktuellt med mottagning av kvotflyktingar där 
vissa kostnader hamnar på årets resultat. Det finns därtill alltid en osäkerhet i 
semesterlöneskulden som kan påverka resultatet i båda riktningar. Även nivån de återsökta 
medlen från staten är fortfarande inte helt säkerställd.  
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Prognos helår och budgetavvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter Nettokostnad 
2019 

Budget 
2020 

Tillägg 
och 

avdrag 
2020 

Prognostiserad 
nettokostnad 

2020 

Prognostiserad 
budgetavvikelse 

2020 

Effektiviseringsbeting  -23 482 17 100  -6 382 

      

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 1 368 1 238  1 276 -38 

      

Vård och omsorg enligt 
SoL och HSL      

-Förebyggande verksamhet 
SoL 3 033 3 530  3 485 45 

-LOV - hemtjänst och 
delegerad HSL 38 560 33 450 -1 300 35 639 -3 489 

-Vård & omsorg i ordinärt 
boende övrigt 26 282 28 796  27 956 840 

-Vård & omsorg i särskilt/ 
annat boende 96 871 93 668 81 93 183 566 

      

Vård och omsorg enligt 
LSS och SFB      

-Insatser LSS i ordinärt 
boende 29 487 35 129 -1 582 31 067 2 480 

-Insatser LSS i boende med 
särskild service 39 054 42 417 300 38 985 3 732 

      

Färdtjänst och riksfärdtjänst 5 912 5 023  3 639 1 383 

      

Individ och familjeomsorg      

-Ifo, öppenvård och stöd 22 106 30 705 54 25 450 5 310 

-Ifo, vård och stöd 
institution/annat boende 35 464 32 104 27 31 488 643 

-Ifo, ekonomiskt bistånd 8 621 9 219 80 7 548 1 751 

      

Flyktingmottagande 6 324 664  773 -109 

      

Arbetsmarknadsåtgärder 2621 3 895  3 123 772 

      

Summa socialnämnd 315 702 296 358 14 760 303 614 7 504 
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Investeringar 
Investeringsmedel för Verksamhetssystem VoO kommer att användas under nästa år när 
systemet tas i drift. Just nu pågår implementering av systemet och utbildningar. 
Investeringsmedel för renovering av lokaler VoO kommer inte att användas. 

Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr) 

Investerings-projekt 
KF- 

investerings
ram 2020 

Tillägg 
investerings

ram 2020 

Utgift 
investering 

2020 

Prognos 
utgift  

investering 
2020 

Prognos 
avvikelse 

investering 
2020 

Verksamhetssystem VoO 500 +2000 0 0 +2500 

Renovering av lokaler VoO 1000 0 0 0 1000 
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Handläggare 
Ekaterina Widén 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-26 

Diarienummer 
SN-2020/356 

   
 

Socialnämnden 

Verksamhetsplan för socialnämnden 2021 
 
Förslag till beslut  

1. Verksamhetsplanen för socialnämnden 2021 fastställs.  

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  

3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela 1 493 000 kr från 
verksamhet Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt till verksamhet Flykting. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har tilldelats medel för 2021 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & 
budget 2021. Socialnämnden föreslår en omfördelning av medel mellan block 5 till block 6 för 
att täcka de fasta kostnader i block 6.   
 
Bakgrund 
Nämnden är ålagd att fastställa sin verksamhetsplan för 2021. Nämnden har möjlighet att 
omfördela medel mellan verksamheterna inom nämnden.  
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar i enlighet med ekonomisk uppställning i 
verksamhetsplanen. Förslaget innebär även att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige 
att omfördela medel mellan blocken.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
I bilagd verksamhetsplan beskrivs förutsättningarna i budgeten.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-26 
Bilaga 1 Uppföljningsmallen 2021 
Verksamhetsplan 2021 för socialnämnden 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef 
 

 

Catrin Josephson  

Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Socialnämnden ansvarar för frågor som rör barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Beaktas inom verksamheternas arbete, men någon genomlysning av barnets bästa är 
inte gjord på denna, den strukturella nivån. 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
Tilldelat kommunbidrag möter inte alltid barnens behov. 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



Socialnämnden 2021

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

Effektiviseringsbeting

Nämnd- och styrelseverksamhet Nämndens sammanträden samt sekreterare

Vård och omsorg enligt SoL och HSL
-Förebyggande verksamhet SoL

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

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

Även en del av sjuksköterskeinsatser och rehab ingår här. 
-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende Särskilt boende och korttidsboende. Både egenregi och privata utförare.  

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

utförare.

Färdtjänst och riksfärdtjänst Samtliga kostnader kring färdtjänst och riksfärdtjänst.

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

Familjebehandling, Missbruksvård, samarbetssamtal 
-Ifo vård och stöd institution/annat boende Stödboendet i Knivsta, stödboendeplaceringar, HVB‐hemsplaceringar, SIS‐placeringar
-Ifo, ekonomisk bistånd Ekonomiskt bistånd

Flyktingmottagande Samtliga kostnader för praktiskt mottagande samt vård (t ex placering på stödboende) och ekonomiskt bistånd 
under 2 år för nyanlända eller upp till maximalt 21 år för fd ensamkommande barn. 

Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsmarknadsenhet inom vuxenheten, arbete med feriejobb, OSA

Summa socialnämnd I samtliga uppräknade insatser ingår även lokaler samt schabloniserade delar av kostnad för 
myndighetsutövande personal, administratörer och chefer.



 
 
 

Verksamhetsplan 2021 för 
Socialnämnden 
 
 
 
 
Antagen av Socialnämnden  
17 december 2020  
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Övergripande beskrivning av nämndens ansvar 
Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom 
och hunger samt förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla. De innehåller tre dimensioner av 
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Knivsta kommun har 
beslutat att vara en av de kommuner som tar ansvar för genomförande av Agenda 2030. Agenda 
2030 är grunden i Knivsta kommuns styr-och ledningssystem och en del av kommunens DNA. 
Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, kommunal hälso- och 
sjukvård, insatser för personer med funktionsnedsättning, färdtjänst, riksfärdtjänst, 
flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar 
all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som 
kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra. 
Socialnämndens verksamheter förvaltas av Vård- och omsorgskontoret, antingen i egenregi eller 
i extern regi genom olika avtalsformer. 
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Verksamhetsförutsättningar 
Befolkningsökning och volymförändringar 
Den målgrupp inom Vård- och omsorgskontoret som är den mest kostnadsdrivande och 
resurskrävande är de äldre. De äldre över 80 år är även den åldersgrupp inom Knivsta kommun 
som ökar snabbast procentuellt sett - nästan dubbelt så snabbt som i snitt i landet. 
I och med återhållsamheten i brukarnas efterfrågan under pandemin har framtidsanalysen 
försvårats. Förvaltningen bedömer det dock som troligt med en fortsatt pandmipåverkad volym 
under våren 2021, för att därefter öka mer markant under hösten och senare landa i en ungefärlig 
volymökning om ca 3,5 % per år inom hemtjänsten och delegerad hälso- och sjukvård och ca 5 
% volymökning av särskilt boende.  
Hemsjukvården och omsorgen i Knivsta märker av den allt mer högspecialiserade sjukvård som 
krävs av kommunen i såväl ordinärt boende, som särskilt boende och korttids. Den utvecklingen 
bedöms fortsätta framöver och är bekymmersamt avseende socialnämndens ekonomi, medan det 
för den enskilde kommuninvånaren däremot kan vara positivt att få vårdas hemma. 
Omställningen till en effektiv och nära vård kan också medföra allt större volymer för den 
kommunala hälso- och sjukvården. Under 2021 har extra medel tilldelats till Estrids gård, som en 
del av den statliga äldreomsorgssatsningen, för att möta det här behovet av brukare med mer 
avancerad sjukvård och ett behov av egen dygnetrunt-tillsyn. 
Coronapandemin har under 2020 inneburit minskade kostnader för hjälpmedel, vilket sannolikt 
även fortsätter under första halvåret 2021. Även förändrade riktlinjer för individuellt förskrivna 
hjälpmedel som träder i kraft 1 december 2020 bidrar till minskade kostnader för hjälpmedel 
2021. 
Inom området Barn- och Unga finns en långvarig trend av ökat antal orosanmälningar där antalet 
orosanmälningar dubblerats under de senaste fem åren. Dessutom har redan Knivsta, sett till den 
relativa socioekonomiska tryggheten här, en förhöjd andel barn och unga som är föremål för 
socialtjänstens insatser. Här är fortsatt arbete med tidiga och förebyggande insatser mycket 
viktiga för ett framtida välmående samhälle. 
Även ärenden med våld i nära relationer har ökat under året. När socialnämndens nya riktlinjer 
antas i början av året kommer återigen satsning på fortbildning behöva upprepas i berörda 
verksamheter. 
För vuxna missbrukare har volymerna drastiskt minskat under pandemiåret 2020, vilket gör nästa 
års volymer svåra att bedöma. Det finns oro för en vård- och stödskuld för flera målgrupper i 
samhället, där vuxna missbrukare är en av dessa. Verksamheten kommer att jobba med riktat 
motivationsarbete inför externa vårdvistelser i syfte att nå mesta möjliga effekt av varje 
placering. 

Omvärldspåverkan 
Den enskilt största omvärldsfaktorn under 2021 kommer sannolikt att vara coronapandemin, som 
kommer att fortsätta att prägla all verksamhet. Under mindre eller större del av året kommer den 
intensiva hanteringen av pandemin fortsätta - vilket på olika sätt ger undanträngningseffekter för 
Vård- och omsorgskontorets övriga arbete. Därtill kommer det att längre fram finnas ett post-
Corona-arbete i verksamheterna inom såväl arbetsmiljö och utvärdering och vidareutveckling. 
Under år 2020 har arbetslösheten ökat markant i Knivsta. Från mycket låga nivåer har andelen 
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arbetslösa ökat med 93 % mellan oktober 2019 och oktober 2020. En del av dessa 
kommuninvånare kommer att hitta nya jobb utan stöd från samhället. Men de som står längst 
ifrån arbetsmarknaden kommer att få det ännu svårare att hitta tillbaka eftersom som vi samtidigt 
ser en minskning av de enklare jobben. Här behöver arbetsmarknadsenheten och även 
kommunen som helhet växla upp och en ny DUA-överenskommelse om samverkan med 
arbetsförmedlingen kan bli ett av flera viktiga verktyg framöver. Inom gruppen arbetslösa är 
nyanlända överrepresenterade så även för denna målgrupp behövs fortsatt arbete, med förnyade 
metoder och gärna en utökad samverkan med civilsamhället. 
Arbetsförmedlingen är för övrigt en av de externa myndigheterna som påverkar socialnämndens 
verksamheter i hög utsträckning, liksom dess förändrade arbetssätt med mindre fokus på de som 
står långt ifrån arbetsmarknaden och en mer digital hantering. Försäkringskassans allt tuffare 
bedömningar är också något som försvårar socialtjänstens uppdrag med handlingsplaner för den 
enskilde. Samverkansmodeller finns dock och vidareutvecklas just nu. 

Aktuella verksamhetsfrågor 2021 
I flera verksamheter kommer det troligtvis finnas ett ökat behov av insatser och stöd efter 
pandemin. Det kommer vara ett fortsatt stort behov av skyddsutrustning i vård- och 
omsorgsverksamheterna och ett högt fokus på arbetet med att följa basala hygienrutiner i 
verksamheterna 
Den enskilt viktigaste frågan i övrigt avseende arbetsmodell inom socialnämndens verksamheter 
är att fortsätta på förändringsresan att bli mer av ett "vi", det vill säga en sammanhållen 
socialtjänst som möter individens behov ur ett helhetsperspektiv. En familj i social utsatthet har 
ofta ett brett spektra av utmaningar. Det är därför av oerhörd vikt att socialtjänsten i Knivsta 
utvecklar sitt arbetssätt och sin syn på social utsatthet så att helheten i de sociala bristerna 
hanteras. Det betyder att en familj med både ekonomisk utsatthet och missbruksproblematik där 
barnen far illa ska erbjudas ett samordnat stöd där vi på ett resurseffektivt vis arbetar med hela 
familjesystemet istället för att fragmentera och hantera utmaningarna separat. Det ställer stora 
krav på handläggare att agera som en myndighet utan enhetsgränser och som ett vård- och 
omsorgskontor utan områdesgränser. Samtliga enheter kommer att ha enhetsövergripande mål i 
sina verksamhetsplaner, och utfallet av det sociala arbetet kommer följas utifrån ett Knivsta- 
perspektiv före ett symptomperspektiv. 
Inom myndighetsområdet behövs det för barn och unga-enheten, som nu är fullt bemannade utan 
konsulter, ett fortsatt arbete med att trygga arbetsmiljön, säkerställa en fortsatt stabil 
organisation, samt utveckla arbetsmodeller för att möta invånarnas behov tidigt och undvika 
kostsamma externa placeringar när problemen redan växt sig stora. 
Biståndsenheten, som under hösten fått en ny enhetschef, arbetar med att trygga enheten i rutiner 
och bedömningsnivå. I dialog med nämnden lyfts ärenden av så kallad ”principnivå” upp till 
nämnd som delegat för vägledande bedömning förhålla sig till. Ett aktivt arbete med att placera 
om boende på gruppbostäder som kan komma ifråga för servicelägenheter pågår för att 
säkerställa bättre kostnadsmedvetenhet samt tillförsäkra Knivstabor rätt nivå av stöd och service. 
Utöver det pågår ett vårdkedjearbete där enheten i tät samverkan med utförarenheter inom 
kommunen ser över hur Knivstabor ska få en välsmord boendekedja där de samordnat ges ett 
gott stöd. 

Kvalitet och utveckling 
Kommande förändringar i lagstiftning, främst Socialtjänstlagen (2023) och LSS (2022), behöver 
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förberedas under 2021 då de bland annat kan innebära större ekonomiska åtaganden och/eller 
förändrat arbetssätt för socialnämnden och dess verksamheter. 
Omställningen till effektiv- och nära vård 2030 fortgår och intensifieras allt mer. Knivsta 
kommun deltar i flertalet olika projekt i detta utvecklingsarbete med flera funktioner från 
kvalitets- och utvecklingsavdelningen. 
Avtals-/verksamhetsuppföljningar fortsätter hos LOU och LOV-utförare. Fokus 2021 är följa 
upp de handlingsplaner som utförarna tagit fram efter 2020 års avtalsuppföljningar. Kvalitets- 
och utvecklingsavdelningen kommer från och med 2021 även ansvara för 
verksamhetsuppföljning av utförarverksamheter i egen regi, samt delta som sakkunniga i 
verksamhetsuppföljningar av enheterna i område myndighet, vilka ligger under 
ekonomikontorets ansvar. Processen för verksamhetsuppföljningar behöver justeras så att den 
blir så tidseffektiv som möjligt 
Suicidpreventivt arbete, finansierat av länsgemensamma medel fortsätter även under 2021, 
liksom diverse projekt finansierade av medel "stärka vårdens medarbetare", t.ex. språkombud 
samt digital läkemedelssignering. Förvaltningen kommer att satsa en mindre del av statsbidragen 
till att ta fram ett systematiserat arbetssätt att på bästa sätt hantera såväl statsbidrag som framtida 
projekt inom vård- och omsorgskontorets verksamheter. 

Digitalisering och systemstöd 
Digitaliseringen är inte ett mål i sig, men ingår numera i all verksamhetsutveckling som ett 
verktyg för att göra socialnämndens stöd, service, vård och omsorg allt mer effektiv och 
tillgänglig. I den nationella vision "e-hälsa 2025" ingår bland att se individen som medskapare 
till vård och omsorg, ge rätt information och kunskap, tillhandahålla trygg och säker 
informationshantering och främja samverkan av utveckling och digital övergång. 
Under kommande verksamhetsår fortsätter arbetet med digitaliseringen genom att fler e-tjänster 
görs tillgängliga för brukaren, förnyad upphandling och införande av trygghetslarm i ordinärt 
boende. Verksamhetsåret 2021 kommer känntecknas av fortsatt arbete med att införa ett nytt 
verksamhetssystem – Cambio VIVA, med b la tilläggsmoduler såsom digital signering av 
läkemedelslistor, tidsregistrering av insatser m.m. 
Kommande periodens utmaning återfinns i resurser och kompetens för att klara verksamheten 
med god kvalitet. Allt som rör digitalisering och systemstöd som är inräknat i budgeten sker med 
befintlig ordinarie arbetsledning och stödfunktioner på Vård- och omsorgskontoret trots att 
utvecklings- och omställningsarbete ofta initialt tar mer resurser i anspråk. Detta innebär en 
resursutmaning för kontoret och på längre sikt kan förstärkning behövas. 
Fortlöpande utvärderas också vilken trygghetsskapande teknik som är kostnadseffektiv att öka 
användningen av, eller ny-introducera inom framför allt äldreomsorgen. 
Även införande och implementering av digitaliserat kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 
2011:9 fortsätter under 2021. Då avdelningen kvalitet och utveckling minskat i antal personer - i 
och med handlingsplan för ekonomi i balans - kommer arbetet med att stödja enheternas arbete 
med rutiner och processer ta något längre tid än beräknat 
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Kommunfullmäktiges mål 
Nedan visas de mål och indikatorer som kommunfullmäktige "skjutit ut" till nämnderna och 
styrelsen. För dessa mål ska nämnderna och styrelsen bidra till måluppfyllelsen och ha som 
utgångspunkt vid framtagandet av egna nämndmål. 

 
Värde 

Agenda 2030 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

 
 
Indikator Utfall Helår 2019 Utfall Helår 2020 Mål Helår 2021 

Nettokostnad egentlig verksamhet, kr/inv 61 534,64  60 000 

Låneskuld per invånare 94 645  83 000 

Årets resultat som andel av skatt & generella 
statsbidrag kommunkoncern, (%) 

4,16%  2,6% 

 
Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad 

 
 
Indikator Utfall Helår 2019 Utfall Helår 2020 Mål Helår 2021 

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel 
(%) 

10,23%  7% 

Självfinansieringsgrad för kommunens 
investeringar, andel (%) 

134,71%  80% 

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

 
 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 

Mål Helår 
2021 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Motivationsindex 

81%    81% 
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Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 

Mål Helår 
2021 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Ledarskapsindex 

81%    81% 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda totalt, (%) 

6,9    6 

 
Växa 

Agenda 2030 

 1. Ingen fattigdom 
 4. God utbildning för alla 
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 10. Minskad ojämlikhet  

Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation. 

 
 

 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 Mål Helår 2021 

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

    3% 

Ej återaktualiserade 
vuxna personer med 
försörjningsstöd ett år 
efter avslutat 
försörjningsstöd, 
andel (%) 

75 77 76 78 75 

Invånare 17-24 år 
som varken arbetar 
eller studerar, andel 
(%) 

    7% 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll andel (%)- senaste siffran från 2018 
Knivsta: 3,48 
Länet: 7,6 
Liknande kommuner: 6,96 
Riket: 9,01 
 
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar andel (%) - senaste siffran från 2018 
Knivsta: 6,4 
Länet: 8,55 
Liknande kommuner: 7,45 
Riket: 8,76 
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Omsorg till invånare i Knivsta kommun ska ge mervärde för brukaren. 

 

Indikator Utfall 
Helår 2019 

Utfall Helår 
2020 

Utfall kvinnor 
Helår 2020 

Utfall män 
Helår 2020 

Mål Helår 
2021 

Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg 
-  helhetssyn, andel (%) 

89% 79% 83% 73% 90% 

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg 
-  helhetssyn, andel (%) 

80 83   80 

Brukarbedömning boende 
LSS totalt - Brukaren trivs 
alltid hemma 

75    75 



Socialnämnden, Verksamhetsplan 2021 10(18) 

Nämndens egna mål 
De globala målen är beroende av vad som sker lokalt. Knivsta kommun som lokal aktör på en 
global arena arbetar för att nå Agenda 2030-målen i välfärdsuppdraget; demokrati-, service-samt 
samhällsbyggaruppdraget. I verksamhetsplanen beskriver nämnden sitt bidrag till Agendans 
måluppfyllelse, både på kort och lång sikt. 

 
Socialnämnden ska i samverkan utforma sitt arbetssätt utifrån individens behov. 

Agenda 2030 

 5. Jämställdhet 
 10. Minskad ojämnlikhet  

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Indikator   Mål Helår 2021 

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

  100 % 

Varje skola har en utsedd socialsekreterare, för förenklad och trygg 
samverkan med tidig ingång. 

  100 % 

Öppenvården har innan årets slut genomfört minst ett 
utbildningstillfälle för frivilligstödjare samt ska under året utforma 
någon form av föräldrainformation tillsammans med skola eller 
kultur/fritid.. 

  2 

 
Socialnämndens verksamheter ska kännetecknas av god kvalitet och effektivitet. 

Agenda 2030 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Indikator Utfall Helår 2019 Utfall Helår 2020 Mål Helår 2021 

Brukartiden i förhållande till total arbetstid inom 
hemtjänst i egen regi ska vara god och inte 
understiga 70 %. 

55 %  70 % 

Kontinuiteten inom hemtjänsten ska inte 
överstiga 15. 

17  15 % 

Redovisning och analys av samtliga inkomna 
synpunkter och klagomål i socialnämndens 
verksamheter redovisas till nämnden 2 ggr/år 

  2 

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

  100% 
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden 
Uppdrag Målbild Styrelse/nämnd 

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

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

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Lokaleffektivitet – framtagande av 
plan för ökad lokaleffektivitet inom 
alla verksamhetsområden 

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

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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

Upphandling och inköp av varor och 
tjänster ska vara hållbara. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Vid verksamhetsberättelse vid delår och helår ska förvaltningen beskriva hur arbetet fortlöper 
inom nämndens verksamheter, avseende ovanstående uppdrag från kommunfullmäktige. 
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Ekonomiska förutsättningar 
Tilldelad ram och effektiviseringsbeting från kommunfullmäktige  
Socialnämnden har tilldelats medel för 2021 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & budget 
2021 (MoB). 
De generella förutsättningarna är att den ekonomiska ramen har ökat med 2,9% som fördelas 
enligt följande: 

• Indexuppräkning för socialnämndens verksamheter ligger i genomsnitt på 1,7%, vilket 
motsvarar SKR:s beräknade kostnadstryck på 1,7 procent för 2021. 

• Ramen har utökats med 4,77 miljoner kronor till följd den riktade statsbidraget för 
äldreomsorgen. 

• Bokslutsreglering på hemtjänst tas bort, istället görs en volymuppräkning på 5% per år. 
• Bokslutreglering för ersättning till Försäkringskassan (SFB) för statlig personlig assistans 

kvarstår och beräknas på 24 personer år 2021. 
• Alla intäkter från enskilda kommer från och med nu tillfalla nämnden. Nämndens ram 

har justerats med motsvarande 13,4 miljoner kronor. 
• Effektiviseringsbeting på -2,4 miljoner kronor, som fördelats enligt Handlingsplan 

ekonomi i balans 2020. 

Internt effektiviseringsbeting på hemtjänstens egenregi 
I den lagda nämndsbudgeten ligger ett effektiviseringsbeting på LOV hemtjänst i egen regi 
motsvarande 4,6 miljoner kronor. Hemtjänstenheten har kämpat under flera år med negativa 
resultat och arbetet med att öka effektiviteten pågår. Under 2021 kommer ersättning per timme 
öka med 2,5%. 

Omfördelning inom kommunfullmäktiges budget 
Precis som tidigare år har Socialnämnden valt att göra flera förändringar i kommunfullmäktiges 
budget. Socialnämnden har budgeterat så att rätt kostnad ligger på rätt verksamhet. Till exempel 
politiska satsningar på "Förebyggande verksamhet" som istället återfinns i blocket Individ- och 
familjeomsorg, vård och stöd, för en rätt benämning i räkenskapssammandragen. 
Assistansersättning 2021 höjs till nationell nivå från 288 kr år 2020 till 315 kr. 
Till skillnad från beräkningen i kommunfullmäktiges underlag beräknar nämnden få enbart 12,8 
miljoner kronor i externa intäkter, vilket därför är det som budgeten är beräknad utifrån. 

Satsning på äldreomsorgen 2021 
De 4,77 miljoner kronor som tilldelades nämnden kommer att fördelas på följande sätt: 

• 2,13 miljoner till Estrids gård för extra personalresurser för dygnet-runt-sjuka 
• 1,2 miljoner kronor för att behålla sjuksköterskebemanning på Hemvården och Estrids 

gård 
• 0,5 miljoner kronor för att behålla biståndshandläggare 
• 0,6 miljoner kronor för att höja hemtjänstersättning med 2,5% 
• 0,2 miljoner kronor extra utbildningskostnader på sjukhuset vid hemtagning sjuka 
• 0,2 miljoner kronor för fortbildning av personal bl a lyftlicens, samt vikariekostnader i 

samband med utbildning. 
• 0,3 miljoner kronor för utökning på rehab, för att hantera post Corona effekter. 
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Ovanstående utgör tillsammans 5,13 miljoner, men kommer att benämnas som 
"äldreomsorgssatsningen" under år 2021. Sjuksköterskebemanningen på Hemvård och Estrids 
gård samt biståndshandläggaren är tjänster som tidigare inkluderats i beslut om besparingar 
enligt handlingsplan för ekonomi i balans, men som nu istället behålls som en del av satsningen 
på äldreomsorgen. 
  

 Ekonomisk uppställning 

Nämndens verksamheter 
Nämnd-budget 

2020 KF-budget 2021 
Nämnd-budget 

2021 

Nämnd- och styrelseverksamhet 1 238 1 250 1 250 

    

Vård och omsorg enligt SoL och HSL    

-Förebyggande verksamhet SoL 3 530 6 994 4 149 

-LOV - hemtjänst och delegerad HSL 33 450 38 528 37 610 

-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt 28 796 45 838 23 175 

-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende  93 668 87 497 88 307 

    

Vård och omsorg enligt lss och SFB    

-Insatser LSS i ordinärt boende 35 129 36 184 34 552 

-Insatser LSS i boende med särskild service 42 417 35 341 38 207 

    

Färdtjänst och riksfärdtjänst 5 023 4 220 3 657 

    

Individ och familjeomsorg    

-Ifo öppenvård och stöd 30 705 16 663 27 075 

-Ifo vård och stöd institution/annat boende 32 104 21 934 33 599 

-Ifo, ekonomisk bistånd 9 219 9 411 8 403 

    

Flyktingmottagande 664 0 1 493 

    

Arbetsmarknadsåtgärder 3 895 3 446 3 446 

Effektiviseringsbeting -0,5% -23 482 -2 382  

Summa Socialnämnd 296 358 304 924 304 924 
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Vård och omsorg enligt SoL och HSL 
LOV hemtjänst och delegerad HSL 
Det ligger ett internt effektiviseringsbeting på 4,6 miljoner kronor på hemtjänst i egenregi. 
Enheten kommer att arbeta med att utveckla verksamhetens flexibilitet, samt göra anpassningar 
utifrån de nya lägre beställningsvolymerna. 

Vård och omsorg i ordinärt boende 
Inom området minskas budget med cirka 4,3 miljoner jämfört med prognostiserat utfall 2020. 
Det beror på flera olika faktorer: effektiviseringsåtgärder inom nattpatrullen som ger helårseffekt 
2021, lönekostnader på både myndighets- och utförarsidan är omkonterade utifrån ny bedömning 
av arbetsbelastning, nattpatrullen har effektiviserats under 2020 och beräknas ge lägre kostnader 
och till sist hamnar även en del av intäkterna från LOV-verksamheterna på det här 
verksamhetsområdet. 

Vård och omsorg i särskilt/annat boende 
Budgetramen för särskilt boende ökar med 3,4 miljoner kronor jämfört med oktoberprognosen 
2020 och med 0,8 miljoner kronor jämfört med KF-budget. Den största delen av ökningen beror 
på äldreomsorgsatsningen för 2021. 
Vad gäller externa placeringar så har Biståndsenheten budgeterat inflöde för särskilt boende 
motsvarande en person på halvårsbasis, vilket bedöms sannolikt för målgruppen psykogeriatrik. 
Externa korttidsplatser används under året när placering på Estrids korttidsenhet inte kan 
användas, antingen vid fullbeläggning eller vid period av smitta under pandemi. Under 2020 
köptes ca 270 dygn på extern korttidsplats, för 2021 budgeteras för 183 dygn. De externa köpen 
skedde i början av 2020 så budgeten bygger på att 2021 kommer att likna andra halvåret 2020 
med fortsatt hög tillgänglighet på Estrids korttids samt ett aktivt arbete från biståndsenheten att 
prioritera korta utredningsperioder för brukare på korttids i avvaktan beslut på ansökan till 
särskilt boende. 
För personer under 65 år som inte omfattas av LSS-målgruppen finns inte budgeterat för något 
inflöde utöver redan pågående boendeplatser från 2020. Stödboendet och förstärkt boendestöd är 
interna insatser som kommer att användas i första hand för personer som tillhör målgruppen 
socialpsykiatri. Enheten har inte kunskap om någon yngre person med stora omvårdnadsbehov 
som skulle komma att behöva särskilt boende under 2021. 

Insatser LSS i ordinärt boende 
Budgetramen ökar med cirka 2,5 miljoner kronor (inkl. budgeterat bokslutsreglering på -1 miljon 
kronor) jämfört med senaste prognos 2020. 
En förstärkning av Daglig verksamhet med 0,5 årsarbetare görs för att möta den ökade 
efterfrågan från brukare på daglig verksamhet i form av extern praktik ute i samhället. 
Samverkan med enheten för socialpsykiatri och stödboende kring enskilda brukare kommer att 
förstärkas under 2021. Avsikten är att ge brukare tillgång till båda enheternas 
specialistkompetens för att öka förutsättningarna att närma sig arbetsmarknaden. 
Under 2021 medger budgeten att behovet av korttidsvistelse ökar med två personer men att 
korttidsvistelse under sommaren kommer att motsvara behovet 2020. Visst utrymme finns också 
för att fler elever kan komma att behöva korttidstillsyn efter att de fyllt 12 år. 

Insatser LSS i boende med särskild service 
Budgeten är i princip oförändrad jämfört med det prognostiserade utfallet 2020. Budgeten 
innehåller ökade kostnader i form av helårseffekt för nämndens egna LSS-boende Tegelparken 
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som öppnade i somras. Tegelparken kommer att utökas från 8 till 12 lägenheter, vilka successivt 
tas i bruk under våren och förväntas minska behovet av köpta boendeplaceringar med c:a 2,5 
miljoner kronor under 2021. Däremot ökar boendets personalbehov i och med detta med 1,7 
tjänst (0,7 miljoner kronor). Kvarvarande frigjorda medel planeras att användas av 
biståndsenheten för inflöde av något ytterligare nytt ärende i behov av externt köpt boendeplats. 
Eftersom målgruppen vuxna inom LSS har en relativt låg medelålder innebär varje nytt 
boendebelsut enligt LSS en volymökning jämfört med föregående år. 

Färdtjänst och riksfärdtjänst 
Färdtjänsten beräknas vara på ungefär samma nivå som under 2020, d v s åtminstone ytterligare 
ett halvt år med mycket litet resande på grund av pandemin. 

Individ- och familjeomsorgen 
IFO öppenvård och stöd 
Inom verksamhetsområdet ingår bland annat råd och stöd med nämndens förebyggande 
satsningar. Även ungdomsmottagningen ingår här, vilken får en utökad kostnad med cirka 
450 tkr år 2021 eftersom statsbidraget för kuratorskostnaden upphör vid årsskiftet. 
Ungdomsmottagningen är inte en lagstyrd verksamhet för socialnämnden, men bedöms som 
viktig i ett hälsofrämjande samhälle med fokus på barn och unga. Att budgeten 2021 är utökad 
jämfört med 2020 beror också på att en del av personalkostnaderna inom barn och unga fördelats 
om från flykting till IFO i och med ett mindre flyktingmottagande. 

IFO institution/annat boende 
Den budgeterade ramen ökar med 2,1 miljoner kronor jämfört med prognostiserat utfall 2020. 
Stödboendets behov av tilldelat kommunbidrag ökar med 1 miljon jämfört med budget 2020 i 
och med att målgruppen till stor del ändrats från ensamkommande till övriga barn, unga och 
vuxna, och därmed framöver enbart finansieras med kommunbidrag. 
Barn och Unga budgeterar 17 miljoner kronor i placeringskostnader (HVB och Familjehem) 
vilket är nästan samma som prognostiserad utfall 2020 på 16,9 miljoner kronor. Budgeten 
innebär dock ingen stor buffert utöver redan fattade beslut. 
Vuxenenheten beräknas bara nyttja ca 680 tkr av placeringsbudgeten under pandemiåret 2020. 
För 2021 budgeteras 1,9 miljoner kronor, vilket är betydligt lägre än utfallet år 2019 som 
uppgick till ca 3,4 mkr, men en aningen högre än utfall år 2018. Budgeten medger ingen 
hantering av någon större ”vårdskuld”. 

IFO ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknadsåtgärder 
Dessa verksamheter är mycket omvärldsberoende och påverkas av bland annat förändringar 
inom arbetsmarknaden samt inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. I pandemins spår 
förväntas ekonomisk bistånd öka med cirka 1 miljon jämfört med prognosen 2020, dock inte till 
den högre nivån på 9,4 miljoner kronor som fullmäktige föreslår. 

Flyktingmottagande 
Socialnämnden har fördelat utökad budget i denna verksamhet jämfört med fullmäktiges budget. 
Till verksamhetsområdet fördelas samtliga fasta kostnader (personal och lokaler m m) och 
samtliga rörliga kostnader (ekonomiskt bistånd, vård och omsorgsinsatser m m) som relateras till 
nyanlända under etableringsperioden (cirka två år) och till ensamkommande barn. 
Verksamhetsområdet finansieras huvudsakligen av schablonintäkter från Migrationsverket, vilka 
beräknas reduceras kraftigt under 2021 jämfört med 2020, på grund av en minskad målgrupp. 
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Länsstyrelsen har meddelat en årsplanering på mottagande av nyanlända för Knivsta på 24 
individer år 2021, vilket är 2 personer färre än planen var för 2020, men fler än det faktiska 
mottagandet beräknas bli år 2020. 
Det budgeteras inte längre för några placeringskostnader inom flyktingverksamheten och det har 
genomförts en omfördelning av personal till andra block (cirka 3,5 årsarbetare) i och med att 
målgruppen minskat. Därtill kommer en tjänst flyktingvägledare att minskas. På helheten 
beräknas intäkterna från Migrationsverket ändå inte täcka verksamhetens kostnader. 
Av de budgeterade medlen på 1,7 miljoner kronor går 0,2 miljoner kronor till lokalkostnader, 0,4 
miljoner kronor går till lönekostnader på enheten Barn och Unga och 1,1 miljon kronor går till 
lönekostnader på Vuxenenheten. 
  
  
  
  
  
  
  
  



Socialnämnden, Verksamhetsplan 2021 17(18) 

Volymer och nyckeltal 
Område Volymer Utfall Helår 2019 utfall helår 2020 Plan Helår 2021 

Hemtjänst Biståndsbedömd tid 62 579  60 000 

Antal brukare totalt 221  220 

Andel utförd tid av 
biståndsbedömd tid 
inom LOV. 

68,3%  76 % 

Särskilt boende 
äldre 

Antal brukare totalt 112  135 

Antal brukare köpta 
platser 

15               11 

Personlig assistans 
enligt SFB, antal 
brukare. 

Personlig assistans 
enligt SFB, antal brukare 

19  21 

Insatser enligt LSS Boende särskild service 
LSS, antal brukare totalt 

36  40 

Daglig verksamhet LSS, 
antal brukare totalt 

45  50 

Korttidsvistelse LSS, 
antal brukare totalt 

15  15 

Daglig verksamhet LSS, 
antal brukare köpta 
platser 

7    7 

Institutionsvård, 
stödboende och 
familjehem 

Institutionsvård och 
stödboende, antal vuxna 

21  12 

Institutionsvård och 
stödboende vuxna, antal 
vårddygn 

3 315  900 

Institutionsvård och 
stödboende, antal 
barn/unga 

42  7 

Institutionsvård och 
stödboende barn och 
unga, antal vårddygn. 

10 129  1650 

Familjehem, antal 
barn/unga 

35  26 

Familjehem barn/unga, 
antal vårddygn 

9 615  8000 

Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd, 
antal individer 

200  191 

Ekonomiskt bistånd, 
andel individer med 
långvarigt ekonomiskt 
bistånd. 

28%                          15 % 
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Investeringar 
  
  
  

Investering KF investeringsram 2021 

Inventarier 100 

Digitalt arkiv 200 

Digitalisering - innovation 1000 

Summa Socialnämnden 1300 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



Lista över diarieförda delegationsbeslut 2020‐10‐29‐2020‐12‐09
Färdigst/exp‐datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende Diarieenhet

2020‐11‐30 SN‐2020/288‐6 Tilldelningsbeslut, Svensk Vårdservice AB Ferial Sanati SN‐2020/288 Avrop från dynamiskt inköpssystem, 
bemanning sjuksköterskor

Socialnämnd

2020‐11‐30 SN‐2020/288‐5 Tilldelningsbeslut, Medsource AB Ferial Sanati SN‐2020/288 Avrop från dynamiskt inköpssystem, 
bemanning sjuksköterskor

Socialnämnd

2020‐11‐30 SN‐2020/288‐4 Tilldelningsbeslut, Viva Bemanning AB Ferial Sanati SN‐2020/288 Avrop från dynamiskt inköpssystem, 
bemanning sjuksköterskor

Socialnämnd

2020‐11‐10 SN‐2020/259‐6 Beslut om att avbryta direktupphandling Lisa Bouveng SN‐2020/259 Direktupphandling av städtjänster för Estrids 
gård

Socialnämnd

2020‐10‐19 SN‐2020/259‐1 Beslut om att annonsera direktupphandling Lisa Bouveng SN‐2020/259 Direktupphandling av städtjänster för Estrids 
gård

Socialnämnd
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