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Välkomna
Kerstin Eskhult, ordförande
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Handläggare
Ekaterina Widén
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-04-11

Diarienummer
SN-2019/4

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning per sista mars för socialnämnden 2019
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att ta emot den ekonomiska uppföljningen per sista mars för socialnämnden, samt
att anmäla beslutet till kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning
Socialnämndens prognos per sista mars visar på ett underskott på 16 971 tkr. Detta är en
försämring jämfört med februariprognosen med 235 tkr. Den största delen av det
prognostiserade underskottet ligger i blocket Individ- och familjeomsorg, vård och stöd där
underskottet har minskar något och ligger nu på 16 524 tkr.
Bakgrund
Nämnden är ålagd att redovisa ekonomisk uppföljning per sista mars.
Ekonomisk konsekvensanalys
Socialnämndens prognos per sista mars visar ett underskott på 16 971 tkr.
Den största prognostiserade underskottet på 16 524 tkr ligget i blocket Individ- och
familjeomsorg, vård och stöd. Prognosen har förbättrats jämfört med februariprognosen med
1 502 tkr tack vare framgångsrikt rekryteringsarbete på enheten Barn och Unga.
Det största prognostiserade överskottet på 1 911 tkr ligger på Flyktingmottagande, vilket är
en stor förbättring jämfört med februariprognosen med 2 349 tkr. Det pågår ett arbete med
hemtagning av externa placeringar till kommunens egen stödboende, vilket medfört
minskade kostnader. Förutom det har personer som tidigare tillhört Flyktingmottagande bytt
plats och tillhör nu blocket Individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd. I det blocket har de
prognostiserade kostnaderna försämrats med 931 tkr och det prognostiserade resultatet
ligger nu på - 510 tkr.
Det har även skett stora förändringar i blocken Vård och omsorg enligt SoL och HSL där det
prognostiserade resultatet har försämrats och ligger nu på – 184 tkr, samt LOV - hemtjänst
och delegerad HSL. I det blocket har prognosen förbättrats och landat på – 21 tkr. Dessa
förändringar beror på att 2 brukare inom hemtjänst har avslutats och flyttat till ett boende
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inom SoL blocket, dvs kostnaden har flyttats mellan de 2 olika block. Dessutom
prognostiseras det ökade kostnader för sommarbemanning med 1 000 tkr inom SoL blocket.
Vård och omsorg enligt LSS och SFB visar ett prognostiserat underskott på -1 728 tkr, vilket
är en försämring jämfört med februariprognosen. Det beror på att det har tillkommit
placeringar på Daglig verksamhet, samt ökade bemanningskostnader.
Prognosen för Färdtjänst och riksfärdtjänst visar på ett ökat underskott med 151 tkr, vilket
beror på ökade kostnader för resandet. Upphandling av färdtjänstleverantör pågår, vilket kan
förändra kostnadsbilden något närmare slutet av året.
I Mål och Budget står det att Socialnämnden har 2 olika bokslutsregleringar som är kopplade
till volymer, den ena ligger på LOV – hemtjänst och delegerad HSL och den andra ligger på
Vård och omsorg enligt LSS och SFB. Volymerna har ökat något sen förra prognosen, vilket i
sin tur medfört minskning av bokslutsregleringar till – 3 473 tkr på hemtjänst och delegerat
HSL, samt till – 489 tkr på Vård och omsorg enligt LSS och SFB.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Eleonor Hedberg
Socialchef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja X

Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Nej

Förklara oavsett svar.
Socialnämndens verksamhet berör barn.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Barnets bästa tillvaratas i den verksamhet som möter barn
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Inga kända.
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej X

Ärendet rör den strukturella nivån.
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.

Driftbudget 2019 Socialnämnden
DRIFTBUDGET TKR

Utfall Nämndbudget
2018
2019

Årsprognos
Februari

Årsprognos
Mars

1 Nämnd- och styrelseverksamhet
Nämnd- och styrelseverksamhet
Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat

1 226
0
1 196
30

1 226
0
1 226
0

1 226
0
1 226
0

1 226
0
1 226
0

5 262
42 127
40 456
6 933

1 234
20 911
22 145
0

1 234
18 830
20 502
-438

1 234
20 380
19 703
1 911

3 314
2 320
4 393
1 241

3 347
3 275
6 622
0

3 347
3 343
6 659
31

3 347
3 489
6 278
558

Vård och omsorg enligt SoL och HSL
Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat

131 643
9 229
128 162
12 710

123 359
6 404
129 763
0

123 583
6 867
126 049
4 401

123 584
7 099
130 867
-184

LOV - hemtjänst och delegerad HSL
Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat

34 336
2 217
39 238
-2 685

35 952
25 332
61 284
0

32 082
22 731
57 707
-2 894

32 479
23 133
55 633
-21

Vård och omsorg enligt lss och SFB
Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat

64 977
15 448
81 605
-1 180

67 861
15 886
83 747
0

66 767
16 722
83 494
-5

67 372
16 666
85 766
-1 728

Färdtjänst och riksfärdtjänst
Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat

3 563
327
5 197
-1 307

4 099
300
4 399
0

4 099
283
5 427
-1 045

4 099
316
5 611
-1 196

Förebyggande verksamhet
Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat

4 250
653
5 135
-232

4 293
413
4 706
0

4 293
461
3 935
819

4 293
471
4 041
723

Individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd
Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat

9 050
362
8 624
788

9 141
15
9 156
0

9 141
16
8 736
421

9 141
16
9 667
-510

35 205
4 292
50 103
-10 606

38 856
4 479
43 335
0

38 945
5 701
62 672
-18 026

38 945
4 995
60 464
-16 524

283 024
32 528
318 064
-2 512

283 561
52 829
336 390
0

278 910
52 781
348 020
-16 329

279 913
52 696
352 049
-19 440

292 826
76 975
364 109
5 692

289 368
77 015
366 383
0

284 717
74 954
376 407
-16 736

285 720
76 565
379 256
-16 971

6 Särskilt riktade insatser
Flyktingmottagande
Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat
Arbetsmarknadsåtgärder
Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat

5 Vård och omsorg

Individ- och familjeomsorg, vård och stöd
Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat

Summa vård och omsorg (block 5)

Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat

Nämnden totalt (block 1, 5 och 6)

Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat
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Handläggare
Eleonor Hedberg
T.f. socialchef

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-04-09

Diarienummer
SN-2019/141

Socialnämnden

Handlingsplan för budget i balans 2019
SN-2019/141
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för budget i balans samt
att handlingsplanen för budget i balans 2019 anmäls till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Socialnämndens prognos per sista februari visar ett underskott på 16 736 tkr. Den största
delen av det prognostiserade underskottet ligger i blocket Individ- och familjeomsorg, vård
och stöd där underskottet är 18 026 tkr. Det största prognostiserade överskottet på 4 401 tkr
ligger i blocket Vård och omsorg enligt SoL och HSL.
Denna plan innehåller åtgärder, till dags dato motsvarande 7 014 tkr.
Därutöver arbetar förvaltningen med effektiviseringar som förväntas ge effekt på ekonomin
både på kort och på lång sikt men som idag inte kan anges i kronor.
Bakgrund
Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning föreskriver att kommunens
verksamheter ska ha budget i balans. Nämnd som inte har budget i balans ska besluta om
handlingsplan. Planen ska rapporteras till kommunstyrelsen samt fortlöpande redovisa
framstegen tills budget i balans råder.
Planen ska innehålla specificerade åtgärder med uppskattad effekt i kronor. Effekten ska
bedömas utifrån försiktighetsprincipen och med realistisk tidplan, gärna med delmål.
Det största prognostiserade underskottet på 18 026 tkr ligget i blocket Individ- och
familjeomsorg, vård och stöd och följaktligen kommer tyngd och fokus att läggas där.
Verksamheten har varit tvungen att i hög grad använda sig av bemanningstjänster för att
kunna utföra sitt uppdrag och ca 9 000 tkr kronor av underskottet kan direkt härledas till
kostnader för bemanning. En riktad satsning, tillsammans med HR, på rekrytering och
arbetsmiljö parallellt med en plan för avveckling av konsulter under året, förväntas ge en
effekt på ca 3 000 tkr i förbättrat resultat.
Antalet placerade barn och unga har ökat markant de senaste åren, till en del beroende på
de ensamkommande unga som Knivsta kommun tagit emot. Verksamheten har tagit fram en
plan för:
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•
•
•

omplacering till kommunens eget stödboende Humlan,
avslut av placering samt
övergång till annan öppenvårdsinsats.

Arbetet enligt denna plan förväntas ge en besparing på ca 2 000 tkr under 2019.
Samarbetet mellan de tre enheterna Barn och unga, Råd och stöd samt Socialpsykiatri och
stödboende har intensifierats och formaliserats i syfte att utveckla hemmaplanslösningar.
Berörda enheter måste tillsammans konstatera att hemmaplanslösningar inte är tillräckliga
innan ett ärende går vidare till socialnämnden för beslut om placering.
De 2,5 miljoner som 2019 riktats mot särskilt förebyggande arbete används till ett arbete som
syftar till att förebygga och förekomma mer långtgående insatser. Kopplat till enheten för Råd
och stöd kommer ett familjeteam att inrättas. Likaså finns planer på att utforma en hemmahos-insats som kan verka direkt i hemmen med praktiskt och pedagogiskt stöd. Därutöver
kommer medel att användas till förstärkt samarbete med skola/elevhälsan gällande unga
med frånvaroproblematik och till samarbetet inom SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid)
när det gäller unga med riskbeteende.
Förutom vidtagna och planerade besparingar enligt handlingsplanen och ovan beskrivna
satsningar och förändrade arbetssätt pågår ett effektiviseringsarbete som syftar till en
ekonomi som är hållbar över tid.
Ett nytt avtal med Vardaga AB gällande driften av Vilhelms Gård från 2019-07-01 innebär
redan nu att Estrids Gård effektiviserar till en sänkt ersättningsnivå motsvarande 3 000 tkr/år.
En översyn av organiseringen av familjerätten och adoption är planerad under 2019. Idag
köper vi adoptionshandläggning externt. Likaså har en genomlysning av stabs- och
stödfunktioner planerats under 2019 i syfte att effektivisera hela vård- och omsorgskontorets
verksamhet.
Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning och av regler för beviljande av färdtjänst är
andra planerade åtgärder som bör leda till en kostnadsminskning.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Eleonor Hedberg
Tf. socialchef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn
X

Förklara oavsett svar.
Beslutet avser styrning av ekonomin.
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.

Plan för budget i balans – 2019
Vad (åtgärd)

Total
ekonomisk
omfattning

Delmål 1
(datum,
aktivitet och
belopp)
30/8
1 200 000

Delmål 2
(datum,
aktivitet
och belopp)
31/12
2 000 000

Avslut konsulter-netto efter
nyanställningar av
socialsekreterare

3 200 000

Planerad hemtagning och
omplacering (från HVB till
stödboende)

2 000 000

2 000 000

Vakanshållning gruppledare
BoU

405 200

31/12
405 200

Neddragning en årsarbetare
administratör myndighet

444 300

31/12
444 300

Vakans socialchef, 1 månad

100 000

Vakanshållning en tjänst på
Stegen

300 000

Vakans ekonomi ass

110 000

110 000

Sjukskrivning – ej vikariesatt

Förändringar avseende
ersättningar i stödboende

70 000

70 000

Indragning av fickpeng mm.

Vakans adm. tjänst inom
hemtjänsten

80 000

80 000

Ny färdtjänstleverantör

200 000

200 000

Delade arbetsplatser i
kommunhuset

40 000

30/5
100 000
31/12
300 000

Kostnadsanpassning Estrids
Gård

1 200 000

Vakans på Stöd och service

40 000

40 000

Personlarm

25 000

25 000

7 014 500

Kommentarer/Konsekvenser

Förutsätter att rekrytering av
ord. handläggare lyckas

Minskat mottagande av
ensamkommande samt plan
för avslut av placeringar
Ej varit bemannad 2019
Avvakta översyn av
administration och stab

I avvaktan på beslut kring
Stegens inriktning

Avser endast en plats 6
månader -kan bli fler under
året
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Handläggare
Marja Hedin
Kvalitets- och utvecklingschef

Tjänsteskrivelse

Diarienummer

2019-04-15

SN-2019/145

Socialnämnden

Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden
SN-2019/145
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att avge synpunkter på föreslagna budgetramar för 2020,
att rekommendera omfördelning inom föreslagna budgetramar för 2020,
att begära att effektiviseringsbetinget för 2020 justeras till 0 %,
att anmäla beslutet till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Socialnämnden har under många år arbetat med anpassning av verksamheten till de
ekonomiska ramarna. Under 2019 genomförs flera åtgärder för att nå budget i balans. För att
öka möjligheterna till budget i balans inom samtliga verksamheter föreslår socialnämnden
omfördelning inom blocken av det tilldelade kommunbidraget. Budgetramarna för 2020 ger
inte utrymme för några större satsningar i socialnämndens verksamheter varför
socialnämnden föreslår att effektiviseringsbetinget för 2020 justeras till 0 %.
Bakgrund
Nämnden ansvarar för äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- och
familjeomsorg, arbetsmarknad och flyktingmottagande. 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.
Verksamhet hemtjänst och delegerad HSL avser endast den verksamhet som bedrivs inom
lagen om valfrihet (LOV), all övrig verksamhet såsom trygghetslarm, nattpatrull etc.
inkluderas inom verksamheten vård och omsorg enligt SOL och HSL. Från och med 2017
och övriga planperioden justeras ramarna genom volymuppräkning, det vill säga nämnden
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tilldelas ökade resurser vartefter befolkningen ökar och därmed behoven av omsorg med
mera.
Socialnämnden har ett flertal verksamheter som i hög grad påverkas av omvärlden och
politiska beslut på nationell nivå.
Det föreslagna kommunbidraget för 2020 på 299 549 tkr innebär en ökning av kommunbidraget till socialnämnden med 3,5 %. Övriga intäkter är uppskattningsvis ca 65 000 tkr.
Från 2019 har området förebyggande verksamhet fått ökad prioritet och därmed ett ökat
anslag.
För att öka förutsättningarna för socialnämnden att få en budget i balans 2020 föreslår
nämnden en omfördelning inom blocken vilken redovisas nedan i kolumn Förslag 2020.

DRIFTBUDGET
Nettokostnad i tkr

P. Utfall Budget KF-plan Budget
2018
2019
2020
2020

Förslag
2020

Socialnämnd
Nämndkostnader
Vård & omsorg enl. SOL och HSL
LOV - hemtjänst & delegerad HSL
Insatser enl. LSS och SFB
Färdtjänst/riksfärdtjänst
Förebyggande verksamhet
Individ- & familjeomsorg, vård o stöd
Individ- & familjeomsorg, ek. bistånd.
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder
Effektiviseringsbeting - 0,5%

1 196
118 914
37 021
66 163
4 870
4 482
45 811
8 274
-1 672
2 073

1 226
123 359
36 852
67 861
4 099
6 793
36 356
9 141
1 234
3 347
-900

1 250
129 343
38 045
69 883
4 140
6 861
37 885
9 232
722
3 380
-1 897

1 250
129 917
38 045
69 883
4 140
6 861
38 016
9 232
722
3 380
-1 897

1 250
121 654
38 045
69 883
5 000
3 617
49 000
8 895
722
3 380
-1 897

Summa Socialnämnd

287 132

289 368

298 844

299 549

299 549

Kommentarer till föreslagen omfördelning
Vård & omsorg enligt SoL och HSL
Socialnämnden föreslår en förändring av det tilldelade kommunbidraget där 8 263 tkr
fördelas till Individ- och familjeomsorg samt Färdtjänst.
Nytt avtal med Vardaga AB gällande driften av Vilhelms Gård från 2019-07-01 innebär en
anpassning av Estrids Gård till samma ersättningsnivå. Detta ger en förväntad
kostnadsminskning med totalt 5 000 tkr per år 2020 – 2022.
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Två externa aktörer kommer att bygga två särskilda boenden i Knivsta; boendena beräknas
vara klara 2019/2020. Socialnämnden kommer att skriva ramavtal med de externa aktörerna
för att dämpa det nuvarande behovet av att köpa externa platser utanför kommunen.
LOV - hemtjänst & delegerad HSL
Inom hemtjänst LOV får socialnämnden bokslutsreglering och därför föreslås ingen
förändring av det tilldelade kommunbidraget. Däremot föreslår socialnämnden att man inför
budget 2021 ser över finansieringsmodellen för LOV-ersättningen för att skapa ekonomiska
incitament för minskning av antal hemtjänsttimmar.
LSS
Inom LSS får socialnämnden bokslutsreglering gällande personlig assistans och föreslår
ingen förändring av tilldelat kommunbidrag.
Antalet brukare som beviljas daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagning och avlösning
enligt LSS samt personlig assistans LSS har ökat.
Socialnämnden köper idag platser utanför de som redan är upphandlade och avtalade.
Vid årsskiftet 2019/2020 öppnar socialnämnden en servicebostad enligt LSS vilket förväntas
bidra till minskat behov av köp av externa platser. Behov av ledsagning förväntas minska då
enskilda kan erbjudas servicebostad enligt LSS där ledsagning ingår.
Kommunen har upphandlat avtal om driften av två LSS-boenden med Nytida AB. Avtalet
med S:ta Maria löper ut under 2019 och kommer att ersättas av individavtal under 2020 vilket
förväntas leda till lägre kostnad.
Färdtjänst
Socialnämnden föreslår att verksamheten tilldelas omfördelade medel med 860 tkr från Vård
och omsorg enligt Sol och HSL.
Kostnaderna för färdtjänsten kommer att öka i samband med att kommunen växer och fler
personer med funktionsnedsättning beviljas resor för t.ex. fritidsaktiviteter i andra kommuner,
främst Uppsala. De nya särskilda boenden som externa aktörer startar kommer medföra att
fler äldre bosätter sig i kommunen vilket i sin tur förväntas ge ökade färdtjänstkostnader.
Kostnadsökningen kan bromsas något i samband med upphandlingen av färdtjänstresor som
genomförs under 2019 samt en planerad revidering av regler för färdtjänst.
Individ och familjeomsorgen – IFO
Socialnämnden föreslår att verksamheten tillförs omfördelade medel från SoL och HSL
(7 403 tkr), Ekonomiskt bistånd (337 tkr) samt Förebyggande (3 244 tkr ) totalt 10 984 tkr.
Individ- och familjeomsorgen hade i februari 2019 ett prognostiserat underskott på 18 026
tkr. Ca 9 000 tkr härrör från kostnader för bemanning i form av konsulter; socionomer till
enheten för Barn och unga samt enhetschef. Resterande utgörs till större del av kostnader
för placeringar av barn och unga.
Svårigheter att rekrytera och behålla socialsekreterare inom området Barn och unga delar vi
med många kommuner och särskilda satsningar kommer att göras på såväl arbetsmiljö som
rekryteringsarbete.
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Med ett förändrat arbetssätt och en tydlig satsning och förstärkning av det förebyggande
arbetet och tidiga insatser menar socialnämnden att antalet placeringar inte kommer att öka
under 2020. En realistisk plan för hemtagning/avslut eller omplacering under 2019 har gjorts
för ett 20-tal barn/unga. Det finns dock ett antal placeringar som av särskilda skäl löper över
lång tid, t.o.m. en hel uppväxt. Dessa löpande, långvariga kostnader som socialnämnden har
för barn som behöver ersättningshem har aldrig rymts inom det tilldelade kommunbidraget.
Verksamheten uppvisar därför alltid ett minusresultat vid första prognostillfället och det
utgörs av kostnader som inte går att effektivisera eller spara bort. För att verksamheten ska
ges rimliga förutsättningar för en budget i balans föreslås en omfördelning inom blocket.
Ekonomiskt bistånd
Socialnämnden föreslår att det tilldelade kommunbidraget omfördelas där 337 tkr från
Ekonomiskt bistånd tillförs Individ- och familjeomsorgen. Prognostiserad nettokostnad för
ekonomiskt bistånd (efter uppräkning med 2 %) för 2020 blir 8 895 tkr vilket även föreslås bli
det tilldelade bidraget. Hittills har det visat sig att flera nyanlända anvisade får
arbete/sysselsättning med inkomst så belastningen på försörjningsstöd har inte blivit så stor
som befarat.
Förebyggande
Socialnämnden föreslår att det tilldelade kommunbidraget omfördelas där 3 244tkr från
Förebyggande tillförs Individ- och familjeomsorg.
Verksamhet Förebyggande har i budget 2019 tillförts särskilda medel i syfte att förstärka det
förebyggande arbetet. Det förebyggande arbete som politiken avsett att förstärka bedrivs
huvudsakligen inom Individ och familjeomsorgen varför socialnämnden föreslår att 2020 års
bidrag (3 244 tkr) förs över till Individ och familjeomsorg.
Ett tydligt utvecklat förebyggande arbete har tagit form i såväl förändrat arbetssätt som
resursförstärkning med riktade uppdrag för barn, ungdom och familj.
Flyktingmottagande
Socialnämnden föreslår ingen förändring av det tilldelade kommunbidraget. Kommunbidraget
täcker endast kostnaden för verksamhetens lokaler. Kostnader för handläggning mm
förväntas finansieras med medel från Migrationsverket.
Arbete med att förändra flyktingverksamheten för att anpassas till finansiering enbart med
medel från Migrationsverket ska pågå under 2019 och 2020 eftersom kommunbidraget för
flyktingverksamhet 2021 föreslås vara 0 kr.
Arbetsmarknadsåtgärder
Nämnden föreslår ingen förändring av det tilldelade kommunbidraget.
Förvaltningen har, med medel från Samordningsförbundet, ett samarbetsprojekt, ”En väg in,
flera vägar ut”, med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala i syfte att
samordna arbetslivsinriktad rehabilitering för personer som står långt från arbetsmarknaden.
Under 2019-2021 går arbetet i projektet in i en ny, operativ, fas med arbetsinriktad
rehabilitering och individuellt utformat stöd med arbetsträning, arbetspraktik och/eller
utbildning för personer i åldrarna 18-64 år. Med det tilldelade kommunbidraget och externa
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medel från samordningsförbundet tillförsäkras verksamheten möjlighet att fortsätta med det
individuellt utformade stödet.
Nämndkostnader
Socialnämnden föreslår ingen ändring för detta område.
Effektiviseringbeting
Socialnämnden önskar att effektiviseringsbetinget 2020 justeras till 0%.
Befolkningsökningen i kommunen innebär att fler personer bedöms komma ha behov av
insatser från socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. För att möta
kommande volymökningar fortsätter arbetet med digitalisering i nämndens verksamheter.
Med hjälp av digitalisering ges möjligheter till effektivisering genom nya och innovativa
arbetssätt. Även om ökad digitalisering leder till effektivisering på sikt, innebär det också
ökade kostnader i samband med framtagande och implementering av nya, innovativa
arbetssätt.
Trots ökad digitalisering innebär ett ökat behov av insatser från socialtjänsten att befintligt
bemanningsbehov i socialnämndens verksamheter i stort kvarstår. Kommunens geografiska
läge mellan Stockholm och Uppsala bidrar till konkurrens och därmed svårigheter i
personalförsörjning av attraktiva yrkesgrupper (t.ex. socionomer, undersköterskor,
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter) samt riskerar att driva på
löneutvecklingen för dessa yrkesgrupper.
Socialnämndens verksamheter påverkas i hög grad av omvärlden och politiska beslut på
regional och nationell nivå där effekterna av beslutet inte alltid kan förutses.
Mellan 2018 och 2019 fick Socialnämnden en uppräkning av kommunbidraget med
ca. 2 000 tkr. Under 2019 täcker inte uppräkningen kostnader för löneökningar,
hyreshöjningar eller OPI-uppräkning för gällande avtal, vilket medför höga krav på
effektivisering av nämndens verksamheter under 2019. Nämnden arbetar utifrån en realistisk
plan för att nå en budget i balans 2019. För att ha möjligheter att nå en långsiktig ekonomi i
balans begär nämnden att effektiviseringsbetinget för 2020 sänks till 0%. Denna justering ger
nämnden ökade möjligheter att driva på arbetet med digitalisering, möta utmaningarna med
personalförsörjning samt möta politiska beslut på regional och nationell nivå.
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Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet innebär att socialnämndens samtliga verksamheter ges bättre förutsättningar att nå
en budget i balans.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Eleonor Hedberg
T.f. socialchef

Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?

Ja

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Nej X

Förklara oavsett svar. Ärendet avser budgettekniska lösningar

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.
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Handläggare
Mary Nilsson
Tf. områdeschef

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-04-11

Diarienummer
SN-2019/93

Socialnämnden

Riktlinjer för förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
SN-2019/93

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att fastställa riktlinjer för förenklat beslutsfattande och ge personer 80 år eller äldre rätt till
insatserna ledsagning sex timmar per månad, matdistribution och trygghetslarm utan
behovsbedömning enligt 4 kap 2a § SoL,
att konsekvenserna av riktlinjerna ska följas upp efter sex månader.
Sammanfattning
Bestämmelser i socialtjänstlagen ger sedan 1 juli 2018 socialnämnden möjlighet att utan
föregående behovsbedömning erbjuda hemtjänst till äldre personer. Idag har 149 personer
hemtjänst i någon form. Av dessa är 62 % över 80 år. Socialnämnden föreslås besluta om
riktlinjer som ger personer 80 år eller äldre rätt till insatserna matdistribution, trygghetslarm
och ledsagning utan behovsbedömning enligt 4 kap 2a § Sol. De förändrade riktlinjerna bör
följas upp efter sex månader.
Bakgrund
Den 1 juli 2018 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) som ger socialnämnden
möjlighet att utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre personer (4 kap. 2a
§ SoL). I hemtjänst kan såväl service som personlig omvårdnad ingå. Det är upp till
kommunerna att i sina riktlinjer för handläggning avgöra vilka insatser och vilken omfattning
dessa insatser ska erbjudas. Kommunen kan också närmare precisera vilken ålder som ska
vara vägledande vid handläggningen.
Socialnämnden beslutade den 6 september 2018 att ge förvaltningen i uppdrag utreda och
föreslå utformningen av förenklat beslutsfattande om hemtjänst för vissa äldre.
Insatser till äldre i Knivsta
Idag har 149 personer beviljad hemtjänst i någon form. De beslutade insatserna fördelas på
35 % service, 14 % omvårdnad och 51 % som har båda insatserna. 118 personer har både
trygghetslarm och hemtjänst beviljade. 75 personer har enbart trygghetslarm beviljad. Av de
som beviljats hemtjänst är 62 % 80 år och 38 % yngre än 80 år.. Den insats som vanligen
äldre söker först är, utöver färdtjänst, matdistribution och trygghetslarm. Eftersom de flesta
äldre väntar länge innan de ansöker om hjälp är de oftast berättigade till dessa insatser och
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får därför bifall på sin ansökan. Insatsen ledsagning brukar i allmänhet också oftast bifallas
efter ansökan.
Socialnämnden antog 24 mars 2015 riktlinjer för handläggning av insatser till äldre. För den
som beviljas distribution av färdiglagad mat är schablontiden, enligt riktlinjerna, 30 minuter
och den äldre betalar sin matlåda i enlighet med beslut från kommunfullmäktige (2019 är
beloppet 47 kronor per portion). Trygghetslarm beviljas den som lätt ska kunna få kontakt för
hjälp vid akuta behov och avgiften är för närvarande 186 kronor per månad. Ledsagning ska,
enligt riktlinjerna, beviljas så att den stärker den äldres förmåga att leva ett självständigt liv.
Ledsagning är avgiftsfritt.
Förslag till riktlinjer
Syftet med bestämmelsen är att öka den äldres rätt till självbestämmande och delaktighet
genom att de insatser som beviljas enligt 4 kap. 2§ SoL ger den äldre möjligheter att byta ut
tjänsterna mot varandra. Den ger äldre förutsättningar att på ett enkelt få insatserna och ska
också förebygga mer omfattande behov av äldreomsorg.
I bestämmelsen regleras inte vilken ålder som avses med äldre. Det är dock viktigt att
”särbehandling på grund av ålder har ett berättigat syfte” och ” åldersrelaterade kriterier bör
endast få användas för att tillgodose godtagbara syften”. 1 Nedan föreslås 80 år som lägsta
ålder för att få tillgång till insatser utan behovsbedömning med hänvisning till att 62 % av de
som beviljas insatser idag är i den åldern.
Bestämmelsen underlättar också för den enhet som handlägger ansökningar från äldre och
ger biståndshandläggarna möjligheter att fokusera på den behovsbedömning som krävs vid
mer omfattande behov av hemtjänst.
Socialnämnden föreslås besluta att personer 80 år eller äldre kan beviljas insatserna
ledsagning sex timmar per månad, matdistribution och trygghetslarm enligt 4 kap 2a § SoL.
Konsekvenserna av riktlinjerna bör följas upp för att undersöka hur många äldre som
använder sig av möjligheten till insatser utan behovsbedömning och för att se hur de
påverkar biståndshandläggarnas arbete.
Ekonomisk konsekvensanalys
När det blir känt av äldre att insatser kan fås utan behovsbedömning kommer sannolikt fler
än idag att använda sig av den möjligheten. En beräkning av de ekonomiska
konsekvenserna behöver göras efter en tid.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Eleonor Hedberg
Tf. socialchef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Områdeschef myndighet
Områdeschef utförare
1

Socialstyrelsens meddelandeblad nr. 3/2018
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Nej x

Förklara oavsett svar.
Ärendet rör hemtjänst till 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
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.
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Handläggare
Mary Nilsson
Tf. områdeschef

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-04-05

Diarienummer
SN-2019/106

Socialnämnden

Uppdrag om utförande av insatsen korttidsvistelse enligt 9.6 §
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
SN-2019/106

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att starta och driva ett
korttidshem i egen regi,
att återkomma med resultatet av utredning vid socialnämndens sammanträde i december.
Sammanfattning
Insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9.6 § LSS kan beviljas den som
tillhör en personkrets enligt samma lag. Socialnämnden har idag stora svårigheter att
verkställa besluten för de personer som kan beviljas insatsen. Konsekvensen är att många
personer av de 12 som idag har insatsen måste åka utanför kommunen. Om beslutet inte
kan verkställas p.g.a. brist på utförare erbjuds idag också bland annat ledsagarservice och
avlösning enligt LSS. Socialnämnden bör ge den som har rätt till insatsen korttidsvistelse
möjligheter att få den i den egna kommunen.
Bakgrund
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9.6 § lagen om stöd och service (LSS) kan
beviljas den som tillhör en personkrets i samma lag. Insatsen innebär att den enskilde
tillfälligt får vistas på ett korttidshem, hos en familj, delta i en lägerverksamhet samt
ungdomshelg. På det sättet ska anhöriga kunna få utrymme för avkoppling och den enskilde
få möjlighet till miljöombyte. För den enskilde individen kan korttidsvistelsen utanför det
egna hemmet innebära ett välbehövligt miljöombyte och en stimulans i den personliga
utvecklingen. Korttidsvistelse bör kunna beviljas både som en regelbunden insats och som
en lösning vid akuta situationer.
För närvarande har kommunen 12 personer med beslut om korttidsvistelse med sammanlagt
cirka 85 beviljade dygn/månad. Platser för korttidsvistelse kostar idag mellan 2500 kr och
5000 kr per dygn. Eftersom Knivsta kommun har svårt ett erbjuda plats på korttidshem
erbjuds familjer också andra insatser, vanligtvis ledsagarservice och avlösning enligt LSS i
det egna hemmet. Detta är dock inte jämförbara insatser med korttidsvistelse. Med tanke på
kommunens stora beräknade befolkningsökning kommer sannolikt antalet barn och familjer
med behov av insatsen att öka.
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Idag köper Knivsta kommun platser hos privata utförare i Uppsala och i Upplands Väsby. För
ungdomarna som har sin korttidsvistelse i Upplands Väsby innebär det långa resor, främst
för dem med särskola i Uppsala. På sikt är det rimligt att personer med funktionsnedsättning
får sina insatser utförda i Knivsta, vilket underlättar för familjerna. Barnen och ungdomarna
får då också möjlighet att träffa vänner i sin hemkommun och familjers behov av insatsen
kan tillgodoses enligt lagens intentioner.
Det underlättar också för handläggning och uppföljning om insatsen utförs i kommunen.
Socialnämnden driver inga gruppbostäder LSS i egen regi. Det är en fördel för socialnämndens verksamhet att det finns fler chefer och medarbetare som har kunskap om
personer med funktionsnedsättning. Därför föreslås förvaltningen få i uppdrag att undersöka
förutsättningarna för att starta och driva ett korttidshem i egen regi och återkomma i
december med resultatet av undersökningen.
Ekonomisk konsekvensanalys
Socialnämnden kan få lägre kostnader för färdtjänst för denna målgrupp. Kostnaden för köp
av platser kostade cirka 3 200 tkr. år 2018 och investering och drift för ett korttidshem
kommer sannolikt att kosta mer för socialnämnden.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Eleonor Hedberg
Tf. socialchef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Områdeschef myndighet
Områdeschef utförare
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja x

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Nej

Förklara oavsett svar.
Barn och unga med rätt insatsen korttidsvistelse berörs av innehållet i handlingen.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Genom att påtala barnets rätt att få insatsen verkställd i den egna kommunen i enlighet
med lagens intentioner.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Inga kända.

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

Nej x

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.
Barn har inte tillfrågats men föräldrar har sedan länge påtalat problemet med att inte få
korttidsvistelse i den egna kommunen.
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Handläggare
Ulrika Brugård

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-04-08

Diarienummer
SN-2019/129

Socialnämnden

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4 2018
SN-2019/129

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna rapporten över ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL) som 30 november 2018 inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i verkställighet pågått mer än tre månader i enlighet med nämndens rapporteringsskyldighet enligt 16
kap 6 f-h §§ SoL samt
att överlämna rapporteringen av ej verkställda gynnande beslut för kvartal 4, 2018 till
kommunfullmäktige samt till kommunrevisorer.
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) ska socialnämnden kvartalsvis rapportera de gynnande beslut om bistånd som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO), och överlämna sammanställning till kommunfullmäktige samt till kommunrevisionen. I
föreliggande handlingar finns en sammanställning över ej verkställda beslut, vilken typ av
insats beslutet avser och skälen till att beslutet inte har verkställts, eller skäl till avbrott i
verkställighet.
Ärendet
Enligt 16 kap § 6 h SoL skall socialnämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige 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 män respektive
kvinnor.
Rapporteringen till IVO sker löpande under kvartalet. En kommun som inte inom skälig tid
verkställer bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden kan, på begäran av IVO, av förvaltningsrätten åläggas att betala en särskild avgift
efter beslut.

Sida 2 av 3

För det fjärde kvartalet 2018 rapporterades:
•
•
•
•

Åtta (8) beslut som ej verkställda.
Två (2) beslut, som tidigare rapporterats som ej verkställda, som har avslutats av
annat skäl.
Fyra (4) beslut som tidigare varit ej verkställda nu är verkställda.
Tre (3) beslut med avbrott i verkställighet.

Se vidare i bilaga ”Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4 2018”.
Majoriteten av de ej verkställda besluten gäller personer med funktionsnedsättning; nio av
sjutton beslut, följt av individ och familjeomsorg, åtta av sjutton beslut. Framförallt insatser i
form av kontaktfamilj, kontaktperson, men även ledsagning, korttidsvistelse och avlösarservice.
Under kvartal fyra har 14 beslut tillkommit som ej verkställda, eller avbrott i verkställighet. Ett
par av dessa har återkommit, då de tidigare varit ej verkställda, därefter verkställts och därpå
har avbrott i verkställighet uppstått. Två beslut rapporterades åter till IVO, trots att det redan
var rapporterade som avslutade. Beslut ska verkställas inom tre månader. Under kvartal fyra
har nio beslut som ej varit verkställda kunnat verkställas eller avslutas.
Analys
Utifrån vad som framkommit i rapporteringen av ej verkställda beslut under helåret 2018
framkommer en tydlig bild. Majoriteten av ej verkställda beslut eller avbrott verkställighet
gäller beslut där behov finns av uppdragstagare såsom kontaktpersoner, kontaktfamiljer,
ledsagare, avlösare, både inom LSS och IFO. Förutom att det många gånger är brist på
matchande uppdragstagare, så uppstår ofta situationen att den enskilde ber om att få
avvakta med att påbörja insatsen. Behov finns att se över nämndens arbete med utredning,
beslut, rekrytering, tillsättning och uppföljning av beslut där behov finns av olika former av
uppdragstagare, för att kunna verkställa beslutet.
Ekonomisk konsekvensanalys
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig
budgetram.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Eleonor Hedberg
Tf Socialchef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
Revisorer
Socialt ansvarig samordnare
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej X

Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Beslutet handlar om en sammanställning, redovisning 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 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.
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Handläggare
Ulrika Brugård

Datum
2019-04-08

Diarienummer
SN-2019/129

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4 2018

20180614
20180701
20180803
20180803
20180803
20180809

SoL IFO
Kont.fam
SoL IFO
Kont.fam
SoL IFO
Kontaktpers.
SoL IFO
Kont.fam.
SoL IFO
Kont.fam
SoL IFO
Kontaktpers.
SoL IFO
Kont.fam.

Skäl till
Ej
verkställt
beslut
Resursbrist*

x

Resursbrist*

x

Resursbrist*
Resursbrist*

x

x

Resursbrist*

x

Resursbrist*
Resursbrist*

x
X

20180810

SoL IFO
Kont.fam.

Resursbrist*

20180205

Sol OF
Kontaktperson
SoL OF
Kontaktperson

Resursbrist*

180302
20171204

LSS
Avlösarservice

20171204

LSS
Ledsagarservice

20180619

LSS
Ledsagarservice
LSS
Kontaktperson
LSS
Korttidsvistelse
LSS
Ledsagarservice
LSS
Korttidsvistelse

20180615
20180312
20171130
20171026

Vidtagna
åtgärder/
I väntan på
/övrigt

Man

20180614

Typ av beslut

Kvinna

Beslutsdatum

Datum för
avbrott i
verkställighet

Verkställt

Avslutas
annat
skäl

7 mån. 17 dgr
7 mån 17 dgr
20181213

6 mån. 23 dgr
5 mån. 28 dgr
5 mån. 28 dgr
5 mån. 27 dgr

X

5 mån. 21 dgr
5 mån. 20 dgr

x

KP reste
bort, fam
vill avvakta
Avlösare
slutade,
svårt hitta
ersättare
Avlösare
slutade,
svårt hitta
ersättare
Resursbrist*

x

Resursbrist*

X

Förfluten tid från
beslut till
rapporteringsdag

11 mån. 19 dgr
20180831

10 mån. 27 dar.

x

20180601

7 mån 28 dgr

x

20180601

7 mån 28 dgr

X

20180923

7 mån. 10dgr
20181025

7 mån. 9 dgr

Platsbrist

X

20180729

10 mån. 18 dgr

Resursbrist*

x

20180808

12 mån.

Platsbrist

X

OF=Omsorger om personer med Funktionsnedsättning, KP=KontaktPerson HT=HemTjänst, Ass=Assistent

*Resursbrist står för att matchande uppdragstagare såsom ledsagare ej funnits.

20181009

13 mån. 4 dagr
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Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut 4 senaste
kvartalen
Kvartal 1 2018
Kvartal 2 2018
Ej verkställda
12
5 + 18 = 23
Nu verkställda
0
16
Avslutade
5
4
Avbrott
0
0
Män
8*
15*
Kvinnor
1
6*
2
3
Beslut SoL ÄO
1
2
Beslut SoL OF
8
19
Beslut LSS OF
1
1
Beslut SoL IFO
*Samma person kan ha flera beslut, som ej verkställts.

Kvartal 3 2018
3
3
3
0
5
4
0
1
6
2

Ej verkställda beslut
25
20
15
10
5
0

Kvartal 1 2018

Kvartal 2 2018

Ej verkställda

Kvartal 3 2018

Nu verkställda

Avslutade

Kvartal 4 2018
Avbrott

Ej verkställda beslut utifrån lagrum
20
15
10
5
0

Kvartal 1 2018

Kvartal 2 2018
Sol ÄO

Lena Johansson

Sol OF

Kvartal 3 2018
LSS OF

SoL IFO

Ulrika Brugård

Kvartal 4 2018

Kvartal 4 2018
8
4
2
3
10*
6
0
2
7
8
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Handläggare
Wolfgang Reitz
Upphandlare

Tjänsteskrivelse
2019-04-09

Diarienummer
SN-2019/133

Socialnämnden

Beslut om att genomföra upphandling av ramavtal för köp av
bemanningstjänster
SN-2019/133

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att genomföra en upphandling av ramavtal för bemanningstjänster
avseende socialsekreterare och sjuksköterskor.
Bakgrund
Knivsta kommun har ett ramavtal med rangordning som fördelningsnyckel för flera olika
yrkesroller, bland annat socialsekreterare och sjuksköterskor.
Avtalet gäller från och med 2016-08-22 till och med 2018-08-21, med option för Knivsta
kommun att förlänga avtalet vid ett tillfälle till och med 2019-08-21. Knivsta kommun har
utnyttjat optionen.
I och med att ramavtalets löptid håller på att förfalla behöver Knivsta kommun påbörja en ny
upphandling för att kunna täcka framtida behov.
Ärendet
Socialnämndens delegationsordning reglerar vem som har rätten att fatta beslut i ärenden. I
ärenden som rör inköp och upphandling är beslut om att genomföra upphandlingar över
tröskelvärdet för varor och tjänster ej delegerat utan fattas av socialnämnden (pkt 2.1).
Därför behöver socialnämnden nu ta beslut om att genomföra en upphandling av ramavtal
för köp av bemanningstjänster.
Ekonomisk konsekvensanalys
Konsekvenserna av en upphandling är svåra att överblicka i dagsläget.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Eleonor Hedberg
Tf. Socialchef
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Beslutet ska expedieras till:
Akten
Socialchef Catrin Josephson
Kvalitets- och utvecklingschef Marja Hedin
HR-chef Marie Sohlberg
Upphandlingssamordnare Fredrik Söderlind
Upphandlare Wolfgang Reitz
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej X

Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Beslutet gäller ramavtalsupphandling av bemanningstjänster och påverkar inte barn.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

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

Nej

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

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.

Delegationsbeslut 2019‐02‐07‐2019‐04‐16
Färdigst/exp‐datum
Dok. nr.
2019‐04‐16 SN‐2019/29‐3

2019‐04‐09 SN‐2018/74‐4
2019‐04‐02 SN‐2019/35‐7

Titel
Delegationsbeslut i ärende Lex Sarah ‐ Rapport om missförhållanden eller risk för
missförhållanden
Delegationsbeslut i ärende Lex Sarah ‐ Rapport om missförhållanden eller risk för
missförhållanden
Delegationsbeslut om att godkänna ansökningsinbjudan
Delegationsbeslut om att tilldela direktupphandling

Fredrik Söderlind
Fredrik Söderlind

2019‐04‐02 SN‐2019/35‐1

Delegationsbeslut om att godkänna upphandlingsdokument

Fredrik Söderlind

2019‐04‐02 SN‐2018/238‐2

Delegationsbeslut om fullmakt för medverkan i varuförsörjningens upphandling av
VF2018‐0006 Urologiskt material
Delegationsbeslut om fullmakt för medverkan i varuförsörjningens upphandling av
VF2018‐0007 Inkontinensmaterial
Beslut att godkänna upphandlingsdokument och annonsera upphandling
Delegationsbeslut om att upprätta ett tilläggsavtal med Nytida AB gällande driften av
Lyckåsen och Dadelvägen

Fredrik Söderlind

2019‐04‐16 SN‐2019/28‐3

2019‐04‐02 SN‐2018/239‐2
2019‐04‐02 SN‐2017/263‐2
2019‐03‐29 SN‐2019/115‐1

Ansvarig person
Marja Hedin
Marja Hedin

Fredrik Söderlind
Fredrik Söderlind
Ulrika Brugård

