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     2023-02-02  

 

Sammanträde med socialnämnden   

Tid: Torsdag den 9 februari 2023 kl.08.45 

Plats: Kvallsta, Knivsta kommunhus.  

Ordförande: Oscar Hahne (KD) 

Sekreterare: Stella Vallgårda  

Handlingar finns tillgängliga i kommunhuset samt på kommunens hemsida www.knivsta.se  

Förhinder 

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

Verksamhetsbesök  

Efter sammanträdet är nämnden inbjudna till enheten för socialpsykiatri och stödboende för 
ett verksamhetsbesök. De som vill delta vid verksamhetsbesöket möts upp på Kapellvägen 4 
kl.13.00. Besöket beräknas ta ca 1 timme.  

Föredragningslista 

  

  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering   

3. Godkännande av dagordning   

4. Informationsärenden 

a. Aktuellt från förvaltningen  

- Nuläge barn och unga 

o Yttrande till IVO 

- Yttrande till JO i biståndsärende 

- Nuläge inför återflytt till Estrids gård  

- Ny driftsupphandling av Lyckåsen och 
Dadelvägen  

  

5. Verksamhetsinformation - socialpsykiatri och 
stödboende  

Louise Rodhe, chef för enheten för socialpsykiatri och 
stödboende 

 

http://www.knivsta.se/
mailto:stella.vallgarda@knivsta.se
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Beslutsärenden   

6. Internkontrollplan för socialnämnden 2023 

Tjänsteutlåtande daterat 2022-12-06 

Förslag till internkontrollplan för socialnämnden 2023 

Bilaga 1: Uppföljningsplan för socialnämndens angelägenheter i 
privat regi  

SN-
2022/242 

7. Revidering av handlingsplan förebyggande av 
smittspridning och vårdrelaterade infektioner VRI 

Tjänsteutlåtande  

Övergripande handlingsplan för att förebygga smittspridning och 
vårdrelaterade infektioner, VRI 

SN-2023/28 

8. KAA (Kommunala Aktivitetsansvaret) och Studie- och 
yrkesvägledning inom SFI (Svenska för invandrare) flyttas 
från Utbildningsnämnden till Socialnämnden 

Tjänsteutlåtande 2022-11-23 

SN-
2022/234 

9. Mottagande av revisionsrapport Granskning av effektivitet 
inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet 

Tjänsteutlåtande 2023-01-20 

Missiv revisionsrapport 2022-10-31 

Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och 
utbildningsverksamhet 

SN-2023/27 

10. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämnden 
2022 

Tjänsteutlåtande 2023-02-01 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämnden 2022 

SN-2023/29 

11. Verksamhetsplan för socialnämnden 2023 

Tjänsteutlåtande 2023-01-19 

Verksamhetsplan 2023 för socialnämnden 

SN-2023/30   

12. Anmälan av delegationsbeslut   

 Ordförandebeslut: utredning enligt kap. 11 socialtjänstlagen 
Ordförandebeslut: förlängd utredningstid enligt kap. 11 2§ 2 
socialtjänstlagen 
Förteckning över diarieförda delegationsbeslut 2022-12-08-2023-
02-01 
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Handläggare 
Geli Lytter 

Tjänsteskrivelse 
2022-12-06 

Diarienummer 
SN-2022/242 

   

 

Socialnämndens presidieberedning 

Internkontrollplan för socialnämnden 2023 

 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden antar internkontrollplan 2023. 
2. Internkontrollplanen anmäls till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunallagen 6 kapitlet 6 § anger att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Den interna kontrollens syfte är att tillse tillförlitlig rapportering om verksamhet och 
ekonomi, uppfyllelse av mål samt efterlevnad av lagar och regler. Den interna kontrollen inne-
fattar verksamhetens hantering av alla de risker som föreligger i verksamheten och som faller 
inom ramen för den interna kontrollens syfte. En internkontrollplan är ett verktyg för att säker-
ställa att den interna kontrollen hanteras systematiskt och är tillräcklig. Internkontrollplanen 
antas årligen av nämnden och säkerställer att risker bedöms och hanteras. Nämnden ansvarar 
för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister för att ständigt förbättra och utveckla sin verk-
samhet. 

Bakgrund 

Kommunallagen 6 kapitlet 6 § anger att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Den interna kontrollens syfte är att tillse tillförlitlig rapportering om verksamhet och 
ekonomi, uppfyllelse av mål samt efterlevnad av lagar och regler. Den interna kontrollen inne-
fattar verksamhetens hantering av alla de risker som föreligger i verksamheten och som faller 
inom ramen för den interna kontrollens syfte. 

Internkontrollplanen är ett verktyg för att säkerställa att den interna kontrollen hanteras syste-
matiskt och är tillräcklig. Internkontrollplanen antas årligen av nämnden och säkerställer att 
risker bedöms och hanteras.  

Den interna kontrollen 2023 

För att säkerställa ett helhetsperspektiv har metoden gällande riskanalys, alltså inventering, 
bedömning och hantering av risker, utvecklats. Metoden medför att verksamhetens risker syn-
liggörs på ett tydligare sätt liksom hanteringen av riskerna. Riskanalysen synliggörs genom en 
bruttolista. 

Genomarbetade bruttolistor är ett stöd för att säkerställa verksamhetens arbete, synliggöra 
risker och behov av kontroller eller utveckling. Bruttolistan är även ett verktyg för att ta ställning 
till om verksamhetens interna kontroll är tillräcklig. Det är således positivt att ha en omfattande 
bruttolista som synliggör de risker som föreligger samt hur de hanteras. Den interna kontrollens 
fortsatta arbete med risker kommer att utgå från bruttolistan som därmed över tid blir ett allt 
mer kvalitativt underlag. En vanlig kritik vid revision av den interna kontrollen är att bruttolistor 
saknas.  

Uppföljning av internkontrollplanen kommer systematiskt och regelbundet att återrapporteras 
till nämnden. Återrapport av hela planen sker i december 2023 och återrapport av risker med 
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höga värden kommer även ske under hösten 2023. 

Internkontrollplan 

I nämndens internkontrollplan synliggörs verksamhetens inventering, bedömning och hante-
ring av risker som sammanställs i bruttolistan. Inventeringen av risker utgår från verksamhet-
ens mest betydelsefulla eller prioriterade ansvarsområden och processer.  

Varje risk bedöms i förhållande till befintliga åtgärder och kontrollmoment som finns sedan 
tidigare i verksamheten som ett led i att reducera risken. Bedömningen av riskens sannolikhet 
och konsekvens utgår från fyrgradiga skalor där ett högre värde innebär större sannolikhet och 
högre konsekvens. Värdena multipliceras så att risken får ett riskvärde 1-16. 

En viktig del av den interna kontrollen är att ange hur risker ska hanteras. Risker kan hanteras 
på olika sätt beroende på riskvärde. Risker med låga värden kan accepteras vilket innebär att 
befintliga åtgärder eller inbyggda kontroller bedöms räcka. Risker med högre värden kan om-
händertas i annan planering exempelvis genom utvecklingsarbete, systematiskt arbetsmiljö-
arbete eller att de omhändertas i verksamhetsplanen. Risker med högre värden kan alternativt 
hanteras genom granskning i internkontrollplanen när det är angeläget att säkerställa att be-
fintliga åtgärder följs. Risker med mycket höga värden bör åtgärdas direkt.  

Den interna kontrollen är en del av nämndens utvecklingsarbete och ingår i ledningssystemet. 
Detta innebär att nämnden ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister för att 
ständigt förbättra och utveckla sin verksamhet. 

Beredning 

Nämndens internkontrollplan har beretts inom kontoret där inventering, bedömning och val av 
hantering inom ramen för riskanalys har genomförts av verksamheten. Riskanalysen har ge-
nomförts utifrån professionens kompetens och erfarenhet som ett led i den tillitsbaserade led-
ningen och styrningen. Ingående kunskap om dels verksamhetens förutsättningar dels verk-
samhetens genomförande bidrar till en adekvat bedömning av sannolikhet och konsekvens.  

Förutom verksamhetsnära risker har kommunstyrelsen bedömt fem kommunövergripande 
risker; ekonomisk förvaltning, bisyssla, arbetsmiljö, upphandling och inköp samt delegation. 
Bedömningen av dessa risker redovisas i kommunstyrelsens internkontrollplan. Vid eventuell 
granskning av dessa risker delges berörda nämnder resultatet i samband med återkoppling av 
nämndens internkontrollplan. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

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

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2022-12-06 
Förslag till internkontrollplan för socialnämnden 2023 
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Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 

Socialchef 

Verksamhetscontroller 

 

 

 

 

 

 

Catrin Josephson 

Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Nämndens interkontrollplan syftar till att säkerställa tillförlitlig rapportering och information, 
måluppfyllelse och efterlevnad av lagar och regler. Beslutet att anta internkontrollplanen 
bedöms inte påverka barn på ett direkt sätt, utan handlar snarare om att vidmakthålla ett 
fungerande internkontrollsystem.  

 

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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Internkontrollplan 2023 för 
Socialnämnden 

 

 

 

 

Antagen av Socialnämnden 
februari 2023 
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Den interna kontrollen 
Kommunallagen 6 kapitlet 6 § anger att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräck-
lig. Den interna kontrollens syfte är att tillse tillförlitlig rapportering om verksamhet och ekonomi, 
uppfyllelse av mål samt efterlevnad av lagar och regler. Den interna kontrollen innefattar verk-
samhetens hantering av alla de risker som föreligger i verksamheten och som faller inom ramen 
för den interna kontrollens syfte. 

Internkontrollplanen är ett verktyg för att säkerställa att den interna kontrollen hanteras systema-
tiskt och är tillräcklig. Internkontrollplanen antas årligen och säkerställer att risker bedöms och 
hanteras.  

I internkontrollplanen synliggörs verksamhetens inventering, bedömning och hantering av risker i 
form av en bruttolista. Bruttolistan utgår från verksamhetens mest betydelsefulla och prioriterade 
ansvarsområden och processer. Förutom nämndens verksamhetsnära risker har kommunstyrel-
sen bedömt fem kommunövergripande risker; ekonomisk förvaltning, bisyssla, arbetsmiljö, upp-
handling och inköp samt delegation. Bedömningen av dessa risker redovisas i kommunstyrelsens 
internkontrollplan. Vid granskning av dessa risker delges nämnderna resultatet i samband med 
återkoppling av nämndernas internkontrollplaner.    

Hantering av risker sker genom att de accepteras, granskas i internkontrollplanen, omhändertas 
på annat sätt, exempelvis genom utvecklingsarbete i verksamhetsplan, eller åtgärdas omgående.  

Den interna kontrollen är en del av nämndens utvecklingsarbete och ingår i ledningssystemet. 
Detta innebär att nämnden ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister för att stän-
digt förbättra och utveckla sin verksamhet.    

 

Riskmatris 

K
o

n
s

e
k

v
e

n
s
 

4 
    

3 
    

2 
    

1 
    

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

 

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 
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Bruttolista risker 
Ansvarsområde/ 
process 

Risk i verksamheten för att inte kunna 
säkerställa utförandet av ansvarsområ-
de/ process 

Befintliga åtgärder/kontrollmoment Sanno-
likhet 

Konse-
kvens  

Risk-
värde 

Ställningstagande av hantering 

Hantering av led-
ningssystem för 
systematiskt kvali-
tetsarbete  

I och med digitalt ledningssystem finns 
en inbyggd sårbarhet vid personal-
omsättning. Risk att ingen på plats kan 
upprätthålla/bygga ledningssystemet. 

Nyanställda ansvariga medarbetare i kvalitets- och 
utvecklingsavdelningen utbildas inom ramen för sin 
introduktion.  

2 2 4 Accepteras. Uttalat ansvar för kvalitets- 
och utvecklingschef att minska sårbar-
heten.  

Hantera offentlig-
het, sekretess och 
informationssäker-
het  

Risken är att medarbetare i systemet 
tar del av information som den inte ska  

I introduktionsmall på myndighet bistånd + barn och unga är 
information om inre sekretess nyss tillagt. Ny rutin för 
internkontroll genom stickprover av loggar är framtagen.  

2 3 6 Hanteras genom utvecklingsarbete. 
Övriga introduktionsmallar ska också få 
info om inre sekretess.  

Hantera person-
uppgifter enligt 
GDPR och OSL 

Risk att skicka sekretessbelagda 
individhandlingar till fel person 

Inom myndighetsområdet tas hantering av handlingar då och 
då upp på APT (gjorts hösten 2022). 

2 
 
 

4 
 
 

8 
 
 

Hanteras genom aktivitet - fortsätta 
påminna  
 

Risk att skriva sekretessbelagd inform-
ation i osäker e-post 
 

Muntlig arbetsledning ute i enheterna att enbart maila klien-
ter/brukare om de först valt den kommunikationsvägen eller 
samtyckt till kontakt via e-post.  

3 2 6 Hanteras genom utvecklingsarbete. 
Ska inkluderas i introduktionsmallar vt 
2023 

Risk för felaktig hantering av person-
uppgifter för personer med skyddad 
identitet 

Muntlig rutin om begränsad åtkomst (chef + handläggare) i 
verksamhetssystemet av personer med skyddad identitet.   

2 4 8 Hanteras genom utvecklingsarbete. 
Tillskapar en skriftlig rutin vt 2023 

Hot och våld mel-
lan brukare/klient 
och medarbetare 

Risk för att rutiner inte efterlevs  Rutin finns och är väl känd 2 3 6 Accepteras. Fortsätta som nu 

Hantera 
klagomål/synpunk
ter 

Risk att klagomål och synpunkter sällan 
tas tillvara och återkoppling saknas ofta 
 

Övergripande riktlinje samt lokala rutiner finns och är kända. 
Systematik saknas dock och det ligger ett stort ansvar hos 
enskild handläggare att komma ihåg.  

1 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

Accepteras. Nödvändiga rutiner finns 
och de är tillräckligt kända.  
 

Risk att enstaka klagomål och syn-
punkter tas inte tillvara och vid några 
tillfällen saknas återkoppling 

Övergripande riktlinje samt lokala rutiner finns och är kända. 
Systematik saknas dock och det ligger ett stort ansvar hos 
enskild handläggare att komma ihåg.  
 

3 3 9 Hanteras genom utvecklingsarbete och 
ansvarsfördelning. Framöver kommer 
ett övergripande ”påminnelse-ansvar” 
finnas hos SAS. Hanteras även genom 
granskning i internkontrollplanen 2023.  

Hantering av 
avvikelser, Lex 
Maria och Lex 
Sarah 

Risk att medarbetare inte använder 
anmälningsskyldigheten i Lex Maria 
och Lex Sarah 
 

Riktlinje och rutiner för Lex Maria och Lex Sarah finns. Det är 
väl känt att skyldigheten finns. Hur man går tillväga kan vara 
mindre känt men man vet vem man kan fråga.  

1 3 3 Accepteras. Enklare digital sökbarhet 
önskas dock för smidigare hantering. 
Rutin kring Lex Sarah kommer att åter-
aktualiseras i o m ny SAS.  

Kvalitetssäkra 
externa utförare 
(uppföljning) 

Risk för att låg kvalitet i utförande hos 
privat regi inte uppmärksammas 

Rutin för avtalsuppföljning finns, vilket innebär större upp-
följningar på verksamhetsnivå ca vartannat år. Därutöver 
uppföljning på individnivå från myndighetsenheterna. Inför 
nya placeringar nyttjas IVOs e-tjänst ”placeringsstöd för 
HVB- och stödboende”. Inför nya ramavtalsupphandlingar tas 
stöd av upphandlingsenheten och benchmarking kravställan 
på verksamheter.  

2 3 6 Accepteras. Rimlig nuvarande modell 
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Kvalitetssäkra 
egenregi 
(uppföljning) 

Risk för att låg kvalitet i våra egenregi-
verksamheter inte uppmärksammas 

Uppföljning i linjestyrningen inom Vård- och omsorgskon-
toret, samt i årshjulet VP till nämnd. Därutöver uppföljning på 
individnivå från myndighetsenheterna.  

2 3 6 Accepteras. Rimlig nuvarande modell 

Kvalitetssäkra 
uppdragstagare 
(familjehem, 
kontaktfamiljer, 
kontaktpersoner) 

Risk för låg kvalitet hos våra uppdrags-
tagare, vilket medför att barn eller 
vuxna far illa eller får bristande stöd.  

Gemensamt resursregister i verksamhetssystemet (LSS och 
IFO ser varandras uppdragstagare). Utpekade funktioner i 
organisationen ansvarar för utredning/ godkännande av 
uppdragstagare samt uppföljning gentemot dem – utöver 
socialsekreterares uppföljning av klientens insats.  

2 4 8 Hanteras 2023 genom genomlysning av 
processen för rekrytering och godkän-
nande av uppdragstagare i samband 
med fortsatt uppbyggnad av digitalt 
kvalitetsledningssystem.  Följs upp på 
nytt 2024 

Hantering 
statsbidrag 

Risk att socialnämnden går miste om 
statliga bidrag 

Ansvaret för hantering av statsbidrag är förlagt till Kvalitets- 
och utvecklingsavdelningen. Rutiner och dokumentation 
finns.  

2 3 6 Accepteras. Fortsatt idogt arbete med 
omvärldsbevakning, dokumentation och 
återrapportering  

Återsökning 
Migrationsverket 

Risk att socialnämnden går miste som 
statliga medel.  

Rutin finns men behöver återaktualiseras och införlivas i ny 
organisation.  

3 3 9 Hanteras genom planerat nytt utveckl-
ingsarbete våren 2023. 

Myndighetens 
informationsskyl-
dighet till klien-
ter/brukare  

Bristande information  Information om GDPR finns på ansökningshandlingar inom 
VoK. Besvärshänvisning följer med beslut i individärenden.  

2 2 4 Accepteras 

Hantering 
egenavgifter 

Risk att socialnämnden går miste om 
intäkter ÄO 
 

Avgifter och tillämpningsregler i socialnämndens verksam-
hetsområde, beslutad i KF, aug 2022.  

1 
 
 

3 
 

3 
 

Accepteras. Avgiftsrutinerna är väl 
kända och efterlevs. Avgifter tas in 
enligt politiska beslut. 

Socialnämnden går miste om intäkter 
IFO 
 

Avgifter och tillämpningsregler i socialnämndens verksam-
hetsområde, beslutad i KF, aug 2022. 

3 3 9 Hanteras genom pågående utvecklings-
arbete. Nyligen identifierat att egenav-
giftsinhämtning inte fungerar enligt rutin 
på IFO. Omtag med information till be-
rörda medarbetare påbörjat v 43. 

Risk att brukare/klienter får för höga 
avgiftskrav 

Avgifter och tillämpningsregler i socialnämndens verksam-
hetsområde, beslutad i KF, aug 2022. 

1 3 3 Accepteras 

Följsamhet basal 
hygien 

Risk för låg följsamhet till basal hygien, 
vilket kan medföra smittorisker 

Riktlinje och rutin för basal hygien finns. Rutin för utbildning 
vid introduktion finns och uppdateras vintern 2022/2023 uti-
från ny föreskrift från Socialstyrelsen. Rutin för observat-
ionsmätningar finns. Rutin för åtgärdsplan vid lågt resultat vid 
observationsmätningar finns. Kontinuerlig uppföljning på 
förvaltningsledningsnivå finns.  

3 3 9 Hanteras genom utvecklingsarbete. 
Fortsatt arbete, där nya verktyg till 
utbildning och påminnelse tas i bruk.  

Gott bemötande, 
värdegrund, vär-
dighetsgarantier 

Risk att individen inte får gott bemö-
tande utifrån värdegrund och värdig-
hetsgarantier. Risk att genomgång inte 
sker vid introduktion. 

Värdighetsgarantier finns utarbetade i verksamheten, vär-
degrund är antagen, varumärkesplattformen är under 
utveckling.  

4 2 8 Hanteras genom verksamhetsplan 
2023 (politiskt uppdrag). Översyn av 
utarbetade värdegarantier, lägga in 
detta i årshjulet.  
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Risker som ska granskas i internkontrollplan 
Risker inom den interna kontrollen kan hanteras på följande sätt; accepteras, omhändertas i annan planering, granskas i internkontroll-

plan eller åtgärdas omedelbart. Utifrån bedömning i aktuell bruttolista ska en risk hanteras genom granskning i internkontrollplanen 2023 

och återrapporteras till nämnden i december 2023. 

Ansvarsområde/ process Risk i verksamheten för att inte kunna säkerställa utförandet av 
ansvarsområde/process 

Risk-
värde 

Ställningstagande av hantering 

Hantera klagomål/synpunkter Risk att enstaka klagomål och synpunkter tas inte tillvara och 
vid några tillfällen saknas återkoppling 

9 Hanteras genom utvecklingsarbete och ansvarsfördelning. Framöver kommer ett 
övergripande ”påminnelse-ansvar” finnas hos SAS. Hanteras även genom 
granskning i internkontrollplanen 2023. 

Återkoppling gällande risker som ska omhändertas i annan planering 
För att säkerställa ett systematiskt arbetssätt gällande de risker i bruttolistan som bedömts som kritiska enligt matrisen kommer åter-

koppling att ske till nämnden under hösten 2023. Återkopplingen kommer att synliggöra huruvida risken hanteras så som planerats enligt 

bruttolistan genom att ansvarig chef kommer ange om hanteringen följer planering eller ej.  

Ansvars-område/ process Risk i verksamheten för att inte kunna säkerställa utförandet av 
ansvarsområde/process 

Risk-
värde 

Ställningstagande av hantering 

Hantera personuppgifter 
enligt GDPR och OSL 

Risk att skicka sekretessbelagda individhandlingar till fel person 8 Hanteras genom aktivitet - fortsätta påminna  

Risk för felaktig hantering av personuppgifter för personer med 
skyddad identitet 

8 Hanteras genom utvecklingsarbete. Tillskapar en skriftlig rutin vt 2023 

Kvalitetssäkra uppdrags-
tagare (familjehem, kontakt-
familjer, kontaktpersoner) 

Risk för låg kvalitet hos våra uppdragstagare, vilket medför att 
barn eller vuxna far illa eller får bristande stöd.  

8 Hanteras 2023 genom genomlysning av processen för rekrytering och godkännande 
av uppdragstagare i samband med fortsatt uppbyggnad av digitalt kvalitetsled-
ningssystem. Följs upp på nytt 2024.  

Återsökning Migrationsverket Risk att socialnämnden går miste som statliga medel.  9 Hanteras genom planerat nytt utvecklingsarbete våren 2023. 

Hantering egenavgifter Socialnämnden går miste om intäkter IFO 
 

9 Hanteras genom pågående utvecklingsarbete. Nyligen identifierat att egenav-
giftsinhämtning inte fungerar enligt rutin på IFO. Omtag med information till berörda 
medarbetare påbörjat v 43. 

Följsamhet basal hygien Risk för låg följsamhet till basal hygien, vilket kan medföra 
smittorisker 

9 Hanteras genom utvecklingsarbete. Fortsatt arbete, där nya verktyg till utbildning 
och påminnelse tas i bruk. 

 

 



 

 
 

Fredrik Olsson 

Kvalitets- och utvecklingschef 

2023-01-31  
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Bilaga 1. Uppföljningsplan för socialnämndens 

angelägenheter i privat regi 

Enligt Kommunallag (2017:725) kap. 5 §3  ska kommunens fullmäktige för varje 

mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges 

hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska 

tillgodoses. I enlighet med Knivsta kommuns uppföljningsprogram upprättar 

socialnämnden en plan för uppföljning och bilägger internkontrollplan.  

 

 

År Avtalsform 
Privat 

utförare/leverantör Tjänst Verksamhet 

2023 LOV Attendo AB Hemtjänst   

2023 
LOU 

Nytida AB LSS-bostad (9 §9) Dadelvägen 
och Lyckåsen 

2023 LOU Vardaga Äldreomsorg AB Vård- och omsorgsboende Vilhelms gård 

2023 
Ramavtal 

Svenska kyrkan LSS-bostad (9 §9) S:ta Maria 
gruppbostad 

2023 LOU  [ej fastställd leverantör] Sjukskötersketjänster för beredskap   

2023 Avropsavtal Careium Sweden AB Trygghetslarm och larmmottagning    

2023 LOU Cabonline Region Mitt AB Färdtjänst   

2023 Ramavtal Sodexo AB Matlådor i ordinärt boende   

2024 LOV Attendo AB Hemtjänst   

2024 
LOU 

[ej fastställd leverantör] LSS-bostad (9 §9) Dadelvägen 
och Lyckåsen 

2024 LOU Vardaga Äldreomsorg AB Vård- och omsorgsboende Vilhelms gård 

2024 
Ramavtal 

Svenska kyrkan LSS-bostad (9 §9) S:ta Maria 
gruppbostad 

2024 LOU [ej fastställd leverantör] Sjukskötersketjänster för beredskap   

2024 Avropsavtal Careium Sweden AB Trygghetslarm och larmmottagning    

2024 LOU Cabonline Region Mitt AB Färdtjänst   

2024 Ramavtal AB Söderstöd Familjerådgivning   
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Handläggare 
Linda Byberg-Eriksson 

Tjänsteskrivelse 
   

Diarienummer 
SN-2023/28 

   

 

Socialnämnden 

Revidering av handlingsplan förebyggande av smittspridning och 
vårdrelaterade infektioner VRI 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar revidering av övergripande handlingsplan förebyggande av 
smittspridning och vårdrelaterade infektioner (VRI) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den övergripande handlingsplanen förebyggande av smittspridning och vårdrelaterade 
infektioner, VRI, har följts upp och reviderats. 

Handlingsplanen omfattar utförare inom vård- och omsorgskontoret i egen regi samt utförare 
i avtal med socialnämnden.  

 

Bakgrund 

I nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård och vägledning för 
vårdhygieniskt arbete1 samt i gällande styrdokument i ViS2 beskrivs vikten av att ha en 
handlingsplan för att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner som en del av 
det övergripande patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet.  

I befintlig handlingsplanen är det beslutat att årliga uppföljningar av planen ska utföras. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Handlingsplanen genererar inte några ytterligare kostnader vid sidan av vad som tidigare är 
basalt för verksamheterna gällande utbildningsinsatser, vårdåtgärder och material. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Övergripande handlingsplan för att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner, 
VRI 

 

                                                
1 Vägledning för vårdhygieniskt arbete – Nationellt system för kunskapsstyrning, hälso- och sjukvård 
2 Samverkan avseende hygien, vårdhygien och smittskydd i Uppsala län - VIS 
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Beslutet ska skickas till 

Verksamhetschef för hälso- och sjukvård 

Områdeschef utförare 

Enhetschefer inom Hemvård och Estrids gård 

Verksamhetschef Vilhelms gård 

Verksamhetschef Dadelvägen och Lyckåsen 

Verksamhetschef LOV Attendo 

Verksamhetschef Svensk kvalitetsvård 

Föreståndare S:t Maria Gruppbostad 

Enhetschef Stöd och Service 

MAS 

MAR 

 

 

 

Catrin Josephson  

Socialchef 

Verksamhetschef enligt HSL 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej x   

 

Förklara oavsett svar. 

Handlingsplanen säkerställer att ledning och personal agerar utifrån vårdhygienisk expertis.  

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Dokumenttyp 
Handlingsplan 

Giltig till  
2024-12-31 

Fastställd av, datum 
Socialnämnden Knivsta kommun 2023-02-09 

Uppföljning  
Årliga uppföljningar av hela planen senast december 
månad 

Diarienummer 
SN-2023/28 version 2 

Gäller för 
Vård och omsorgskontoret och lokala utförare i avtal med 
socialnämnden 

 
 
 

Övergripande handlingsplan för att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner, VRI  

Bakgrund 
En handlingsplan för att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) och smittspridning är en del av det övergripande patientsäkerhetsarbetet. 
Vårdgivarens plan för att förebygga VRI och smittspridning ingår i Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 
Huvudmännen ansvarar för att det upprättas en övergripande handlingsplan för vårdhygieniska processer och strukturer i syfte att förhindra 
vårdrelaterade infektioner och smittspridning123 
 

Syfte 
Att tydliggöra ansvar och roller samt mål och aktiviteter för att förebygga smittspridning och VRI. 
 

Omfattning 
Handlingsplanen omfattar utförare inom Vård och omsorgskontoret egen regi och utförare i avtal med socialnämnden inklusive MAS:ar. 

 
Ansvar 
Verksamhetschef för hälso- och sjukvård Vård och omsorgskontoret och utförare enligt LOV 
Övergripande ansvar för att planen efterlevs 
Uppföljningsansvar inom Vård och omsorgskontorets hälso- och sjukvårdsledning   
 

                                                           

1 Samverkan avseende hygien, vårdhygien och smittskydd i Uppsala län - VIS 
2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS (HSLF-FS 2022:44) 
3 Vägledning för vårdhygieniskt arbete – Nationellt system för kunskapsstyrning, hälso- och sjukvård 
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Områdeschef utförare egen regi kommun respektive regionchef privat utförare 
Samlat ledningsansvar för underställda chefers arbete med handlingsplanen 
 
Chef för verksamhet/enhet 
Implementering av planen i verksamheten 
Följsamhet till planen inklusive lokala uppföljningar 
Deltar vid kallelse om årlig uppföljning av planen 
 
Medarbetare 
Följsamhet till åtgärder i planen 
 
Hygienombud 
Bistår chef för verksamhet/enhet att implementera handlingsplanen 
 

Uppföljning 

Handlingsplanen följs upp årligen i kommunens hälso- och sjukvårdsledningsgrupp med inbjudan till privata utförare i avtal med nämnden. 

Socialnämnden informeras om resultatet av de årliga uppföljningarna. 

Aktiviteter i planen följs upp på enhetsnivå och i hälso- och sjukvårdsledning kontinuerligt under verksamhetsåret. 
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HANDLINGSPLAN 

HANDLINGSPLAN FÖREBYGGANDE AV SMITTSPRIDNING OCH VÅRDRELATERADE INFEKTIONER 

Mål Strategi/Aktivitet Huvudansvar När  Uppföljning  

Delaktighet för brukare 

och närstående och 

kännedom om planen 

Vi behöver vidareutveckla vårt sätt att arbeta mer konkret 

med delaktighet för brukare och närstående, exempelvis på 

närståendeträffar. 

Chefer  

 

Under 

verksamhetsåret 

På aviserat 

uppföljningsmöte   

Vetskap om hur vi arbetar tillsammans och utformande av 

plan informeras till brukare och närstående i befintliga 

forum/informationsutskick med mera. 

Chef för 

verksamhet/ 

enhet 

Under  

verksamhetsåret 

På aviserat 

uppföljningsmöte 

Öka brukarmedverkan 

genom att få brukare 

och närstående 

införstådda i hygienens 

betydelse för att 

förhindra 

smittspridning och VRI 

- Skapa ett skriftligt informationsmaterial riktat till 

brukare och närstående avseende hur 

verksamheterna arbetar med hygien samt uppgifter 

var synpunkter kan lämnas. 

- Lämna ut framtaget informationsmaterial till brukare 

och anhöriga.  

MAS:ar 

 

 

Chef på 

respektive 

enhet  

Under 

verksamhetsåret 

 

Påbörjas efter att 

materialet har 

tagits fram. 

Ansvarig chef 

kontrollerar att 

information lämnats 

ut löpande 

Närståendeträffar 

Att se en tydlig 

koppling mellan eget 

arbetssätt och risken 

Grundutbildning basala hygienrutiner som upprepas 

kontinuerligt 

 

Medarbetare 

 

Vid nyanställning 

och årligen 

Medarbetarsamtal 
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för VRI och 

smittspridning 

  

100 % följsamhet till 

basala hygienrutiner 

och klädregler 

 Egenkontroll observationsmätningar 

 Egenkontroll självskattning där observationsmätning 

inte kan genomföras 

 

Chef för 

verksamhet/ 

enhet 

Varje månad Uppföljning på APT 

om följsamheten 

samt på HSL 

ledningsmöten 

Lokal struktur för 

resultat-redovisning 

hos SKR databas samt 

lokala träffar 

 Bistå vårdhygien vid utbildning för 
observationsmätning 

 Administrera registreringsverktyget för 
observationsmätningarna 

 Undantagsvis kan självskattningar användas och även 
dessa ska rapporteras in i systemet  

 Sammankalla Knivsta kommuns hygienombud till 
lokala möten med hygiensjuksköterska från 
vårdhygien 

 

MAS Knivsta 

kommun 

Löpande  

God hygienisk standard 

avseende lokaler och 

utrustning 

 Egenkontrollprogram för ”vårdhygienisk 

egenkontroll” för verksamheter som bedriver hälso- 

och sjukvård samt insats kottidsplats och särskilt 

boende enligt SoL och LSS: 

Chef för 

verksamhet/ 

Enhet 

 

 

Årligen 

 

 

 

 

I PSB  
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828202_Checklista_till_Vårdhygienisk_egenkontroll_s

ärskilt_boende__SFVH.pdf 

 Vårdhygienisk egenkontroll för verksamheter som 

bedriver hemtjänst och hälso- och sjukvård i ordinärt 

boende: 

486278_Checklista_till_Vårdhygienisk_egenkontroll_o

rdinärt_boende__SFVH.pdf 

 Vid identifierade brister i egenkontrollen upprätta 

handlingsplan 

 

 

 

 

 

 

Chef 

 

 

Årligen 

 

 

 

Vid behov när 

brister 

identifierats 

 

 

 

 

 

 

Chef ansvarar för 

uppföljning  

Rutinmässig rengöring av medicintekniska produkter - 

tekniska hjälpmedel och medicinteknisk apparatur.4 

 

Chef 

säkerställer att 

det utförs 

Regelbundet Uppföljning på APT 

Reducera risken för 

utbrott av magsjuka, 

Covid 19 eller 

säsongsinfluensa  

Arbeta för att utbrott inte sker på enheten  

 Intensifiera information, uppdatera kunskapsläget och 
ha följsamhet till rutiner angivna i dokument om 
hygienrutiner för kommunal vård. 

Chef för 

verksamhet/ 

enhet 

Vid misstanke om 

sådan smitta eller 

smitta 

konstateras 

HSL-ledningsmöte  

Uppföljning på APT 

 

                                                           

4 Hygienrutiner inom kommunal vård - Vårdhygien 
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 I händelse av utbrott på verksamheten/enheten 
genomföra händelseanalys och åtgärdsplan efter 
utbrott av smittsam sjukdom: 

Händelseanalys för utbrott av smittsam sjukdom 
(akademiska.se) 

Förbättrad omfattning 

av infektions-

registrering på säbo 

Registrera förekomsten av virusorsakade infektioner 

(influensa och magsjuka), antibiotikaordinerade 

urinvägsinfektioner, sårinfektioner och 

pneumonier, clostridioides difficile, urinkateter (KAD) och 

bärare av multiresistenta bakterier i den omfattning som 

bestämts i riktlinje.5 

Sjuksköterskor 

på särskilt 

boende för 

äldre 

Löpande - APT 

- HSL-ledningsmöten 

- Årlig  

sammanställning av 

vårdhygien  

- I PSB 

 

Kunna säkerställa trygg 

och säker vård vid 

utbrott 

 Delta i aviserad utbildning för utbrottshantering. Chef för 

verksamhet/ 

enhet 

Vid erbjudande 

från vårdhygien 

Medarbetarsamtal 

                                                           

5 Samverkan avseende hygien, vårdhygien och smittskydd i Uppsala län - VIS 
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 Handlingsplan utbrottshantering för särskilda 

boenden 

Handlingsplan för särskilda boenden inför utbrott av    

smittsamma sjukdomar (akademiska.se) 

 Handlingsplan utbrottshantering övriga verksamheter 

 Handlingsplan inför utbrott av smittsamma sjukdomar 

(akademiska.se) 

Chef för 

verksamhet/ 

enhet 

Efter utbildning i 

utbrotts-

hantering 

 

Namngivna, utbildade 

hygienombud ska alltid 

finnas 

När nya hygienombud tillkommer/avslutar uppdraget ska det 

meddelas kommunens MAS  

Chef för 

verksamhet/ 

enhet 

Vid förändringar  

Konstaterade brister 

vid kontroller ska vara 

åtgärdade inom 

bestämda tidsramar 

Ett levande uppföljningsarbete med tydliga avstämningar i 

tid. 

Chef för 

verksamhet/ 

enhet 

Tidsbestäms vid 

uppföljningar av 

egenkontroller 
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Socialnämndens presidieberedning 

KAA (Kommunala Aktivitetsansvaret) och Studie- och yrkesvägledning 
inom SFI (Svenska för invandrare) flyttas från Utbildningsnämnden till 
Socialnämnden 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att flytta ansvaret för kommunala 
aktivitetsansvaret samt studie- och yrkesvägledning inom SFI från Utbildningsnämnden till 
Socialnämnden samt omfördela medel för detta mellan nämnderna, vilket för år 2023 
motsvarar 669 000 kr.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgskontoret och Utbildningskontoret genomför en organisatorisk förändring 
som innebär en flytt av resurs för SYV (studie och yrkesvägledare) som jobbar med 
ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och med SFI (Svenska 
för Invandrare). Denna organisatoriska förändring blir gynnsam för individen som får ett 
samlat stöd och inte splittrat på olika enheter inom kommunen. För en förenklad samordning 
och optimal styrning på helheten föreslås att denna förändring inte bara görs inom 
tjänstemannaorganisationen utan även avseende ansvarsfördelning mellan nämnderna.  
 

Bakgrund 

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att en ung människa ska kunna etablera sig i 
samhället. Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) fastslår skollagen att 
kommunerna är skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar mellan 16 
och 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning. 
Hemkommunen ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som 
tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret är sysselsatta. Kommunen ska erbjuda ungdomarna 
lämpliga individuella åtgärder. I första hand ska åtgärderna syfta till att ungdomarna börjar på 
eller återupptar en utbildning, i andra hand att de får en annan sysselsättning som 
exempelvis arbete.  

I Knivsta ligger KAA ansvarsmässigt hos Utbildningsnämnden och har organisatoriskt funnits 
inom Sjögrenska gymnasiet sedan starten 2012. Även studie- och yrkesvägledning inom SFI 
(svenska för invandrare) inryms idag hos Utbildningsnämnden. Socialnämnden är i Knivsta 
kommun utsedd att utgöra kommunens arbetslöshetsnämnd enligt Lag om 
arbetslöshetsnämnd och arbetar på olika sätt med arbetsmarknadsåtgärder, bland annat 
med coaching och praktikplatser inklusive samverkan med SFI, Arbetsförmedlingen och 
kommunens arbetsgivare.  

Efter ett samverkansprojekt har Vård- och omsorgskontoret genomfört en omorganisation 
och samlat arbetsmarknadsresurser i den nya enheten Arbetsmarknad och integration (AMI). 
En serie workshops mellan Utbildningskontoret och Vård- och omsorgskontoret har visat att 
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det vore en bättre lösning om KAA finns under AMI eftersom de senare har bättre och större 
möjligheter att lotsa ungdomar ut i arbetspraktik. Vidare så har det stora flertalet ungdomar 
som tillhör målgruppen en problembild som bättre fångas upp av AMI än av Sjögrenska. Vad 
gäller studie- och yrkesvägledning inom SFI är det också ofta nära kopplat till det 
introduktionsarbete och samverkan med arbetsförmedlingen som bedrivs inom Vård- och 
omsorgskontoret. Inom AMI finns arbetsmarknadssekreterare med relationer med 
näringslivet, flyktingsamordnare som jobbar med nyanlända samt en organisatorisk närhet till 
Stegen som är en del av Knivstas socialpsykiatri.  
 
De ekonomiska medlen avser en flytt av SYV (studie och yrkesvägledare) som jobbar med 
KAA-ungdomar och SFI (Svenska för Invandrare). Detta stärker och breddar även 
kompetensen inom AMI då målet är att KAA-ungdomar ska återgå till utbildning alternativt 
arbete/praktik.     
 
Denna organisatoriska förändring blir gynnsam för individen som får ett samlat stöd och inte 
splittrat på olika enheter inom kommunen. Ofta ser en invånare inte skillnad på olika 
organisatoriska enheter inom kommunen utan ser kommunen som en helhet. Genom denna 
förändring kan flera olika behov mötas och därigenom förbättra stödet för individen. För en 
förenklad samordning och optimal styrning på helheten föreslås att denna förändring inte 
bara görs inom tjänstemannaorganisationen utan även avseende ansvarsfördelning mellan 
nämnderna.  
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

För Knivsta kommun är förändringen ett ekonomiskt nollsummespel eftersom både kostnad 
och medel flyttas från Utbildningsnämnden till Socialnämnden.  
Innan ansvarsfördelningen reglerats mellan nämnderna har förvaltningen i avsikt att den 
organisatoriska förändringen finansieras genom ”köp/sälj” mellan Utbildningskontoret och 
Vård- och omsorgskontoret.  
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjort enligt checklista.  

Underlag till beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-11-23 

 

Beslutet ska skickas till 

Socialchef 
Utbildningschef 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelse 

 

 

Catrin Josephson 
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Det kommunala aktivitetsansvaret berör bland annat barn 16-18 år.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Barns bästa är bakgrunden till varför omorganisationen görs och varför förslag lämnas om 
omfördelning av ansvar mellan nämnderna. Genom samlade resurser ges bästa stödet.  

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Inga intressekonflikter har identifierats.  

 

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. 

Förslag till beslut minskar inte innehållet i kommunala aktivitetsansvaret och förändrar inte 
heller vilka personer barnen möter.  

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Socialnämnden 

Mottagande av revisionsrapport Granskning av effektivitet inom 
äldreomsorg och utbildningsverksamhet  

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden mottar revisionsrapporten Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och 
utbildningsverksamhet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

På kommunfullmäktiges uppdrag har den förtroendevalda revisionen genomfört en 
granskning av ekonomistyrningen inom grundskola, äldreomsorg och individ- och 
familjeomsorgen (IFO). Revisonen svarar jakande på frågorna om tillräcklig och 
ändamålsenlig ekonomistyrning inom socialnämnden.  
 

Ärendet 

Syftet med granskningen var att bedöma om socialnämnden och utbildningsnämnden har en 
tillräcklig och ändamålsenlig ekonomistyrning som säkerställer god ekonomisk planering och 
uppföljning. 

Revisionsfrågorna var för socialnämnden dessa:  

1. Har socialnämnden en tillräckligt väl fungerande ekonomistyrning? 

2. Bedrivs äldreomsorgen på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och hur säkerställs det? 

3. Hanteras prioriteringar och målkonflikter på ett ändamålsenligt sätt? 

4. Finns relevanta nyckeltal/mätetal för att styra och följa upp effektiviteten i äldreomsorgen 
och grundskoleverksamheten? Hur har de valts ut och hur följs de upp? 

5. Är bakomliggande orsaker till nettokostnadsavvikelserna identifierade och hanterade på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt? 

 
Utöver inhämtning av en stor mängd handlingar och ekonomiska underlag har revisionen 
genom PWC haft en intervju med socialnämndens ordförande och 1:e vice ordförande samt 
en intervju med socialchef och förvaltningsekonom. Intervjuerna och granskningen av 
handlingarna omfattade även individ- och familjeomsorgen; inte enbart äldreomsorgen –
rubriceringen och frågorna till trots. 
 
I revisionsrapporten besvaras samtliga frågor med ”Ja” för socialnämndens räkning. Inga 
rekommendationer har getts till nämnden. De förtroendevalda och de tjänstemän som 
intervjuats har haft möjlighet till sakgranskning av rapporten utan att identifiera felaktigheter. 
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Socialnämnden föreslås därmed inte att yttra sig särskilt över revisionens rapport, men 
mottar rapporten för kännedom.  

Ekonomisk konsekvensanalys 

Ett mottagande av rapporten ger ingen ekonomisk konsekvens.  
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 

Underlag för beslut 

Missiv revisionsrapport 2022-10-31 
Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Revisorerna 

 

Catrin Josephson 
Socialchef 
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1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar.  
Mottagandet av revisionsrapporten påverkar inte någon kommuninvånare 

 

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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Till Kommunfullmäktige i Knivsta kommun                                                      

 

Revisionsrapport, Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet 

I egenskap av förtroendevalda revisorer i Knivsta kommun har vi genomfört en granskning av 
grundskola, äldromsorg och IFO. Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden 
och utbildningsnämnden har en tillräcklig och ändamålsenlig ekonomistyrning som säkerställer 
god ekonomisk planering och uppföljning.. 

Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden har en ändamålsenlig ekonomistyrning 
som säkerställer god ekonomisk planering och uppföljning medan utbildningsnämnden delvis 
har en ändamålsenlig ekonomistyrning som säkerställer god ekonomisk planering och 
uppföljning. Bedömning av revisionsfrågor: 
 
 
Revisionsfråga Socialnämnden Utbildningsnämnden 
1. Har socialnämnden och utbildningsnämnden 
en tillräckligt väl fungerande ekonomistyrning? 
 

Ja Delvis 

2. Bedrivs äldreomsorgen och 
grundskoleverksamheten på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt och hur säkerställs det? 
 

Ja Delvis 

3. Hanteras prioriteringar och målkonflikter på 
ett ändamålsenligt sätt? 
 

Ja Ja 

4. Finns relevanta nyckeltal/mätetal för att 
styra och följa upp effektiviteten i 
äldreomsorgen och grundskoleverksamheten? 
Hur har de valts ut och hur följs de upp? 
 

Ja Delvis 

5. Är bakomliggande orsaker till 
nettokostnadsavvikelserna identifierade och 
hanterade på ett effektivt och ändamålsenligt 
sätt? 

Ja Ja 

   
   

Rekommendationer till utbildningsnämnden: 
• Vid framtagandet av ny resursfördelningsmodell bör nämnden säkerställa att det 

skapas en manual i syfte att minska personberoende.  

• Säkerställ att den nya kvalitetsmodellen möjliggör analyser som visar på kopplingen 
mellan resurser och kvalitet (effektivitet).  

• Jämför utfall av nyckeltal mot strukturellt liknande kommuner snarare än riket för att 
öka jämförbarheten vid analys av nämndens verksamheter. 
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Yttrande från socialnämnden och utbildningsnämnden emotses senast den 16 januari 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

För Knivsta kommuns revisorer 

 

  

Birger Eriksson 
Ordförande 

Bilaga: Revisionsrapport  ”Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och 

utbildningsverksamhet  - Knivsta kommun” PwC. 
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Knivsta kommun har PwC fått i uppdrag att göra
en fördjupad analys/granskning av grundskola, äldreomsorg och IFO. Syftet med granskningen
är att bedöma om socialnämnden och utbildningsnämnden har en tillräcklig och ändamålsenlig
ekonomistyrning som säkerställer god ekonomisk planering och uppföljning.

Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att socialnämnden har en
ändamålsenlig ekonomistyrning som säkerställer god ekonomisk planering och uppföljning.

Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att utbildningsnämnden delvis
har en ändamålsenlig ekonomistyrning som säkerställer god ekonomisk planering och
uppföljning.

Den sammanfattande bedömningen gör vi utifrån bedömningar av revisionsfrågorna som
redovisas löpande i rapporten. Nedan ses den översiktliga bedömningen av varje revisionsfråga.

Revisionsfråga Bedömning

1. Har socialnämnden och
utbildningsnämnden en tillräckligt väl
fungerande ekonomistyrning?

Socialnämnden
Ja

Utbildningsnämnden
Delvis

2. Bedrivs äldreomsorgen och
grundskoleverksamheten på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt och hur säkerställs det?

Socialnämnden
Ja

Utbildningsnämnden
Delvis

3. Hanteras prioriteringar och målkonflikter
på ett ändamålsenligt sätt?

Socialnämnden
Ja

Utbildningsnämnden
Ja

4. Finns relevanta nyckeltal/mätetal för att
styra och följa upp effektiviteten i
äldreomsorgen och
grundskoleverksamheten?
Hur har de valts ut och hur följs de upp?

Socialnämnden
Ja

Utbildningsnämnden
Delvis

1
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5. Är bakomliggande orsaker till
nettokostnadsavvikelserna identifierade och
hanterade på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt?

Socialnämnden
Ja

Utbildningsnämnden
Ja

Rekommendationer
Utifrån de iakttagelser och bedömningar vi har gjort i denna granskning lämnar vi följande
rekommendationer till utbildningsnämnden:

● Vid framtagandet av ny resursfördelningsmodell bör nämnden säkerställa att det skapas en
manual i syfte att minska personberoende.

● Säkerställ att den nya kvalitetsmodellen möjliggör analyser som visar på kopplingen mellan
resurser och kvalitet (effektivitet).

● Jämför utfall av nyckeltal mot strukturellt liknande kommuner snarare än riket för att öka
jämförbarheten vid analys av nämndens verksamheter.

2
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
PwC genomförde på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna en nulägesanalys av
nettokostnaderna i Knivsta kommuns kärnverksamheter. I analysen gjordes en jämförelse med
standardkostnaden enligt Kolada och jämförelse av kommunens nettokostnader med
motsvarande för kommuner med likartad struktur/förhållanden.

Nulägesanalysen visade att kommunen bedriver kärnverksamheten till en kostnad som
överstiger förväntad nivå med 92,7 miljoner. Kommunen prioriterar ner förskola och
skolbarnomsorg för grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg, individ och familjeomsorgen (IFO)
och LSS. Äldreomsorgen och IFO bedrevs till kostnader som översteg vad som som förväntades
utifrån kommunens struktur och genomsnittlig ambition och effektivitet. Även grundskolan
uppvisade kostnader som översteg det förväntade.

Kommunens revisorer har utifrån genomförd nulägesanalys bedömt det angeläget att göra en
fördjupad analys/granskning av grundskola, äldreomsorg och IFO.

1.2 Nettokostnadsavvikelser
I tabellen nedan presenteras en sammanställning av Knivsta kommuns nettokostnader och
nettokostnadsavvikelser för 2021. I likhet med tidigare rapporterad nulägesanalys ser vi att
grundskola, äldreomsorg samt IFO-verksamheten fortsatt redovisar kostnader som överstiger de
förväntade kostnaderna utifrån kommunens struktur och genomsnittlig ambition och effektivitet.
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Nettokostnadsavvikelser inom äldreomsorg under perioden 2017-2021
Nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorgen visar på en nedåtgående trend under perioden.
Totalt sett har avvikelsen minskat med 28,6 procentenheter under perioden 2017-2021. Sedan
2019 har avvikelsen minskat med 15,6 procentenheter, men nettokostnaden är fortsatt hög i
förhållande till förväntad kostnad.  Avvikelsen beror främst på en hög andel invånare 65+ år i
särskilda boendeformer, vilket överstiger andelen i jämförbara kommuner.

Nettokostnadsavvikelser inom grundskola under perioden 2017-2021
Nettokostnadsavvikelsen för grundskoleverksamheten visar på en nedåtgående trend mellan
2019 och 2021, där avvikelsen har minskat med 6,6 procentenheter. Nettokostnaden överstiger
dock fortfarande förväntad kostnad, där vi ser att det främst är kostnaden per elev inom
grundskola som är högre än i jämförbara kommuner. En jämförelsevis hög andel av kostnaderna
går till lokalkostnader och övrigt.
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Nettokostnadsavvikelser inom individ- och familjeomsorg under perioden 2017-2021
År 2019 ökade nettokostnadsavvikelsen för IFO-verksamheten drastiskt från 8,3 till 49,0 procent.
Nettokostnadsavvikelsen visar därefter på en nedåtgående trend mellan 2019 och 2021 då den
minskat med 11,2 procentenheter sedan 2019. Nettokostnaden är fortsatt hög i förhållande till
förväntad kostnad. Det är främst kostnaden för barn- och ungdomsvården som är högre än i
jämförbara kommuner, där en jämförelsevis hög andel av kostnaderna går till öppna insatser.

1.3 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden och utbildningsnämnden har en
tillräcklig och ändamålsenlig ekonomistyrning som säkerställer god ekonomisk planering och
uppföljning.

För att besvara syftet med granskningen har följande revisionsfrågor formulerats:
1. Har socialnämnden och utbildningsnämnden en tillräckligt väl fungerande ekonomistyrning?
2. Bedrivs äldreomsorgen och grundskoleverksamheten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt

och hur säkerställs det?
3. Hanteras prioriteringar och målkonflikter på ett ändamålsenligt sätt?
4. Finns relevanta nyckeltal/mätetal för att styra och följa upp effektiviteten i äldreomsorgen och

grundskoleverksamheten? Hur har de valts ut och hur följs de upp?
5. Är bakomliggande orsaker till nettokostnadsavvikelserna identifierade och hanterade på ett

effektivt och ändamålsenligt sätt?

1.5 Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer samt analys av för
granskningen relevanta nyckeltal och verksamhetsdata inom valda verksamheter.

Inom ramen för granskningen har följande funktioner intervjuats:
● Ordförande, utbildningsnämnden
● Utbildningschef, utbildningskontoret
● Verksamhetschef, grundskola
● Förvaltningsekonom, utbildningskontoret
● Ordförande, socialnämnden
● 1a vice ordförande, socialnämndens
● Socialchef, vård- och omsorgskontoret

Dessa personer har haft möjlighet att sakgranska innehållet i rapporten.
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2. Granskningsresultat
I följande avsnitt redovisas de iakttagelser och bedömningar som vi har gjort kopplat till
respektive revisionsfråga.

2.1 Ekonomistyrning

Revisionsfråga 1: Har socialnämnden och utbildningsnämnden en tillräckligt väl fungerande
ekonomistyrning?

2.1.1 Iakttagelser

Kommunövergripande
Inom ramen för granskningen har vi tagit del av Knivsta kommuns Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv som beslutades i september 2021. Enligt
riktlinjen har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för god ekonomisk hushållning.
Nämnderna har detta ansvar inom sitt område och inom ramen för sin budget. Vi har även tagit
del av två kompletterande beskrivningar av arbetsgång vid underskott samt rutin och regler för
framtagande av budget och ekonomisk planering.

Nämnderna ansvarar för följande åtaganden vid prognostiserat underskott:

● Att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och inom tilldelad ram
● Att anmäla ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen som information
● Att vid prognostiserat underskott begära in och besluta om åtgärder som behöver vidtas för

att nå budget i balans, samt fortlöpande redovisa åtgärder till kommunstyrelsen tills budget i
balans råder

● Att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder samt att redovisa vidtagna åtgärder

Ansvarig enhetschef ska följa upp den egna verksamheten enligt fastställd plan och förklara
avvikelser mot budget, såväl underskott som överskott. Förvaltningschef och enhetschef ska
sedan diskutera åtgärder för budget i balans vid prognostiserat underskott.

Uppföljning ska levereras till nämnden enligt fastställd plan och nämnden ska begära in
handlingsplan vid prognostiserat underskott för nämnden som helhet samt anmäla uppföljningen
till kommunstyrelsen som information. Ansvarig enhetschef ska sammanställa förslag till åtgärder
för att vid årets slut uppnå ekonomisk balans och förvaltningschef ska sammanställa
verksamhetens åtgärdsförslag. Handlingsplan ska upprättas av förvaltningschef tillsammans med
nämndordförande. Åtgärderna i handlingsplanen ska vara konkreta, konsekvensbeskrivna,
tidssatta och tillräckliga för att hålla budget.

Förvaltningschef ska föredra handlingsplan för nämnd vid sammanträdet som ligger närmast
efter det att prognosen behandlades. Nämnd beslutar om handlingsplan innehållande åtgärder.
Nämnd ska anmäla handlingsplan till kommunstyrelsen och förvaltningschef ska löpande
redovisa vidtagna åtgärder till nämnden tills budget i balans uppnås. Nämnden ska i sin tur
löpande rapportera vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen tills budget i balans råder.

Vad gäller kompensation till socialnämnden och utbildningsnämnden tilldelar kommunfullmäktige
resurser bland annat utifrån volym- och prisuppräkning. Volymuppräkning ges utifrån förändring
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inom relevanta målgrupper och prislapp. Grunden för indexuppräkning ges utifrån SKR:s pris-
och löneuppräkning.

Socialnämnden
Socialnämnden har en tydlig ekonomisk styrkedja vid eventuella underskott. De senaste åren har
det inte varit aktuellt att arbeta enligt denna styrkedja eftersom nämnden redovisat överskott.

Socialnämnden har en ny uppföljningsmodell sedan 2019 där ansvarsutkrävandet är tydligare.
De har även en tydlig ansvarskedja gällande kvalitativ måluppföljning och ekonomistyrning från
första linjens chef till socialchef genom enhetschef och områdeschef. Kraven har ökat gällande
analys av utfall och beskrivning av prognos. Budgetansvariga chefer ska ha kontroll och ges
möjlighet att förklara eventuella avvikelser. Vid intervjuer framhålls att det långsiktiga arbetet
premieras. Nämnden har exempelvis satsat på uppsökande verksamheter, öppenvårdsinsatser
och minskat inhyrda konsulter.

Utbildningsnämnden
Inom utbildningsnämnden pågår ett arbete med att göra om resursfördelningen inom förskola och
grundskola mot bakgrund av överskott år 2021. De har identifierat att modellen inte kompenserar
åk 7-9 tillräckligt. I nuvarande modell kompenseras åk 6-9 med 15 procent högre grundbelopp
exklusive lokaler än F-5. Lokaler är centralt finansierade inom utbildningsförvaltningen, vilket
stärker likvärdigheten då kostnaden inte direkt påverkar elevpengen.

Vi har tagit del av den nuvarande resursfördelningsmodellen och utfall. Modellen består bland
annat av centrala poster och grundbelopp. I modellen framgår att fristående huvudmän erhåller 3
procent administrationspåslag samt 6 procent i momskompensation. Vi noterar att excelmodellen
består av hårdkodade värden vilket innebär att det inte går att härleda vissa beräkningar. Det
finns även beskrivningar som är svåra att tolka för utomstående, exempelvis kommentarer kring
enskilda tjänstepersoner och hänvisningar till andra budgetfiler.

Vid intervjuer beskrivs att det finns tydlighet och transparens kring volymkompensationen och att
ramen består av volymer (faktisk volym) och en indexuppräkning, vilket även kan utläsas i
styrande dokument. Enligt resursfördelningsmodellen uppgår indexuppräkningen år 2022 till 2,1
procent.

2.1.2 Bedömning

Har socialnämnden och utbildningsnämnden en tillräckligt väl fungerande ekonomistyrning?

Socialnämnden

Vi bedömer att revisionsfrågan avseende om det finns en tillräckligt väl fungerande
ekonomistyrning som uppfylld. Socialnämnden har en tydlig ansvarskedja för kvalitativ
måluppföljning och ekonomisk styrning. Nettokostnadsavvikelsen inom äldreomsorgen och IFO
har minskat de senaste åren, samtidigt som ett långsiktigt arbete för att öka öppenvårdsinsatser
och minska exempelvis kostnaden för inhyrda konsulter prioriteras.

8

  2022-10-31 14:02:24 UTCSignerat 3834214 13 / 25Oneflow ID Sida



 § 13 Mottagande av revisionsapport Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet - SN-2023/27-1 Mottagande av revisionsapport Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet : revisionsrapport Granskning av effektivitet inom äldreomsorg

Utbildningsnämnden

Vi bedömer att revisionsfrågan avseende om det finns en tillräckligt väl fungerande
ekonomistyrning som delvis uppfylld. Bedömningen görs utifrån att det finns skolor som har
svårt att hålla budget och går med underskott, samtidigt som grundskolan redovisade ett
överskott år 2021, vilket tyder på att resursfördelningsmodellen och styrningen inte fungerar fullt
ut. Vi noterar att modellen innehåller hårdkodade värden samt kommentarer som är svåra att
härleda. Detta i kombination med att det saknas en manual för resursfördelningsmodellen gör att
modellens funktion riskerar att bli personberoende. Det framkommer dock att det pågår ett arbete
med att göra om resursfördelningsmodellen. Nämnden bör säkerställa att det finns en aktuell och
tydlig manual till den justerade modellen.

2.2 Drift och kontroll av äldreomsorg och grundskoleverksamhet

Revisionsfråga 2: Bedrivs äldreomsorgen och grundskoleverksamheten på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt och hur säkerställs det?

2.2.1 Iakttagelser

Socialnämnden
Socialförvaltningen presenterar utvalda nyckeltal i Kolada till socialnämnden årligen. Uppföljning
och målsättning av nyckeltal och volymer från verksamhetssystemet görs för ca 20 indikatorer
sedan 2019. Enligt uppgift från intervju har detta utökades antalet nyckeltal skett under 2019 och
uppföljning sker två gånger per år. I socialnämndens verksamhetsplan 2022 målsätts bland annat
nyckeltal som avser antal brukare inom respektive verksamhet, biståndsbedömd tid, antal köpta
platser samt antal vårddygn.

Ett utvecklingsområde som lyfts vid intervju är kostnaden inom äldreomsorg, där socialnämnden
har noterat att kostnaden per brukare är förhållandevis låg samtidigt som nettokostnaden ligger
över referenskostnaden (förväntad kostnad utifrån kommunens struktur). En möjlig förklaring till
detta som lyfts fram vid intervju är att kommunen har yngre brukare än riksgenomsnittet, vilket
påverkar strukturen. En åtgärd som vidtogs 2020 för att minska kostnaden inom hemtjänst var
justerade tidsschabloner för enskilda insatser, vilket minskade antalet biståndsbedömda timmar.
För närvarande pågår ett arbete med att bygga om befintliga särskilda boenden för att minska
kostnaden per brukare. På kort sikt förväntas detta öka kostnaden, men långsiktigt förväntas
socialnämnden uppnå stordriftsfördelar och lägre driftskostnader.

Utbildningsnämnden
Inom utbildningsnämnden pågår ett arbete med att utveckla en kvalitetsmodell för att fånga upp
kopplingen mellan resurs och kvalitet. Det framhålls att sambanden ofta är komplexa, exempelvis
att en högre lärartäthet inte nödvändigtvis leder till högre resultat. Utbildningsnämnden tillämpar
nyckeltal för att följa upp verksamheten. I verksamhetsberättelsen 2021 följs följande nyckeltal
upp inom grundskolan:
● Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor
● Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl.nyinvandrade och okänd

bakgr.), kommunala skolor
● Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar
● Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar

9

  2022-10-31 14:02:24 UTCSignerat 3834214 14 / 25Oneflow ID Sida



 § 13 Mottagande av revisionsapport Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet - SN-2023/27-1 Mottagande av revisionsapport Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet : revisionsrapport Granskning av effektivitet inom äldreomsorg

Nämnden följer således främst upp nyckeltal avseende behörighet, andel som uppnått
kunskapskraven och trygghetsmätningar bland eleverna. Målsättningen är att nyckeltalen ska
vara 100 procent och utfallet jämförs mot riket. I förhållande till riket redovisade Knivsta högre
utfall år 2020. Vidare utgår uppföljningsarbetet inom utbildningsnämnden från ett årshjul där det
framgår vilken information som ska presenteras under året.

Under respektive kategori finns underkategorier som specificerar vilka aktiviteter/informations-
punkter som genomförs under året.

2.2.2 Bedömning

Bedrivs äldreomsorgen och grundskoleverksamheten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och
hur säkerställs det?

Socialnämnden
Vi bedömer revisionsfrågan avseende om äldreomsorgen bedrivs på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt som uppfylld. Uppföljning och målsättning av nyckeltal och volymer sker
årligen, vilket utgör grunden för eventuella åtgärder. Nämnden har vidtagit ett antal åtgärder för
att minska kostnaderna på lång sikt som säkerställer god kvalitet inom verksamheten.

Utbildningsnämnden

Vi bedömer revisionsfrågan avseende om grundskoleverksamheten bedrivs på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt som delvis uppfylld. Analyser och kopplingar mellan kvalitet
och kostnad presenteras inte i dagsläget, men det pågår ett arbete med att utveckla en
kvalitetsmodell för att fånga upp kopplingen mellan resurser och kvalitet. Vi noterar även att
utfallet av nyckeltal jämförs mot riket, men det vore även av intresse att analysera resultat i
förhållande till strukturellt jämförbara kommuner.
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2.3 Prioriteringar och målkonflikter

Revisionsfråga 3: Hanteras prioriteringar och målkonflikter på ett ändamålsenligt sätt?

2.3.1 Iakttagelser

Övergripande
Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning beskriver hur Knivsta kommun på en övergripande
nivå leds av kommunens vision och kommunfullmäktiges långsiktiga mål och uppdrag.
Kommunens verksamheter styrs därtill av Mål och budget som fastställs av kommunfullmäktige,
vilken innehåller angivna ramar/anslag för verksamheterna för året. Målen utgår från kommunens
vision, den regionala utvecklingsstrategin och Agenda 2030. Därefter beslutar nämnderna om
mål inom det egna ansvarsområdet. Eventuella befarade överskridanden av dessa ramar ska
hanteras inom nämndens totalram.

På en övergripande nivå beskriver kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning att
graden av måluppfyllelse bestäms av tillgängliga resurser, där ekonomin sätter gränser som
förutsätter optimalt nyttjande av resurser. Vid eventuell resursbrist ska därtill tvingande nivåer
enligt lagstiftning samt myndighetskrav prioriteras.

Socialnämnden
Vid intervjuer lyfter tjänstepersoner inom socialförvaltningen att det genomförs särskilda
prioriteringar för heltid som norm, välutbildad personal och god kontinuitet inom hemtjänsten
eftersom detta skapar förutsättningar för ökad kvalitet.

Kopplat till ovanstående prioriteringar och nämndens beslutade mål uppstår ett antal
målkonflikter. En målkonflikt berör kommunens handlingsplan om att införa heltid som norm
kontra budget och ekonomi. Socialnämnden värnar om heltid som norm ur ett kvalitetsperspektiv,
men det skapar utmaningar ur ett ekonomiskt perspektiv. Heltidstjänster leder till fasta kostnader
och det blir svårare att anpassa resurserna och kostnaderna utifrån behov. Det framkommer att
nämnden inte får extra medel från kommunfullmäktige för att finansiera heltidstjänster.

En annan målkonflikt handlar om produktivitet kontra kontinuitet. Ett nämndmål är att brukartiden
i förhållande till total arbetstid ska vara hög, samtidigt som nämnden vill skapa god kontinuitet ute
hos brukarna. Detta leder bland annat till svårigheter vid schemaläggning. Vid intervjuer
framkommer att det pågår ett arbete för att hantera detta på ett bättre sätt.

Utbildningsnämnden
Vid intervjuer lyfter tjänstepersoner inom utbildningsförvaltningen att det genomförs särskilda
prioriteringar för digitalisering, likvärdighet, elevhälsa, barn i behov av särskilt stöd och särskilda
undervisningsgrupper. Det uttrycks vid intervjuer med förvaltningen att de två sistnämnda
prioriteringarna kan leda till minskade resurser för övriga elever.

Utifrån utbildningsnämndens mål och prioriteringar förmedlas en målkonflikt för heltid som norm
kontra budget. Heltidstjänster beskrivs skapa utmaningar särskilt på mindre enheter där det vore
mer effektivt och optimalt med en lägre tjänstgöringsgrad. Det blir således kostnadsdrivande att
ha heltid som norm. Nämnden får ingen särskild kompensation från kommunfullmäktige för detta.

Statsbidrag kan innebära målkonflikter då bidragen är oförutsägbara och behöver användas inom
en angiven period. Nämnden tenderar att flytta över statsbidrag i projektkonton för att inte
använda dem till resurser de inte behöver. Det finns även risk att bidragen resulterar i projekt
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med långsiktiga kostnader som inte täcks när bidragen försvinner.

Vid analys av kostnad per grundskoleelev framkommer att lokalkostnaden är hög, samtidigt som
utbildningskostnad i form av löner samt lärartätheten är låg i jämförelse med jämförbara
kommuner och riksgenomsnittet.

2.3.2 Bedömning

Hanteras prioriteringar och målkonflikter på ett ändamålsenligt sätt?

Socialnämnden

Vi bedömer revisionsfrågan avseende hantering av prioriteringar och målkonflikter som
uppfylld. Vi kan se att det finns övergripande riktlinjer för hur prioriteringar ska göras. Inom
socialnämnden görs prioriteringar som främjar ökad kvalitet, bland annat på bekostnad av ökade
kostnader. Vidare framkommer ett antal målkonflikter som till viss del hanteras.

Utbildningsnämnden

Vi bedömer revisionsfrågan avseende hantering av prioriteringar och målkonflikter som
uppfylld. Inom utbildningsnämnden görs prioriteringar av resurser inom ett antal övergripande
områden såsom digitalisering och elevhälsa, samt ett par riktade prioriteringar mot barn i behov
av särskilt stöd och särskilda undervisningsgrupper. Detta riskerar att leda till att en viss del av
resurserna resurserna minskar för övriga elever. Vi noterar exempelvis att lärartätheten är låg i
jämförelse med strukturellt liknande kommuner.

Det framkommer därtill att heltid som norm exempelvis skapar konflikter kopplat till möjligheterna
för effektivt resursutnyttjande på mindre enheter. Nämndens rådighet över heltid som norm är
dock begränsad.

Vi noterar att oförutsägbara statsbidrag i regel överförs till projektkonton. Vi ser att denna
hantering riskerar att skapa situationer där resurserna inte används på ett optimalt sätt.

2.4 Uppföljning av effektivitet inom äldreomsorgen och grundskoleverksamheten

Revisionsfråga 4: Finns relevanta nyckeltal/mätetal för att styra och följa upp effektiviteten i
äldreomsorgen och grundskoleverksamheten? Hur har de valts ut och hur följs de upp?

2.4.1 Iakttagelser

Övergripande om uppföljning av effektivitet
I rapporten Framtid Knivsta - Nyckeltalsrapport 2023 presenteras nyckeltal för perioden
2014-2020. Rapporten innehåller sammanställningar och analys av kostnader och
nettokostnadsavvikelser för flertalet kommunala verksamheter i Knivsta kommun. Rapporten
sammanställs centralt inom kommunen och presenterar därmed en objektiv bild av
verksamheternas resultat under perioden.

Därtill följs ett antal nyckeltal/mätetal årligen för respektive nämnd, vilka rapporteras i
nämndernas verksamhetsberättelser. Dessa nyckeltal är kopplade till mål satta av
kommunfullmäktige samt specifika mål satta inom respektive nämnd.
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Socialnämnden
I nyckeltalsrapporten Framtid Knivsta framkommer att verksamheterna inom äldreomsorgen
redovisade ett högt kostnadsläge under perioden 2014-2020. Nettokostnadsavvikelsen var som
störst år 2017 (39,7 procent) och har därefter successivt minskat. Enligt inrapporterad statistik i
Kolada uppgick nettokostnadsavvikelsen år 2021 till 11,1 procent, motsvarande 13,4 miljoner
kronor över förväntad kostnad. Nettokostnadsavvikelsen visar således på en tydligt minskande
trend, främst sedan 2019. I jämförelse med referenskostnad är kostnadsläget ändock fortsatt
högt.

IFO-verksamhetens nettokostnad låg under den förväntade kostnaden under perioden 2014 till
2016. Under 2017 och 2018 redovisades en kostnad som översteg den förväntade kostnaden.
Under 2019 ökade nettokostnadsavvikelsen drastiskt och har sedan dess legat på höga nivåer.
Enligt inrapporterad statistik i Kolada uppgick nettokostnadsavvikelsen år 2021 till 37,8 procent,
motsvarande 19,5 miljoner kronor över förväntad kostnad. Nettokostnadsavvikelsen visar
således på ett högt kostnadsläge som minskat något sedan 2019 .

Vid intervjuer med tjänstepersoner och politiker framkommer en bild av att arbetet med nyckeltal
samt rapportering förbättrats de senaste åren med fler nyckeltal och tydligare samt mer
kontinuerlig rapportering och uppföljning. Socialförvaltningen har en stående punkt för
rapportering på nämndens sammanträdanden där avvikelser rapporteras löpande. Inför
budgetarbetet avsätts tid där nämnden får ta del av statistik från kolada genom rapporter från
enhetschefer inom förvaltningen.

Vi har inom ramen för granskningen även tagit del av underlag över nettokostnadsavvikelser
inom socialtjänstens område under år 2021, vilket tagits fram av socialförvaltningen för att
presenteras för nämnden. Uppställningen av nyckeltal utgår från Koladas redovisning och
nämnden följer upp samma nyckeltal vid delår och helår.

Utbildningsnämnden
I nyckeltalsrapporten Framtid Knivsta framkommer att kostnaden per elev för grundskolan ökat
successivt under perioden 2014-2020. Nettokostnadsavvikelsen var som högst 2019, och har
därefter minskat under 2020. Enligt inrapporterad statistik i kolada minskade avvikelsen även
under 2021, då den uppgick till 7,1 procent motsvarande 23,8 miljoner kronor över förväntad
kostnad. En förklaring till det höga kostnadsläget är att lokalkostnaderna är höga.

Inom grundskolan utgår kommunens systematiska utvecklingsarbete från ett årshjul där
verksamhetens resultat följs upp och utvärderas. Nämnden får rapporter med en viss frekvens
utifrån årshjulet. Vi har inte tagit del av någon ytterligare beskrivning av hur arbetet med årshjulet
ser ut när det gäller typ av rapportering, uppföljning eller frekvens.

Vid intervjuer framkommer att nämnden styr mycket på prognoser, vilka presenteras från
förvaltningen vid varje nämndsmöte. Därtill styr nämnden på kvalitet, där målet är att alla ska
vara behöriga till gymnasiet.

Vi ser att utbildningsnämnden har få nyckeltal för att följa upp grundskoleverksamheten. Det
framkommer att resultat följs ned till enhetsnivå, där nämnden främst tittar på kvalitetsparametrar
såsom meritvärde och behörighet till gymnasiet. Om något resultat avviker får förvaltningen i
uppdrag att undersöka det närmare. Vid tiden för granskningen pågår ett utvecklingsarbete för att
på ett bättre sätt följa verksamheten utifrån ett kvalitetsperspektiv.
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2.4.2 Bedömning

Finns relevanta nyckeltal/mätetal för att styra och följa upp effektiviteten i äldreomsorgen och
grundskoleverksamheten? Hur har de valts ut och hur följs de upp?

Socialnämnden

Vi bedömer revisionsfrågan avseende uppföljning av effektivitet inom
grundskoleverksamheten som uppfylld. Granskningen visar att nämnden utvecklat sitt arbete
de senaste åren genom att bland annat tillämpa fler relevanta nyckeltal för att styra och följa
effektiviteten inom äldeomsorgen. Utgångspunkten är relevanta offentliga nyckeltal. Det finns en
tydlig struktur för rapportering och uppföljning av resultat från förvaltning till nämnd, vilket
möjliggör justeringar och åtgärder vid behov. Vi noterar att kostnadsläget för äldreomsorgen är
fortsatt högt, men nettokostnadsavvikelsen visar en minskande trend.

Utbildningsnämnden

Vi bedömer revisionsfrågan avseende uppföljning av effektivitet inom
grundskoleverksamheten som delvis uppfylld. Utbildningsnämnden följer förhållandevis få
nyckeltal inom grundskoleverksamheten som främst fokuserar på betyg och kostnader. Vi
bedömer således att det i nuläget saknas relevanta nyckeltal för att följa verksamhetens
effektivitet på ett ändamålsenligt sätt. Vi noterar att det pågår ett utvecklingsarbete kring detta.

2.5 Orsaker till kostnadsutvecklingen

Revisionsfråga 5: Är bakomliggande orsaker till nettokostnadsavvikelserna identifierade och
hanterade på ett effektivt och ändamålsenligt sätt?

2.5.1 Iakttagelser

Övergripande
Knivsta kommun har lägst medelålder i riket, med ett snitt på totalt 37 år. Detta innebär att
kommunen har ett förhållandevis lågt antal äldre, samtidigt som en växande befolkning leder till
ett ökande antal barn och unga samt äldre. Sedan kommunen bildades den 1 januari 2003 har
kommunens kostnader bland annat drivits av byggnationer. Kommunen har även en stor
landsbygd vilket påverkar kostnadsbilden.

Med hänsyn till omvärldsläget påverkas kommunens verksamheter framöver av bland annat hög
inflation, vilket är en övergripande kostnadsdrivande faktor som behöver hanteras.

Socialnämnden
Nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorgen visar på en negativ trend. Kostnadsläget är ändock
högt i förhållande till förväntad kostnad.

I dokumentet framtid Knivsta beskrivs att åldersgruppen 80+ förväntas öka med cirka 43 procent
mellan år 2019 och 2025. Detta innebär att behovet av hemtjänst och boende förväntas öka,
vilket framöver kan kräva investeringar. Det pågår ett arbete med ombyggnation av ett
äldreboende för att utöka antalet platser per avdelning, vilket på sikt kan minska kostnaden per
individ genom ökade stordriftsfördelar. Det framkommer även att det planeras för ett nytt
kommunalt gruppboende.

Kommunen har en hög fördelning av gemensamma kostnader utifrån RS-nyckeln till vård och
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omsorg, år 2021 uppgick fördelningen till 5,9 procent. Vid intervjuer framgår att en annan orsak
till det höga kostnadsläget inom äldreomsorgen är en hög andel utbildad omsorgspersonal och
höga ambitionsnivåer för heltid som norm.

Även IFO-verksamheten har höga nettokostnader. Detta har bland annat drivits av att kommunen
haft många externa placeringar och kostnader för inhyrd bemanning. Vid intervjuer framkommer
det att detta hanterats genom att inrätta fler tjänster inom socialtjänsten för att minska antalet
konsulter. Kommunen har även utökat verksamheter inom öppenvård, vilket inneburit ökade
kostnader. Under 2022 har nämnden därtill dyra punktkostnader för barn och unga till följd av
förelägganden från IVO. Framöver kan kostnaderna inom IFO drivas på till följd av att antalet
anmälningar från regionen ökar i spåren av pandemin, vilket framförallt bedöms innebära fler
placeringar av vuxna.

Utbildningsnämnden
Nettokostnadsavvikelsen för grundskolan visar på en negativ trend, men kostnadsläget är
fortfarande högt i förhållande till förväntad kostnad.

En orsak till kostnadsläget inom grundskolan är tillväxttakten inom kommunen vilket leder till ökat
behov av skollokaler. Vid genomförda nybyggnationer har kommunen prioriterat att investera i
lokaler med god standard vilket är kostsamt på kort sikt, men förväntas få goda effekter på lång
sikt. Det pågår nu ett arbete för att sänka de årliga lokalkostnaderna genom att exempelvis
förlänga avskrivningstider, justera internränta och förbättra nyttjandet av befintliga lokaler.
Framöver förväntas det uppstå behov av ytterligare skollokaler för att möta behoven hos den
växande befolkningen. Vid intervjuer framgår att förvaltningen löpande följer
befolkningsutvecklingen och storleken på kommande årskullar.

Även inom pedagogisk verksamhet har kommunen en hög fördelning av gemensamma
kostnader utifrån RS-nyckeln, år 2021 uppgick fördelningen till 6,9 procent.

Inom kommunen finns även en ökande grupp barn med större behov vilket innebär högre
kostnader i form av tilläggsbelopp och stödresurser. Nämnden har en rutin för tilläggsbelopp som
utgår från Skolverket.

En annan kostnadsdrivande mekanisk som är svår att prognostisera och påverka är
semesterlöneskulder. Det uttrycks att nämnden skulle behöva en bättre metod och process för att
hantera detta.

2.5.2 Bedömning

Är bakomliggande orsaker till nettokostnadsavvikelserna identifierade och hanterade på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt?

Socialnämnden

Vi bedömer revisionsfrågan avseende hantering av orsaker till nettokostnadsavvikelserna
som uppfylld. Inom äldreomsorgen har orsakerna till det höga kostnadsläget identifierats och
hanterats på ett adekvat sätt. Framöver planeras flera åtgärder för att på sikt hålla kostnaderna
nere. För IFO-verksamheten är kostnaderna däremot fortsatt höga. Ett antal åtgärder har
vidtagits såsom inrättande av fler tjänster inom socialtjänst för att minska behovet av konsulter.
Kostnaderna riskerar att drivas av faktorer som Socialnämnden inte fullt ut kan påverka, såsom
förelägganden från IVO, ökade anmälningar samt placeringar. Vi bedömer därmed att det är av
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vikt att Socialnämnden fortsatt arbetar för att hantera kostnaderna och minska behovet av
externa placeringar och inhyrd bemanning.

Utbildningsnämnden

Vi bedömer revisionsfrågan avseende hantering av orsaker till nettokostnadsavvikelserna
som uppfylld. Grundskoleverksamheten påverkas av ett ökande antal barn, vilket ställer krav på
skollokaler och personal. I det fortsatta utvecklingsarbetet med resursfördelningsmodellen samt
kvalitetsmodellen bör nämnden beakta nettokostnadsavvikelsen och bakomliggande orsaker.
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3. Revisionell bedömning och
rekommendationer
3.1 Revisionell bedömning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Knivsta kommun har PwC fått i uppdrag att göra
en fördjupad analys/granskning av grundskola, äldreomsorg och IFO. Syftet med granskningen
är att bedöma om socialnämnden och utbildningsnämnden har en tillräcklig och ändamålsenlig
ekonomistyrning som säkerställer god ekonomisk planering och uppföljning.

Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att socialnämnden har en
ändamålsenlig ekonomistyrning som säkerställer god ekonomisk planering och uppföljning.

Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att utbildningsnämnden delvis
har en ändamålsenlig ekonomistyrning som säkerställer god ekonomisk planering och
uppföljning.

Den revisionella bedömningen grundar sig på iakttagelser och bedömningar utifrån
nedanstående revisionsfrågor. Bedömning för respektive revisionsfråga redovisas löpande i
rapporten under respektive avsnitt.

Revisionsfråga Bedömning

1. Har socialnämnden och
utbildningsnämnden en tillräckligt väl
fungerande ekonomistyrning?

Socialnämnden
Ja

Utbildningsnämnden
Delvis

2. Bedrivs äldreomsorgen och
grundskoleverksamheten på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt och hur säkerställs det?

Socialnämnden
Ja

Utbildningsnämnden
Delvis

3. Hanteras prioriteringar och målkonflikter
på ett ändamålsenligt sätt?

Socialnämnden
Ja

Utbildningsnämnden
Ja
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4. Finns relevanta nyckeltal/mätetal för att
styra och följa upp effektiviteten i
äldreomsorgen och
grundskoleverksamheten?
Hur har de valts ut och hur följs de upp?

Socialnämnden
Ja

Utbildningsnämnden
Delvis

5. Är bakomliggande orsaker till
nettokostnadsavvikelserna identifierade och
hanterade på ett effektivt och ändamålsenligt
sätt?

Socialnämnden
Ja

Utbildningsnämnden
Ja

3.2 Rekommendationer

Utifrån de iakttagelser och bedömningar vi har gjort i denna granskning lämnar vi följande
rekommendationer till utbildningsnämnden:

● Vid framtagandet av ny resursfördelningsmodell bör nämnden säkerställa att det skapas
en manual i syfte att minska personberoende.

● Säkerställ att den nya kvalitetsmodellen möjliggör analyser som visar på kopplingen
mellan resurser och kvalitet (effektivitet).

● Jämför utfall av nyckeltal mot strukturellt liknande kommuner snarare än riket för att öka
jämförbarheten vid analys av nämndens verksamheter.

18

  2022-10-31 14:02:24 UTCSignerat 3834214 23 / 25Oneflow ID Sida



 § 13 Mottagande av revisionsapport Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet - SN-2023/27-1 Mottagande av revisionsapport Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet : revisionsrapport Granskning av effektivitet inom äldreomsorg

2022-10-25

Peter Alm
Uppdragsledare

Per Larson
Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Knivsta kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.
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Bilaga - Förteckning över
granskad dokumentation

i. Styrande dokument, rutiner och riktlinjer

1. Resursfördelningsmodell för förskoleklass, grundskola och fritidshem

2. Styrmodell för Knivsta kommun KS-2021/196

3. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

4. Riktlinjer för tilläggsbelopp, Skolverket

ii. Kompletterande instruktioner

1. Ansvar och arbetsgång vid underskott
2. Stöd vid framtagande av budget och ekonomisk uppföljning

iii. Nyckeltalsrapporter

1. Framtid Knivsta - Nyckeltalsrapport 2023

2. Nettokostnadsavvikelse SN 18 maj 2021

3. Nettokostnadsavvikelse SN april 2021

4. Nettokostnadsavvikelse SN september 2021

5. Nettokostnadsavvikelse SN oktober 2021

iiii. Övrig dokumentation

1. Framtid i Knivsta  - Verksamhetsperspektiv 2023 med framtidsutblick

2. Förvaltningens yttrande avseende inriktningsbeslutet 2023, Socialnämnden

3. Konsekvensbeskrivning av kommunstyrelsens inriktningsbeslut gällande mål,
uppdrag, planeringsramar och investeringsplan för Socialnämndens verksamheter
2022-2025

4. Socialnämndens verksamhetsberättelse årsbokslut 2019

5. Resursfördelningsmodell Styrkort Grundskola 2021

6. Verksamhetsberättelse- och bokslut för Utbildningsnämnden 2021

7. Verksamhetsplan 2022 för Socialnämnden
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Handläggare 
Ekaterina Widén 

Tjänsteskrivelse 
2023-02-01 

Diarienummer 
SN-2023/29 

Förvaltningsekonom   

 

Socialnämnden 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämnden 2022 

 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämndens 
verksamheter. 

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

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens bokslut 2022 redovisar ett överskott på 5,5 miljoner kronor. För 
verksamhetsberättelse och årsbokslut, liksom kvalitetsberättelse, se bilagor. 

 

Bakgrund 

Nämnden är ålagd att redovisa verksamhetsberättelse och årsbokslut per december månad. 
Utifrån speciallagstiftning (SOSFS 2011:9) ansvarar socialnämnden även för uppföljning av 
det systematiska kvalitetsarbetet. Kvalitetsberättelsen för år 2022 är infogad i denna 
handling. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Socialnämnden redovisar ett överskott på 5,5 miljoner kronor för 2022. Nettokostnad 2022 
uppgår till 316 miljoner kronor, jämfört med 298 miljoner år 2021.  
Nämnd- och styrelseverksamhet, Förebyggande verksamhet SoL samt Insatser LSS i 
boende med särskild service redovisar budget i balans.  
Överskott finns inom LOV – hemtjänst och delegerad HSL, Vård & omsorg i 
ordinärt boende övrigt, Vård & omsorg i särskilt/ annat boende, Insatser LSS i ordinärt 
boende, Färdtjänst och riksfärdtjänst, Ifo, ekonomiskt bistånd, samt Flyktingmottagande. 
Underskott finns inom Ifo öppenvård och stöd, Ifo vård och stöd institution/annat boende, 
samt Arbetsmarknadsåtgärder.  
 
Socialnämnden har till viss del uppfyllt de av fullmäktige uppsatta målen och till viss del de 
nämndsspecifika målen. Se uppföljning av målen i handlingen.  
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2023-02-01 
Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämnden 2022 
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Catrin Josephson 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi. 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. 

 

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   

 

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 



 

 

 

 

Verksamhetsberättelse- och 
bokslut för 
Socialnämnden 

 

 

 

 

Antagen av Socialnämnden i februari 2023 
Avser Helår 2022  
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Nämndens uppdrag 

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, kommunal hälso- och 

sjukvård, insatser för personer med funktionsnedsättning, färdtjänst, riksfärdtjänst, 

flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar 

all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som 

kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra. 

Socialnämndens verksamheter förvaltas av Vård- och omsorgskontoret, antingen i egenregi eller i 

extern regi genom olika avtalsformer. Utöver gällande lagstiftning och regionala samt lokala 

styrdokument drivs och utvecklas socialnämndens verksamheter med Agenda 2030 som grund. 
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Omvärldsbevakning 

Året som gått 

Övergripande 
Året som gått har på många sätt präglats av förändring och omställning. Till vissa delar har arbetet 

behövt läggas om på grund av oväntade världshändelser, till andra delar på grund av identifierade 

behov i verksamheten. Ytterligare andra arbetsområden har behövt förändras på grund av ny 

lagstiftning eller på grund av ett ständigt utvecklingsarbete som lett till allt ifrån digitala 

förändringar till nya arbetsmetoder och uppgifter. 

Under året har fortlöpande omprioriteringar behövt göras på grund av flera vakanser på chefs- och 

specialisttjänster, samt nyrekryteringar av desamma. Mot slutet av året kan konstateras att detta 

till viss del försenat utvecklingen inom några områden, men det kan också konstateras att oerhört 

mycket av positivt utvecklingsarbete ändå kunnat genomföras och att verksamheterna har en stor 

förmåga att kunna lösa behov som uppstår på olika sätt. 

Även organisatoriskt har förändringar skett. Myndighetsområdet har under året gått från att bestå 

av tre enheter till fem enheter och inom utförarområdet förbereddes under året att gå från sex 

enheter till sju. 

 

Barn och unga 

Ett intensivt förbättringsarbete har under året genomförts på myndighetsenheten Barn och unga. 

Arbetet påbörjades utifrån kritik och föreläggande från IVO gällande utredningstider och övrig 

handläggning. Mycket arbete har fokuserats på att säkerställa att all myndighetsutövning utförs 

rättssäkert och inom angivna tidsramar. Personal som arbetar med mottagning har erhållit 

fördjupad utbildning i handläggning av förhandsbedömningar och all personal har bland annat 

erhållit utbildning i LVU, lex Lilla hjärtat och i barnsamtal. Tydligare rutiner för introduktion för 

nyanställda har upprättats liksom nya och förbättrade rutiner för egenkontroller. Enheten har 

genomfört en omorganisering, där barn och unga delats i två enheter: Barn och unga utredning, 

samt Barn och familj. Omorganiseringen möjliggör ett mer operativt och tydligt ledarskap från 

enhetschef. Det har varit viktigt att gå igenom grunderna för verksamheten inom Barn och Unga. 

Detta arbete har gjorts på ett framgångsrikt sätt, även om det ännu inte är helt klart. Viktiga delar 

som hanterats har varit att få ner utredningstider, vilket verksamheten lyckats med. Det andra större 

området har varit barnsamtal, vilket är ett arbete som varit mycket viktigt och också nu tydligt i 

fokus. 

Även inom öppenvården har arbetet med barn och unga utvecklats under året. En ny insats 

"ungdomscoach" kom igång inom Enheten för råd och stöd genom utökad, nyinrättad tjänst. I det 

uppsökande arbetet bland ungdomar - som nu pågått i ca 1,5 år - har samverkan med 

Utbildningskontoret och Kultur- och fritidskontoret systematiserats och bildat en gemensam 

"uppsökandegrupp". Det tidigare hemmasittande-projektet har fortsatt att utvecklas, innefattar nu 

samtliga skolor, och går under begreppet "problematisk skolfrånvaro". I detta arbete ingår såväl 

socialnämndens öppenvård som socialsekreterare, elevhälsan samt representation från regionen. 

Biståndsenheten har under året handlagt personlig assistans för flera små barn, vilket är ovanligt 

- men där är det för tidigt att säga om det är en ny grupp som ökar inom LSS eller om det är 

tillfälligheter. 
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Vuxna 
Missbruksområdet har ökat i omfång under året. Den ökning av orosanmälningar som märktes mot 

slutet av 2021 har fortsatt under hela året.  Vuxenenheten har arbetat med ambitionen att i första 

hand erbjuda stöd på hemmaplan, genom öppenvård eller stödboende, men externa placeringar har 

behövts i högre utsträckning än föregående år. 

Även inom socialpsykiatri har volymerna ökat. Boendestöd har till exempel stöttat totalt 105 

brukare under året, jämfört med 88 under föregående år. Även familjeteamsärendena har ökat - där 

enheten för Råd och stöd tillsammans med enheten för socialpsykiatri stöttar familjer där 

föräldrarna har psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. 

Det suicidpreventiva arbetet omfattar alla åldersgrupper och under året har arbetet bland annat 

innehållet utbildningssatsningar i "Första hjälpen till psykisk hälsa". Inom det hälsofrämjande 

området kan nämndens två öppna träffpunkter räknas: Lyckträffen och Stegen, vilka lyckosamt 

fortsatt sin verksamhet under året - på Lyckträffen till stor del genom de många volontärerna. 

Det fanns en oro att antalet ärenden och även summa av ekonomiskt bistånd skulle skjuta i höjden 

under 2022 med anledning av pandemin, men detta har inte varit fallet under året, bland annat på 

grund av satsningar på arbetsmarknadsåtgärder. Under hösten bildades nya enheten för 

arbetsmarknad och integration, där flera medarbetare flyttades från vuxenenheten och där 

ytterligare en medarbetare kommer att ansluta från Enheten för socialpsykiatri och stödboende och 

en medarbetare från Utbildningskontoret. Detta för att kunna ge ett samlat, sysselsättningsinriktat, 

stöd till de som på olika sätt står långt ifrån arbetsmarknaden. 

En annan organisatorisk förändring är att enheten som innehåller de olika LSS-insatserna delats i 

två: LSS boende och assistans LSS stöd och sysselsättning. Förändringen syftar till ett närmre 

ledarskap och kommer att gynna verksamheternas kvalitetsarbete ur ett brukarperspektiv och även 

attraktiviteten som arbetsgivare ur ett medarbetarperspektiv. 

På grund av kriget i Ukraina satsades mycket arbete under våren på att förbereda ett mottagande 

enligt massflyktsdirektivet, vilket sedan fungerade väl under sommaren. 

 

Äldre 
Ombyggnationen av Vilhelms gård genomfördes under året och vid årets slut har Estrids gård 

enbart en kortare tid av utlokaliseringen på Villa Ängby kvar innan även den verksamheten och 

brukare kan flytta tillbaka in i ombyggda lokaler. Genom förändringen har totalt 14 nya lägenheter 

tillskapats. Under året har ansökningarna om särskilt boende ökat markant. Ännu är det dock svårt 

att bedöma om inflödet är en kortvarig "post-covid-effekt" eller om detta är det nya normalläget. 

Motsvarande ökning ses inte inom hemtjänsten som istället minskat något. 

Ett mycket omfattande omställningsarbete i form av tillitsreformen inom hemtjänsten har pågått i 

projektform under 2022. Förändringen innebär att utformningen av insatserna görs av 

hemtjänstutföraren och brukaren gemensamt och att beställningen från biståndshandläggaren blir 

mindre detaljreglerad, men med tydliga mål och syften, i enlighet med IBIC (individens behov i 

centrum). Förändringen har inneburit att upplägget för brukarnas egenavgifter förändrats, vilket 

beslutades av kommunfullmäktige i augusti, samt att avtalsvillkoren för hemtjänstutförarna 

reviderats, vilket beslutades av socialnämnden i november. Därtill är det en stor rutinomställning 

för berörda medarbetare och trots att förändringen trädde i kraft 1 januari 2023 beräknas den första 

tiden präglas av fortsatt implementering. 
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Övrigt avseende verksamhetsutveckling 

Det länsövergripande kvalitets- och utvecklingsarbetet involverar varje år ett flertal medarbetare 

från Vård- och omsorgskontoret, inte minst kvalitets- och utvecklingsavdelningen, men även 

kontorets chefer och Avdelningen för system och administration. Mest omfattande är 

omställningsarbetet till effektiv och nära vård, men även övrigt länsövergripande arbete inom 

hälso- och sjukvården och närliggande socialtjänst kräver ständig medverkan avseende t ex 

revidering och uppföljning av gemensamma styrdokument och implementering av desamma. 

I det relativt nya verksamhetssystemet Viva har flera arbeten pågått. Dels har de vardagliga 

processerna behövt förbättras och kvalitetssäkras. Därtill har förberedandet av hemtjänstens 

tillitsreform inneburit många systemfrågor, liksom utförarnas kommande arbetssätt inom IBIC 

(individens behov i centrum) och den införda automationen inom ekonomiskt bistånd. En bra plats 

och Demenslotsen är digitala anhörigstöd som har införts under 2022 och kommer att 

vidareutvecklas under 2023. Projektet som omfattat övergång till Cosmic link - en 

kommunikationsplattform mellan regionen och respektive kommun i länet - slutfördes i november 

2022 efter att först gemensamma flöden mellan regionen och kommunen avseende vuxna förts in 

i Cosmic link, och efter sommaren även avseende barn.  

Framtiden 

Den inslagna förändringsresan kommer att fortsätta under såväl nästkommande år som åren 

därefter. Knivstas utmaningar framåt handlar mycket om sådant som är socialtjänstens utmaningar 

i stort. Hela Sveriges socialtjänst befinner sig i en historisk tid avseende förändrad lagstiftning på 

alla områden som kräver omställning och nytänk. Dessutom står socialtjänsten, liksom regionerna, 

i början av en stor kompetensförsörjningsutmaning när andelen äldre snabbt ökar. Ekonomin 

förväntas vara mycket ansträngd i flera år och ovanpå detta krävs ett utökat beredskapsarbete i ett 

mer osäkert världsläge än vad Sverige varit van vid på många år. 

I Knivsta blir det viktigt att fortsätta på den inslagna vägen av hälsofrämjande och tidiga insatser. 

Därtill behöver "nytänk" systematiseras än mer inom socialnämndens verksamheter, för att uppnå 

bästa möjliga kostnadseffektivitet i kombination med god kvalitet. Det kan också komma att 

krävas omprioriteringar i vad den offentliga servicen ska innehålla och i hur den ska vara utformad. 
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Socialnämndens måluppföljning 

Kommunfullmäktiges mål 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

  

Socialnämnden uppvisar för året en ekonomi i balans, men behöver fortsätta arbeta för en ökande 

kostnadseffektivitet och nytänkande i och med omvärldsförändringar och demografisk utmaning. 

Socialnämndens strategi för att nå de globala målen och en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt 

är främst att satsa på förebyggande arbete och tidiga insatser för att nå invånarna innan behoven 

vuxit sig stora och kostsamma. Därtill ges stöd helst på hemmaplan.  Även det senaste årens 

satsning på arbetsmarknadsåtgärder främjar ett samhälle som är både inkluderande och som har 

ekonomisk tillväxt. 

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad 

  

Socialnämndens verksamheter håller till stora delar en hög kvalitet. Här kan nämnas flera IVO-

tillsyner varje år där flera verksamheter lämnats helt utan kritik samt att det finns ett mycket litet 

antal domslut där förvaltningsrätten ändrat nämndens beslut. Till hög kvalitet hör också strävan 

efter ständig verksamhetsutveckling och inom socialnämndens verksamheter pågår årligen flera 

större och mindre projekt, samt byts ut arbetsmetoder utifrån nya kunskapsstöd eller förändrad 

lagstiftning. 

Det finns dock även brister att fortsätta jobba med. Det systematiska kvalitetsledningsarbetet 

behöver fortsatt utvecklas och när det gäller produktivitet (en typ av effektivitet) och kontinuitet 

(en typ av kvalitet) inom hemtjänsten har socialnämndens egna målsättningar inte nåtts under 

året. Arbetet fortsätter 2023. 

Det finns på några områden fortsatt en relativt hög kostnadsnivå men i och med att de härrör till 

antingen kommuninvånares mående, uppbyggda biståndsnivåer eller avtalspriser i till hög grad 

köpt vård är det trögrörliga förändringsprocesser. Det är positiva trender inom samtliga områden 

och sedan ett par år tillbaka finns en tydlig ekonomistyrningsmodell genom varje organisatorisk 

nivå. Socialnämnden redovisar på totalen ett budgetöverskott för år 2022. 
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Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas 

tillvara 

  

Samtliga verksamheter arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare på olika sätt: dialog på 

arbetsplatsträffar, genomlysning av arbetsbelastning på flera av myndighetsenheterna, 

handledning, nyrekrytering av hälsoinspiratörer samt tillvaratagande av kompetens. 

Indikatorerna avseende HME har inte uppnått målvärdet, men i och med positiv trend, samt att 

flera av socialnämndens verksamheter fått en lägre personalomsättning under år 2022, bedöms 

ändå verksamheterna som helhet vara attraktiva som arbetsgivare. 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen 
- Motivationsindex  

82 83 82 81 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen 
- Ledarskapsindex  

81 83 82 81 

Gällande motivationsindex uppvisades för Vård- och omsorgskontorets medarbetare index 80 

vid höstens medarbetarundersökning, vilket är samma som vid mätningen året dessförinnan. 

Resultatet får betraktas som relativt bra, men ändå inte i nivå med målsättningen för kommunen 

totalt. 

Vård- och omsorgskontorets ledarskapsindex var 80 vid höstens medarbetarundersökning, vilket 

är en höjning med 2 % från mätningen året dessförinnan. Resultatet får betraktas som relativt 

bra, men ändå inte i nivå med målsättningen för kommunen totalt. 

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och 

åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet 

  

Socialnämndens verksamheter nyttjar möjligheterna till insyn och inflytande genom dialog och 

information i kommunala pensionärsrådet och funktionsrättsrådet samt i brukarråd inom 

socialpsykiatrin och boende med särskild service LSS Tegelparken. Nationell 

brukarundersökning inom äldreomsorgen är något även Knivstas brukare kunnat delta i. I och 

med medborgarundersökningens resultat föregående år, får målet sannolikt ändå bedömas som 

enbart delvis uppnått. 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 

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

 20 - 40 
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Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en meningsfull fritid och 

grundläggande förutsättningar till en god hälsa. 

  

Inom alla socialnämndens verksamheter arbetas med ett allt ökande fokus på tidiga och 

förebyggande insatser och ett främjande av goda levnadsvanor. Därtill deltar verksamheterna i 

omställningen till en effektiv och nära vård. Från och med hösten 2022 har socialnämndens 

kommunövergripande arbetsmarknadssatsning permanentats genom en egen enhet, där det 

utöver feriejobb finns ett stort fokus på att unga med behov ska stödjas till antingen arbete eller 

studier, vilket är en mycket viktig "friskfaktor". 

 

Kommunens invånare ska erbjudas kvalitativt stöd utifrån sin aktuella livssituation. 

  

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, 
andel (%)  

79  85 90 

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

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
-  helhetssyn, andel (%)  

83  69 80 

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

77 72 86 75 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning genomfördes under våren. 

På frågan "nöjd sammantaget" gavs 85% positiva svar, att jämföras med rikets 74% och senaste 

mätningen 2020 som angav 78%. Årets resultat får ses som relativt bra och är en stark förbättring 

från tidigare år, men når alltså ändå inte målvärdet. 

Flera indikatorer bör gå att förbättra, t.ex. att brukare kan påverka klockslag när personal 

kommer, att brukare anser sig få tillräckligt med tid och att det är lätt att få kontakt med 

hemtjänsten. 

I den tillitsreform som startat vid årsskiftet ska brukare få mer självbestämmande om när och hur 

deras beviljade insatser utförs. Att alla nu också har en fast omsorgskontakt kan komma att öka 

nöjdheten. 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll 
Kolada har inte ännu något mått för 2022. Senast angivna mått, för 2021, var att 3,5 % av 

kommunens invånare 0-19 år levde i ekonomiskt utsatta hushåll. I måttet ingår de barn och 

ungdomar som lever i familjer där man erhållit ekonomiskt bistånd från kommunen. Dessa barn 

och ungdomar kan alltså ha fått ett kvalitativt stöd, i enlighet med såväl gällande lagstiftning som 

fullmäktiges mål. Eftersom målsättningen dock alltid är att så få invånare som möjligt ska 
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behöva den här typen av stödinsatser blir t ex kommunens arbete inom kommunalt 

aktivitetsansvar (för ungdomar som varken studerar eller arbetar) och övrigt arbetsmarknads-

arbete viktigt. 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning genomfördes under våren. 

"Nöjd sammantaget" för både Estrids och Vilhelms gård har sjunkit. Estrids från 89% till 67% 

och Vilhelms från 79% till 70%. Totalt ger detta ett snitt på 69 % (Att jämföra med rikets snitt på 

77%) 

En tänkbar påverkan är ombyggnationen på boendena som vid tid för undersökningen var känd 

av brukarna, dock ännu inte genomförd. 

Positiva aspekter är bemötande där Estrids gård har 100% och Vilhelms gård har 91%. Rikets 

snitt är 92%. Främsta gemensamma förbättringsområdet för boendena är att meddela om 

förändringar.  

 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 

försörjningsstöd 
Att 86 % av de kommuninvånare som fått avslutat försörjningsstöd är inte behöver komma 

tillbaka inom påföljande år är ett mycket gott resultat. 

 

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

optimeras. 

  

 

Under våren deltog tjänstemän från Socialnämndens verksamheter i workshop-bearbetning av 

den då antagna stadsutvecklingsstrategin. Långsiktighet och hållbarhet är ledstjärna i 

socialtjänstens arbete och hållbarhetsperspektivet märks även inom t ex lokaleffektiviseringen 

framåt när enheten för råd och stöd lämnar ett externt hyreskontrakt. Socialnämnden har som 

saknämnd inte under året behandlat något ärende med tydlig koppling till samhällsbyggnad. 
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Socialnämndens mål 

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad 

Socialnämndens verksamheter ska kännetecknas av god kvalitet och effektivitet. 

  

Måluppfyllelse 

 
 

Analys 

Att varje verksamhet har i uppdrag att ständigt arbeta för både förhöjd kvalitet visar sig på olika 

sätt och beskrivs närmre i kvalitetsrapporten, kapitel 8 i denna verksamhetsberättelse. 

Vad gäller kostnadseffektivitet uppnås inte till exempel nämndens målsättning avseende 

produktivitet inom hemtjänsten, men socialnämnden uppvisar på helheten ändå ett positivt 

resultat för året. Verksamheternas kostnadseffektiva förhållningssätt har bland annat bidragit till 

att externa statsbidrag aktivt eftersökts och kunnat nyttjas i mycket hög utsträckning för olika 

satsningar, vilket bidragit till nämndens överskott. Ett annat exempel är genomförd automation 

inom ekonomiskt bistånd där nytto-effekten bedömdes innan igångsättande. Ytterligare exempel 

är att extern konsultkompetens har mot slutet av året nyttjats för att effektivisera schema- och 

insatsplanering inom hemtjänsten, vilket förväntas kunna ge effekt på nästkommande år. 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022  

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

67 63 64 70  

Kontinuiteten inom hemtjänsten ska inte 
överstiga 13.  

15 19 14 13  

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

 100 Se nedan 100  

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

  Se nedan 3  

Brukartiden i förhållande till total arbetstid inom hemtjänst i egen regi ska inte understiga 

70 %. 

Produktiviteten har som högst varit uppe i 68 %, när flera större ärenden under början av året 

höll uppe produktiviteten. Innan sommaren skiftade ärendestrukturen där flertalet brukare, som 

inte bor centralt i Knivsta, har färre antal timmar vardera. De månader som haft lägst 

produktivitet har varit under sommarmånaderna, när bemanningen till stor del består av vikarier. 

Arbetet med att höja produktiviteten intensifieras under kommande år.   
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Kontinuiteten inom hemtjänsten ska inte överstiga 13. 

Årets nationella kontinuitetsmätning genomfördes i september vid tid för sammanställning av 

delårsrapport. Resultatet såg först ut att bli 11, men i och med en helg med stor sjukfrånvaro 

påverkades resultatet som på totalen blev 14. Detta är en förbättring jämfört med föregående år, 

men når ändå inte det uppsatta målvärdet. 

Vid tillsyn av verksamhet samt anmälningar gällande Lex Maria och Lex Sarah    ska IVO 

ha godkänt nämndens åtgärder. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under året granskat tre av socialnämndens 

verksamheter: 

- tillsynsbesök av Stödboende barn och unga. IVO har ett särskilt ansvar att göra tillsyn på 

samtliga stödboenden varje år. Vid tillsynen 2022 uppmärksammade IVO inga brister på 

socialnämndens stödboende. (avslutad) 

- inspektion av kommunal hälso- och sjukvård vid Estrids gård. Verksamheten inkluderades år 

2021 i en nationell tillsyn av den medicinska delen inom samtliga kommunalt drivna särskilda 

boenden för äldre. Hösten 2022 delgav IVO Knivsta kommun preliminärt resultat och 

genomförde kompletterande intervjuer. Utifrån höstens kontakt med IVO kan förutspås att 

inspektionen kommer att lämna viss kritik till Knivsta kommun, bland annat avseende 

dokumentation och patientdelaktighet. IVO har dock inte ännu lämnat sin slutliga bedömning 

eller från kommunen begärt in någon form av redovisning av planerade åtgärder (inte avslutad) 

- inspektion av myndighetsutövningen vid enheten Barn och unga påbörjades 2021 och ledde i 

april 2022 till 

a) kritik avseende barns rätt att komma till tals samt myndighetens utredningsplikt av barn som 

bevittnat eller utsatts för våld av närstående. 

b) föreläggande avseende utredningstider och skyndsamma handläggningsåtgärder. Knivsta 

kommun förelades att vid vite om 500 tkr säkerställa att senast 26 oktober uppfylla 

föreläggandets krav. 

Socialnämnden tog omedelbart fram en åtgärdsplan som följts under resten av året. I oktober 

inlämnade nämnden ett yttrande till IVO med bedömning att föreläggandets krav uppfyllts. Mot 

slutet av året har IVO följt upp sin tidigare tillsyn via journalgranskningar. Ännu har dock inte 

IVO lämnat sin slutliga bedömning. (inte avslutad) 

Vård- och omsorgskontorets kompetenslabb är uppbyggt med implementerad 

arbetsmodell och har labbat tre olika sorters avvikelser (case). 

Kompetenslabbet har byggts upp under året och tre olika scenarios blev innan årets slut 

förberedda för framtida metodutveckling enligt plan. På grund av vakans av projektledare,  är det 

dock inte förrän på andra sidan årsskiftet scenarios kommer att testas, vilket innebär att målet 

inte nåtts fullt ut. 
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Kommunens invånare ska erbjudas kvalitativt stöd utifrån sin aktuella livssituation. 

Socialnämnden ska i samverkan utforma sitt arbetssätt utifrån individens behov. 

  

 

Måluppfyllelse  

 

 

Analys 

Socialnämndens verksamheter satsar fortsatt på att alltmer gemensamt skapa stöd för 

kommuninvånarens behov ur ett helhetsperspektiv. Exempel finns i arbetsmodellen för ökad 

skolnärvaro som numera utökats till samtliga skolor, det uppsökande arbetet bland ungdomar där 

samverkan mellan enheten råd och stöd, Utbildningskontoret samt Kultur- och fritidskontoret 

utökats under året. Ytterligare exempel är att biståndsenheten i samverkan med Estrids gård 

kunnat tillfälligt verkställa korttidsplats på en permanent boendeplats, så att brukare inte behövde 

vara i annan kommun. Exempel där även privata utförare fått ta del av metodutveckling är 

lyftlicensutbildning som erbjudits även dem, för att komma nämndens samtliga brukare till godo. 

 

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

     

Vid varje orosanmälan från skolan ska socialtjänsten 
ge skolan återkoppling  

     

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

     

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

     

Gemensamma mål mellan verksamheter ska uppfyllas samt redovisas till socialnämnden i 

samband med årsbokslut. 

Det är ett viktigt arbetssätt att fungera som en "sammanhållen socialtjänst" där en individs hela 

livssituation och behovsbild uppmärksammas och där stöd och arbetssätt utformas därefter. 

Mellan myndighetsenheterna och utförarenheterna finns mål om samverkan för att uppnå och 

utforma hemmaplanslösningar. Att i möjligaste mån undvika externa vårdvistelser utanför det 

egna hemmet har både kvalitets- och ekonomi-aspekter. 

Exempel på sådana samarbeten är GÅ-möten, där alla tänkta placeringar ska tas upp för att hitta 

möjliga gemensamma hemmaplanslösningar innan eventuellt beslut om placering. Mellan 

vuxenenheten och råd och stöd finns en särskilt framtagen modell för motivationsbedömning 

innan beslut om HVB-hemsplacering bör fattas. 
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Andra exempel på utvecklad intern samverkan är att hemtjänsten, hemsjukvården och 

biståndsenheten träffas för samplanering av brukare på väg hem från slutenvården eller som i 

övrigt är i behov av gemensam avstämning och planering. 

Mellan biståndsenheten och hemsjukvården finns, som ytterligare exempel, uppsatta 

målsättningar för projektet med utökad samverkan arbetsterapeuter/biståndshandläggare, i syfte 

att förutse rehab-behov hos hemtjänsttagare. 

Vid varje orosanmälan från skolan ska socialtjänsten ge skolan återkoppling 

Enligt rutin återkopplas det till skolan vid orosanmälningar. 

Enheten för Råd och stöd ska ha genomfört föräldrautbildning tillsammans med 

elevhälsan. 

Råd och stöd har tillsammans med elevhälsan genomfört ett flertal tematräffar för föräldrar. 

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

individen. 

Införandet av IBIC (individens behov i centrum) är genomfört inom biståndsenheten och har 

förberetts i utförarledet under hösten, bland annat genom utbildning av personal hos både 

kommunala verksamheter och hos privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av 

socialnämnden. Skarpt läge för implementering av IBIC i alla delar har dock, för att bli 

välfungerande, skjutits till början av år 2023. 
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Uppdrag 

Rapportering uppdrag - Kommunfullmäktige 

Uppdrag Målbild 

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

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

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad 
lokaleffektivitet inom alla verksamhetsområden 

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

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

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

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

Upphandling och inköp av varor och tjänster ska vara hållbara. 

Förändringsarbete – att med avstamp i Agenda 2030 intensifiera arbetet för att utveckla 

nya effektiv arbetssätt, metoder och partnerskap samt en ändamålsenlig, behovsanpassad 

och kostnadseffektiv kommunorganisation. 

Agenda 2030 är en tydlig ram för allt arbete, där bland annat omställningen till effektiv och nära 

vård kan exemplifieras. Det påbörjade kompetenslabbet kommer att utgöra ett utforskande av 

arbetsmetoder liksom det pågående pilotprojektet för biståndshandläggare och arbetsterapeut. 

Flera vakanta chefs- och specialistjänster har dock under delar av året inneburit ett nödvändigt 

fokus till det dagliga arbetet, mer än ytterligare utvecklingsprojekt, för att säkra en god kvalitet i 

de rullande verksamheterna. 

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla 

verksamhetsområden 

Socialnämndens lokalförsörjningsplan som antogs i slutet år 2021 är fortsatt högst aktuell. Under 

året pågår planering för den lokaleffektivisering som flytten av råd och stöd till Ängbyvägen 

medför - när myndighetsenheterna lämnar den lokalen och flyttar in i kommunhuset. En annan 

pågående lokaleffektivisering är ombyggnationen av Estrids och Vilhelms gård som innebär 

långsiktigt minskad nettokostnad per brukare. 

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimera fossila drivmedel och plastanvändning i 

kommunkoncernens verksamheter med särskilt fokus på en giftfri förskola. 

Vid socialnämndens upphandling av leasingbilar till hemtjänsten ställs krav på miljövänliga 

egenskaper såsom t ex låga CO2-utsläpp. 
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Upphandlingar – med krav på hållbar konsumtion och handel inriktad mot cirkulär 

resurshushållning och delningsekonomi, ekologiska produkter och rättvisa 

produktionsvillkor. 

Uppdraget överensstämmer med hur nämndens verksamheter arbetar och planerar. Under året 

har det dock främst varit aktuellt med avrop från redan existerande ramavtal. 

Ledning, styrning och organisation 

Socialnämndens verksamheter har framtagen handlingsplan som riktar sig mot den 

kommunövergripande digitaliseringsstrategin samt innovationspolicyn. I mål- och 

ekonomiuppföljning följs den övergripande styrmodellen och fortlöpande strävas efter en ökad 

tydlighet i såväl uppdrag och leverans som i att skapa mod att pröva nya arbetssätt och att ta 

tillvara på kunskap i alla delar av organisationen. 
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Ekonomi 

Verksamheternas förutsättningar 

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

2022 (MoB). 

De generella förutsättningarna är att den ekonomiska ramen har ökat med 6% (18,2 miljoner 

kronor) som fördelas enligt följande: 

 Indexuppräkning för socialnämndens verksamheter ligger i genomsnitt på 1,3%. SKR:s 

beräknade kostnadstryck ligger på 2,1 procent för 2022, vilket innebär en inbyggt 

effektivisering motsvarande 2,4 miljoner kronor inom den tilldelade ramen. 

 Volymuppräkning 2,7% eller 8,1 miljoner 

 Ramen har utökats med 4,8 miljoner kronor till följd av det riktade statsbidraget för 

äldreomsorgen. Från staten har det utbetalats 5 miljoner, vilket har bokslutsreglerats mot 

finansförvaltningen. Detta beskrivs närmare i prognosen.  

 Bokslutreglering för ersättning till Försäkringskassan (SFB) för statlig personlig assistans 

kvarstår och beräknas på 24 personer år 2022. 

 Effektiviseringsbeting är tillfälligt pausad 

 Under våren har Socialnämnden fått tillägg 0,7 miljoner för införande av tillitsbaserat 

reform inom hemtjänsten.  

 Assistansersättning 2022 följer den nationella nivån och ökar från 315 kr år 2021 till 

319,7 kr. 

Internt effektiviseringsbeting på hemtjänstens egenregi 
I den lagda nämndbudgeten ligger ett effektiviseringsbeting på LOV hemtjänst i egen regi 

motsvarande 3,6 miljoner kronor. I enlighet med verksamhetsplanen för 2022 har 

timersättningen inte höjts från föregående år. 

Omfördelning inom kommunfullmäktiges budget 
Precis som tidigare år har Socialnämnden valt att göra förändringar inom ramen för 

kommunfullmäktiges budget. Socialnämnden har budgeterat så att rätt kostnad ligger på rätt 

verksamhet. Till exempel politiska satsningar på "Förebyggande verksamhet" som istället 

återfinns i blocket Individ- och familjeomsorg, vård och stöd, för en rätt benämning i 

räkenskapssammandragen. 

Årsbokslutet 

Budgetavvikelsen för Socialnämndens verksamheter 2022 uppvisar ett överskott på 5,5 miljoner 

kronor. Nettokostnad 2022 uppgår till 316 miljoner kronor, jämfört med 297 miljoner år 2021. 

Detta motsvarar en ökning med 6% jämfört med föregående år. 

Utfallet är 2,5 miljoner kronor bättre än prognosen efter augusti månad. Detta beror bland annat 

på en positiv förändring av semesterlöneskulden med en miljon kronor, 0,4 miljoner lägre 

kostnader för ekonomisk bistånd de sista 2 månaderna, samt något lägre personal- och 

bemanningskostnader för december än tidigare prognostiserat. Se övrigt nedan. 
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Nämnd- och styrelseverksamhet, Förebyggande verksamhet SoL, samt Insatser LSS i 

boende med särskild service redovisar budget i balans. 

LOV - hemtjänst och delegerad HSL redovisar en positiv avvikelse på 3,2 miljoner kronor. 

Anledningen till överskottet är att beviljad hemtjänst minskat ca 3 % från föregående år, att även 

delegerad hälso- och sjukvård minskat samt att andelen utförd tid av den beviljade tiden minskat 

ännu mer. Beställare av hemtjänst har därmed betalat för betydligt mindre hemtjänst än 

budgeterat. Hemtjänstverksamheten i egen regi redovisar dock ett underskott som ökat till 5,9 

miljoner kronor, att jämföra med sitt budgeterade effektiviseringsbeting motsvarande 3,6 

miljoner kronor. Enheten är inte anslagsfinansierad utan får lägre ersättning när mindre 

hemtjänst utförs. Stora fasta personalkostnader innebär svårigheter för enheten att snabbt ställa 

om vid minskade antal timmar, där bl a heltid som norm och förstärkta LAS-regler komplicerar 

situationen, sett ur ett perspektiv om kostnadseffektivitet. Enheten ser kontinuerligt över behovet 

att ersätta personal vid frånvaro, vilket inte görs slentrianmässigt. Behov finns dock att öka 

produktiviteten och vid tid för årsbokslut pågår ett arbete med hjälp av en extern konsult för 

genomlysning av produktivitet, schemaläggning och insatsplanering. 

 

Vård och omsorg 

Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt visar på ett överskott på 0,8 miljoner kronor. 

Överskottet beror på minskade volymer inom hemtjänsten, vilket är samma målgrupp som för 

trygghetslarm och hjälpmedel, där kostnaderna varit lägre än väntat. 

Vård & omsorg i särskilt/ annat boende visar på ett överskott på 3,5 miljoner kronor. Vid 

budgetering hade buffert för externt köpta vårdplatser i samband med evakuteringarna till Villa 

Ängby medräknats, vilket inte behövt nyttjas. Skillnad gentemot budget för externt köpt vård är 

1,7 miljoner kronor, vilket motsvarar c:a 1,5 årsplacering. Intäkter från brukares egenavgifter har 

varit 0,6 miljoner kronor högre än budgeterat (försiktighetsprincipen gäller vid budgetering). 

Utöver detta har intäkter för lokaler på 0,9 miljoner bokförts på denna verksamhet istället för att 

gå på fördelningsnyckeln, samt att personalkostnader har varit något lägre än budgeterat till följd 

av minskat antal brukare som kräver dygnet-runt-vak. 

Insatser LSS i ordinärt boende redovisar ett överskott på 1,7 miljoner kronor jämfört med 

budget. Personlig assistans har varit svårprognostiserat där beslut överklagats/beviljats 

retroaktivt från Försäkringskassan, vilket gjort att socialnämnden återfått redan utbetalda medel. 

Utmaningen har även varit att prognostisera behovet av korttidsvistelse för barn och ungdomar. I 

bokslutet har det visat sig att kostnaderna för externa köpta korttidsplatser blev i linje med 

budget, men däremot 1 miljon lägre än senaste prognos. Bokslutsreglering har däremot landat i 

linje med prognosen, dvs en återbetalning till finansförvaltningen på 2,7 miljoner kronor. 

Färdtjänst och riksfärdtjänst visar på ett prognostiserat överskott på 0,37 miljoner, vilket 

främst beror på att resandet inte ökat i samma takt som budgeterat. 

Satsning på äldreomsorgen 2022 
De 5 miljoner kronor som tilldelades nämnden har används enligt följande: 

 3,7 miljoner kronor för att behålla sjuksköterskebemanning på Hemvården och Estrids 

gård 

 0,6 miljoner kronor för att höja hemtjänstersättning med 2,5% 

 0,3 miljoner kronor för utökning på rehab, för att hantera postCorona-effekter 
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 0,3 miljoner kronor för utbildningar och vikarie kostnader i samband med utbildningar 

 0,12 miljoner till Estrids gård för extra personalresurser för dygnet-runt-sjuka 

 0,1 miljon kronor för utveckling av kompetenslabbet 

Sjuksköterskebemanningen på Hemvård och Estrids gård är tjänster som tidigare inkluderats i 

beslut om besparingar enligt handlingsplan för ekonomi i balans 2020, men som nu istället 

kunnat behållas. Under året har nya direktiv kommit och behov delvis förändrats, men satsningen 

har nyttjats fullt ut och enligt gällande regelverk. 

 

Individ och familjeomsorg 

IFO öppenvård och stöd redovisar ett underskott på 1,6 miljoner kronor. Anledningen till 

underskottet är att det har tillkommit flera externt köpta öppenvårdsinsatser inom Barn och 

Unga, såsom t ex behandlingsprogram i samband med att barn fått sin skolgång på resursskola, 

vilket saknades täckning för i budgeten. Därtill har skyddat boende, beviljat genom 

vuxenenheten, kostat mer än det budgeterade nivån. 

IFO vård och stöd institution/annat boende visar ett underskott på 4,7 miljoner kronor. Den 

största delen av underskottet beror på att kostnader för externt köpt vård på vuxen missbruk har 

ökat från den budgeterade nivå på 2,8 miljoner kronor till utfall på 6,3 miljoner kronor under 

2022. De senaste åren har kostnaderna för missbruksvård av vuxna varit låga och det var inte 

oväntat att det skulle komma en viss vårdskuld efter pandemin. Utöver detta har personal och 

bemanningskostnader, samt kostnader för uppdragstagare ökat inom barn- och unga-enheterna 

med ca en miljon kronor. 

För barn och unga har köp av HVB-hemsplatser inneburit en kostnad på 1,5 miljoner utöver 

budget (vilket motsvarar ca 1,5 helårs placering). Kostnader för familjehemsplaceringar har 

minskat med 1,4 miljoner kronor (motsvarande ca två helårsplacering). Kostnaderna för köpt 

bemanning på enheten Barn och Unga har återigen ökat med en miljon jämfört med budget för 

verksamhetsområdet. 

IFO, ekonomisk bistånd visar ett överskott på 1,8 miljoner kronor. En del av resultatet kan 

relateras till att flera klienter nått självförsörjning tack vare arbetsmarknadsenhetens satsning på 

introduktionsjobb, samt samarbete med Arbetsförmedlingen kring nystartsjobb. Detta arbete som 

bidragit till överskott på ekonomisk bistånd har dock gett ett underskott inom arbetsmarknad. På 

helheten är satsningarna dock gynnsamma för socialnämndens budget utöver det viktiga värdet 

för de enskilda individerna. 

 

Övrigt 

Flyktingmottagande redovisar ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Migrationsverkets 

ersättningar budgeteras utifrån försiktighetsprincipen och har visat sig bli högre än budget både 

på Vuxenenheten och Barn och Unga. 

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett underskott på 0,8 miljoner kronor. Ungefär 130 

ungdomar, samt ett par handledare, har fått jobb under sommaren 2022. Underskottet beror 

främst på satsningen nystartsjobb. 

Externa projektmedel 
Förvaltningen söker aktivt ett flertal statsbidrag. Under 2022 har socialnämnden erhållit c:a 15 

miljoner i statsbidrag och medel som inte kunnat nyttjas i enlighet med de medföljande 
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direktiven kommer att återbetalas. Statsbidragen är välbehövliga tillskott till verksamheten, men 

är oftast kortvariga och begränsade i hur de kan användas samt kan komma med kort varsel och 

kort nyttjandeperiod. Utifrån nuvarande budgetram är nämnden beroende av dessa bidrag för att 

kunna göra nödvändiga satsningar och även undvika nedskärningar i ordinarie verksamhet, 

eftersom det finns tillsvidareanställd personal som finansieras av medlen. Ett av de största 

statsbidragen förutom satsning på äldreomsorgen är den så kallade "återhämtningsbonusen", där 

nämnden under året fick beviljad ansökan med nästan 3 miljoner för att införa tillitsreformen 

inom hemtjänsten. 

Nettokostnadsuppställning årsbokslut 

Nämndens verksamheter 
Nettokostna

d 2021 
KF Budget 

2022 
Tillägg och 

avdrag 2022 
Nettokostna

d 2022 
Budgetavvik

else 2022 

Nämnd- och styrelseverksamhet 1 272 1 361  1 332 29 

      

Vård och omsorg enligt SoL och 
HSL 

     

-Förebyggande verksamhet SoL 2 875 3 614  3 604 10 

-LOV - hemtjänst och delegerad 
HSL 

37 545 36 786 700 34 263 3 223 

-Vård & omsorg i ordinärt 
boende övrigt 

17 648 24 740  23 959 780 

-Vård & omsorg i särskilt/ annat 
boende  

90 846 94 109  90 554 3 556 

      

Vård och omsorg enligt LSS och 
SFB 

     

-Insatser LSS i ordinärt boende 31 978 38 802 -2 660 34 413 1 728 

-Insatser LSS i boende med 
särskild service 

41 177 47 328  47 614 -286 

      

Färdtjänst och riksfärdtjänst 3 932 4 846  4 476 370 

      

Individ och familjeomsorg      

-Ifo öppenvård och stöd 26 471 24 163  25 806 -1 642 

-Ifo vård och stöd 
institution/annat boende 

33 317 32 919  37 574 -4 654 

-Ifo, ekonomisk bistånd 8 056 8 947  7 179 1 768 

      

Flyktingmottagande -1 008 1 025  -453 1 478 

      

Arbetsmarknadsåtgärder 3 724 4 474  5 305 -831 

      

Summerat 297 833 323 115 -1 960 315 626 5 529 
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Investeringar 

Inga investeringar genomfördes för 2022. Satsningar i form av digital utveckling och övriga 

projekt kräver oftast ingen investering. Dessa satsningar görs för övrigt oftast med externa 

statliga medel, vilket alltid nyttjas i första hand när det är möjligt. 

Investeringsplan 2022 

Investering KF 
investeringsr

am 2022 

Tillägg 
investeringsram 

2022 

Investeringsutg
ift 2022 

Avvikelse 
investering 

2022 

Inventarier 100  0 100 

Digitalisering - innovation 1000  0 1000 

Summering 1100  0 1100 
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Volymer och nyckeltal 

Område Nyckeltal 
Utfall 
Helår 
2018 

Utfall 
Helår 
2019 

Utfall 
Helår 
2020 

Utfall 
Helår 
2021 

Mål 
Helår 
2022 

Utfall 
Helår 
2022 

Hemtjänst Biståndsbedömd tid 64 941 62 579 58 410 56 780 56 100 54 308 

Antal brukare totalt 207 221 215 223 225 249 

Andel utförd tid av 
biståndsbedömd tid 
inom LOV. 

66,2% 68,3% 76% 84% 85 64% 

Särskilt boende äldre Antal brukare totalt 122 112 133 123 120 145 

Antal brukare köpta 
platser 

15 15 7 11 10 7 

Personlig assistans 
enligt SFB, antal 
brukare. 

Personlig assistans 
enligt SFB, antal 
brukare 

22 19 19 17 18 16 

Insatser enligt LSS Boende särskild 
service LSS, antal 
brukare totalt 

32 36 36 45 45 47 

Daglig verksamhet 
LSS, antal brukare 
totalt 

55 45 46 42 45 45 

Korttidsvistelse LSS, 
antal brukare totalt 

12 15 14 10 15 12 

Daglig verksamhet 
LSS, antal brukare 
köpta platser 

5 7 7 6 6 6 

Institutionsvård, 
stödboende och 
familjehem 

Institutionsvård och 
stödboende, antal 
vuxna 

18 21 17 12 18 23 

Institutionsvård och 
stödboende vuxna, 
antal vårddygn 

3 210 3 315 3 500 2 416 3 000 2 506 

Institutionsvård och 
stödboende, antal 
barn/unga 

38 42 30 11 7 7 

Institutionsvård och 
stödboende barn och 
unga, antal vårddygn. 

12 210 10 129 4 963 3 324 1 500 2 073 

Familjehem, antal 
barn/unga 

31 35 37 33 25 33 

Familjehem barn/unga, 
antal vårddygn 

8 580 9 615 8 625 7 662 3 600 7 045 

Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd, 
antal individer 

203 200 175 107 100 204 

Ekonomiskt bistånd, 
andel individer med 
långvarigt ekonomiskt 
bistånd. 

23% 21% 23% 33% 13% 29% 
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Ledningssystem för kvalitet 

Systematiskt förbättringsarbete 

Av socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9)  framgår att verksamheter som bedrivs i enlighet 

med socialtjänstlagen och LSS ska ha ett ledningssystem. Ledningssystemet ska innehålla de 

processer och rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheternas samtliga 

delar.  Arbetet med kvalitetsledningssystem innebär att säkra de rutiner och processer som 

verksamheten ska jobba efter, genomföra riskanalyser och egenkontroller samt utreda inkomna 

klagomål och avvikelser. 

Alltmer av det systematiska förbättringsarbetet sker nu med stöd av Stratsys och 

verksamhetssystemet VIVA och den lagstadgade årliga rapporten av kvalitetsarbetet inkluderas på 

det här sättet i ett eget kapitel i socialnämndens verksamhetsberättelse. Kvalitetsarbetet gällande 

hälso- och sjukvård redovisas i separat Patientsäkerhetsberättelse. 

Digitalisering av delar av ledningssystemet har fortsatt under 2022, om än i långsammare takt än 

planerat, på grund av vakanser på flera nyckelpositioner. Sedan februari 2022 kan Vård- och 

omsorgskontorets medarbetare nå det övergripande ledningssystemet via kommunens intranät. 

Arbetet under 2022 har bestått av att inventera och samla lokala rutiner och handlingsplaner för 

att lägga in i det nya ledningssystemet. Detta arbete kommer att behöva fortsätta under 2023. 

Implementeringen av IBIC inom äldreomsorg och LSS har iockså har inkluderat privata utförare. 

Ett identifierat utvecklingsområde är att genomförandeplaner allt för ofta saknas, vilket har 

aktualiserats i samband med utbildning. Genomförandeplaner är viktigt för att säkra att insatser 

utformas i enlighet med uppsatta mål och individuella biståndsbeslut. 

Inför omställningen till tillitsbaserad hemtjänst har en stor grupp medarbetare genomfört 

studiebesök till Malmö för kollegialt lärande inför omställningen. 

Brukare och närstående har varit delaktiga i kvalitets- och utvecklingsarbetet genom att lämna in 

synpunkter och klagomål som utretts. Förändringar och åtgärder har vidtagits i kvalitetshöjande 

syfte. Inom vissa delar av verksamheten har brukare och närstående besvarat enkäter som använts 

i förändringsarbetet på respektive enhet. På utförarenheter finns brukarråd, där möjlighet finns att 

bidra till utvecklingen. 

Medarbetare är delaktiga i förbättringsarbetet genom att uppmärksamma och rapportera avvikelser 

och missförhållanden, vara delaktiga i utredningsarbetet och genomförande av åtgärder. 

Medarbetare genomför vissa egenkontroller. Vidare är de delaktiga i framtagande av processer och 

rutiner och är med i utvecklingsarbetet i olika projekt, både inom den egna enheten men också i 

samverkan med andra. 

Kvalitets- och utvecklingsavdelningen bistår ledningen och enheterna i det systematiska 

förbättringsarbetet. Både utifrån enskilda händelser, men även gällande sammanställning, analys 

och framtagande av åtgärdsplaner för kontoret. Medarbetare i avdelningen är även med i 

länsövergripande samverkan och förbättringsarbete vilket bidrar till kvalitetshöjning inom Vård- 

och omsorgskontoret. 

Samverkan 

Samverkan bidrar till utveckling av verksamheterna och det stöd som ges till Knivstas medborgare. 

Samverkan sker på flera plan, både inom respektive enhet, mellan enheter och avdelningar inom 
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vård- och omsorgskontoret, mellan andra kontor i kommunen, med externa utförare, med andra 

kommuner i länet samt Region Uppsala. 

Samverkan mellan enheterna har skett utifrån enskilda brukares behov, kring rutiner, arbetsformer 

och utvecklingsarbete. Så kallade GÅ-möten genomförs tillsammans med chefer inom myndighet 

och utförarverksamheter för att gemensamt finna lösningar i stödet till den enskilde. 

Biståndshandläggare och samordnare i hemtjänsten genomför samverkansmöten där syftet är att 

få en sammanhållen syn och förståelse för varandras uppdrag. Familjeteam är en samverkan mellan 

familjebehandlare och boendestödjare. Även olika projekt har bidragit och bidrar till samverkan 

mellan enheter både inom Vård och omsorgskontoret och andra kontor i kommunen, t.ex. Träning 

på distans, Samverkan arbetsterapeut-biståndshandläggare, Livslotsen, Kompetenslabb, Knivsta 

bryr sig och Analyserna. 

Samverkan har även skett med t ex skola, elevhälsa, kultur och fritid, lokala verksamheter inom 

region Uppsala och i vissa delar med polisen både genom samverkan kring enskilda individer, men 

även strukturellt i samverkansforum såsom SSPF, SUF, POSOM, Familjecentralen, UM och TSI-

projektet kring skolnärvaro. 

Lokalt finns även samverkan med idéella organisationer såsom KPR/RFH, Friluftsfrämjandet, 

Svenska med baby. Via Lyckträffen sker samverkan med Gredelbykyrkan, PRO, SPF, Lions, 

Rädda Barnen, Upplandsstiftelsen, Knivsta trädgårdssällskap och ett antal studieförbund. 

Pandemin har påverkat att samverkansaktörerna på Lyckträffen minskat något, men 

förhoppningen är att delar av samverkan ska återupptas. Sedan 2021 finns en IOP med Röda korset 

kring "Samhällslots". 

Knivsta kommun ingår i närvårdssamverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner. 

Samverkan kring hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) bedrivs för att uppnå helhetssyn och 

långsiktighet i arbetet med att skapa goda förutsättningar för invånares hälsa och välbefinnande. I 

Knivsta finns politiskt samråd för HSVO och på tjänstemannanivå lokal tjänsteledning för HSVO. 

En gemensamt finansierad närvårdsstrateg finns i kommunen för stöd i arbetet och Socialchef 

medverkar i länsgemensam tjänsteledning för HSVO. Ytterligare forum för samverkan med 

Region Uppsala och länets kommuner sker bland annat med FoU-S. 

Kommunen samverkar också med andra kommuner bland annat via socialchefsnätverk, socialjour, 

Barnahus, Familjecentralen, Arbetsledare jourtid, Överförmyndarförvaltning samt hjälpmedel i 

Uppsala län (HUL), Samverkan sker också via Ungdomsmottagningen, där Socialnämnden har en 

medarbetare i form av kurator. 

Riktlinjer och rutiner 

Under 2022 har ett antal riktlinjer och rutiner reviderats och nya tagits fram, både övergripande 

dokument inom kontoret och inom respektive enhet. Arbetet har genomförts i samverkan med 

chefer och medarbetare inom kontoret. De nya eller reviderade dokumenten har skickats ut till alla 

chefer som gått igenom dem med sina medarbetare på APT. Information har lämnats i nyhetsbrev. 

Information och uppföljning har även skett genom att Kvalitets- och utvecklingsavdelningen 

medverkat i ledningsgrupper och vid behov hjälpt chefer att presentera rutiner och riktlinjer i 

arbetsgrupper. 

I samverkansarbetet med Region Uppsala och länets kommuner deltar vård och omsorgskontoret 

även i framtagande av länsgemensamma Vård i samverkan-dokument (VIS), både genom att 

arbeta konkret med dokumenten via olika arbetsgrupper, eller genom att via remissförvarande ge 
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inspel till olika dokument. Länsgemensamma överenskommelser, riktlinjer och rutiner finns 

lättillgängliga via VIS. För att ytterligare öka tillgängligheten till VIS-dokumenten kommer de 

framöver att finnas länkade via Vård- och omsorgskontorets ledningssystem. 

Synpunkter och klagomål 

Verksamheterna har en skyldighet att ta emot, utreda och vid behov genomföra åtgärder utifrån 

inkomna synpunkter och klagomål på verksamhetens kvalitet. Ett kommungemensamt 

styrdokument, Riktlinjer för synpunkter och klagomål (KS-2021/98) har antagits inför 2022, för 

vilken Vård- och omsorgskontoret har tagit fram en processbeskrivning under året. Under 2023 

kommer en kontorsövergripande rutin tas fram utifrån riktlinjerna och en implementeringsprocess 

påbörjas. 

Enhetschef ansvarar för att utreda, genomföra åtgärder, besvara och dokumentera inkomna 

synpunkter och klagomål. Enhetschef sammanställer och analyserar för att se mönster och trender 

som indikerar på brister i verksamhetens kvalitet. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen 

sammanställer, analyserar och tar fram åtgärdsplan i samarbete med ledningen. 

I verksamhetsberättelsen redogörs för synpunkter och klagomål för hela Vård- och 

omsorgskontoret förutom de synpunkter och klagomål som avser hälso- och sjukvård. Dessa 

redovisas istället i patientsäkerhetsberättelsen. Upphandlade verksamheters uppgifter redovisas i 

samband med avtalsuppföljningar. 

Under 2022 har 21 synpunkter och klagomål inkommit och hanterats, vilket är en minskning från 

föregående år. 11 av dessa gäller hemtjänstens utförande, där fem avser hemtjänstens tider och 

kontinuitet. Tre klagomål har avsett myndighetsutövningen och handläggning av utredning. Dessa 

har lämnats till IVO av den enskilde eller anhöriga. Biståndsenheten hanterar också anmälan till 

Justitieombudsmannen angående brister i handläggningen. 

Generellt finns ett behov i organisationen att öka följsamheten till riktlinjer och rutiner för 

hantering av synpunkter och klagomål. De enheter som aktivt arbetat med att göra synpunkts- och 

klagomålshanteringen tydlig och enkel att använda för brukare och närstående får troligtvis in fler 

förbättringsförslag och klagomål, vilket bidrar till utveckling och kvalitetssäkring. Några enheter 

planerar att framöver göra en satsning för att förenkla hanteringen för de berörda. Kvalitets- och 

utvecklingsavdelningen har också i uppdrag att arbeta med en likvärdig process i 

verksamhetssystemet, som för avvikelser. 

 

Avvikelser SoL och LSS 

Verksamheten har en skyldighet att uppmärksamma, rapportera, utreda och vid behov genomföra 

åtgärder utifrån avvikelser i verksamheten. Alla medarbetare och chefer ska vara delaktiga på olika 

sätt i avvikelsehanteringen. Arbetet ska ske systematiskt för att bidra till att säkra kvaliteten. Sedan 

2021 sker vård- och omsorgskontorets dokumentation av avvikelsehanteringen i verksamhets-

systemet Viva. 

I verksamhetsberättelsen redogörs för avvikelser utifrån socialtjänst, SoL och LSS, medan hälso- 

och sjukvårdsavvikelser redogörs för i patientsäkerhetsberättelsen för 2022. Det kan även 

inkomma avvikelser i vårdkedjan mellan Region Uppsala och Vård- och omsorgskontoret gällande 

socialtjänst, men inga sådana har rapporterats under året. 

Avvikelser och utredningar av avvikelser sker löpande, varför antalet upprättade avvikelser och 

avslutade utredningar av avvikelser varierar över året. Avvikelserna inom SoL och LSS för 
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Socialnämndens ansvarsområde har upprättats inom följande verksamheter: 

Verksamhet Antal 

Hemsjukvård 11 

Hemtjänst 8 

Boendestöd 20 

Daglig verksamhet 18 

Personliga assistans 2 

LSS-bostad 3 

Vård och omsorgsboende, demens 16 

Vård och omsorgsboende, omvårdnad 10 

Korttidsplatser eller växelvård 1 

Myndighetsutövning 3 

Totalt antal avvikelser 92 

Avvikelserna kategoriseras också i typ av avvikelse, det vill säga vad bristen eller risken för brist 

som påtalas berör. Tabellen nedan visar vad avvikelserna har handlat om under året. 

Typ av avvikelse Antal 

Utebliven insats 37 

Brister i omsorg och personlig omvårdnad (t.ex. hygien, 
matsituation, förflyttning) 

23 

Hot och våld mellan brukare 9 

Fysiska övergrepp (t.ex. slag, nyp och hårda tag) 8 

Övrigt 4 

Brist i informationsöverföring 5 

Brist i kommunikation 2 

Larmhantering 2 

Brister i bemötande (t.ex. ej respekt för 
självbestämmande, integritet, värdighet) 

1 

Brister i dokumentation (t.ex avsaknad, felaktig, ej 
kommunicerad);Utebliven insats 

1 

Totalt antal avvikelser 92 

Sammanställningen visar att merparten av de rapporterade avvikelserna avser uteblivna insatser, 

vilket främst har upprättats av boendestöd och av hemsjukvården. Avvikelser gällande brister i 

omsorg har främst upprättats inom vård- och omsorgsboende. Hot och våld mellan brukare samt 

fysiska övergrepp har främst rapporterats av daglig verksamhet. 

Varje avvikelse kategoriseras i allvarlighetsgrad utifrån en skala mellan ett och fyra. Om händelsen 

kategoriseras som en mindre (1) eller måttlig (2) avvikelse bedöms den vara av karaktären 

synpunkter, klagomål och kvalitetsbrister som hanteras på respektive enhet enligt rutin. Händelse 

som kategoriseras till betydande (3) eller katastrofal (4) bedöms vara missförhållande eller påtaglig 

risk för missförhållande och avvikelsen ska därför skyndsamt rapporteras till socialt ansvarig 

socionom som bedömer om avvikelsen ska hanteras utifrån lex Sarah. För 2022 års avvikelser 
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inom SoL och LSS har utredningen bedömt avvikelserna enligt följande: 

Allvarlighetsgrad Antal 

Mycket liten 26 

Liten 57 

Stor 2 

Mycket stor 3 

Ej kategoriserade 4 

Totalt antal avvikelser 92 

Majoriteten av avvikelserna har kategoriserats vara av lägre allvarlighetsgrad. Totalt fem 

avvikelser har rapporterats ha betydande allvarlighetsgrad. Mer allvarliga avvikelser har bedömts 

och i något fall utretts utifrån lex Sarah, se senare avsnitt. Jämfört med föregående år har 

verksamheterna kunnat hantera avvikelser både snabbare och med färre öppna 

avvikelseutredningar vid årsskiftet. Respektive enhet har genomfört åtgärder i det enskilda fallet, 

men även genomfört uppföljningar av avvikelser och genomfört förändringar i verksamheten för 

att säkra kvaliteten i insatserna. 

Analys 

Sammanställningen visar att utebliven insats och brister i omsorg och personlig omvårdnad är de 

typer av avvikelser som är mest frekventa, i likhet med tidigare år. Ofta påtalas bristande planering 

som orsak till att avvikelsen uppstått. För de avvikelser av allvarligare karaktär inom 

avvikelsetypen utebliven insats handlar det däremot om brister i samverkan mellan handläggning 

och utförande. Pågående arbete för att säkerställa god samverkan mellan enheterna behöver 

fortsätta. 

Hanteringen av avvikelser i verksamhetssystemet Viva verkar ha fungerat väl, det framgår dock 

en viss ojämn fördelning av avvikelser där flertalet verksamheter inte rapporterat några avvikelser 

alls. Detta kan delvis förklaras av att verksamheterna kommit olika långt i implementeringen av 

verksamhetsstödet. Det viktigaste utvecklingsområdet framåt är att belysa vikten av, och ge stöd 

till verksamheterna att, kontinuerligt arbeta med avvikelser i det systematiska förbättringsarbetet. 

 

Lex Sarah 

Varje medarbetare inom Vård- och omsorgskontoret har en skyldighet att rapportera misstanke om 

missförhållande eller risk för missförhållande inom verksamheten. Medarbetare lämnar lex Sarah-

rapport till närmaste chef. Verksamheten ska genomföra de omedelbara åtgärder som krävs för att 

undanröja missförhållande för den enskilde. Chef överlämnar rapport till socialt ansvarig 

socionom på Kvalitets- och utvecklingsavdelningen som genomför utredning i samarbete med 

verksamheten. Även allvarliga avvikelser lämnas till socialt ansvarig socionom för beslut om 

huruvida de ska hanteras inom lex Sarah. Socialchef beslutar om anmälan ska göras till 

Inspektionen för vård och omsorg eller inte. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen sammanställer, 

analyserar och tar fram åtgärdsplan i samarbete med ledningen I samband med del- och årsbokslut. 

Enhetschef ansvarar årligen för att informera varje medarbetare om rapporteringsskyldighet och 

vad lex Sarah innebär. Informationsmaterial finns framtaget inom Vård- och omsorgskontoret. 

Enhetschef kan få stöd av socialt ansvarig socionom i samband med information till enheten. Enligt 
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planering kommer hanteringen av lex Sarah börja göras inom verksamhetssystemet Viva, 

uppdatering av rutiner och övriga stöddokument kommer ske i samband med det. 

Under 2022 har fyra utredningar enligt lex Sarah initierats, samtliga på Estrids gård. Ytterligare 

en utredning har slutförts under året avseende en händelse under 2021 men som anmäldes till IVO 

2022. Anmälan handlade om att personal har lämnat dörren till expeditionen upplåst och samt 

expeditionsfönstret öppet vilket gjorde att en vårdtagare var på väg att klättra ut från fönstret. IVO 

avslutade ärendet och vidtog inte några ytterligare åtgärder. 

Berörda verksamheter har genomfört ett antal genomgripande åtgärder för att säkra kvaliteten och 

förhindra upprepning av det inträffade. 

Gällande tre avvikelser har övervägande gjorts och bedömningen är att de inte handlar om 

förhållanden som ska utredas utifrån lex Sarah. 

Analys 
Tre av Lex Sarah-utredningarna har avsett hot och våld, där samtliga har utretts och har hanterats 

genom handlingsplaner. 

Tillsyn och granskningar 

Ett antal tillsyner och granskningar har genomförts i Vård och omsorgskontorets enheter. 

Eventuella tillsyner  som avser hälso- och sjukvård redovisas i patientsäkerhetsberättelsen. 

Estrids gård har haft en Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen. Den sammanfattande 

bedömningen är att läkemedelshanteringen i princip fungerar bra men kan bli bättre. 

Verksamheten fick en åtgärdsplan där framgår det hur hanteringen ytterligare kan förstärkas 

utifrån Apotekarens tips och idéer. Enhetschef och MAS tillsammans gick igenom åtgärdsplanen 

och följde upp den. 

Hemsjukvård och rehabilitering har under året deltagit i tre ordinarie kvalitetsgranskningar 

gällande läkemedel som visat att kvalitén är god men åtgärder för förbättring noterades. Några 

kunde åtgärdas direkt och några kräver lite mer arbete. Bland annat installerades lås med god 

spårbarhet gällande narkotikahantering och inköp av större och bättre förvaring för kylda 

läkemedel samt möjlighet att mäta temperatur där läkemedel förvaras. 

Stödboende barn och unga har genomgått sitt årliga tillsynsbesök av Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) som inte uppmärksammade några brister (avslutad) 

Estrids gård har ingått i den nationella inspektionen av kommunal hälso- och sjukvård vid 

Sveriges särskilda boenden för äldre i kommunal regi. Se tidigare beskrivet i denna 

verksamhetsberättelse. (inte avslutad) 

Enheten barn och unga har genomgått en omfattande inspektion av IVO som ledde till ett 

föreläggande i april 2022. Se tidigare beskrivet i denna verksamhetsberättelse. (inte avslutad) 

___________________________________________________________________________ 

Med detta avslutas årets kvalitetsberättelse, verksamhetsberättelse och bokslut  

för Socialnämnden år 2022. 
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Handläggare 
Ekaterina Widén 

Tjänsteskrivelse 
2023-01-19 

Diarienummer 
SN-2023/30 

Förvaltningsekonom   

 

Socialnämnden 

Verksamhetsplan för socialnämnden 2023 

 

Förslag till beslut 

1. Verksamhetsplanen för socialnämnden 2023 fastställs. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har tilldelats medel för 2023 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & 
budget 2023. I verksamhetsplanen beskrivs uppsatta verksamhetsmål, förutsättningarna i 
budgeten, samt volymer. 

 

Bakgrund 

Nämnden är ålagd att fastställa sin verksamhetsplan för 2023. Nämnden har möjlighet att 
omfördela medel mellan verksamheterna inom nämnden.  

Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar i enlighet med ekonomisk uppställning i 
verksamhetsplanen. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

I bilagd verksamhetsplan beskrivs förutsättningarna i budgeten.  
SKR beräknar ett kostnadstryck i kommunal sektor 2023 på 6 procent. Uppräkningen av den 
tilldelade ramen är lägre än så, vilket innebär ett effektiviseringskrav. 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2023-01-19 
Verksamhetsplan 2023 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 om 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, strukturella, nivå. 

 

 

 

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 
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Styr- och ledningsmodell 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål utgår från kommunens vision liksom Agenda 2030. 
Inriktningsmålen anger vad som är prioriterat under mandatperioden. Kommunstyrelsen och 
nämnderna ansvarar för att bidra till att uppnå inriktningsmålen och ska omsätta målen i praktisk 
handling. Arbetssättet medför ett utvecklat beslutsfattande och en kvalificerad uppföljning. 
Nämndernas och enheternas arbete med mål och uppföljning utgår från en tillitsbaserad ledning 
och styrning, vilket möjliggör delaktighet och engagemang. 

Process för mål, uppdrag och uppföljning: 

 

Planering utifrån fullmäktiges mål och uppdrag 

Inriktningsmålen är övergripande, långsiktiga och tydliggör inriktning och fokus. 
Inriktningsmålen strävar mot att, inom de ekonomiska ramarna, skapa en gemensam riktning och 
förändring i hela den kommunala verksamheten. Till respektive inriktningsmål finns en text som 
beskriver den övergripande politiska ambitionen, synliggör innebörden och visar riktning. 
Texten utgör ett underlag för nämnderna och verksamheterna vid tolkning av inriktningsmålet. 
Inriktningsmålen förstärks och förtydligas genom tidsbegränsade uppdrag som visar vad ska 
göras för att nå målet. Uppdragen riktar sig till en, flera eller samtliga nämnder och förtydligar 
vad som förväntas av dem inom ramen för målet. Inriktningsmålen och uppdragen beslutas inom 
ramen för Mål och Budget som är kommunens övergripande styrdokument. 

Nämnderna konkretiserar mål och uppdrag 

För att förtydliga och fokusera nämndens arbete kan nämnden formulera riktade nämndmål eller 
uppdrag utifrån inriktningsmålen. Nämnden beslutar om nämndmål och uppdrag inom ramen för 
sin verksamhetsplan. T.ex. kan kommunstyrelsen lämna ett uppdrag till kultur- och 
fritidskontoret om social hållbarhet utifrån målet om trygghet och trivsamhet. Nämndens 
verksamhetsplan anger den riktning som verksamheter och enheter ska planera och arbeta utifrån 
och ligger till grund för framtagande av verksamheternas enhetsplaner. Nämndens mål och 
uppdrag kan ses som en beställning till verksamheten, som tar om hand den politiska 
beställningen genom att fördela ut den till de enheter som i sitt grunduppdrag berörs av och 
ansvarar för att åstadkomma förflyttning inom målområdet. Verksamheterna och enheterna 
bryter ner målet i delmål eller aktiviteter. Det är genom aktiviteterna som målen omsätts i 
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konkret handling. Med detta arbetssätt skapas en röd tråd från inriktningsmålen hela vägen till 
medarbetarnas dagliga arbete. 

Nämnderna utvärderar och följer upp 

Nämnderna ansvarar för att följa upp sina mål och uppdrag samt att bedöma hur resultatet bidrar 
till måluppfyllelse av inriktningsmålen. Nämnderna baserar denna bedömning utifrån; 
måluppfyllelse av nämndens riktade mål, nämndens arbete med uppdrag, analys av nämndens 
indikatorer och nämndens verksamhetsresultat. Detta ger en bred bas för nämnden att analysera 
hur de bidragit till inriktningsmålen och ligger till grund för ett systematiskt förbättringsarbete. 
Nämnden och verksamhetens olika enheter beslutar själva om vilka indikatorer som de ska 
använda för att följa och analysera sin utveckling i förhållande till målbilden. Det är 
eftersträvansvärt att använda indikatorer som kommunen har rådighet över och som mäts med 
regelbundenhet. Verksamheterna kan ta fram och utveckla egna indikatorer. Uppföljning av 
inriktningsmål och uppdrag redovisas till fullmäktige två gånger per år i bokslut och 
verksamhetsberättelse (augusti och helår). För att följa och analysera kommunens utveckling mot 
målbilden kopplas ett antal kommunövergripande indikatorer till varje inriktningsmål. För 
respektive indikator anger kommunfullmäktige vilken riktning som eftersträvas. Det är önskvärt 
att använda indikatorer som kan jämföras över tid och med andra kommuner. Måluppfyllelsen av 
inriktningsmålen bedöms utifrån flera delar; nämndernas bedömning av sina bidrag till 
måluppfyllelse, en samlad bedömning av genomförande av uppdragen samt en trendanalys 
utifrån valda indikatorer i Mål och budget. 

Agenda 2030 är en integrerad del i kommunens arbete 

Knivsta kommun har beslutat att ta ansvar för genomförande av Agenda 2030 som därför utgör 
en del i kommunens styr- och ledningssystemet. Agenda 2030 innehåller tre dimensioner av 
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. De globala målen är 
beroende av det som sker lokalt. Som en lokal aktör på en global arena arbetar kommunen för att 
nå Agenda 2030-målen som en del i sitt välfärdsuppdrag till invånarna. Detta arbete kopplas 
också till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Uppsala län som också fungerar som 
länets Agenda 2030-strategi. 
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Övergripande beskrivning av nämndens ansvar 
Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, kommunal hälso- och 
sjukvård, insatser för personer med funktionsnedsättning, färdtjänst, riksfärdtjänst, 
flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar 
all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som 
kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra. 

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

I och med en befolkningsökning där de äldsta i kommunen är den procentuellt snabbast växande 
befolkningen i kommunen förväntas behovet av insatser och antalet brukare att öka. Sett enbart 
till befolkningsutvecklingen borde socialnämnden för 2023 budgetera för volymökning om 
ca 3,7 % inom äldreomsorgen, men i en tolkning av tidigare trender räknas istället med ungefär 
2,5 % volymökning. Flera år av pandemi har dock satt tidigare prognosmodeller ur spel för just 
äldreomsorg, så det är svårbedömt. Ett annat svårbedömt område är hemsjukvården där vi dock 
förväntar oss en årlig ökning både i o m åldrande befolkning men även i o m pågående 
omställning till "effektiv och nära vård" vilket innebär en förskjutning mot kommunal 
primärvård. 

Den förändring av LSS som träder i kraft 1 januari 2023 kommer troligen att leda till ökat antal 
ansökningar om personlig assistans. Det kommer i sin tur att innebära att flera personer har rätt 
till personlig assistans. Med de förändrade reglerna borde det också innebära att flertalet av dem 
kan anmälas till Försäkringskassan för statlig assistansersättning. 

Inom individ- och familjeomsorgen är det främst på utförarsidan råd och stöd som volymerna 
förväntas öka, eftersom verksamheterna arbetar för hemmaplanslösningar i möjligaste mån. 
Inom nybildade enheten arbetsmarknad och integration förväntas anvisningarna från 
Migrationsverket minska medan en förväntad stigning i arbetslösheten kan innebära ökande 
volymer för arbetsmarknadsåtgärderna i övrigt. Inom arbetsrehabiliteringen syns redan en 
ökning. 

Volymökningen som inryms i verksamhetsplanen för 2023 är olika för de olika verksamheterna 
och är bedömd utifrån bästa tillgängliga kunskap om aktuellt läge för målgruppen. Detta kan 
förändras fort och en enstaka individs behov kan vara kostsamma och förändringar av 
prioriteringar inom nämndens ram kan behöva göras under årets gång. 

Förändrad lagstiftning inom många områden förväntas de kommande åren generellt inom 
nämndens verksamheter ge större inflöde än vad befolkningsutvecklingen skulle ha inneburit, 
men detta kan för 2023 delvis pareras med ständig verksamhetsutveckling. 

Verksamheterna kommer att behöva rustas för att allt mer klara av det ökade behovet av insatser 
och antalet brukare per medarbetare eller per krona som hela kommun-Sverige står inför. Det är 
viktigt att våga satsa på nya arbetssätt och förebyggande åtgärder i alla åldersgrupper. 

Digitaliseringsmöjligheter och behov kommer att öka framåt, både utifrån den demografiska 
utmaningen och utifrån kompetens- och utvecklingsbehov. Detta gäller såväl ute i vården och 
omsorgen som i administrativa processer. 
Något som också kommer att beröra varje enskild verksamhet är beredskapsarbete, eftersom 
världsläget inneburit förhöjda krav på att samhällsviktig verksamhet är redo att fungera även i 
eventuell kris. 
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Aktuella verksamhetsfrågor under 2023 

Vård och omsorg 

Ett område som bör följas närmre under 2023 är vården i livets slutskede i o m förväntad ny 
länsövergripande modell som kan påverka antalet insatser och patienter. Det blir även viktigt att 
följa tillitsreformen inom hemtjänsten, så att den inte blir kostnadsdrivande. 

I och med den svårbedömda behovsbilden av särskilt boende för äldre är även detta ett område 
att följa extra noga. Estrids gård flyttar tillbaka till ombyggda lokaler i början av året och har då 
utökats med 6 nya lägenheter. Flytten omgärdas av noggrann planering och uppföljning runt 
varje brukare likväl som många intilliggande fastighets- och systemfrågor. Varje brukares 
mående är i fokus. 
 
Inom LSS utreds hur behovet av insatsen korttidstillsyn bäst ska kunna tillgodoses framåt, när 
det för flera barn inte går att verkställa beslutet i anslutning till skolor i Uppsala i samma 
utsträckning som tidigare. För insatsen personlig assistans innebär ny lagstiftning från 1 januari 
2023 troligen ett ökat antal ansökningar, och även fler beviljade ansökningar, om personlig 
assistans. Med de förändrade reglerna borde det dock också innebära att flertalet av dem kan 
anmälas till Försäkringskassan för statlig assistansersättning. Eventuella kostnadsförändringar 
för kommunen behöver följas noga. 
 
För Vård- och omsorgskontorets kompetenslabb är planen att få upp en fart och systematik i 
nyttjandet av arbetsmodellen för att testa och träna arbetsmoment inom omsorgen. Inom 
systemsidan kommer arbetet med regionens system Cosmic link att övergå i förvaltning. 
Samarbetsfrågorna och utvecklingsbehoven kopplade till både systemet, processerna och de 
juridiska förutsättningarna kommer dock att fortgå. 
 
Individ- och familjeomsorgen 

Trenden är generellt en fortsatt ökning av antalet anmälningar och ansökningar om stöd. Många 
anmälningar rör våld och de senaste årens utveckling ställer stora krav på verksamheten att 
utreda och bedöma behovet av bistånd. En analys är att ökad tillgång av alkohol och droger 
medför att vuxna och ungdomar utsätter sig för fara då de berusar sig, med följdverkningar för 
ungdomar och barn. Föräldrar uppfattas ha svårare att vägleda sina barn och sätta gränser i 
kombination med en ökande psykisk ohälsa vilket bidrar till ökat relationsvåld. Barnen utsätts 
både för att se sina föräldrar bråka men även för direkt våld. Året inleddes med utbildningsinsats 
för samtlig berörd personal och under året kommer socialnämndens riktlinjer för våld i nära 
relationer att uppdateras utifrån den nyaste lagstiftningen som också inkluderar våldsutövare. 
Ett annat fokusområde, inte minst för unga, är det brottsförebyggande arbetet. 

Inom vuxenenheten kommer en strukturerad metod för att analysera motivationen hos 
missbruksklienter att användas, i syfte att ge rätt insats vid rätt tidpunkt när förutsättningarna för 
en lyckad placering är så god som möjligt. Utfallet från motivationsanalysen kommer att 
analyseras två gånger per år. 

Resursoptimering 

Ett exempel på fokusområden under 2023 är översyn av schema- och insatsplanering inom 
omsorgens verksamheter där det är schemaläggning dygnet runt. Ett annat exempel är fortsatt 
utveckling av det tidiga och förebyggande arbetet för att minimera de tillfällen då 
kommuninvånarnas problem hunnit växa sig stora och resurskrävande att avhjälpa. 
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Komplexa behov 

Sedan några år tillbaka märks en ökning av komplexiteten hos de invånare socialnämndens 
verksamheter möter, vilket ställer höga krav på kompetens och resurser samt en hög grad av 
både intern och extern samverkan. Exempel är brukare med avancerad hemsjukvård i 
kombination med psykisk ohälsa eller föräldrar som är psykiskt funktionsnedsatta föräldrar med 
barn som utagerar. Ett annat exempel är de myndighetsutövande verksamheterna som ständigt 
behöver fortbildas i effekterna av förändrad lagstiftning, så att socialsekreterare utför sitt 
utvidgade uppdrag på rätt sätt. Här inryms t ex förändringar inom våld i nära relationer och inom 
personlig assistans. Fortbildningsbehov finns även inom socialnämndens stödboende. För att 
möta kostnadsutvecklingen är det en nödvändighet att stödboendet ges utökade förutsättningar 
och kompetens att möta ungdomar och unga vuxna i efterbehandling efter ett användande av 
droger/alkohol. 
 

Kompetensförsörjning  

Kompetensförsörjningsfrågan är historiskt stor och behöver arbetas med övergripande under 
många år framöver. Den enskilt tydligaste frågan redan år 2023 är behålla nödvändig 
sjuksköterskekompetens. Här kan verksamheten komma att se över möjligheter att lösa visst 
behov med "mellankompetens" i form av t ex sjuksköterskeassistent (specialist undersköterska). 
 
Det kommer också att bli viktigt att säkra utbildade undersköterskor och det kommer under året 
att ses över vilka insatser som kan bli aktuella för vissa medarbetare utifrån ny lagstiftning om 
skyddad yrkestitel fr o m sommaren 2023. 

Inom myndighetsområdet har Barn- och unga-enheterna under många år haft problem med att 
bemanna vakanser med tillsvidareanställda socialsekreterare, vilket medfört ett stort behov av 
socionomkonsulter. Under 2022 har personalomsättningen stabiliserats. Socialsekreterargruppen 
är dock en medarbetargrupp som är viktig att fortsatt satsa på, inte minst genom fortlöpande 
kompetenspåfyllnad för medarbetarna och fortsatt stabiliserande rutin- och metodarbete i 
verksamheten. 
 
En sammanhållen socialtjänst 

Arbetet med en sammanhållen socialtjänst kommer fortsätta under 2023. Detta innebär en 
ständig strävan efter att den enskilde invånaren ska erbjudas ett samordnat stöd där 
socialtjänsten, på ett resurseffektivt vis, ska arbetar med hela individen eller familjens behov. 
Detta innebär satsning på utökat samarbete internt inom myndighetsområdet likväl som mellan 
utförare och myndighet. 

Vård- och omsorgskontoret flyttar under våren från Ängbyvägen till kommunhuset, vilket 
förväntas ge positiva effekter på intern samverkan i den kommunala organisationen och även ge 
ökad tillgänglighet för kommuninvånaren. Den organisatoriska flytten medför även ett ökat 
fokus och genomlysning av arbetsprocesser som omfattar arkivering och gallring av data 
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Ekonomiska förutsättningar 
 
Tilldelad ram och effektiviseringsbeting från kommunfullmäktige  
Socialnämnden har tilldelats medel för 2023 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & budget 
2023 (MoB). 

De generella förutsättningarna är att den ekonomiska ramen har ökat med 6,5% (20,9 miljoner 
kronor) som fördelas enligt följande: 

 Indexuppräkning för socialnämndens verksamheter ligger på 3%. SKR:s beräknade 
kostnadstryck ligger på 6% för 2023, vilket innebär en inbyggd effektivisering 
motsvarande 9,7 miljoner kronor inom den tilldelade ramen.  

 Volymuppräkning 2,6% eller 8,3 miljoner. 

 Ramen har utökats med 5,2 miljoner kronor till följd av det riktade statsbidraget 
för äldreomsorgen. Nyligen har det kommit ett beslut att Knivsta istället kommer att 
tilldelas 4,1 miljoner för 2023, vilket innebär att en bokslutsreglering mot 
finansförvaltningen kommer att genomföras och 1,1 miljoner kommer att återbetalas.   

 Bokslutreglering för ersättning till Försäkringskassan (SFB) för statlig personlig assistans 
kvarstår och beräknas på 22 personer år 2023. 
 

Internt effektiviseringsbeting på hemtjänstens egenregi 
I den lagda nämndbudgeten ligger ett effektiviseringsbeting på LOV hemtjänst i egen regi 
motsvarande 5,7 miljoner kronor. Hemtjänstenheten har under många år haft ett negativt resultat 
trots effektiviseringsarbete. I slutet av 2022 har en extern konsult tagits in för genomlysning av 
hemtjänsten i egen regi och arbetet pågår. Utmaningar är fortsatt stora eftersom verksamheten 
har svårt att snabbt anpassa sina fasta personalkostnader vid ändrade biståndsvolymer, där några 
av förutsättningarna utgörs av heltid som norm samt arbetsrättsligt regelverk kring hur 
timvikarier får nyttjas. 
Ersättning per timme inom hemtjänst har räknats om utifrån den tillitsbaserade reformen och 
landar på 424 kr/timme för privata och 411 kr/timme för egen regi. 
 
Omfördelning inom kommunfullmäktiges budget 
Precis som tidigare år har Socialnämnden valt att göra förändringar inom ramen för 
kommunfullmäktiges budget, främst för en rätt benämning i räkenskapssammandragen. Till 
exempel gäller det politiska satsningar på "Förebyggande verksamhet" som istället återfinns i 
blocket Individ- och familjeomsorg, vård och stöd. 
Assistansersättning (LSS) 2023 följer den nationella nivån och ökar därför från 319,7 kr år 2022 
till 324,5 kr. 
 
Statlig satsning på äldreomsorgen 2023 

Som nämns i ett tidigare stycke kommer 5,2 miljoner kronor som tilldelades nämndens ram till 
följd av statsbidraget kommer att bokslutregleras med 1,1 miljon, d v s återbetalning av medel 
till finansförvaltningen kommer att ske till följd av det minskade statsbidraget. Resten av medlen 
fördelas i budgeten på följande sätt: 

 0,9 miljoner till Estrids gård för extra personalresurser för dygnet-runt-sjuka 
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 1,9 miljoner kronor för att behålla sjuksköterskebemanning på tidigare utökad nivå inom 
hemsjukvården och Estrids gård 

 0,5 miljoner kronor uppräkning på den nya hemtjänstersättningen 

 0,2 miljoner kronor extra utbildningskostnader på sjukhuset vid hemtagning sjuka, 
samt fortbildning av personal bl a lyftlicens, samt vikariekostnader i samband med 
utbildning 

 0,6 miljoner kronor extra biståndshandläggare för att förstärka införandet av tillitsbaserad 
hemtjänst 

Ovanstående utgör tillsammans 4,1 miljoner och benämns som "äldreomsorgssatsningen" under 
år 2023.  

Externa projektmedel 

Förvaltningen söker aktivt ett flertal statsbidrag, här är ett urval av aviserade medel för 2023. Det 
finns alltid en osäkerhetsfaktor innan medlen finns att rekvirera eller innan återrapporteringar har 
godkänts, vilket kan komma att innebära vissa förändringar under verksamhetsåret. 

 459 tkr till Ungdomsmottagning, används för finansiering av deltidskurator 
 c:a 5,2 miljoner kr Äldreomsorgssatsningen, se egen beskrivning. 
 c:a 1,9 miljoner kr Samordningsförbundet, finansiering av samverkansinsatsen "En väg 

in, steget vidare", används till finansiering av två arbetsmarknadssekreterare och del av 
projektledare. 

 c:a 3 miljoner kr God och nära vård, Psykisk hälsa, Suicidprevention. Dessa medel 
planeras att användas till tre tjänster inom effektiv och nära 
vård/suicidprevention/övergripande projektledaransvar och verksamhetsutveckling, 
fortbildningar och ofta viss samverkan med andra kontor. 

 0,8 miljoner Familjecentral, används till samarbete med utbildningsnämnden, region 
Uppsala och Svenska kyrkan för driften av Fröhuset och utvecklingsmedel till 
Familjecentral. 

 Preliminärt förväntas även 700 tkr från statsbidraget Motverka ensamhet och förbättrad 
demensvård inom äldreomsorgen. Dessa medel används för bl a finansiering av 
kulturombud på Estrids gård, samt utbildning, aktiviteter och produkter inom detta 
område 
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Mål, uppdrag och indikatorer 

Ge vård och omsorg med kvalitet (SN) 

Inriktningsmål Kommunfullmäktige 

Alla som tar del av Knivsta kommuns vård och omsorg har rätt till valfrihet, delaktighet och 
inflytande. Oavsett var man bor eller vilken välfärd man tar del av ska verksamheten ska hålla 
god kvalitet. Det betyder att denna ska beakta livsval och privatliv samt bidra till en meningsfull 
vardag. Verksamheter inom vård och omsorg ska vara trygga, trivsamma och präglas av respekt 
för den enskilde. Detta förutsätter bland annat ett gott bemötande från personalen, som i sin tur 
ställer krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
• Skapa kvalitetsförbättringar i äldreomsorgen och LSS. 
• Vidareutveckla det förebyggande arbetet kring barn och unga, 
• Utveckla hälsofrämjande insatser. 
• Stärk samarbetet med civilsamhället. 
 

Uppdrag 2023  Tidsperiod Nivå 

Aktualisera lokala värdighetsgarantier inom 
äldreomsorgen 

 
 

2023-2024 Uppdrag från kommunfullmäktige 

Utvärdera arbetet med tilliltsbaserad styrning inom 
hemtjänsten 

 
 

2024-2025 Uppdrag från kommunfullmäktige 

Utveckla brukarinflytandet/medverkan inom 
socialtjänstens verksamheter med fokus på lokal 
representation 

 
 

2023-2026 Uppdrag från kommunfullmäktige 

Möjliggör för den idéburna sektorn att fortsätta vara en 
viktig aktör i Knivsta kommun. 

 
 

2023-2026 Uppdrag från kommunfullmäktige 

 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 
Önskad 
riktning 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg (helhetssyn), 
andel (%) U21468 
K: kvinnor M: män 

79 
K: 83 
M: 73 

 
 
 

85 
K: 85 
M: 85 

Öka 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
(helhetssyn), andel (%) U23471 
 

83 
 
 

 
 
 

69 
 
 

Öka 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) N31814 
K: kvinnor M: män 

22 
K: 22 
M: 21 

27 
K: 25 
M: 29 

 
 
 

Bibehålla 

Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta 
eller studera, andel (%) U40455 
K: kvinnor M: män 

74 
K: 29 
M: 35 

51 
K: 44 
M: 60 

 
 
 

Öka 
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Socialnämndens verksamheter ska möta omvärldsförändringar med ständig  
utveckling och tillvaratagande av invånarnas egna resurser.  
 
Nämndens mål, Socialnämnden 
 
Omvärldsförändringar innefattar allt som påverkar socialnämndens verksamheter och innebär 
förändrade förutsättningar, såsom t ex demografiska förändringar, förändrad lagstiftning, 
samhällsförändringar och skiftande behov hos kommuninvånarna.  

Ständig utveckling innefattas allt slags omställningsarbete. 

Tillvaratagande av invånarnas egna resurser beskriver att socialnämndens stöd- omsorg- och 
vårdinsatser skainriktas på att frigöra och utveckla den enskilde brukarens resurser, att brukarens 
eget nätverk inkluderas så långt det är möjligt, samt att civilsamhällets resurser nyttjas. 

 

Indikator   Utfall 2021  Utfall 2022 Mål 2023 

Brukartiden i förhållande till total arbetstid inom 
hemtjänst i egen regi ska öka.  
 

 
 

 
 

63 %  
 

64 % Öka 

Kontinuiteten inom hemtjänsten ska förbättras. 
 

 
 

 
 

19  
 

14 Minska 

Andelen återaktualiserade barn och unga ska 
minska.  
 

 
 

 
 

-  
 

* Minska 

Antalet volontärer och överenskommelser som 
involverar civilsamhället ska öka 
 

 
 

 
 

  
 

*  Öka 

* Basvärde för 2022 kommer att tas fram  

 

Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder) 

Inriktningsmål, Kommunfullmäktige 

En långsiktig ekonomi i balans innebär att intäkter och kostnader ska gå ihop i takt med att 
andelen exploateringsintäkter i driftbudgeten över tid fasas ut. Fokus i verksamheten ska vara 
god kvalitet i kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg. Verksamheten 
ska drivas effektivt för att skapa ökat värde per skattekrona för invånarna.  
 
• Öka värdet per skattekrona för invånarna. 
• Fokus på kommunens kärnverksamhet det vill säga skola, vård och omsorg. 
• Fasa ut beroendet av exploateringsintäkter över tid. 
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Uppdrag 2023  Tidsperiod Nivå 

Genomför en analys av nettokostnadsavvikelser som 
ligger till grund för överväganden av åtgärder och 
kontinuerlig uppföljning. 

 
 

2023-2026 Uppdrag från kommunfullmäktige 

Genomför en översyn och vid behov av revidering av 
befintliga politiskt antagna styrdokument 

 
 

2023-2024 Uppdrag från kommunfullmäktige 

Ta fram en sammanhållen lokalförsörjningsplan för de 
lokaler som kommunen nyttjar i syfte att optimera 
resursutnyttjandet 

 
 

2023-2024 Uppdrag från kommunfullmäktige 

Arbetet med Heltid som norm fortsätter men ändras från 
ska till bör för att undvika oönskade inlåsningseffekter. 

 
 

2023 Uppdrag från kommunfullmäktige 

 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 
Önskad 
riktning 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)  
 

18,83% 
 
 

11,14% 
 
 

 
 
 

minska 

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)  
 

37,95% 
 
 

37,82% 
 
 

 
 
 

minska 
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Nämndens driftsbudget 

Nämndens verksamheter KF-budget 2022 KF-budget 2023 
Nämndbudget 

2023 

Nämnd- och styrelseverksamhet 1 361 1 427 1 427 

    

Vård och omsorg enligt SoL och HSL    

-Förebyggande verksamhet SoL 4 182 4 007 3 512 

-LOV - hemtjänst och delegerad HSL 39 481 40 346 35 335 

-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt 23 768 26 917 25 821 

-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende  94 977 102 079 99 507 

    

Vård och omsorg enligt LSS och SFB    

-Insatser LSS i ordinärt boende 32 563 36 040 43 486 

-Insatser LSS i boende med särskild service 44 491 51 674 51 986 

    

Färdtjänst och riksfärdtjänst 5 187 5 343 4 940 

    

Individ och familjeomsorg    

-Ifo öppenvård och stöd 28 210 26 056 29 351 

-Ifo vård och stöd institution/annat boende 34 836 35 181 33 952 

-Ifo, ekonomisk bistånd 8 560 9 317 9 070 

    

Flyktingmottagande 692 1 013 0 

    

Arbetsmarknadsåtgärder 4 807 4 651 5 664 

Summa 323 115 344 051 344 051 

Vård och omsorg enligt SoL och HSL 

LOV hemtjänst och delegerad HSL 
I detaljbudgeten inryms ett internt effektiviseringsbeting på 5,7 miljoner kronor för hemtjänst i 
egenregi. I och med försiktighetsprincipen inrymmer nämndens ram en planering för att hantera 
den totala förväntade kostnaden inom hemtjänstområdet. 

Vård och omsorg i ordinärt boende 
Inom området budgeteras för ca 1,6 miljoner högre kostnader än prognostiserat utfall 2022 men 
läggs 1,1 miljon kronor lägre jämfört med Kommunfullmäktiges budget 2023.  

Vård och omsorg i särskilt/annat boende 
Budgetramen för särskilt boende höjs med 6,1 miljoner kronor jämfört med prognostiserat utfall 
2022 men minskas med 2,6 miljoner kronor jämfört med Kommunfullmäktiges budget 2023. I 
denna budget har det medräknats tillfälliga ökade kostnader om ca 2 miljoner kr på grund av 
ombyggnationen av Estrids och Vilhelms gård. Därtill har medräknats ökade lokalkostnader på 
grund av finansiell leasing, vilket är något som gäller inom hela kommunen. Att budgeten är 
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mindre än fullmäktiges ram beror främst på en annorlunda fördelning av 
Äldreomsorgssatsningen jämfört med 2022, där stora delar hamnade på Hemtjänst och Vård och 
omsorg i ordinärt boende. 

För Biståndsenhetens köp av särskilt boende - d v s äldre vars boende verkställs någon 
annanstans än på Estrids eller Vilhelms gård - inkluderar detaljbudgeten ett inflöde under året 
motsvarande en person på helårsbasis för målgruppen psykogeriatri samt ett ytterligare halvt år 
att nyttjas till antingen särskilt boende eller korttidsboende för ansträngda perioder inom 
slutenvården, alternativt extrakostnader vid tid för återflytt av Estrids gårds korttidsboende från 
evakueringslokalen. 
 
För personer under 65 år SoL, främst socialpsykiatri, finns utrymme motsvarande ett 
halvårslångt boendebeslut utöver pågående ärenden för individer som redan beviljats stödet 
sedan tidigare. I första hand är det dock istället de interna insatserna stödboende och förstärkt 
boendestöd som beviljas för målgruppen socialpsykiatri. 
 
Insatser LSS i ordinärt boende 
Budgetramen ökar med cirka 8 miljoner kronor jämfört med senaste prognos 2022 (inkl. en 
planerad bokslutsreglering på c:a 2,6 miljoner, då volymerna förväntas vara fortsatt låga). 
Bokslutsreglering 2023 förväntas landa mellan 1,5-2 miljoner kronor tillbaka till 
finansförvaltningen. Av den utökade budgetramen beror drygt 2 miljoner på ökade kostnader 
inom LSS-korttids, vilket är en växande målgrupp. En förstärkning av Daglig verksamhet med 
0,5 årsarbetare görs för att möta den ökade efterfrågan från brukare på daglig verksamhet. De 
senaste årens statsbidrag för förhöjd habiliteringsersättning utgår, vilket också i viss mån 
förhöjer kostnadskostymen inom verksamhetsområdet. 

Insatser LSS i boende med särskild service 
Budgetramen ökar med 4,5 miljoner kronor jämfört med det prognostiserade utfallet 2022. Detta 
beror främst på redan fattade biståndsbeslut under 2022 som nu får en helårseffekt på ca 3,1 
miljoner kr för år 2023. Övrig utökning av budgetram - utöver prisuppräkning för gällande avtal 
till den köpta vården - är en buffert motsvarande ungefär ett nytt årsbeslut. Eftersom målgruppen 
vuxna inom LSS har en relativt låg medelålder innebär varje nytt boendebeslut enligt LSS en 
volymökning jämfört med föregående år. När det är förenligt med individens behov löses nya 
beslut genom verkställighet på socialnämndens egna serviceboende Tegelparken. 

Färdtjänst och riksfärdtjänst 
Volymerna inom färdtjänst ser inte ut att öka i samma takt som tiden innan pandemi, möjligen 
beroende på ändrade resvanor och mer distansarbete. Budget 2023 läggs på samma volymnivå 
som budget 2022 samt med 3% prisuppräkning. 
 

Individ- och familjeomsorgen 

IFO öppenvård och stöd 
Inom verksamhetsområdet ingår bland annat råd och stöd med nämndens förebyggande 
satsningar. Att budgeten 2023 ökar med 3,3 miljoner jämfört med 2022 beror på omfördelning 
av löner mellan institution/annat boende och öppenvård/stöd, i ny bedömning av 
arbetsfördelning. 

IFO institution/annat boende 
Den budgeterade ramen minskar med 2,2 miljoner kronor jämfört med prognostiserat utfall 2022 
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och minskar med 1,2 miljoner kronor jämfört med den tilldelade KF-budgeten. Anledningen är 
att placeringar på främst Barn och Unga inte ökar i samma snabba takt som det var befarat, samt 
att kostnader för köpt bemanning minskar till följd av omorganisationen och delningen av 
enheten Barn och Unga. 
Barn och Unga budgeterar 16,2 miljoner kronor i placeringskostnader (HVB och Familjehem), 
att jämföra med prognostiserat utfall 2022 på 14,6 miljoner kronor. Utöver prisuppräkningar i 
avtal för de redan fattade besluten innehåller budgeten utrymme för motsvarande en SIS-
placering på 6 mån, två HVB-placeringar på 9 månader var och två familjehemsplaceringar på 
helår. Sett utifrån de gångna åren är detta en rimlig volymökning att förvänta sig. 

Vuxenenheten budgeterar 4,8 miljoner i placeringskostnader för missbruk, jämfört med 5,6 
miljoner som visas i den senaste prognosen. Under 2022 har det skett ett stort ökning av externa 
missbruksplaceringar, vilket möjligen kan bero på "vårdskuld" efter pandemins mest intensiva 
fas. Framöver bedöms behovet att minska något. Budgetutrymmet kan betraktas som möjligt, 
men snävt. 

IFO ekonomiskt bistånd 
Ekonomisk bistånd budgeteras på exakt samma nivå som budget 2022, vilket är högre än 
prognostiserat utfall för 2022. Trots ekonomiska läget i samhället, med sannolik förhöjd 
arbetslöshet som följd, bedöms Knivsta drabbas mindre än genomsnittskommunen av detta. En 
viss ökning inryms dock i budgeten, eftersom en kommunens satsning på nystartsjobb, 
tillsammans med arbetsförmedlingen, istället minskar på kostnaderna. Satsningen innebar 
minskat ekonomiskt bistånd redan under 2022 - och bedöms kunna fortsätta under 2023. 
Satsningen innebär vissa utökade kostnader inom arbetsmarknadsblocket, men är på totalen en 
kostnadseffektivisering för socialnämndens ram, samt en hjälp ut i arbetslivet för de individer 
som berörs. 

Arbetsmarknadsåtgärder 
Inom den budgeterade ramen för arbetsmarknad inryms bland annat medel för cirka 130 
feriearbetare och två handledare i den utökade sommarjobbsatsningen för unga framöver, samt 
satsning på nystartsjobb. Tidigare felkonterad personal har korrigerats för att överensstämma 
med räkenskapssammandragen, vilket ger en något högre kostnadsbild inom arbetsmarknad och 
en något minskad inom socialpsykiatri. 

Flyktingmottagande 

Socialnämnden bedömer att flyktingverksamheten under 2023 kommer att kunna gå runt på 
ersättningar från Migrationsverket. Hela den tilldelade kommunbidraget omfördelas istället till 
Arbetsmarknadsåtgärder. 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 och 
övriga ersättningar från Migrationsverket. 
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Volymer och nyckeltal 

Område Nyckeltal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Plan 
2023 

Hemtjänst Biståndsbedömd tid 62 579 58 410 56 780 53 000 55 341 

Antal brukare totalt 221 215 223 225    245 

Andel utförd tid av 
biståndsbedömd tid inom 
LOV.  

68,3% 76% 84% 70    (70) 

Särskilt boende äldre Antal brukare totalt 112 133 123 128   140 

Antal brukare köpta platser 15 7 11 8  11 

Personlig assistans enligt 
SFB, antal brukare. 

Personlig assistans enligt 
SFB, antal brukare 

19 19 17 16  17 

Insatser enligt LSS Boende särskild service 
LSS, antal brukare totalt 

36 36 45 45      47 

Daglig verksamhet LSS, 
antal brukare totalt 

45 46 42 45    47 

Korttidsvistelse LSS, antal 
brukare totalt 

15 14 10 15   15 

Daglig verksamhet LSS, 
antal brukare köpta platser 

7 7 6 6   6 

Institutionsvård, stödboende 
och familjehem 

Institutionsvård och 
stödboende, antal vuxna 

21 17 12 22  17 

Institutionsvård och 
stödboende vuxna, antal 
vårddygn 

3 315 3 500 2 416 3 000 3 500 

Institutionsvård och 
stödboende, antal barn/unga 

42 30 11 10 10 

Institutionsvård och 
stödboende barn och unga, 
antal vårddygn. 

10 129 4 963 3 324 3 000 3 000 

Familjehem, antal barn/unga 35 37 33 35 25 

Familjehem barn/unga, antal 
vårddygn 

9 615 8 625 7 662 8 000 8 000 

Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd, antal 
individer 

200 175 107 150 180 

Ekonomiskt bistånd, andel 
individer med långvarigt 
ekonomiskt bistånd. 

21% 23% 33% 25% 25% 
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Nämndens investeringsplan 
 
I dagsläget finns det inga inplanerade investeringar för 2023. Satsningar i form av digital 
utveckling och övriga projekt kräver oftast ingen investering. Dessa satsningar görs för övrigt 
oftast med externa statliga medel, vilket alltid nyttjas i första hand när det är möjligt. 
 

Investering KF investeringsram 2023 

Inventarier 100 

Innovation/ digitalisering 1 000 

Summa 1 100 

 



Förteckning över diarieförda delegationsbeslut 2022‐12‐08‐2023‐02‐01
Dokumentnr. Dokumenttitel Färdigst/exp‐datum Ansvarig person
SN‐2023/34‐1 Ersättning enligt ERS till socialnämndens ordförande för 

deltagande vid utbildning, delegat Monika Lövgren 
2023‐01‐31 Stella Vallgårda

SN‐2021/263‐6 Diariefört i efterhand Tilldelningsbeslut 2023‐01‐27 Ferial Sanati
SN‐2023/33‐1 Delegationsbeslut 2023‐01‐20, ersättning till socialnämndens 

individutskotts ledamöter, delegat Oscar Hahne (KD)
2023‐01‐31 Stella Vallgårda

SN‐2022/201‐10 Tilldelningsbeslut 2022‐12‐22 Mona Lagvik
SN‐2022/201‐1 Delegationsbeslut om att genomföra upphandling 2022‐12‐22 Mona Lagvik
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