
 
 

 
   KALLELSE 1 (3)  

 2020-09-03, 
rev 2020-09-04 

 

 
 

  
Sammanträde med socialnämnden 
Tid: Torsdag den 10 september 2020, kl 08:30. 
Plats: Distanssammanträde, se separat information. Mötessal i kommunhuset är Kvallsta. 
Ordförande: Kerstin Eskhult (C). 
Sekreterare: Josefin Lindström. 
 
Förhinder: Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet kan e-posta till 
josefin.lindstrom@knivsta.se.  
 
Slutet sammanträde 

Sammanträdet är slutet. 
 
 

Föredragningslista    

  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering   

3. Godkännande av dagordning   

4. Informationsärenden  

 a) Återkoppling fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns 
stödboende 
 

 

 
Utvecklingsområden och åtgärder 
  

 
b) Återkoppling fördjupad uppföljning av Estrids gård 
  

 
Åtgärdspunkter 
Genomförandeplan 
 

 

 
c) Återkoppling avtals- och verksamhetsuppföljning av Attendo 
AB, hemtjänst LOV  

 
d) Återkoppling avtals- och verksamhetsuppföljning av Svensk 
kvalitetsvård AB, hemtjänst LOV  

mailto:josefin.lindstrom


 
 

 
  Socialnämnden 

 
Kallelse/föredragningslista 2 (3)  
2020-09-03, 
rev 2020-09-04 

 

  
 

  Dnr 

 
e) Aktuellt från förvaltningen 
- Lex Maria-anmälan 
- Coronaläget 
- Barn och unga 

 

Beslutsärenden   

5. Motion 2019:08 från Pontus Lamberg (KD) – Mer trygghet inom 
hemtjänsten 
 

SN-2019/363 

 
Tjänsteutlåtande 2020-08-05 
Motion 2019:08 från Pontus Lamberg (KD) – Mer trygghet inom 
hemtjänsten 

 

6. Motion 2020:01 från Lotta Wiström och Anna Koskela Lundén 
(L) – Handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck 
 

SN-2020/81 

 
Tjänsteutlåtande 2020-07-06 
Motion 2020:01 från Lotta Wiström och Anna Koskela Lundén (L) – 
Handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck 

 

7. Utredning matlådor inom hemtjänsten 
 

SN-2020/123 

 
Ordförandeförslag 
Utredning 2020-08-06  

8. Ekonomisk uppföljning per sista juli 2020 
 

SN-2020/4 

 
Tjänsteutlåtande 2020-08-31 
Ekonomisk uppföljning per juli för socialnämnden 
Bilaga 1 Uppföljningsmallen 2020 
Bilaga 2 Anpassad ekonomisk uppföljning 

 

9. Socialnämndens svar på frågor från revisorerna angående 
socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse för 2020 
 

SN-2020/212 

 
Tjänsteutlåtande 2020-08-31 
Yttrande 
Revisorernas frågor till socialnämnden 
Socialnämndens ekonomiuppföljning per sista juli 2020 
Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2020–2023 

 



 
 

 
  Socialnämnden 
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  Dnr 

10. Socialnämndens sammanträdestider 2021 
 

SN-2020/220 

 
Tjänsteutlåtande 2020-07-08 

 

11. Anmälan av delegationsbeslut 
 

  

 
- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2020-05-20–2020-09-02. 
- Lista över ordförandebeslut 2020-05-28–2020-09-02. 
- Delegationslista ur Siebel; beviljade insatser SoL, LSS, färdtjänst 

2020-05-01–2020-05-31. 
- Delegationslista ur Siebel; beviljade insatser SoL, LSS, färdtjänst 

2020-06-01–2020-06-30. 
- Delegationslista ur Siebel; beviljade insatser SoL, LSS, färdtjänst 

2020-07-01–2020-07-31. 
- Delegationslista ur Procapita; IFO-beslut 2020-05-01–2020-05-

31. 
- Delegationslista ur Procapita; IFO-beslut 2020-06-01–2020-06-

30. 
- Delegationslista ur Procapita; IFO-beslut 2020-07-01–2020-07-

31. 

 

 



 
 

  
Vård-och omsorgskontoret 

 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

 

Fördjupad uppföljning av 
Knivsta kommuns  

stödboende  
 
 
 
Utvecklingsområden och genomförda samt planerade åtgärder: 
 

• Få på plats de skriftliga rutiner för nyanställda som tidigare delvis nämnts, i form av 
exempelvis en checklista, att uppdatera arbetsmiljörutiner och systematisera 
arbetsmiljöarbetet. 
Verksamhetens åtgärder:  
Introduktion för nyanställda har genomförts under våren.  
Checklista för nyanställda finns.  
Mapp för arbetsmiljödokument finns i gemensam mapp på G. 
Pärm med material om arbetsmiljö finns uppdaterad på kontoret. 

 
• Strukturera det systematiska kvalitetsarbetet mer, exempelvis med en generell 

uppdatering av enhetens skriftliga rutiner. 
Verksamhetens åtgärder:  
Verksamheten arbetar tillsammans med Kvalitetsavdelningen med att utveckla och 
implementera kvalitetsledningssystem.  
 

 
• Bli bättre på att fånga upp brukarnas synpunkter och klagomål, i enlighet med 

Socialstyrelsens allmänna råd om synpunkter och klagomål som finns i föreskrifterna 
om systematiskt kvalitetsarbete. 
Verksamhetens åtgärder:  
Stående punkt på apt. 
Blanketter för synpunkter och klagomål finns i personalens arbetsväska.  
Regelbundna ungdomsmöten där synpunkter och klagomål tas upp.  
Verksamheten planerar att genomföra en brukarundersökning under hösten.  
 

 
• Bedömning om egenvård med hjälp ska efterfrågas hos läkare. 

Verksamhetens åtgärder:  
Verksamheten ska då enheten ser att brukaren har behov av ”egenvård med hjälp” 
be brukaren efterfråga intyg för från läkaren.  
 

 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/


 
 

  
Vård-och omsorgskontoret 

 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

• Utifrån den nya förtydligande rutinen för avvikelsehantering inom vård- och 
omsorgskontoret implementera det systematiska arbetet med avvikelser i 
verksamheten. 
Verksamhetens åtgärder:  
Verksamheten ska arbeta för att implementera den nya rutinen för avvikelsehantering 
för Vård och omsorg.  I dagsläget skrivs avvikelser i dokumentationssystemet Siebel. 
Avvikelser är en stående punkt på verksamhetens apt.  
 

 
• Informationsinsats till personalen kring vad som krävs vid särskilda tillfällen gällande 

basala hygienrutiner. 
Verksamhetens åtgärder:  
MAS har vid ett av verksamhetens APT haft utbildning om basala vårdhygienrutiner. 
En medarbetare har som särskilt uppdrag att vara hygienombud för enheten.  
Samtliga medarbetare inkl sommarvikarierna har genomgått hygienutbildning ”Basal 
vårdhygien” samt utbildning om Corona på webben.  
Verksamheten har inför särskilda åtgärder för att minska smitta under Corona t ex 
daglig avtorkning med sprit på diverse ytor i kontorslokalen.  
 
 
 

 
Louise Rodhe 
Enhetschef 
Enheten för socialpsykiatri och stödboende 
Vård och omsorg  
Knivsta kommun 

 
 
 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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     Ansvarig:                                                                                                                                    Datum: 
     Enhetschef                                                                                                                                                            2020-07-22 
      Ferial Sanati                                                                                                                                            
 

Åtgärdspunkter/utvecklingsområden avseende utförandet av kvalitet på Estrids gård 
 

Område Åtgärd Ansvarig Tidsplan Uppföljning/Egenkontroll Ytterligare 
åtgärd 

Värdighetsgarantierna 
(Daglig tillgång till 
frisk luft) 
 
 
Estrids gård försöker 
tillgodose detta löfte 
genom att öppna 
fönster, men det 
bedöms inte som 
tillräckligt, varför det är 
ett utvecklingsområde 
att åtgärda detta  

- Verksamhetsbaserat schema, dvs 
överlappningstimmar på 
eftermiddag  ger ökad möjlighet 
för kontaktperson att planera in 
egen tid med brukare. Personal 
erbjuder brukare att komma ut på 
balkongen eller att komma ut i 
samhället 
  

- Vi kommer återigen att gå igenom 
värdighetsgarantierna på APT 

 
- Resurs och poolpersonal  ger ökat 

utrymme för aktiviteter 
 

- Estrids gård har anställt två 
medarbetare under ett projekt på 
10 månader för att avlasta 

Enhetschef 
 
Biträdande enhetschef  
och administratör 

Ständigt 
pågående 
 
 
 
 
 
 
 
Höst 2020 

- Uppföljning 
kommer att göras 
genom att 
administratör 
lämnar in månatlig 
sammanställning 
av aktivitetsplan  
till enhetschef 

 
- Samt genom 

granskning av 
dokumentation  
 
 

 



personal i form av att utföra 
serviceinsatser. Det vill säga 
minskad tid till serviceinsatser 
som ger utökat utrymme för 
aktiviteter och ökad möjlighet för 
flexibilitet i  
utförandet av insatser till den 
enskilde 

Dokumentation 
 
Det tar upp till tre 
veckor innan en 
nyanställd får 
inloggningsuppgifter till 
verksamhetssystemet 
Siebel  
 
Personal tror att det är 
vanligt att vikarier inte 
dokumenterar och 
ibland har den ordinarie 
personalen inte tid för 
dokumentation  
 
Personal beskriver att 
det inte finns skriftliga 
rutiner för hur de ska 
dokumentera när det 
kommer till 
journalanteckningarnas 
innehåll 
 
 
 
 

- Ledningen på Estrids gård har vid 
flera tillfällen påtalat till 
gemensam bemanningen kring 
inloggningsuppgifter till vikarier. 
Ansvaret ligger hos gemensam 
bemanning 

 
- En ny rutin är framtagen av 

enhetschef kring rutin om 
introduktion för nyanställda på 
Estrids gård. Det finns en 
checklista i rutinen, där framgår 
det att nyanställa ska ha 
inloggningar till olika system. 
Respektive chef går igenom 
rutinen med de  nyanställda för att 
stämma av kring inloggningar och 
andra saker  

 
- Tid för dokumentation finns 

inplanerat i schema. 3 
medarbetare är 
dokumentationsstödjare inom 
verksamheten  

 
- Gemensam bemanning bör införa 

en rutin för att säkerställa om att 

Enhetschef 
Biträdandeenhetschef 
och 
dokumentationsombud 

Ständigt 
pågående 
arbete  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi är medvetna om att 
dokumentationen är ett 
förbättringsområde, 
därmed 
uppföljning av 
dokumentation utförs av 
enhetschef och biträdande 
enhetschef 

 



Estrids gård behöver 
säkerställa att samtliga 
personal dokumenterar, 
samt skap rutiner för 
hur personal ska 
dokumentera när det 
kommer till 
journalanteckningarnas 
innehåll   

samtliga vikarier vet om att man 
har  skyldighet att föra 
journalanteckningar/dokumenterar 

   
- Estrids gård har tidigare tagit fram 

en lathund för att skriva 
dokumentation tex, 
genomförandeplan, avvikelser 
…Den delades ut till samtliga 
personalsexpedition för att kunna 
använda den. Vi har också gått 
igenom detta på APT. Vi kommer 
att arbeta för att öka förståelsen av 
hur dokumentationen ska utföras 
genom utbildning där vi kommer 
att arbeta med de svaga punkter 
som granskningen visat. 
Utbildningen kommer att ske 
under APT  

Utbildningar 
startar i 
september 
 

Genomförandeplaner 
 
Att säkerställa att 
instruktionerna följs 
helt och hållet  
 
Dessa saknas i 
genomförandeplanerna: 
-En beskrivning om när 
och hur insatserna utfös 
-hur angivna 
mål/delmål ska uppnås 
 

- Enhetschef har tagit fram en 
checklista för upprättande av 
genomförandeplan SOL utifrån 
Socialstyrelse allmänna råd.  
Se checklista för upprättande av 
genomförandeplan 

 
- Genomförandeplanen ska 

beskriva hur insatsen praktiskt ska 
genomföras och vilka mål och 
delmål som ingår i insatsen samt 
brukarens önskemål. Det ska även 
framgå hur den enskilde utövat 
inflytande över planeringen, vilka 
som deltagit när planen fastställts 
och när och hur den ska följs upp.  

Enhetschef 
 

Ständigt 
pågående 
 
Checklista 
presentera 
på APT med 
start i 
september 
 

Uppdatering/uppföljning 
av genomförandeplan i maj 
och november (det finns 
redan en rutin kring 
uppföljning av 
genomförandeplan) 

 



Arbetsmiljö 
 
Personal har problem 
med stress och tidsbrist 

- Grundbemanning utifrån behov. 
Gå igenom medarbetarnas 
arbetsuppgifter och fördelning 
över dagen 

 
- Teammöte som genomförs en 

gång per vecka där vårdbehovet 
diskuteras kring den boende. Hsl 
personal, omvårdnadspersonal 
samt biträdande enhetschef deltar 
i teammöte 

 
- Pooltjänst samt resurs för att 

avlasta personal och tillgodose 
enskilda boendes behov  

 
- Två Projektanställda utför 

serviceinsatser för att avlasta 
             personal.  

Enhetschef och 
biträdandeenhetschef 

Ständigt 
pågående 

Uppföljning på respektive 
APT 

 

Kompetens 
 
Personal misstänker att 
många vikarier inte kan 
tillräcklig svenska för 
att kunna dokumentera.  
 
Detta behöver 
säkerställa i samarbete 
med Gemensam 
bemanning som 
ansvarar för 
vikarieanskaffningen 
 

- Ledningen på Estrids gård har vid 
flera tillfällen påtalat 
språksvårigheter kring språk 
kompetens med Gemensam 
bemanningen. 

 
- Språkkunskaper är en 

grundförutsättning för att personal 
ska kunna utföra sina 
arbetsuppgifter med kvalité  och 
säkerhet. Därmed har ledningen 
funderat på att utse tre 
medarbetare som språkombud  
Rollen som språkombud är 
framför allt ett stöd för 
verksamhetsutveckling, men 

Enhetschef  
 
och  
 
Enhetschef på 
Gemensam 
bemanning 

Under 2020-
2021 

  



språkombudet ska ge ett 
individuellt stöd till dem som 
behöver  

Samverkan 
 
Rutinen för nya 
beställningar behöver 
förtydligas tillsammans 
med bistånd. Det 
förekommer ofta att 
verksamheten får 
beställningar så sent på 
dagen eller samma dag 
eller efter att brukare 
anlänt på 
korrtidsenheten.  

- Enhetschef har tidigare haft möte 
med enhetschef på bistånd kring 
rutinen  
 

- Enhetschef har också vid flera 
tillfällen påpekat både till 
boendesamordningen samt 
biståndshandläggare kring rutinen 
och att verksamheten behöver ha 
lite framförhållning för att kunna 
säkerställa en god och bra vård 

Enhetschef på Estrids 
 
och 
 
Enhetschef på bistånd 

   

Systematiskt 
kvalitetsarbete 
 
Ett utvecklingsområde 
för att verksamheten 
fullt ut ska arbeta i 
enlighet med uppdraget 
samt Vård och 
omsorgskontorets 
ledningssystem för 
systematiskt 
kvalitetsarbete är att 
förtydliga i vilket forum 
frågor såsom avvikelser 
och förbättringsarbete 
ska diskuteras, eftersom 
personalen är osäkra på 
om APT är rätt forum 
 

- Det finns tydliga rutiner kring 
egenkontroll, avvikelsehantering 
etc. Samtliga rutiner har 
presenterats på APT. Vi kommer 
att återigen gå igenom rutiner på 
APT  

 
 

- Använda givna forum för 
kommunikation som tex 
morgonmöten, säkerställ att 
ord/vikarier förstår vilka 
arbetsuppgifter som ska utföras 
och hur 

 
- Ledningen har diskuterat om vi 

ska införa avdelningsmöte 
             2ggr per termin för att ta upp  
             andra frågor  

Enhetschef  
och Biträdande 
enhetschef 

Höst 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppföljning på respektive 
APT 

 



 
 

 

 

 

 

Åtgärdspunkter/utvecklingsområden avseende utförandet av hälso-och sjukvård 

Område Åtgärd Ansvarig Tidplan Uppföljning/Egenkontroll Ytterligare 
åtgärd 

Basal hygien  
 
De brister som 
framkom under den 
lokala ronden ska 
åtgärdas under 2020 
 
Förbättringsåtgärder 
som anses av 
Vårdhygien efter 
den större ronden 
ska åtgärdas under 
2020 
 
 
 

- Samtliga 
åtgärdspunkter är 
åtgärdat tillsammans 
med hygienombud 

Enhetschef 
och hygienombud 

Genomfört Uppföljning med hygien 
ombud 1g/termin 

 

Kontakt med 
sjuksköterska vid 
förändrat 
hälsotillstånd 
 

- Det finns redan en 
rutin kring 
kontaktuppgifter 

- Rutinen 
presenterades samt 
skickades via mail 

Enhetschef och 
biträdande 
enhetschef 
 
 

Ständigt 
pågående 
 
 
 
. 

Uppföljning på respektive 
APT 

 



Upprätta rutin kring 
kontaktuppgifter till 
sjuksköterska 
 
Vid introduktion av 
nya medarbetare ska 
sjuksköterska tydligt 
informera vad det 
innebär att 
medarbetare ska 
kontakta 
sjuksköterska vid 
förändrat 
hälsotillstånd 

och veckobrev till 
samtliga 
medarbetare. Vi 
kommer att återigen 
presentera det på 
APT och påminna 
via veckobrev i 
september  
 

- Vi kommer att avse 
en timme muntlig 
info från 
sjuksköterska till 
nyanställda kring 
förändrat 
hälsotillstånd 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I september 2020 

Förflyttningsteknik 
och lyftlicens 
 
En plan gällande 
svenska språket för 
att säkerställa en 
säker vård 

- Ansökt med 
omställningsfond 

             via HR kring     
             språkkompetens 

Enhetschef Pågår, enhetschef 
inväntar en 
återkoppling från 
HR  

  

Dokumentation 
 
Säkerställ att 
genomförandeplaner 
uppdateras enligt 
rutin 
 
Säkerställ att varje 
medarbetare ska ta 
del av den 

- Genomförandeplaner 
uppdateras två 
gånger per år maj 
och november och 
vid behov 
  

- Stickprov görs av 
enhetschef och 
biträdande 
enhetschef 

Enhetschef  och 
biträdande 
enhetschef 

Ständigt 
pågående. 
 
 

Granskning av 
dokumentation  

 



dokumentation som 
förmedlats av leg 
personal 
 

 
- Varje medarbetare 

skall läsa igenom 
både SoL och HSL 
dokumentation innan 
man börjar sitt pass 
enligt rutin. En 
personal läser högt 
journalanteckningar 
för gruppen innan de 
börjar sitt pass  

 
- Morgonmöte med 

sjuksköterska 
Övrigt 
Skapa egenkontroll i 
ledningssystemet av 
följsamhet till rutin 
för nattfasta i 
samarbete med 
MAS 

- Frågan har lyfts med 
MAS. Inväntar en 
återkoppling från 
MAS 

 
 

MAS och 
Enhetschef 

Höst 2020   

 



                                                                              

__________________________________________________________________________________________________________ 

Ansvarig:                                                                                                                                Datum: 
Enhetschef                                                                                                                              2020-07-22 
Ferial Sanati 
 

Genomförandeplan 

Genomförandeplan upprättas tillsammans med brukaren och i förekommande fall i samråd med 
närstående. Genomförandeplanen ska beskriva hur insatser praktiskt ska genomföras och vilka 
mål och delmål som ingår i insatsen samt brukarens önskemål. Det ska även framgå hur den 
enskilde utövat inflytande över planeringen, vilka som deltagit när planen fastställts och när och 
hur den ska följas upp. Se checklista för upprättande av genomförandeplan.  

 

Checklista för upprättande av genomförandeplan SOL 
 

 

Under varje rubrik ska det framgå vilka ev. önskemål brukaren har, hur insatsen utförs av vem 
och när. 

Det ska framgå om det finns behov av tvångs-och skyddsåtgärder, tillhörande samtycke samt ev. 
riskbedömningar och handlingsplaner. 

Övergripande mål/uppföljning/uppföljningsansvarige 
Skriv in uppdraget samt övergripande mål enligt biståndsbeslutet. Ange deltagare vid 
upprättande av planen samt ange datum för uppföljning. 
 

Bemötande/kommunikation 
Brukarens önskemål vid bemötandet och vad som är viktigt att tänka på i mötet i brukaren. 
 
Morgon/förmiddagsrutin 
Beskriv ang. hygien, toalettvanor, förflyttning, kost/måltid, kläder, serviceinsatser, aktiviteter.  
 
Lunch/eftermiddagsrutin 
Beskriv ang. kost/måltider, toalettvanor, förflyttning, vila, serviceinsatser, aktiviteter. 
 
Middagsrutin 
Beskriv ang. kost/måltider, toalettvanor, förflyttningar, serviceinsatser, aktiviteter. 
 
Kvällsrutin 
Beskriv ang. kost/måltider, toalettvanor, förflyttning, hygien, kläder, serviceinsatser, aktiviteter 
och sömn. 
 
Nattrutin  
Beskriv de insatser brukaren behöver hjälp med eller om hon/han inte vill bli störd. 



 
 
Aktiviteter 
Deltagande i planerade aktiviteter, gemensamma och individuella. 
 
Serviceinsatser 
Underhåll av hjälpmedel, städning, sophämtning, bäddning, byte av sängkläder, tvätt, klädvård. 
Inköp och andra ärenden.  
 
 
 
Dusch/Bad 
Beskriv rutiner kring dusch och bad såsom hudvård, hårvård, nagelvård, fotvård och ev 
hjälpmedel. 
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Handläggare 
Lisa Bouveng 
Områdeschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-08-05 

Diarienummer 
SN-2019/363 

   
 

Socialnämnden 

Motion 2019:08 från Pontus Lamberg (KD) - Mer trygghet inom 
hemtjänsten 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till 
kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
2. Socialnämnden fortsätter för egen del arbetet med att skapa en ännu bättre 
personalkontinuitet inom hemtjänsten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslaget i motionen från Pontus Lamberg, Kristdemokraterna är:  
Att anta mål om att innan mandatperiodens slut 2022 ska personalkontinuiteten per äldre och 
14-dagarsperiod uppgå till max 12.  
Socialnämnden bedömer att den upplevda tryggheten hos brukaren kan nås genom ett 
individanpassat sätt att arbeta snarare än genom ett fixerat mål i kontinuitetsmätningen.  
 
Bakgrund 
Ärendet beslutades i socialnämnden 2020-02-27, behandlades på kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-04-27, där ärendet återremitterades till socialnämnden, för att ta in ny 
kunskap. 
 
Historiken i Knivsta från kontinuitetsmätningen är att antalet medarbetare per brukare på 14 
dagar har varit 12 personer 2016, 19 personer 2017, 16 personer 2018 och 17 personer 
2019. Socialnämndens mål 2020 är att kontinuiteten i hemtjänsten ska behållas. 
 
Personalkontinuitet i hemtjänsten beskrivs vanligtvis genom måttet på antal personal som en 
brukare möter under 14 dagar, ett mått från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) årliga 
nationella undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). I den årliga mätningen ingår 
personer från 65 år som har minst två besök av hemtjänsten varje dag mellan kl. 07.00-
22.00. Trygghetslarm och matleveranser ingår inte. Resultatet används för att beskriva 
kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. 
 
 
Tidigare utredning 
Personalkontinuitet i hemtjänsten beskrivs vanligtvis genom måttet på antal personal som en 
brukare möter under 14 dagar, ett mått från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) årliga 
nationella undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). I den årliga mätningen ingår 
personer från 65 år som har minst två besök av hemtjänsten varje dag mellan kl. 07.00-
22.00. Trygghetslarm och matleveranser ingår inte. Resultatet används för att beskriva 
kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.  
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Historiken i Knivsta från kontinuitetsmätningen är att antalet medarbetare per brukare på 14 
dagar har varit 12 personer 2016, 19 personer 2017, 16 personer 2018 och 17 personer 
2019.  
 
Hemtjänsten arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling kring områden som trygghet, 
brukarinflytande, kontaktmannaskap och strävar alltid efter att öka kvalitén i insatserna till 
brukaren. Under 2020 kommer verksamheten att arbeta med personalkontinuiteten till 
brukaren. Verksamheten kommer även att arbeta med att öka produktiviteten hos 
personalen, vilket mäter hur stor del av personalens arbetstid som är tid hemma hos brukare. 
Dessa två områden har en påverkan på varandra, för att skapa en hög kontinuitet krävs mer 
personal vilket kan sänka produktiviteten.  
Verksamheten arbetar kontinuerligt med kontinuitet och känslan av trygghet för brukaren, 
vilket kan göras på flera olika vis där det är viktigt att ha brukaren med i sin egen planering, 
detta för att arbeta individbaserat med trygghet och kvalité för varje enskild brukare.  
 
Det finns fler sätt att beskriva och mäta kontinuitet:  
• Personalkontinuitet - antalet olika personer som kommer till brukaren  
• Insatskontinuitet - att insatsen genomförs på samma sätt varje gång  
• Tidskontinuitet - att insatsen genomförs på samma tid varje gång  
 
Vid planering prioriterar hemtjänsten att möta den enskilda brukarens behov av kontinuitet. 
Det är viktigt att prata om effekten och kvalitén för brukarna i varje insats. Brukarna har olika 
behov och får insatserna utförda under olika lång tid. Vissa brukare upplever att det är 
viktigare för dem att insatserna utförs på samma sätt och vid samma tillfälle varje vecka, än 
att det är samma personal som kommer. Förvaltningen bedömer därför att det viktigaste är 
att säkerställa processer som medför att brukaren kan känna sig trygga med hur insatserna 
utförs, samt att informationsflöden fungerar både internt och externt. Detta bedöms kunna 
nås även utan att minska genomsnittliga antalet medarbetare i en insats.  
Ett mål på max 12 personal per brukare under en 14- dagarsperiod skulle beröra 
hemtjänstens mål med ökad produktivitet, minskad restid och skulle även medföra ökade 
kostnader i hemtjänsten. Det skulle även kräva att verksamheten rekryterar fler medarbetare 
inom hemtjänsten, där det är svårt att rekrytera utbildad personal. I dag har man ännu en 
hög andel undersköterskor i hemtjänsten vilket är något att vara stolt över.  
Att arbeta för mer trygghet inom hemtjänsten kan alltså göras på flera olika sätt, där fler delar 
än kontinuiteten bör beaktas. Dessa områden kan vara att öka brukarmedverkan i utförandet 
av hemtjänst, arbeta med förutsägbarheten kring vem som kommer på nästa besök, att 
arbeta med att stärka kontaktpersonens roll. Känslan av ökad kontinuitet kan även vara att 
kunna ha ett fåtal personal som utför vissa insatser av brukarens beslut. Sammanfattningsvis 
bedömer förvaltningen således att den upplevda tryggheten hos brukaren kan nås genom ett 
individanpassat sätt att arbeta snarare än genom ett fixerat mål i kontinuitetsmätningen.  
 
Ny kunskap i ärendet 
Under våren har hemtjänsten  haft speciell situation utifrån covid-19. Hemtjänstens arbete 
har dels utförts utifrån samma direktiv som tidigare, men även med nya direktiv utifrån aktuell 
situation. Det som varit nytt har främst varit nya arbetsrutiner för att undvika smitta av covid-
19 och att minska möjlig smittspridning i verksamheten och nya rutiner utifrån  användning 
av skyddsutrustning.  
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Hemtjänsten har arbetat tillsammans med förvaltningens MAS och vårdhygien. Vid misstänkt 
smitta och vid konstaterad smitta av covid-19 har arbetet styrts upp med full 
skyddsutrustning och förändrat arbetssätt, där planeringen varit, att så få medarbetare som 
möjligt går till dessa brukare, vid dessa tillfällen ökar kontinuiteten och behovet av fler 
medarbetare blir större. Hemtjänsten har även i arbetet med friska brukare försökt att skapa 
en ökad kontinuitet, för att minska en eventuell smittspridning. Det är viktigt att betona att 
arbetet med att begränsa smittspridning under rådande pandemi följer gällande 
rekommendationer oavsett den i övrigt grundläggande målsättningen hos socialnämnden 
avseende kontinuitet. 
 
När det gäller planeringen av det dagliga arbetet hos brukaren så beaktas flera delar, där 
personalkontinuitet hos brukaren är en del. Fler delar som beaktas vid planeringen är 
brukarens behov och önskan och medarbetarnas olika kompetens och delegeringar, 
hemtjänstens mål att öka produktiviteten tas också med i planeringen. 
 
Det viktiga i planeringsarbetet är att lyssna in brukaren och att arbeta utifrån dennes behov 
och genomförandeplan. Socialnämnden bedömer inte att det vare sig är nödvändigt ur ett 
trygghetsperspektiv, eller att det är önskvärt ur ett ekonomiskt perspektiv, att sätta ett 
kontinuitetsmått på max 12. Nämndens målsättning är dock att, tillsammans med andra 
trygghetsskapande åtgärder, också arbeta för en ännu bättre personalkontinuitet hos 
brukarna, vilket fortsatt ska vara en av delarna som beaktas i planeringen av de dagliga 
insatserna hos brukaren. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ett av socialnämndens mål för 2020 är att Socialnämndens verksamheter ska kännetecknas 
av god kvalitet och effektivitet, där indikatorn är att brukartiden i förhållande till total arbetstid 
inom hemtjänst i egen regi ska öka, vilket kan påverka det ekonomiska resultatet, om målet 
också är en kontinuitet på 12 medarbetare hos en brukare på en 14 dagars period. Det är 
svårt att säga hur stor kostnadsökningen kan bli, men att det kommer medföra ökade 
kostnader.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-08-05 
Motion 2019:08 från Pontus Lamberg (KD) – Mer trygghet inom hemtjänsten 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 
 

 

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

Verksamheten riktar sig inte mot barn. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
2019-11-20 

Motion 

Mer trygghet inom hemtjänsten 

Att bli äldre innebär för de allra flesta att det kommer en dag då man inte klarar sig själv på 
egen hand. Med åldern ökar oftast behoven av stöd och kan innefatta allt från att få hjälp 
med städning till att klä på sig själv. 

 
Våra äldre ska känna en trygghet och att kommunen möter deras  behov med omtänksamhet 

och serviceinriktad personal. För de äldre är det oftast ett stort steg att släppa in personalen 
i sitt eget hem, vilket gör trygghetsaspekten ännu viktigare, att det finns en kontinuitet och 
regelbundenhet i vilka hemtjänstmedarbetare som besöker våra äldre. Detta blir viktigare ju 
större hjälpbehov som de äldre har. 

 
Över en period på 14 dagar mötte de äldre som har hemtjänst 12 olika 
hemtjänstmedarbetare år 2016 i Knivsta kommun. Förra året var siffran 16 stycken. Vilket är 
en klar försämring. Detta är oacceptabelt och ovärdigt de äldre i vår kommun. 
Personalkontinuiteten måste bli bättre. 
 
 
 

Därför föreslår vi följande: 

 
Att anta mål om att innan mandatperiodens slut 2022 ska personalkontinuiteten per äldre 

och 14-dagarsperiod uppgå till max 12. 
 
Att uppdra åt socialnämnden att arbeta fram förslag på hur ovan mål ska uppnås 

Pontus Lamberg 
Kristdemokraterna 
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Handläggare 
Ruth Kusec-Fredriksson 
Tf enhetschef Råd och stöd 

Tjänsteskrivelse 
2020-07-06 

Diarienummer 
SN-2020/81 

   
 

Socialnämnden 

Motion 2020:01 Handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar yttrande daterat 2020-07-06 till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2020-02-12 anmäldes motionen Handlingsplan för hedersrelaterat 
våld och förtryck av Liberalerna. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen för 
yttrande till både Socialnämnden och Utbildningsnämnden då det rör båda nämnderna. I 
motionen yrkar Liberalerna på ett kommungemensamt policydokument samt en 
handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck för all verksamhet inom socialnämnden 
och utbildningsnämnden. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden fastställde 2016-03-17 Våld i nära relationer – mål och riktlinjer för 
socialnämndens arbete mot våld i nära relationer, diarienr SN-2016/55. Handlingen 
inbegriper hedersrelaterat våld och förtryck. Sedan handlingen skrevs har det dock tillkommit 
förändringar i brottsbalken och Barnkonventionen har blivit svensk lag. Det finns alltså ett 
behov av att revidera socialnämndens mål och riktlinjer för arbetet mot våld i nära relationer. 
Socialnämnden har påbörjat revideringen som görs i samarbete med kommunkontorets 
policyarbete för social hållbarhet och jämlik hälsa. Revideringen ska vara klar den 31 
december 2020. Socialnämnden arbetar enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2014: 4) där hedersrelaterat våld finns med.  
 
Liberalerna föreslår en handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck i socialnämndens 
alla verksamheter. Socialnämnden anser att en sådan separat handlingsplan inte behövs då 
ett arbete med revidering av befintliga riktlinjer pågår. Det behövs dock ett fortsatt arbete 
med att tydliggöra målen och det systematiska förbättringsarbetet för allt arbete gällande 
våld i nära relationer. 
 
Kommunledningskontoret har i samverkan med vård- och omsorgskontoret, 
utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret samt samhällsbyggnadskontoret arbetat fram 
ett förslag till policy för social hållbarhet och jämlik hälsa. Arbetsmaterialet innehåller 
målområden som bland annat innebär Knivsta kommun främjar goda och trygga boende-, 
och närmiljöer samt en bra start i livet. Detta förutsätter till exempel en barndom fri från våld.  
 
Utbildningsnämnden kommer att lämna ett eget yttrande. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Denna tjänsteskrivelse leder inte till några ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-07-06 
Motion 2020:1 från Lotta Wiström och Anna Koskela Lundén (L) – Handlingsplan för 
hedersrelaterat våld och förtryck 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ruth Fredriksson 
Anna-Lena Persbacke 
Ida Larsson 
Marja Hedin 
Socialchef Catrin Josephson 
 
 
 

Catrin Josephson 

Socialchef 



Sida 3 av 3 

 
 

 
  

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

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



  

 

2020-01-30 

Motion  

Handlingsplan för HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK 

 

Liberalerna i Knivsta vill säkerställa att det finns en kommungemensam 

handlingsplan för HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK som skapar 

trygghet för de eller dem som är utsatta, d.v.s. barn, ungdomar och 

vuxna. 

 

Detta tydliggör för befolkningen, förvaltningen och tjänstemän samt all 

berörd personal hur vi arbetar på ett systematiskt sätt och samverkar i 

dessa frågor för att förebygga och skydda samt agera i de akuta fall som 

sker. 

 

Mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck är ett 

allvarligt samhällsproblem som medför ett stort fysiskt och psykiskt 

lidande för våldsutsatta kvinnor och barn. Regeringen genomför en 

samlad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat 

våld och förtryck. Regeringen arbetar för att mäns våld mot kvinnor ska 

upphöra och att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma rätt 
till kroppslig integritet.  

Det är viktigt och en självklarhet att vi också i Knivsta ska ha en tydlig 

handlingsplan för att förebygga och hantera hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

 

Vi vill därför att det upprättas ett kommungemensamt policydokument 

samt en handlingsplan för HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK för 
all verksamhet inom Socialnämnden och Utbildningsnämnden. 

 

Lotta Wiström 

Anna Koskela-Lundén 

Liberalerna Knivsta 
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Ordförandeförslag 
 
Utredning matlådor inom hemtjänsten 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ta emot förvaltningens utredning om egenproduktion av matlådor inom hemtjänsten 
att för närvarande inte inleda egenproduktioner av matlådor inom hemtjänsten 
att hösten 2021 återigen väcka frågan om egenproduktion utifrån antalet levererade matlådor 
under året, prognostiserade leveranser under kommande femårsperiod, samt möjligheten till 
närproducerade råvaror och tjänster. 
att överlämna ärendet för kännedom till kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid socialnämndens sammanträde 2019-12-12 gav nämnden vård och omsorgskontoret i 
uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser av att laga maten inom kommunens regi.  
Utredningen beskriver hur produktion av matlådorna till hemtjänsten sker idag, vilken tillagning 
av mat som idag finns i kommunens egenregi samt kartlägger vad en eventuell kommunal 
tillagning av hemtjänstens matlådor skulle innebära. De aspekter som särskilt lyfts fram är 
kostnad, kvalitet/näringsinnehåll, valmöjligheter för kund samt miljöaspekter.  
 
Socialnämnden bedömer att det finns möjligheter att se över frågan ur ett kommunperspektiv 
och föreslår därför att hösten 2021 återigen väcka frågan med beaktande av antalet 
levererade matlådor under det gångna året, samt prognostiserade leveranser av matlådor 
under de följande fem åren 
Nämnden önskar att vid det tillfället, en översyn av möjligheten till regionalt samarbete kring 
närproduktion av matlådor genomförs, där möjligheten att bli leverantör av närproducerade 
matlådor till privata utförare, samt intäkter från sådan verksamhet, genomlyses. 
 
Nämnden bedömer också att stödet till det lokala näringslivet kan öka genom 
närproducerade livsmedelsråvaror. Det kan även innebära att totala transportsträckor kan 
minska och därmed kommunens klimatavtryck på en global nivå kan reduceras. 
 
Kerstin Eskhult (C) 
ordförande 
 
Britt-Louise Gunnar (S) 
1:e vice ordförande 
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Handläggare Utredning Diarienummer 
Catrin Josephson Datum SN-2020/123 
Socialchef                     2020-08-06  
 
 
 

Utredning matlådor inom hemtjänsten   
SN-2020/123 
 
Sammanfattning 
Uppdraget 
Vid socialnämndens sammanträde 2019-12-12 gav nämnden vård och omsorgskontoret i 
uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser av att laga maten inom kommunens regi.  
 
Utredningens upplägg 
Utredningen beskriver hur produktion av matlådorna till hemtjänsten sker idag, vilken tillagning 
av mat som idag finns i kommunens egenregi samt att kartlägga vad en eventuell kommunal 
tillagning av hemtjänstens matlådor skulle innebära. De aspekter som särskilt lyfts fram är 
kostnad, kvalitet/näringsinnehåll, valmöjligheter för kund samt miljöaspekter. Utöver Vård- och 
omsorgskontorets egen förvaltning har framför allt kostchef från kommunstyrelsens 
måltidsverksamhet bidragit till utredningen. Därutöver har ekonomiavdelningen bidragit med 
ekonomisk kalkyl och miljöenheten med viss information om krav på tillagningskök. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser utredningen som ett kunskapsunderlag för nämnden och föreslår inget annat 
beslut än att nämnden tar emot rapporten. Detta eftersom utredningen visar att den 
verksamhet som skulle kunna tillaga matlådorna inryms i annan nämnds ansvarsområde. 
Utifrån den kartläggning som genomförts kan förvaltningen dock konstatera att en kommunal 
tillagning av matlådorna skulle innebära en ökad kostnad för antingen socialnämnden eller 
brukaren så länge volymerna är så små som i dagsläget. Förvaltningen bedömer att det inte 
finns tillräckliga fördelar med en lokal produktion för att motivera en högre kostnad. 
Utredningen visar dock att en lokal produktion skulle kunna bli kostnadsneutral längre fram när 
antalet äldre i kommunen – och därmed äldreomsorgens volymer - ökat.  
 
Biståndsbedömning 
Inom äldreomsorgen ingår olika typer av stöd för en fungerande mathållning. Efter en ansökan 
kan den enskilde utifrån sitt behov och önskemål beviljas antingen stöd i form av matberedning 
(enklare matlagning i hemmet), måltidsstöd (sällskap under måltiden eller hjälp att äta), inköp 
av livsmedel (oftast digitalt) eller i form av matservice (leverans av matlådor). En och samma 
brukare kan också erhålla en kombination av flera av dessa insatser.  
Den här utredningen gäller produktionen av själva matlådan som ingår i insatsen matservice.  
 

Historik 
Tidigare produktion av matlådor i Knivsta kommun 
Kommunens måltidsverksamhet producerade under många år hemtjänstens matlådor i 
samproduktion med mat till det tidigare särskilda boendet på ”servicehuset” och till Knivsta 
rehab (Nytida). Det fanns då en produktionsorganisation anpassad för dessa målgrupper. När 
särskilda boendet och Knivsta Rehab ca år 2011 avgick som beställare fortgick produktionen 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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av matlådor till hemtjänsten inom måltidsverksamheten i ytterligare några år fram till december 
2017.  
 
Hemtjänsten lade beställningen via ett kostsystem och hämtade matlådorna under varierad 
frekvens, 2- 3 ggr per vecka, varav en låda fryst och resten kylda. Hållbarheten var 6 dagar 
vilket innebär att vid långhelger med få arbetsdagar blev viss andel frysta matlådor. 
Kvaliteteten omfattande husmanskost med en kombination av så kallat hemlagat med hel - 
och halvfabrikat. Utbudet var begränsat till en maträtt per dag samt möjlighet till specialkost 
och vegetarisk kost. Ett ökat utbud efterfrågades, men kunde inte erbjudas.  
 
Volymerna var små (ca 20 lådor per dag + 365 per år) men eftersom produktionen och 
kringarbetet bedömdes som tidskrävande gjorde verksamheten en kostnadskalkyl. Den visade 
att dåvarande pris per låda (47 kr) inte täckte måltidsverksamhetens faktiska kostnader.  
 
Övergång till Sodexo. 
En av anledningarna till att Vård- och omsorgskontoret övergick till att upphandla matlådor 
externt var att måltidsverksamheten skulle öppna tre nya storkök inom loppet av 1,5 år, i 
kombination med att utbildad kompetens inte fanns att tillgå, trots stor volymökning av 
portioner till skola och förskola. Ytterligare en orsak var att priset per matlåda skulle behöva 
bli avsevärt högre än tidigare för att produktionen skulle kunna bli självbärande. Från brukarna 
hade det därutöver framförts önskemål om att få utökad möjlighet att välja mellan flera 
alternativa rätter, vilket måltidsverksamheten inte kunde tillgodose.   
 
Måltidsverksamheten påtalade situationen för dåvarande socialchef med berörda medarbetare 
samt för en delegation från socialnämnden. Utifrån problematiken genomförde Vård- och 
omsorgskontoret en upphandling där måltidsverksamheten bidrog med kunskap i framtagande 
av avtalskrav för kommande leverantör. Bland annat krävdes stor valmöjlighet av rätter och 
möjlighet att beställa dessert. I en förundersökning kring möjliga leverantörer diskuterades 
även prisbild per låda.  
 
Det går inte att hitta dokumentation från socialnämndens sammanträde under den här 
perioden som visar att det fattades politiska beslut kring att genomföra upphandlingen, vilket 
sannolikt innebär att beslutet fattades på tjänstemannanivå. 
 

Nuläge 
Nuläge matlådor inom hemtjänsten 
Knivsta kommuns avtal med Sodexo är omfattande och kan inte i sin helhet redogöras för i 
den här utredningen. Grundläggande avtalsvillkor som rör pris, kvalitet och miljö kan dock 
sammanfattas så här:  
 
Kvalitet/Näringsinnehåll  
Av avtalskravet framgår att tillagningen för målgruppen äldre ska vara enligt Livsmedelsverkets 
näringsrekommendationer och kunna tillgodose olika behov av specialkost. Varje matlåda ska 
innehålla en innehållsdeklaration, en näringsinnehållsredovisning och en uppvärmnings-
instruktion. Leverantören ansvarar för korrekt paketering och hållbarhet samt en obruten 
kylkedja fram till leverans. 
 
Valmöjlighet för kund  
Brukarna får var fjortonde dag en ny meny med minst 20 rätter att välja på för de kommande 
14 dagarna. Det är planeraren inom hemtjänsten som administrerar beställningar via ett 
webbverktyg. Sodexo erbjuder ett flertal menyer för specialkost. Förutom vegetarisk variant 
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och hänsyn till allergier finns bland annat meny för särskilda krav på energitäthet och en meny 
med konsistensanpassad kost för de med tuggsvårigheter (så kallad ”timbalkost”). Sodexos 
mat till seniorer har många rätter från husmanskost, utifrån målgruppens generella önskemål.  
 
Miljöaspekter  
I avtalsvillkoren har Knivsta kommun inte specificerat miljökrav i form av t ex ekologiska eller 
svenska livsmedel utan fokuserat på att maten tillagas enligt livsmedelsverkets 
rekommendationer och har korrekt näringsinnehåll, struktur och variation.  
Krav finns emellertid på att leverantören använder sig av miljövänliga förpackningar som är 
möjliga att återvinna. 
 
Sodexos miljöpolicy anger (enligt deras egna uppgifter): MSC – märkt fisk, 30% ekologiska 
livsmedel, ej svenskt kött och kyckling, material i lådor 80% återvunnen plast (2025 allt 
plastmaterial borttaget) samt transportbilar 100% fossilfritt bränsle (HVO 100). Detta är nivåer 
för nuvarande avtal mellan kommunen och Sodexo, men kommunen skulle kunna välja att 
höja kravnivån på t ex andelen ekologiska eller svenska livsmedel. Detta skulle dock innebära 
ett högre pris per matlåda. 
 
Sodexo AB är ett rikstäckande företag med många produktionsorter. Matlådorna som 
levereras till Knivsta tillagas i Sigtuna kommun och transporteras därifrån till Knivsta. I och 
med övergången från egen tillagning i Knivsta till köp från extern leverantör har hållbarheten 
på lådorna gått från 6 dagar till 7, vilket innebär att ingen låda numera behöver vara fryst. 
Hemtjänstens miljöpåverkan i transporter har minskat sedan förändringen, då matlådorna 
numera levereras en gång per vecka istället för 2-3 gånger som tidigare.  
Sodexos verksamhet och tjänster är i sin helhet certifierade enligt de internationella 
standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 i en nordisk certifiering. 
 
Kostnad  
Socialnämndens kostnad för matlådorna är 52 kr per låda (år 2020). Nämndens kostnad per 
matlåda påverkas inte av hur många lådor som beställs från vecka till vecka.  
 
Brukare inom hemtjänsten betalar en egenavgift som inryms i lagstadgad maxtaxa. Kostnaden 
för sin mat står brukaren däremot själv för. Matlådan i insatsen matservice kostar brukaren 47 
kr i dagsläget, men socialnämnden har vid sammanträdet i maj föreslagit kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att justera priset så att det framöver alltid motsvarar kommunens 
kostnad för matlådan, oavsett om den beställs av extern leverantör eller om den tillagas i 
egenregi. Om fullmäktige beslutar enligt förslaget kommer brukaren att från och med oktober 
månad betala 52 kr per låda och socialnämnden har då inte längre någon kostnad för den 
enskilde kommuninvånarens mat. 
 
Nuläge matlagning till äldre i kommunens egenregi 
Den matlagning till äldre som finns i kommunal regi idag är tillagningen på det särskilda 
boendet Estrids gård. Av kommunens värdighetsgaranti för särskilt boende framgår att de 
boende alltid ska ha tillgång till lagad mat och att maten som serveras ska vara tillagad på 
boendet. Mat till seniorer behöver vara mer näringstät per energienhet med t e x högre andel 
protein av högt biologiskt värde och D-vitamin än för vuxna (Källa SLV). Själva menyn är de 
boende med och påverkar utifrån önskemål. På särskilda boenden betalar de boende för sin 
mat genom ett så kallat ”matabonnemang”. 
 
Estrids gård har tre kök, ett på varje plan. Det lagas en rätt till lunch och en rätt till middag, 
specialkost vid behov samt dessert och fika. Kockarna lagar maten på plan 2 eller 3. På plan 
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4 lagas ingen mat, då det tidigare visat sig bli ett orosmoment för de äldre. Ibland nyttjas dock 
ugnarna på plan 4 till att grädda bullar, då den doften är omtyckt. 
Antalet heltidstjänster för kockar på Estrids gård har länge varit 2,5. Detta minskas under 2020 
till två tjänster – som en del av socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans. Även 
fortsättningsvis bedöms måltidskonceptet kunna fortsätta med god kvalitet.  
 
Estrids gård har i sin verksamhetsplan satt upp ett mål att öka sina ekologiska inköp under 
2020. Detta som ett led i agenda-2030-arbetet och kommunens övergripande mål att verka för 
en grönare kommun. Verksamheten har därför beslutat att allt kaffe, mjölk, och ägg ska vara 
ekologiskt, samt frukt i möjligaste mån. Ekologiska livsmedel i övrigt övervägs vid inköp.  
Sopsorteringen har märkts upp så att det underlättar ett gott miljötänk. 
 
Såväl bemanning som köksutrustning i köken på Estrids gård är så kallat 
”konsumentanpassade”, vilket innebär att begränsningen i arbetsytor samt kyl- och 
frysutrymmen gör att köket inte skulle kunna ställas om till att inkludera även hemtjänstens 
matlådor. Vid tillagning av allergikost, t ex, behöver man kunna separera de olika momenten 
för glutenfritt/laktosfritt/mjölkfritt med den ”vanliga” matlagningen. I ett litet hemmakök är det 
enbart möjligt vid mycket små volymer. Det saknas även extra handtvättställ, ett separat 
kylskåp för nedkylning av matlådor, plats för förpackningsmaskin m m. Det bedöms även som 
störande att ha en storproduktion av matlådor mitt i ett gemensamhetsutrymme.  
 
Nuläge övrig matlagning i kommunens egenregi 
Måltidsverksamheten. 
Måltidsverksamheten omfattar matproduktion till skola och förskola i Knivsta kommun. 
Samtliga resurser är anpassade till den nuvarande produktionen. Måltidsverksamheten 
producerar i dag ca 4 000 portioner lunch till skola och förskola samt ca 900 mellanmål varje 
dag. Måltidsverksamheten beskrivs ha en god kostnadskontroll och har nyligen setts över i 
samband med kommunstyrelsens handlingsplan för ekonomi i balans, vilket innebär en 
slimmad bemanning. Maten tillagas i kommunens olika produktionskök och viss mat 
transporteras också vidare därifrån till olika mottagningskök och förskolor.  
 
Måltidsplanering och beställning av kund görs i ett kostsystem. Recept kopplas till 
livsmedelsavtalens artiklar och sammanställs till en matsedel. Varje rätt näringsberäknas och 
innehållsdeklaration redovisas där maten serveras i matsalarna.  
 
Måltidsverksamheten arbetar utifrån agenda 2030 och i enlighet med kommunfullmäktiges mål 
för en grönare kommun. Miljötänket i råvarorna märks enligt följande: 
80 – 100 % MSC-märkt fisk, beror på typ a fiskprodukt, 26 % ekologiskt, 80 % av livsmedel 
ursprung Sverige inklusive nästan allt kött förutom rökt kalkon. 
 
Upphandling av livsmedel 
Upphandlingar av livsmedelsleverantörer genomförs sedan några år tillbaka tillsammans med 
tre andra kommuner för att få så stora volymer att priset kan påverkas neråt.  
Svenska produkter ligger generellt 30-50  % högre i pris per kg jämfört med importerat (kött, 
frukt och vissa grönsaker). I dagsläget finns ingen möjlighet till lokalproducerade livsmedel i 
måltidsverksamhetens produktion eftersom ingen lokalproducent inkom med svar när 
förfrågan gjordes.  
 
Måltidsplanering och näringsbehov 
Måltidsplanering till skola innebär i dag att eleverna har rätt att vara delaktiga i val av maträtter 
vilket gör att matsedel är en mix av moderna koncept som till exempel fast food, kryddig mat 
från olika länder, street food med mera. Barn i dag vill ha färre typrätter återkommande och 
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mat de känner igen, varför variationen på maträtter inte är så omfattande. Vegetariska rätter 
återkommer ofta. Näringsbehov ser olika ut för olika åldrar. För barn över två år gäller i stort 
sett samma kostråd som för vuxna (Källa SLV). 
 
Alternativ matlådeproduktion i egenregi 
Socialnämndens verksamheter kan inte ställas om till matlådeproduktion. Vid ett eventuellt 
uppdrag att producera matlådor i kommunal regi är det således något av storköken inom 
måltidsverksamheten som skulle behöva ställas om för att inkludera uppdraget. Kommunens 
kostchef beskriver nedan vilken omställning som skulle behöva göras – och vad det skulle 
innebära för såväl kvalitet/näringsinnehåll, valmöjligheter för kund, miljöaspekter och kostnad. 
 
Kvalitet/näringsinnehåll 
Måltidsverksamheten bedömer att det är möjligt för kommunen att uppnå samma kvalitet och 
näringsinnehåll på maten som i det upphandlade avtalet. För att lösa det behövs dock att 
måltidsverksamheten, jämfört med dagens bemanning, utökas med ca 0,75 % utbildad kock 
samt att måltiderna till hemtjänstens matlådor lagas separat. Separat tillagning krävs dels 
eftersom det skulle röra sig om olika maträtter. Maträtterna till förskola/skola går inte att nyttja 
till matlådor, utifrån målgruppernas skilda krav på både näringsinnehåll och maträtter. Därtill 
skulle matlagningen behöva ske vid andra tidpunkter än tillagning till förskola/skola för att få 
tillgång till maskiner och utrustning.   
 
Mindre leveranssäkerhet vid särskilda händelser kan eventuellt uppstå vid ett övertagande. 
Företag som är specialiserade på enportionsproduktion av mat i stora volymer har hög 
leveranssäkerhet även vid särskilda händelser. De har stora förvaringsutrymmen, andra typer 
av resurser och kan därmed planera för händelserna. De arbetar även i slutna system där inga 
matgäster eller besökare får komma. 
 
Om måltidsverksamheten producerar hemtjänstens matlådor skulle det även i fortsättningen 
vara hemtjänsten som ansvarar för kundregister, beställning och fakturering till brukare. Det 
vill säga ingen ändring från hemtjänstens nuvarande administration kring beställningar från 
Sodexo.  
 
Miljötänk 
Måltidsverksamheten skulle i en eventuell produktion av matlådor upprätthålla samma 
miljötänk som för övrig produktion, vilket beskrivits tidigare. Detta innebär, jämfört med 
matlådorna från Sodexo, ingen förändring avseende närproducerad mat.  
Måltidsverksamheten kan inte erbjuda mat som tillagas av lokalproducerade livsmedel 
eftersom intresset från lokala producenter ännu är obefintligt att leverera till kommunala kök – 
och därmed inte är inkluderat i nuvarande avtal. Möjligen kan en öppning finnas om några år. 
 
Måltidsverksamheten köper svenska livsmedel i högre utsträckning än Sodexo, vilket skulle 
innebära ett minskat klimatavtryck avseende transporter. Om tillagningen av matlådorna skulle 
gå till som tidigare skulle antalet transporter lokalt dock öka på nytt, eftersom hemtjänsten i 
dagsläget enbart transporterar matlådor från Sodexo en gång per vecka. Det är dock möjligt 
att lägga upp arbetet till lika få transporter som i dagens upplägg med Sodexo, så länge mer 
avancerade maskiner köps in för rätt typ av hållbarhetsförpackning och förvaring.  
 
Utifrån Sodexos egen miljöpolicy (dock ej kravställt i avtalet) skulle andelen ekologiska 
livsmedel minska från 30 % till 26 % vid ett byte till tillagning i kommunal regi.  
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Valmöjlighet för kund 
Valmöjlighet för kunden – likt de Sodexo erbjuder i dagsläget - kan inte erbjudas vid tillagning 
i egenregi utan att det skulle påverka portionspriserna upp till en oförsvarlig nivå. Det tar längre 
tid att arbeta med flerrättersval och Knivstas volymer är mycket små, vilket gör produktionen 
dyr per matlåda. Kalkylen som presenteras nedan för kostnad per portion utgår från en maträtt 
per dag. Olika specialkost skulle alltså kunna innebära ytterligare pristillägg och helt olika rätter 
att välja på vore i praktiken inte möjligt.  
 
Kostnad 
Tillagning av matlådor i egenregi beräknas med nuvarande volymer innebära en markant 
förhöjd kostnad per matlåda jämfört med nuvarande upplägg. Förvaltningen har som 
utgångspunkt att kommunfullmäktige i september kommer att besluta enligt socialnämndens 
förslag, vilket innebär att socialnämnden inte ämnar ta en kostnad för kommuninvånarens mat 
oavsett tillagning i egenregi eller beställning av extern leverantör. Den förhöjda kostnaden 
skulle således inte tillfalla socialnämnden utan tillfalla de brukare som väljer att nyttja insatsen.   
 
Socialnämnden kommer att behöva ersätta måltidsverksamheten för sina fasta kostnader 
(volymgaranti) oavsett om antalet matlådor som beställs varierar från månad till månad och 
oavsett om avbokningar görs från hemtjänstkunden. Jämfört med måltidsverksamhetens 
nuvarande bemanning skulle matlådeproduktionen kräva en extra utbildad kock på ca 75 % 
(samt en vikarie). Eftersom nuvarande volymer av matlådor bara är ca 20 om dagen innebär 
detta att kostnaden per matlåda skulle behöva höjas rejält jämfört med socialnämndens 
nuvarande kostnad till Sodexo. Därtill skulle en avbokningskostnad motsvarande de fasta 
kostnaderna per styck behöva tas ut vid avbokning. Förvaltningen kan konstatera att Sodexo 
med sin produktion på totalt cirka 13 miljoner matlådor per dag (varav ca 7000 per dag från 
köket i Sigtuna som levererar till Knivsta) kan hålla en lägre prisnivå än vad som är möjligt vid 
en produktion av små volymer. 
 
Följande krävs för uppstart av matlådeproduktion i Knivsta: 

• Nyrekrytering av kock med rätt kompetens måste ske.  
• Investering i packmaskin samt eventuell upphandling om tillhörande förpacknings-

material. Typ av maskin beror på önskad hållbarhet hos matlådorna. För att inte 
försämra klimatavtrycket genom att öka antalet resor per vecka jämfört med nuvarande 
matlådeleverans från Sodexo krävs en dyrare maskin (medtaget i kalkylen nedan). 

• Upprättade av recept (normal-, vegetarisk- och specialkost) kopplade till livsmedels-
avtal samt hålla dessa uppdaterade och revidera. 

• Framtagning av matsedlar för normal-, vegetarisk- och specialkost. 
• En kalkyl med alla kostnader fördelat per matlåda, se kommentarer under kalkylen 

nedan. 
 

Beräkning av kostnader    
Kostnaden för måltidsverksamheten att producera 7 000 st. matlådor per år beräknas till ca 
80,50 kr per matlåda för 2020. I takt med att volymen ökar kommer de faktiska fasta 
kostnaderna att minska, se tabell 1, till dess att matlagning i egenregi blir kostnadsneutralt 
jämfört med nuvarande upphandlat avtal.  
 
När produktionstaket är nått med 0,75 % kock, kommer mer personalresurser att behöva 
tillsättas vilket gör att priset återigen kommer att öka, tills dess att en tillräckligt stor 
volymökning gör att priset kan justeras nedåt igen. En utbildad kock kan inte ersättas med 
enbart några små procent i taget (styrs av tillgång på kock samt heltid som norm) vilket innebär 
att prisökningar sker trappstegsvis. 
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Tabell 1 – Volymjusterade självkostnadspriser per matlåda 

 
Källa: egen kalkyl. 
(Tabellen är avrundad till närmsta heltal) 
 
Beräkningarna tar inte hänsyn till gemensamma kostnader för handledning från chef, viss 
administration, utbilda vikarier, tillsynskostnader från miljökontoret eller beställarlicens i 
kostsystemet. I priset är inte heller matlådeverksamhetens andel av lokalkostnader inberäknat, 
eller annat som eventuellt skulle kunna bli aktuellt vid en kommande fördelning mellan 
utbildningsnämndens och socialnämndens kostnader.  
 
Inköp av utrustning som till exempel en paketeringsmaskin kommer att behöva göras vid en 
eventuell uppstart av produktion av matlådor. Denna kostnad uppstår genom leasing alternativt 
som kapitaltjänst vid egen investering.  Dessa kostnader räknas in i de ordinarie fasta 
kostnaderna då de uppstår oavsett produktionskapacitet. Kalkylen är beräknad enligt tabell 2.  
 
Tabell 2 – Uppskattade fasta och rörliga kostnader vid en uppstart av produktion av matlådor.   

 
Källa: Egen kalkyl baserad på priser i juni 2020. 
xx: Kapitaltjänst, avskrivningstid 5 år. xxx: Ytterligare avgifter kan tillkomma.  
 

Den största fasta kostnadsposten är personalkostnader där måltidsverksamheten har räknat 
med 0,75 personal. Livsmedelskostnaden är baserat på 2019-2020 års ramavtal för livsmedel 
samt övriga ramavtal för förpackningsmaterial och märkning. 
_________________________________________________________________________  

PRIS PER PORTION
VOLYM PER ÅR 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000

Fasta kostnader per portion 62,95 kr 55,08 kr 48,96 kr 44,07 kr 40,06 kr 36,72 kr
Rörliga kostnader per portion 17,54 kr 17,54 kr 17,54 kr 17,54 kr 17,54 kr 17,54 kr

SUMMA PRIS PER PORTION 80,49 kr 72,62 kr 66,50 kr 61,61 kr 57,60 kr 54,26 kr

FASTAKOSTNADER
Personalkostnader inkl. PO (kocktjänst 75 %) 346 032
Personalomkostnader (Utbildning etc) 5 000
Planering kostsystem inkl. underhåll & revidering 39 000
XX Förpackningsmaskin) (mod. Atmf.)  26 136
XXX Gas, hyra av flaskor samt transport 14 510
Övrigt förbrukningsmaterial 10 000
SUMMA 440 678

RÖRLIGA KOSTNADER PER PORTION
Råvaror 13
Låda ca 2,54
Plastfilm 0,96
Etikett 0,49
Övrigt förbrukningsmaterial 0,55
SUMMA 17,54
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Socialnämnden 

Ekonomisk uppföljning per sista juli 2020 
 
Förslag till beslut 
 
  
1. Socialnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista juli 2020.  

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens juliprognos visar ett överskott på 0,5 miljoner kronor, vilket är en förbättring 
med 9,1 miljoner kronor jämfört med aprilprognosen. Den enskilt största anledningen till 
kortsiktigt minskade kostnader inom Socialnämnden är den pågående Coronapandemin. 
Därtill har bland annat öppnandet av nämndens LSS-boende minskat kostnader för externa 
köp i högre omfattning än tidigare beräknat. 
 
Nämndens ram har förändrats i och med extra tilldelning av medel från Kommunfullmäktige 
och ett ytterligare effektiviseringsbeting på sammanlagt 17,4 miljoner kronor i och med 
revidering av Mål och Budget 2020 under juni månad. De verksamheter som uppvisar ett 
prognostiserat underskott är LOV-hemtjänst och delegerad HSL, Förebyggande verksamhet, 
samt IFO, vård och stöd institution/annat boende. Resterande verksamheter uppvisar antingen 
ett prognostiserat överskott eller budget i balans.  
 
Bakgrund 
I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2020 uppdras nämnderna att motta 
ekonomisk uppföljning 6 gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till 
nämnderna första gången per februari och sista per oktober, uppföljningstillfällena innefattar 
även ett delårsbokslut per sista augusti. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen 
ska anmälas till kommunstyrelsen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
För en fördjupad ekonomisk analys, se bilagan till tjänsteskrivelse. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 

Catrin Josephson 
Socialchef
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi, men den ekonomiska 
uppföljningen är en prognos för den ekonomiska ställningen vid årets slut. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 
 

Ekonomisk uppföljning per 
sista juli för 
Socialnämnden 
 
 
 
 
Antagen av Socialnämnden  
Juli 2020  
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Inledning 
I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2020 uppdras nämnderna att motta 
ekonomisk uppföljning 6 gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till 
nämnderna första gången per februari och sista per oktober, uppföljningstillfällena innefattar 
även ett delårsbokslut per sista augusti. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen ska 
anmälas till kommunstyrelsen. 
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Drift 
Prognostiserat resultat på totalen 
Socialnämndens juliprognos visar ett överskott på 0,5 miljoner kronor, vilket är en förbättring av 
den bedömda nettokostnaden för nämnden med 9,1 miljoner jämfört med aprilprognosen. 
Prognosen per sista april var 26 miljoner i underskott. Kommunfullmäktige beslutade i juni att 
tilldela nämnden 20,3 miljoner kronor i extra kommunbidrag, samt lade på ett ytterligare 
effektiviseringsbeting på 2,9 miljoner kronor. Nettoeffekten av detta är 17,4 miljoner kronor. Den 
utökade ramen innebär att det förbättrade resultatet nu förväntas ge nämnden ett litet överskott. 
 Det finns dock fortfarande flera svårbedömda faktorer som kan påverka resultatet både positivt 
och negativt. En av dessa större faktorer är utgången av förvaltningens återsökningar avseende 
kostnader relaterat till covid-19 och en annan är utgången av förvaltningens återsökningar hos 
Migrationsverket. 
Den tidigare prognosen låg på totalen i linje med den behovsbudget socialnämnden identifierat i  
framtagandet av verksamhetsplan för 2020. Nuvarande prognos skiljer sig alltså inte enbart från 
den föregående prognosen utan även från den bedömning av verksamheternas totala 
nettokostnader som gjordes inför år 2020. Den enskilt största anledningen till förändringen är den 
coronapandemi som hela Sverige befinner sig i och som påverkat socialtjänsten i Knivsta kommun 
på flera sätt med ökade kostnader för vissa verksamheter och - på kort sikt - ännu kraftigare 
minskning av kostnader i andra verksamheter.  
Utöver coronapandemin är den enskilt största bidragande faktorn en förbättrad effekt än beräknat 
av öppnandet av LSS-boende i egenregi, vakanshållna tjänster, ökade statliga intäkter, samt att ett 
gott samarbete mellan utförare och myndighet möjliggjort att flera externa vårdköp kunnat beredas 
vård på hemmaplan. 
Verksamheter som går med ett prognostiserat underskott är främst LOV - hemtjänst och delegerad 
HSL samt IFO vård och stöd institution/annat boende. Därtill ett mindre underskott på 
Förebyggande verksamhet. 
  

Sammanfattning av effekter Coronapandemins effekter 
En långsiktig analys av vad coronapandemin framöver kan komma att innebära för 
socialnämndens verksamheter är påbörjad såväl nationellt som lokalt och kommer att fortsätta 
under hösten. På lång sikt finns en oro för ökande arbetslöshet, växande psykisk ohälsa och en 
"vård- och stöd-skuld" för de som under coronapandemins mest aktiva fas inte tog kontakt med 
socialtjänsten eller som just nu tackar nej till erbjudna insatser. Inom äldreomsorgen kan 
coronapandemin å ena sidan komma att innebära förändrade och kostnadsdrivande krav på 
verksamheterna, men å andra sidan spekuleras kring ett eventuellt förändrat beteende hos 
målgruppen och anhöriga vilket skulle kunna minska eller ändra på efterfrågan av insatser. Denna 
ekonomiuppföljning handlar dock enbart om effekterna hittills för 2020 och bedömningen av 
effekten för de återstående månaderna av året. 
Aprilprognosen lades som om hösten skulle återgå till en normal verksamhet likt budget. Efter 
ytterligare några månader in i pandemin kan Socialnämnden nu göra nya bedömningar och 
konstatera att verksamheterna ännu inte är i ett normalläge. Den här prognosen är lagd utifrån 
antagandet att hösten kommer att se ut på liknande sätt som året hittills. 
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Verksamheterna Hemvård och Estrids gård kämpar fortsatt, likt vid aprilprognosen, med ökade 
kostnader till följd av pandemin, i form av material- och personalkostnader.  Från beställarsidan 
märks istället minskade kostnader i och med att den tidigare ökningen inom äldreomsorgen har 
bromsats upp, så allt behov av särskilt boende och korttidsboende för äldre nu bedöms nu 
tillgodoses på plats i Knivsta under resten av året. 
Efterfrågan av insatser så som avlösning, ledsagning, korttidstillsyn, boendestöd, daglig 
verksamhet och lägerverksamhet har minskat. Färdtjänstresenärerna har på grund av pandemin 
minskat sitt resande markant. Coronapandemin har också medfört att färre hjälpmedel skrivs ut, 
vilket påverkar både intäkter och kostnader. 
Inom missbruksområdet har HVB-hemsplaceringarna nästan helt uteblivit till följd av kraftigt 
minskat inflöde på orosanmälningar och ansökningar. Som jämförelse märks ingen minskning i 
inflöde hos barn och unga. 
Personalkostnaderna har minskats för flera verksamheter när frånvaro inte behövt ersättas med 
vikarier. En skillnad från aprilprognosen är också att staten återbetalat hela beloppet för 
sjuklönekostnaderna under april-juli och inte enbart dag 2-14 så som det var utlyst i april. Inställda 
kurser, minskad resande och temporär nedstängning av vissa verksamheter har också bidragit till 
överskottet som kan relateras till pandemin. 
  

Förändring av prognostiserat resultat per verksamhetsområde 
LOV - hemtjänst och delegerad HSL 
Området prognostiserar en försämrad prognos med en miljon kronor jämfört med föregående 
prognos, vilket helt och hållet beror på ökade kostnader för skyddsutrustning. Prognos för 
beviljade timmar inom hemtjänsten är oförändrad, likaså den prognostiserade bokslutsregleringen 
till Finansförvaltningen som fortsatt ligger på 0,7 miljoner kronor. Utförda hemtjänsttimmar 
minskar - sannolikt relaterat till coronapandemin när brukare tackar nej till insatser - men en 
ökning av utförd delegerad HSL gör att prognosen för beställarsidan ligger kvar som tidigare på 
totalen. 

Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt 
Prognosen har förbättrats med 1,4 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Vilket beror 
på utebliven ökning, samt minskning av beviljade insatser som ledsagning, avlösning m fl, samt 
tillskott av projektmedel som delvis kan användas till familjeteamsarbete inom ordinarie 
verksamhet. 

Vård & omsorg i särskilt/ annat boende  
Prognosen visar på ett försämrat resultat med 0,5 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. 
Det beror på inköp av skyddsutrustning till höga priser. 

Insatser LSS i ordinärt boende 
Området visar på en förbättring av prognosen med 2 miljoner kronor jämfört med föregående 
prognos. Till följd av Coronapandemin har lägerkostnaderna minskat, färre ansöker om 
korttidstillsyn för ungdomar över 12 år. En placering på korttids och 2 placeringar på daglig 
verksamhet har avslutats. Bidrag för habiliteringsersättning har tillkommit. Bokslutsregleringen 
ökar och beräknas vara en återbetalning till Finansförvaltningen på 1,3 miljoner kronor. 

Insatser LSS i boende med särskild service 
Prognosen är förbättrad med 2 miljoner kronor jämfört med föregående prognos, vilket hör ihop 
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med öppnandet av nämndens serviceboende LSS "Tegelparken".  Resultatet blev mer gynnsamt 
än budgeterat och en helårseffekt av detta kommer att märkas även nästa år. 

Färdtjänst och riksfärdtjänst 
Verksamheten visar på en förbättring av prognosen med 1,8 miljoner kronor jämfört med 
aprilprognos. Färdtjänstens förändrade resultat bedöms helt och hållet bero på coronapandemin. 
Det beställs mycket färre resor generellt och ytterst få resor med riksfärdtjänst. Prognosen 
inrymmer en höst som liknar vårens och sommarens resande med en viss ökning mot slutet av året. 
 
IFO öppenvård och stöd 
Prognosen har förbättrats med 2,5 miljoner kronor, vilket utgörs av vakanshållna tjänster, 
statsbidrag för psykisk ohälsa samt minskad externt köpt öppenvård från barn och unga. 
 
IFO vård och stöd institution/annat boende 
Den nya prognosen visar på en försämring på 1,6 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. 
De prognostiserade kostnaderna för HVB-hemsplaceringar inom vuxen missbruk är minskade med 
1,8 miljoner jämfört med aprilprognosen. Detta slår dock inte igenom på totalen eftersom barn och 
unga samtidigt försämrar sitt resultat, på grund av flera nytillkomna placeringar, varav en kostsam 
SIS-placering enligt LVU. 
 
IFO ekonomiskt bistånd 
Verksamheten förbättrar prognosen för året 0,4 miljoner kronor, i och med att biståndet under året 
hittills legat lägre än budgeterat.  
 
Flyktingmottagande  
Prognosen har förbättrats med nästan 2 miljoner kronor. En miljon av förbättringen beror på 
minskade utbetalningar av ekonomiskt bistånd för nyanlända, eftersom coronapandemin medfört 
att enbart hälften av årets anvisningar kommit till kommunen. Övrig förbättring är vakanshållen 
tjänst och beviljad återsökning från migrationsverket som inte var medräknad i budget. 
Schablonintäkterna infaller likt budget, vilket innebär att de budgeterats lite för försiktigt. 
Totalt har det gjorts återsökningar på cirka 4,6 miljoner kronor till Migrationsverket där svar ännu 
inte meddelats. En del av intäkterna är osäkra, bedömningen görs för varje återsök och utifrån 
försiktighetsprincipen cirka 60 % (2,75 miljoner) är inkluderat i prognosen. 
 
Osäkerhetsfaktorer 
I slutet av augusti förbereds det första återsökningarna från staten för coronarelaterade kostnader 
på cirka 4 miljoner kronor för socialnämnden. Det andra tillfället blir i slutet av november. 
Förvaltningen bedömer att sannolikheten att få hela summan är mycket liten. I den här prognosen 
uppskattas intäkten till 0,5 miljoner. 
 
Från återsökningar hos Migrationsverket inväntas fortsatt svar om cirka 4,6 miljoner. Av dessa har 
knappt 60 % (2,75 miljoner) inkluderats i prognosen. Kommande besked från Migrationsverket 
kan således förändra resultatet åt såväl det sämre som det bättre. 
 
Inom flera av blocken inryms i budget och ekonomiuppföljningar en viss buffert för externt köpt 
vård, eftersom biståndsbeslut fattas under hela året och alla brukare och klienter inte är kända vid 
årets början. Vid varje uppföljning ses bufferten över och nya bedömningar görs utifrån rådande 
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situation. Fortfarande ganska långt fram på året kan därför de ekonomiska effekterna svänga såväl 
positivt som negativt. 
 
Handlingsplan för Budget i balans 2020 
De åtgärder som beskrivits för nämnden i den tidigare separata handlingsplanen för ekonomi i 
balans håller på att genomföras, med ett par justeringar i delar av tidsplanen. Trots att nämnden 
prognostiserar en ekonomi i balans i år kvarstår behovet av anpassningar till ny kostnadskostym. 
Detta eftersom de största anledningarna till en förbättrad prognos är av kortsiktig karaktär. 

Prognos helår och budgetavvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter Nettokost
nad 2019 

Budget 
2020 

Tillägg 
och 

avdrag 
2020 

Prognostiserad 
nettokostnad 

2020 

Prognostiserad 
budgetavvikelse 

2020 

Effektiviseringsbeting  -23 482 17 100  -6 382 

      

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 1 368 1 238  1 238 0 

      

Vård och omsorg enligt 
SoL och HSL      

-Förebyggande verksamhet 
SoL 3 033 3 530  3 589 -59 

-LOV - hemtjänst och 
delegerad HSL 38 560 33 450 -700 38 386 -5 636 

-Vård & omsorg i ordinärt 
boende övrigt 26 282 28 796  27 860 936 

-Vård & omsorg i särskilt/ 
annat boende 96 871 93 668 81 93 054 695 

      

Vård och omsorg enligt 
LSS och SFB      

-Insatser LSS i ordinärt 
boende 29 487 35 129 -1 266 31 281 2 582 

-Insatser LSS i boende med 
särskild service 39 054 42 417 300 39 562 3 155 

      

Färdtjänst och riksfärdtjänst 5 912 5 023  3 696 1 327 

      

Individ och familjeomsorg      

-Ifo öppenvård och stöd 22 106 30 705 54 27 498 3 262 

-Ifo vård och stöd 
institution/annat boende 35 464 32 104 27 33 521 -1 390 

-Ifo, ekonomiskt bistånd 8 621 9 219 80 8 499 800 
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Flyktingmottagande 6 324 664  200 464 

  Arbetsmarknadsåtgärder 2 621   3 895  3 151 745 

Summa socialnämnd 315 702 296 358 15 676 311 534 500 
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Investeringar 
Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr) 

Investerings-projekt 
KF- 

investerings
ram 2020 

Tillägg 
investerings

ram 2020 

Utgift 
investering 

2020 

Prognos 
utgift  

investering 
2020 

Prognos 
avvikelse 

investering 
2020 

Verksamhetssystem VoO 500 +2000 1500 1500 +1000 

Renovering av lokaler VoO 1000 0 0 0 1000 

 



Socialnämnden 2020

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

Effektiviseringsbeting

Nämnd- och styrelseverksamhet Nämndens sammanträden samt sekreterare

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

privata utförare.

-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt Boendestöd socpsykiatri, kontaktpersoner äldre och socialpsykiatri, trygghetlarm, nattpatrul, hjälpmedel 
-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende Särskilt boende och korttidsboende. Både egenregi och privata utförare.  

Vård och omsorg enligt lss och SFB

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

utförare.

Färdtjänst och riksfärdtjänst Samtliga kostnader kring färdtjänst och riksfärdtjänst.

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

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

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

Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsmarknadsenhet inom vuxenheten, arbete med feriejobb, OSA

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



Nämndens verksamheter nettokostnad i tusentalskronor

Nämnd- och styrelseverksamhet

Nettokostnad 2019

1 368

Nämndbudget 2020

1 238

Prognostiserad nettokostnad april 2020

1 238

Prognostiserad avvikelse april 2020 

0

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

0

Skillnaden mellan prognoser

0

Block Vård och omsorg enligt SoL och HSL

-Förebyggande verksamhet SoL

Nettokostnad 2019

3 033

Nämndbudget 2020

3 530

Prognostiserad nettokostnad april 2020

3 589

Prognostiserad avvikelse april 2020 

-59

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

-32

Skillnaden mellan prognoser

-27

-LOV - hemtjänst och delegerad HSL

Nettokostnad 2019

38 560

Nämndbudget 2020

33 450

Prognostiserad nettokostnad april 2020

38 386

Prognostiserad avvikelse april 2020 

-5 636

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

-4 660

Skillnaden mellan prognoser

-976

-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt

Nettokostnad 2019

26 282

Nämndbudget 2020

28 796



Prognostiserad nettokostnad april 2020

27 860

Prognostiserad avvikelse april 2020 

936

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

-448

Skillnaden mellan prognoser

1 384

-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende 

Nettokostnad 2019

96 871

Nämndbudget 2020

93 668

Prognostiserad nettokostnad april 2020

93 054

Prognostiserad avvikelse april 2020 

695

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

1 241

Skillnaden mellan prognoser

-546

Vård och omsorg enligt lss och SFB

-Insatser LSS i ordinärt boende

Nettokostnad 2019

29 487

Nämndbudget 2020

35 129

Prognostiserad nettokostnad april 2020

31 281

Prognostiserad avvikelse april 2020 

2 582

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

567

Skillnaden mellan prognoser

2 016

-Insatser LSS i boende med särskild service

Nettokostnad 2019

39 054

Nämndbudget 2020

42 417

Prognostiserad nettokostnad april 2020

39 562

Prognostiserad avvikelse april 2020 

3 155

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

1 100

Skillnaden mellan prognoser



2 055

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Nettokostnad 2019

5 912

Nämndbudget 2020

5 023

Prognostiserad nettokostnad april 2020

3 696

Prognostiserad avvikelse april 2020 

1 327

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

-499

Skillnaden mellan prognoser

1 827

Individ och familjeomsorg

Ifo öppenvård och stöd

Nettokostnad 2019

22 106

Nämndbudget 2020

30 705

Prognostiserad nettokostnad april 2020

27 498

Prognostiserad avvikelse april 2020 

3 262

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

722

Skillnaden mellan prognoser

2 540

Ifo vård och stöd institution/annat boende

Nettokostnad 2019

35 464

Nämndbudget 2020

32 104

Prognostiserad nettokostnad april 2020

33 521

Prognostiserad avvikelse april 2020 

-1 390

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

250

Skillnaden mellan prognoser

-1 640

Ifo ekonomiskt bistånd

Nettokostnad 2019

8 621

Nämndbudget 2020

9 219



Prognostiserad nettokostnad april 2020

8 499

Prognostiserad avvikelse april 2020 

800

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

414

Skillnaden mellan prognoser

386

Flyktingmottagande

Nettokostnad 2019

6 324

Nämndbudget 2020

664

Prognostiserad nettokostnad april 2020

200

Prognostiserad avvikelse april 2020 

464

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

-1 524

Skillnaden mellan prognoser

1 988

Arbetsmarknadsåtgärder

Nettokostnad 2019

2 621

Nämndbudget 2020

3 895

Prognostiserad nettokostnad april 2020

3 151

Prognostiserad avvikelse april 2020 

745

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

351

Skillnaden mellan prognoser

393

Summa socialnämnd

Nettokostnad 2019

315 702

Nämndbudget 2020

296 358

Prognostiserad nettokostnad april 2020

311 534

Prognostiserad avvikelse april 2020 

500

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

-26 000

Skillnaden mellan prognoser

26 499
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Socialnämnden 

Socialnämndens svar på frågor från revisorerna angående 
socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse för 2020 
 
Förslag till beslut 
1. Socialnämnden avger svar på revisorernas frågor i enlighet med yttrandet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har ställt frågor till Socialnämnden med anledning av den prognostiserade 
budgetavvikelsen på -26 mkr som redovisats under vårens ekonomiuppföljningar. 
Socialnämndens svar ska vara revisorerna tillhanda senast 15 september. Sedan frågorna 
ställdes har mycket förändrats. Socialnämnden har fått en större ramtilldelning från 
Kommunfullmäktige och därtill kraftigt minskade nettokostnader, bland annat relaterat till 
coronapandemin. Revisorernas frågor ska dock fortsatt besvaras.  
 
Socialnämnden har informerat Kommunstyrelsen om nämndens ekonomiska utmaning bland 
annat genom mål- och budgetdialog i december 2019, genom Socialnämndens 
verksamhetsplan och detaljbudget för 2020 samt i konsekvensbeskrivning av planeringsramar 
för 2021-2024. Kommunstyrelsen har även delgetts Socialnämndens långsiktiga handlings-
plan för ekonomi i balans, vilken i och med trögrörliga kostnader i form av köpta vårdinsatser 
och löner, främst ger effekt under år 2021 och 2022.  
 
Socialnämndens svar på revisorernas frågor finns i separat yttrande tillhörande 
tjänsteskrivelsen. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ärendet har i sig själv ingen ekonomisk konsekvens. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-08-31 
Yttrande 
Revisorernas frågor till socialnämnden 
Socialnämndens ekonomiuppföljning per juli 2020 
Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2020-2023 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Revisorerna 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Ärendet gäller ett yttrande kring socialnämndens agerande på en övergripande nivå. 
Socialnämndens verksamheter inkluderar barn men detta ärende är i sig inte ett 
beslutsärende i frågor som rör barn.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

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

Svar på frågor från revisorerna, angående Socialnämndens 
prognostiserade budgetavvikelse för 2020 
 
Sammanfattning av socialnämndens svar på revisorernas frågor 
Revisorerna har ställt frågor till Socialnämnden med anledning av den prognostiserade 
budgetavvikelsen på -26 mkr som redovisats under vårens ekonomiuppföljningar. 
Socialnämndens svar ska vara revisorerna tillhanda senast 15 september. 
 
Efter att revisorerna ställde sina frågor har mycket förändrats. Socialnämndens juliprognos 
visar på en förbättring av den bedömda nettokostnaden för nämnden med 9,1 miljoner jämfört 
med aprilprognosen. Kommunfullmäktige beslutade i juni att tilldela nämnden 20,3 miljoner 
kronor i extra kommunbidrag, samt lade på ett ytterligare effektiviseringsbeting på 2,9 miljoner 
kronor. Nettoeffekten av detta är 17,4 miljoner kronor. Den utökade ramen och den förändrade 
kostnadsbilden innebär att nämnden nu förväntas redovisa ett litet överskott. 
 
Revisorernas frågor ska dock fortsatt besvaras. De är även fortsatt relevanta: En stor del av 
kostnadsminskningarna relateras till coronapandemin, vilket ur ett långsiktigt perspektiv inte 
sannolikt kommer att gynna socialnämndens ekonomi. Även några andra förbättringar är mer 
kortsiktiga händelser som bara till en mindre del bedöms påverka kommande års 
kostnadskostym.  
 
Redan i Socialnämndens detaljbudgetarbete inför 2020 framkom att nämndens ram var 26,7 
mkr mindre än verksamheternas samlade behov av kommunbidrag. Detta till trots för redan 
genomförda effektiviseringsåtgärder. Hemtjänstens egenregi bedömdes ha driftskostnader 
med 3,2 mkr utöver sin prognostiserade intäkt och övriga verksamheters behov överskred 
totalt nämndens budgetram med totalt 23,5 mkr ytterligare. Eftersom hemtjänsten ingår i LOV 
och ska fungera konkurrensneutralt fördelades inget kommunbidrag till verksamhetens 
underskott, vilket innebar ett internt effektiviseringsbeting på 3,2 mkr för egenregin. Övriga 
23,5 mkr lades som ett samlat effektiviseringsbeting för Socialnämnden (av budgettekniska 
skäl fördelat till Blocket Vård och omsorg enligt SoL och HSL). Att de första 
ekonomiuppföljningarna under året, inklusive prognos per april, redovisade ett prognostiserat 
underskott på 26 mkr är således i linje med utgångsläget för Socialnämndens 
verksamhetsplan.  
 
Socialnämnden har dock, i enlighet med kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, 
tagit fram en åtgärdsplan för ekonomi i balans som sträcker sig över 2020-2023 och därutöver 
har varje budgetansvarig chef inom Vård- och omsorgskontoret ett gemensamt uppdrag att 
fortlöpande arbeta för en verksamhetsutveckling som innebär en ökad kostnadseffektivitet.  
Socialnämndens kostnader består till ca 8 % av lokaler och kommungemensam förvaltning 
och därutöver främst av löner och köpt vård, vilket innebär att möjligheterna är mycket små att 
genom aktiva åtgärder få snabb och stor effekt på innevarande år. Förändring av såväl 
pågående insatser för kommuninvånare som anställningar av medarbetare är trögrörliga 
processer. Däremot kan socialnämndens prognos ändras markant under ett pågående 



budgetår, så som nu skett från april till juli, om till exempel omvärldsförändringar innebär 
plötsligt minskad efterfrågan av vissa insatser, eller om till exempel några stöd- och 
omvårdnadskrävande individer flyttar in eller ut ur kommunen. Handlingsplanens åtgärder, 
som inte innehåller bedömningar av en omvärld utan består av aktiva åtgärder, är däremot 
mer trögrörliga och ger således främst effekt 2021 och 2022.  
 
Under 2019 har Socialnämnden tillsammans med Vård- och omsorgskontoret arbetat intensivt 
med att kartlägga kostnadsdrivande verksamheter. Arbetet har lett till en förändring av 
ekonomistyrningsprocesser med utökade analyser för en ökad framförhållning.  
 
Nämnden har identifierat att det på sikt finns förutsättningar att nå lägre kostnader främst inom 
barn och unga (inom individ- och familjeomsorgen), hemtjänsten, särskilt boende för äldre, 
samt boende med särskild service inom LSS. Nämnden är väl medveten om kravet på ett 
optimalt resursutnyttjande och har i sina handlingsplaner för ekonomi i balans, såväl 2019 som 
2020, genomfört och påbörjat besparingar i form av indragna tjänster och uppsagda lokaler. 
Socialnämnden arbetar också för att sänka ambitionsnivåer i verksamheter, där det är möjligt 
utan att åsidosätta lagstadgade krav på skälig levnadsnivå och god kvalitet i socialtjänstens 
insatser.   På olika sätt arbetas det givetvis även för att höja effektiviteten och utveckla nya 
arbetsmetoder.  
 
Men flera av Socialnämndens verksamheter är redan kostnadseffektiva i sig själva utifrån 
nuvarande förutsättningar (så som pågående biståndsbeslut och pågående avtalsvillkor). 
Merparten av glappet som årligen finns mellan Socialnämndens tilldelade medel och 
nämndens kostnader för att genomföra tilldelat uppdrag bedöms därför inte kunna överbryggas 
enbart genom effektiviseringsåtgärder eller besparingar. Och det går inte heller, trots att den 
senaste prognosen visar en budget i balans för 2020, att varje år förvänta sig positiva effekter 
genom omvärldsförändringar eller oväntade statliga intäkter.  
 
På sikt är det långsiktiga och strukturella åtgärder som krävs för att socialnämnden årligen ska 
närma sig en ekonomi i balans. För att sedan helt nå målet med en kostnadskostym som 
överensstämmer med budget behövs sannolikt även på sikt en högre anslagsfinansiering än 
tidigare år. 
 
 
Svar på revisorernas frågor  
1) Inom vilka verksamheter bedöms underskotten uppstå för 2020? 
Skillnad mellan Kommunfullmäktiges och Socialnämndens verksamhetsbudget 
När Socialnämnden antog sin verksamhetsplan för mål och budget 2020 beslutades samtidigt 
om flera omfördelningar inom ram jämfört med kommunfullmäktiges budget.  
 
Ett exempel är politiska satsningar som i kommunfullmäktiges budget ligger på "Förebyggande 
verksamhet" men i nämndens verksamhetsplan återfinns inom blocket Individ- och 
familjeomsorg vård och stöd, för att få en korrekt benämning i räkenskapssammandragen. Ett 
annat exempel är att en översyn av lokaler och förändringar av verksamhetsfördelningar 
innebar ett behov av omfördelningar mellan blocken. T ex har färdtjänst och ekonomiskt 
bistånd fått minskade lokalkostnader.  
 
Utöver ovanstående förändringar fördelade Socialnämnden, som beskrivits ovan, en möjlig 
”behovsbudget” till vardera verksamhet, vilket innebar ytterligare omfördelningar mellan 
blocken: en stor ökning för IFO-blocket och stor minskning för blocket vård och omsorg enligt 
SoL och HSL.  
 
Eftersom verksamheterna inte bedömdes kunna bedrivas med kommunfullmäktiges 
budgeterade medel innebar verksamheternas behovsbudgetar även att socialnämnden 



identifierade ett stort övergripande effektiviseringsbeting på 23,5 mkr, som av budgettekniska 
skäl fördelades till vård och omsorg enligt SoL och HSL. Detta var avsett att minska under året 
vartefter verksamheternas fortsatta effektiviseringsarbete kunde komma att redovisa 
överskott.  
 
Efter kommunfullmäktiges beslut i juni om förändrad mål och budget för 2020 har 
socialnämndens ordförande fattat beslut om reviderad internbudget 2020 där den förändrade 
ramnivån är fördelad per verksamhet på liknande sätt som i socialnämndens första budget.  
I sammanställningen nedan redovisas därmed prognostiserade avvikelser sett utifrån senaste 
prognos och den nyligen reviderade internbudgeten för socialnämnden.  
 
Verksamheter som går med ett prognostiserat underskott är främst inom Vård- och omsorg 
enligt Sol och HSL: LOV - hemtjänst och delegerad HSL samt inom Individ- och 
familjeomsorgen: IFO vård och stöd institution/annat boende. Därtill prognostiseras ett mindre 
underskott på Förebyggande verksamhet. Nämnd- och styrelseverksamhet är i balans och 
övriga verksamhetsområden beräknas gå med överskott. Se bifogad ekonomiuppföljning per 
juli månad för ytterligare detaljer. 
 

 
    
 

 
Nämndens verksamheter                                        
Nettokostnad i tkr

Nämndbudget 
2020 

inkl tillägg+avdrag 

Nettokostnad 
P2020 (juli)

Avvikelse 
P2020 (juli)

Effektiviseringsbeting -6 382 6 382

Nämnd- och styrelseverksamhet 1 238 1 238 0

Vård och omsorg enligt SoL och HSL
-Förebyggande verksamhet SoL 3 530 3 589 -59
-LOV - hemtjänst och delegerad HSL 32 750 38 386 -5 636
-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt 28 796 27 860 936
-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende 93 749 93 054 695

0
Vård och omsorg enligt lss och SFB 0
-Insatser LSS i ordinärt boende 33 863 31 281 2 582
-Insatser LSS i boende med särskild service 42 717 39 562 3 155

0
Färdtjänst och riksfärdtjänst 5 023 3 696 1 327

0
Individ och familjeomsorg 0
-Ifo öppenvård och stöd 30 759 27 498 3 262
-Ifo vård och stöd institution/annat boende 32 131 33 521 -1 390
-Ifo, ekonomisk bistånd 9 299 8 499 800

0
Flyktingmottagande 664 200 464

0
Arbetsmarknadsåtgärder 3 895 3 151 745

0
Summa socialnämnd 312 032 311 534 500



2) Vad är orsakerna till underskotten? 
IFO vård och stöd institution/annat boende  
Trots att IFO-blocket i sin helhet i år beräknas nå en budget i balans inrymmer blocket relativt 
höga kostnadsnivåer och brukar årligen ha de största negativa avvikelserna gentemot 
kommunfullmäktiges budget. I en jämförelse med Uppsala läns övriga kommuner ligger dock 
Knivsta trots förra årets kostnadstopp på en tredjeplats av lägsta IFO-kostnader per invånare. 
 
Inom området vård och stöd institution/annat boende inryms insatser för såväl vuxna som barn. 
I år är volymerna inom missbruk vuxna mycket låga, vilket relateras till coronapandemin. Inom 
barn och unga är dock volymerna mer kostsamma än budgeterat. 
 
I Socialnämndens behovsbudget för barn och unga år 2020 har det till skillnad från föregående 
år budgeterats för alla pågående placeringars faktiska kostnader, vilket innebar en teoretiskt 
möjlig budget, men med en mycket liten buffert för tillkommande barn under året, vilket visat 
sig inte räcka.  
 
Socialnämnden satsar sedan 2019 allt mer på tidiga insatser inom den egna öppenvården 
”enheten för råd och stöd” samt nyttjande av det egna stödboendet och utvecklad samverkan 
med skolan och region Uppsala. Detta bedöms på sikt kunna medverka till en förbättrad 
psykosocial hälsa hos kommunens barn och ungdomar, vilket är ett viktigt uppdrag för 
socialnämnden att bidra till. Därtill är det en samhällsekonomiskt klok prioritering som bland 
annat innebär minskat behov av att barn och ungdomar vårdas utanför sitt föräldrahem. Det är 
dock viktigt att förstå att satsningar på förebyggande och tidiga insatser främst når de 
uppväxande yngre barnen, men inte de barn och familjer som redan har en utvecklad 
problematik.  
 
Samtliga placeringar på HVB-hem och familjehem följs nu upp enligt gällande regelverk. Där 
det är förenligt med barnets bästa att omplacera till vård med lägre kostnad sker detta. Hittills 
under våren har 2 omplaceringar genomförts. Ingen ytterligare omplacering förväntas ske 
under hösten. Barn som flyttats från sina biologiska föräldrar till familjehem kan inte flyttas hem 
– eller till mindre kostsamma familjehem – av ekonomiska skäl. Socialnämndens skyldighet att 
se till barnets bästa i alla lägen innebär ofta att pågående insatser behöver fullföljas.  
 
Även för andra målgrupper med insatser som beviljats enligt SoL och LSS är det viktigt att 
komma ihåg att förändrade riktlinjer med förändrade ambitionsnivåer främst kan påverka 
tillkommande ärenden, men att det av juridiska skäl sällan är möjligt att påverka redan 
pågående insatser.  
 
Inom verksamhetsområdet IFO vård och stöd institution/annat boende inryms även nämndens 
egna stödboende. Den verksamheten tilldelades redan i nämndens internbudgetarbete för 
2020 ett förhöjt kommunbidrag med 2,3 mkr jämfört med föregående år. Detta beror på att 
målgruppen på nämndens stödboende till stor del ändrats från ensamkommande till övriga 
barn, unga och vuxna och därmed inte längre kan finansieras till lika hög grad av 
Migrationsverkets intäkter.  
 
Personalkostnader 
Personalkostnader från Barn och unga nycklas ut på beviljade insatser och är en av de delar 
som belastar verksamhetsområdet IFO vård och stöd institution/annat boende. 
 
Myndighetsenheten Barn och unga har under ett par års tid haft en hög personalomsättning 
med en frekvent inhyrd konsultbemanning som följd. Detta kulminerade under 2019 med en 
konsultkostnad på 11 mkr och nettofördyring jämfört med personalbudgeten på 8 mkr. Därtill 
medförde instabiliteten i bemanningen ett försvårat effektiviseringsarbete, inte minst eftersom 
även enhetschef och områdeschef skiftade flera gånger under 2019. Verksamheten behövde 



därmed fokusera främst på att upprätthålla rättssäkerheten i arbetet och utreda nyinkomna 
anmälningar om oro för barn, på bekostnad av att t ex följa upp tidigare beviljade insatser. 
 
I Barn och ungas behovsbudget i Socialnämndens verksamhetsplan 2020 inryms köp av 
konsultkostnader för ca 5 mkr – det vill säga en minskning med 6 mkr från 2019 års resultat. 
Budgeten innehåller dock att verksamheten under våren ha en överlappning av 
konsultbemanning och nyrekryterad personal som är nya i yrket för att säkerställa 
rättssäkerhet och bygga upp en god arbetsmiljö. Därtill innehåller den långsiktiga satsningen 
att enheten bemannats med ett par medarbetare extra, vilket ska trappas ner igen senast 
under 2021. Enheten har från och med juni ingen inhyrd konsult kvar i verksamheten och 
erfarna chefer har rekryterats på såväl enhetsnivå (februari) och områdesnivå (maj).  
 
Lov hemtjänst och delegerad HSL 
Med anledning av den långsammare volymökningen inom äldreomsorgen gick hemtjänsten in 
med en lägre behovsbudget i Socialnämndens verksamhetsplan än den kommunfullmäktige 
angett. Att andelen biståndsbedömda timmar är lägre än vad fullmäktiges budget baseras på 
innebär dock en kostnad vid bokslutsregleringen, vilket nämnden behövt budgetera för.  
 
Egenregin ingår i LOV och allt kommunbidrag ska därmed gå till beställaren för en 
konkurrensneutral finansiering av såväl egen som privat utförare. Egenregin gick dock med ett 
förlustresultat på över 6 mkr för år 2019. Socialnämnden gav i 2020 års verksamhetsplan ett 
uppdrag till hemtjänstens egenregi att höja produktiviteten (d v s andelen debiterbar tid hos 
brukare av den totala arbetstiden hos medarbetarna), samt ett internt effektiviseringsbeting på 
3,1 mkr.  
Redan initialt vid första ekonomiuppföljningen bedömdes utmaningen dock som mer långsiktig 
och större än så, varför egenregins första prognoser var ungefär detsamma som 
effektiviseringsbetinget, d v s 3,2 mkr minus. Vid ekonomiuppföljningen per sista april hade 
prognosen försämrats till 4,4 mkr och i senaste prognos försämrats ytterligare till drygt 5,9 mkr. 
Förändringarna från 3,2 till 5,9 tillskrivs dock coronapandemin eftersom kostnaderna härrör 
direkt till inköpt skyddsutrustning samt viss extrapersonal för att följa myndigheternas 
rekommendationer. 
 
Effektiviseringsarbetet har fått stå tillbaka på grund av coronapandemin, men nu efter 
sommaren återupptar förvaltningen fokus på produktivitetsökning samt genomför en översyn 
av såväl ersättningsmodellen i kommunens LOV-villkor som prisnivå per utförd timme. 
 
 
3) Vilka åtgärder har genomförts och vilka åtgärder planeras att genomföras för att 
uppnå en ekonomi i balans samt hur ser tidplanen för detta ut? 
Tillbakablick 2019 
Socialnämnden genomförde en del effektiviseringsåtgärder under 2019 som redan för 
innevarande år gav en effekt på 6 mkr minskade kostnader i form av minskad bemanning samt 
omplaceringar från HVB-hem.  
 
Andra åtgärder innebar därutöver en minskad kostnadskostym inför budgetår 2020 med ca 
4,25 mkr:  
 
Åtgärder beslutade 2019 – för att minska kostnadsvolymer 2020 
Omorganisering hemsjukvård              - 1 600 000 kr                                                                                          
Ny färdtjänstleverantör  - 500 000 kr 
Ändrat upplägg gemensam bemanning - 694 000 kr,  
Köpa sjukskötersketjänster kväll + natt - 630 000 kr  
Vakanshållen handläggartjänst - 377 000 kr 
Minska nattbemanningen äldreomsorg - 445 000 kr 



 
Årets handlingsplan 
Handlingsplan för ekonomi i balans 2020-2023 
Socialnämndens åtgärder för en ekonomi i balans med tillhörande tidplan beskrivs i 
handlingsplan SN-2020/100 (för 2020-2023) som kommunstyrelsen tog del av inför 
sammanträdet i maj månad. Bifogas för kännedom.  
 
Den samlade effekten av åtgärderna är enligt nedan, jämfört med de kostnader som 
verksamheterna annars skulle ha haft under de aktuella åren (alltså inte jämfört med 
prognostiserat utfall 2020). 
 
Effekt 2020      Effekt 2021   Effekt 2022                              Effekt 2023 

341 000 kr 7 193 800 kr 10 795 000 kr 10 985 000 kr 
 
Åtgärder för att minimera behovet av omfattande insatser 
Ena huvudspåret i socialnämndens handlingsplan är långsiktiga åtgärder. I en växande 
kommun växer vanligtvis även socialtjänstens volymer (antal brukare, klienter och beviljade 
insatser). De mest kostnadseffektiva åtgärderna är därför de som också överensstämmer bäst 
med Socialnämndens kärnuppdrag: att arbeta långsiktigt för en så välmående befolkning som 
möjligt. Den förväntade ekonomiska effekten av att uppnå minsta möjliga vårdbehov per 
kommuninvånare är dock mycket svår att beräkna.  
 
Exempel på den här typen av långsiktiga åtgärder i nämndens handlingsplan är satsningen på 
insatser i det egna hemmet (öppenvård främst genom enheten för råd och stöd) så långt det 
är möjligt, istället för placeringar på HVB-hem eller stödboenden och familjehem. 
Socialtjänsten behöver även i alla sammanhang ha ett väl utvecklat samarbete med skolan, 
regionen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att kunna etablera en stödjande 
kontakt tidigt innan den enskildes problem vuxit sig stora – vilket nämndens verksamheter just 
nu också arbetar för att utveckla på olika sätt.  
 
Åtgärder för att maximera kostnadseffektiviteten per insats 
Andra huvudspåret i Socialnämndens handlingsplan är att identifiera nya nivåer för ”good 
enough” oavsett om det rör sig om minskad bemanning (såväl administrativ overheadpersonal 
som bemanning i omsorgen och myndighetsutövningen), minskade lokalytor, ändrade 
arbetsmetoder (inklusive digitalisering), höjda egenavgifter från kommuninvånarna eller sänkt 
servicenivå. Socialnämnden genomför nu åtgärder av alla dessa slag, vilket är medräknat i 
den redovisade handlingsplanen. 
 
Ett av Socialnämndens uppdrag till förvaltningen har behövt sättas åt sidan under vårens och 
sommarens aktiva pandemifas – och det är uppdraget som hemtjänsten fått om att öka sin 
produktivitet. Här finns förbättringspotential och såvida det inte blir något större 
sjukdomsutbrott i covid-19 bland brukarna under hösten bör arbetet kunna återupptas, vilket 
på sikt ska minska egenregins underskott. 
 
I den handlingsplan som kommunstyrelsen tagit del av har inga effekter av en generellt sänkt 
servicenivå tagits med eftersom sådana effekter är svåra att beräkna. Socialnämnden har dock 
som ett exempel på sådan strategi reviderat riktlinjerna för biståndsbedömning inom 
äldreomsorgen, vilka tas i bruk 1 augusti. Ändringen kommer t ex att innebära minskade 
tidsschabloner i biståndsbeslut för hemtjänst från och med augusti. 
 
Kort sagt kommer socialtjänsten att bli allt mindre ”generös” i sina bedömningar av vilken typ 
av biståndsinsats den enskilde beviljas framöver, men ska givetvis uppfylla alla lagkrav på 
skälig levnadsnivå för samtliga sökande, en värdig äldreomsorg, samt en god kvalitet i den 
vård som bedrivs. Det behövs också kloka satsningar, eftersom alltför hårda besparingar inom 



socialtjänsten, framför allt på tidiga insatser, tenderar höja kostnaderna på sikt. Att nämnden 
klarar balansgången behöver fortlöpande följas upp och säkerställas av nämnden. 
 
4) Bedömer nämnden att den ekonomiska obalansen kommer att kunna åtgärdas under 
2020?  
och 
5) Vilka eventuella hinder/svårigheter finns för att uppnå en ekonomi i balans? 
 
Balans bedöms kunna uppnås för 2020 
Den ekonomiska obalansen för innevarande år bedöms i dagsläget kunna åtgärdas. Detta i 
och med Kommunfullmäktiges beslut om förnyad budget för året samt i och med den minskade 
efterfrågan på socialnämndens insatser som coronapandemin fört med sig inom delar av IFO 
samt inom samtliga öppna insatser. Ytterligare skäl till den förbättrade prognosen är en större 
positiv effekt av kommunens nyöppnade LSS-boende än beräknat, samt högre statsbidrag och 
intäkter från Migrationsverket.  
 
Osäkerhetsfaktorer i prognos per sista juli  
Sista augusti skedde de första återsökningarna från staten för coronarelaterade kostnader på 
cirka 4 miljoner kronor för socialnämnden. Det andra tillfället blir i slutet av november. 
Förvaltningen bedömer att sannolikheten att få hela summan är mycket liten och har därför 
utifrån försiktighetsprincipen enbart räknat med en intäkt på 0,5 miljoner.  
 
Från återsökningar hos Migrationsverket inväntas fortsatt svar om cirka 4,6 miljoner. Av dessa 
har knappt 60 % inkluderats i prognosen. Kommande besked från Migrationsverket kan 
således förändra resultatet åt såväl det sämre som det bättre.  
 
Inom flera av blocken inryms i budget och ekonomiuppföljningar en viss buffert för externt köpt 
vård, eftersom biståndsbeslut fattas under hela året och alla brukare och klienter inte är kända 
vid årets början. Vid varje uppföljning ses bufferten över och nya bedömningar görs utifrån 
rådande situation. Fortfarande ganska långt fram på året kan därför de ekonomiska effekterna 
svänga såväl positivt som negativt eftersom denna del av prognosen beror på enskilda 
kommuninvånares mående, ansökningar och anmälningar. 
 
Det är som sagt, oavsett nuvarande prognos, viktigt inom alla verksamheter att Socialnämnden 
ges möjlighet att arbeta långsiktigt tillsammans med förvaltningen för att uppnå reellt 
förändrade förutsättningar på sikt.  
 
Sammanfattning av åtgärder 
Det finns arbete kvar att göra inom många av nedanstående områden medan vissa områden 
är såväl genomlysta som åtgärdade. 
 
Kostnadseffektiv drift och utvecklingsinriktad organisation 
Fortlöpande översyn av arbetsmetoder, möjliga digitaliseringar, optimerad bemanning och hög 
produktivitet. 
 

Ambitionsnivåer och egenavgifter 
Översyn av biståndsbeslut och riktlinjer för myndighetsutövning samt revidering av brukares 
egenavgifter.  
 

Övergripande strukturer och förutsättningar: Översyn av avtal, driftsformer och lokaler. Vi ska 
ha bra priser och bästa synergimöjligheter.  
 

Hemmaplanssatsning: Hjälp hemma istället för borta innebär mindre kostsam vård och 
dessutom en bättre vårdkedja på plats i kommunen. 
 

Tidiga insatser och förebyggande arbete: 



Mindre ingrepp i individens liv, lägre kostnader för kommunen. Kommuninvånare med en allt 
bättre social hälsa håller Socialnämndens volymer nere.  
 
Socialnämnden bedömer att det därutöver, för att fullt ut ha en kostnadsvolym som 
överensstämmer med budget, också krävs en högre anslagsfinansiering än enbart en årlig 
uppräkning för pris- och löneuppräkning.  
 
6) Har ovanstående kommunicerats med KS och vilka eventuella direktiv har kommit 
från KS? 
Utöver ekonomiuppföljningarna under 2020 har socialchef och ordförande i Socialnämnden 
innan årets början påtalat den ekonomiska utmaningen i budgetdialogen med 
kommunstyrelsen (december 2019).  
Socialnämnden beskrev även situationen i sin konsekvensbeskrivning av kommunstyrelsens 
planeringsramar för 2021-2024, vilket följdes upp av ordförande och socialchef i den 
tillhörande dialogen med kommunstyrelsen den 15 maj. 
 
Därtill beskrevs det långsiktiga gapet mellan tilldelade medel och kostnaderna för det givna 
uppdraget i såväl 2019 års årsredovisning som i 2020 års verksamhetsplan. 
 
Kommunstyrelsen har begärt en handlingsplan för ekonomi i balans samt att samtliga nämnder 
föreslår åtgärder som frigör totalt 11 mkr årligen 2021-2024. Kommunstyrelsen beslutade även 
i juni om en reviderad mål och budget för 2020 med, för Socialnämndens räkning, såväl tillfälligt 
ekonomisk tillägg om 20,3 mkr som krav på sänkta kostnader med 2,9 mkr.  
 
Den förändrade bilden vid juliprognosen beskrivs för socialnämnden vid sammanträdet i 
september. Socialnämndens presidium och kommunstyrelsens ordförande informerades av 
tjänstemännen dessförinnan när prognosen var lagd.  
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Inledning 
I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2020 uppdras nämnderna att motta 
ekonomisk uppföljning 6 gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till 
nämnderna första gången per februari och sista per oktober, uppföljningstillfällena innefattar 
även ett delårsbokslut per sista augusti. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen ska 
anmälas till kommunstyrelsen. 
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Drift 
Prognostiserat resultat på totalen 
Socialnämndens juliprognos visar ett överskott på 0,5 miljoner kronor, vilket är en förbättring av 
den bedömda nettokostnaden för nämnden med 9,1 miljoner jämfört med aprilprognosen. 
Prognosen per sista april var 26 miljoner i underskott. Kommunfullmäktige beslutade i juni att 
tilldela nämnden 20,3 miljoner kronor i extra kommunbidrag, samt lade på ett ytterligare 
effektiviseringsbeting på 2,9 miljoner kronor. Nettoeffekten av detta är 17,4 miljoner kronor. Den 
utökade ramen innebär att det förbättrade resultatet nu förväntas ge nämnden ett litet överskott. 
 Det finns dock fortfarande flera svårbedömda faktorer som kan påverka resultatet både positivt 
och negativt. En av dessa större faktorer är utgången av förvaltningens återsökningar avseende 
kostnader relaterat till covid-19 och en annan är utgången av förvaltningens återsökningar hos 
Migrationsverket. 
Den tidigare prognosen låg på totalen i linje med den behovsbudget socialnämnden identifierat i  
framtagandet av verksamhetsplan för 2020. Nuvarande prognos skiljer sig alltså inte enbart från 
den föregående prognosen utan även från den bedömning av verksamheternas totala 
nettokostnader som gjordes inför år 2020. Den enskilt största anledningen till förändringen är den 
coronapandemi som hela Sverige befinner sig i och som påverkat socialtjänsten i Knivsta kommun 
på flera sätt med ökade kostnader för vissa verksamheter och - på kort sikt - ännu kraftigare 
minskning av kostnader i andra verksamheter.  
Utöver coronapandemin är den enskilt största bidragande faktorn en förbättrad effekt än beräknat 
av öppnandet av LSS-boende i egenregi, vakanshållna tjänster, ökade statliga intäkter, samt att ett 
gott samarbete mellan utförare och myndighet möjliggjort att flera externa vårdköp kunnat beredas 
vård på hemmaplan. 
Verksamheter som går med ett prognostiserat underskott är främst LOV - hemtjänst och delegerad 
HSL samt IFO vård och stöd institution/annat boende. Därtill ett mindre underskott på 
Förebyggande verksamhet. 
  

Sammanfattning av effekter Coronapandemins effekter 
En långsiktig analys av vad coronapandemin framöver kan komma att innebära för 
socialnämndens verksamheter är påbörjad såväl nationellt som lokalt och kommer att fortsätta 
under hösten. På lång sikt finns en oro för ökande arbetslöshet, växande psykisk ohälsa och en 
"vård- och stöd-skuld" för de som under coronapandemins mest aktiva fas inte tog kontakt med 
socialtjänsten eller som just nu tackar nej till erbjudna insatser. Inom äldreomsorgen kan 
coronapandemin å ena sidan komma att innebära förändrade och kostnadsdrivande krav på 
verksamheterna, men å andra sidan spekuleras kring ett eventuellt förändrat beteende hos 
målgruppen och anhöriga vilket skulle kunna minska eller ändra på efterfrågan av insatser. Denna 
ekonomiuppföljning handlar dock enbart om effekterna hittills för 2020 och bedömningen av 
effekten för de återstående månaderna av året. 
Aprilprognosen lades som om hösten skulle återgå till en normal verksamhet likt budget. Efter 
ytterligare några månader in i pandemin kan Socialnämnden nu göra nya bedömningar och 
konstatera att verksamheterna ännu inte är i ett normalläge. Den här prognosen är lagd utifrån 
antagandet att hösten kommer att se ut på liknande sätt som året hittills. 
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Verksamheterna Hemvård och Estrids gård kämpar fortsatt, likt vid aprilprognosen, med ökade 
kostnader till följd av pandemin, i form av material- och personalkostnader.  Från beställarsidan 
märks istället minskade kostnader i och med att den tidigare ökningen inom äldreomsorgen har 
bromsats upp, så allt behov av särskilt boende och korttidsboende för äldre nu bedöms nu 
tillgodoses på plats i Knivsta under resten av året. 
Efterfrågan av insatser så som avlösning, ledsagning, korttidstillsyn, boendestöd, daglig 
verksamhet och lägerverksamhet har minskat. Färdtjänstresenärerna har på grund av pandemin 
minskat sitt resande markant. Coronapandemin har också medfört att färre hjälpmedel skrivs ut, 
vilket påverkar både intäkter och kostnader. 
Inom missbruksområdet har HVB-hemsplaceringarna nästan helt uteblivit till följd av kraftigt 
minskat inflöde på orosanmälningar och ansökningar. Som jämförelse märks ingen minskning i 
inflöde hos barn och unga. 
Personalkostnaderna har minskats för flera verksamheter när frånvaro inte behövt ersättas med 
vikarier. En skillnad från aprilprognosen är också att staten återbetalat hela beloppet för 
sjuklönekostnaderna under april-juli och inte enbart dag 2-14 så som det var utlyst i april. Inställda 
kurser, minskad resande och temporär nedstängning av vissa verksamheter har också bidragit till 
överskottet som kan relateras till pandemin. 
  

Förändring av prognostiserat resultat per verksamhetsområde 
LOV - hemtjänst och delegerad HSL 
Området prognostiserar en försämrad prognos med en miljon kronor jämfört med föregående 
prognos, vilket helt och hållet beror på ökade kostnader för skyddsutrustning. Prognos för 
beviljade timmar inom hemtjänsten är oförändrad, likaså den prognostiserade bokslutsregleringen 
till Finansförvaltningen som fortsatt ligger på 0,7 miljoner kronor. Utförda hemtjänsttimmar 
minskar - sannolikt relaterat till coronapandemin när brukare tackar nej till insatser - men en 
ökning av utförd delegerad HSL gör att prognosen för beställarsidan ligger kvar som tidigare på 
totalen. 

Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt 
Prognosen har förbättrats med 1,4 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Vilket beror 
på utebliven ökning, samt minskning av beviljade insatser som ledsagning, avlösning m fl, samt 
tillskott av projektmedel som delvis kan användas till familjeteamsarbete inom ordinarie 
verksamhet. 

Vård & omsorg i särskilt/ annat boende  
Prognosen visar på ett försämrat resultat med 0,5 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. 
Det beror på inköp av skyddsutrustning till höga priser. 

Insatser LSS i ordinärt boende 
Området visar på en förbättring av prognosen med 2 miljoner kronor jämfört med föregående 
prognos. Till följd av Coronapandemin har lägerkostnaderna minskat, färre ansöker om 
korttidstillsyn för ungdomar över 12 år. En placering på korttids och 2 placeringar på daglig 
verksamhet har avslutats. Bidrag för habiliteringsersättning har tillkommit. Bokslutsregleringen 
ökar och beräknas vara en återbetalning till Finansförvaltningen på 1,3 miljoner kronor. 

Insatser LSS i boende med särskild service 
Prognosen är förbättrad med 2 miljoner kronor jämfört med föregående prognos, vilket hör ihop 
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med öppnandet av nämndens serviceboende LSS "Tegelparken".  Resultatet blev mer gynnsamt 
än budgeterat och en helårseffekt av detta kommer att märkas även nästa år. 

Färdtjänst och riksfärdtjänst 
Verksamheten visar på en förbättring av prognosen med 1,8 miljoner kronor jämfört med 
aprilprognos. Färdtjänstens förändrade resultat bedöms helt och hållet bero på coronapandemin. 
Det beställs mycket färre resor generellt och ytterst få resor med riksfärdtjänst. Prognosen 
inrymmer en höst som liknar vårens och sommarens resande med en viss ökning mot slutet av året. 
 
IFO öppenvård och stöd 
Prognosen har förbättrats med 2,5 miljoner kronor, vilket utgörs av vakanshållna tjänster, 
statsbidrag för psykisk ohälsa samt minskad externt köpt öppenvård från barn och unga. 
 
IFO vård och stöd institution/annat boende 
Den nya prognosen visar på en försämring på 1,6 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. 
De prognostiserade kostnaderna för HVB-hemsplaceringar inom vuxen missbruk är minskade med 
1,8 miljoner jämfört med aprilprognosen. Detta slår dock inte igenom på totalen eftersom barn och 
unga samtidigt försämrar sitt resultat, på grund av flera nytillkomna placeringar, varav en kostsam 
SIS-placering enligt LVU. 
 
IFO ekonomiskt bistånd 
Verksamheten förbättrar prognosen för året 0,4 miljoner kronor, i och med att biståndet under året 
hittills legat lägre än budgeterat.  
 
Flyktingmottagande  
Prognosen har förbättrats med nästan 2 miljoner kronor. En miljon av förbättringen beror på 
minskade utbetalningar av ekonomiskt bistånd för nyanlända, eftersom coronapandemin medfört 
att enbart hälften av årets anvisningar kommit till kommunen. Övrig förbättring är vakanshållen 
tjänst och beviljad återsökning från migrationsverket som inte var medräknad i budget. 
Schablonintäkterna infaller likt budget, vilket innebär att de budgeterats lite för försiktigt. 
Totalt har det gjorts återsökningar på cirka 4,6 miljoner kronor till Migrationsverket där svar ännu 
inte meddelats. En del av intäkterna är osäkra, bedömningen görs för varje återsök och utifrån 
försiktighetsprincipen cirka 60 % (2,75 miljoner) är inkluderat i prognosen. 
 
Osäkerhetsfaktorer 
I slutet av augusti förbereds det första återsökningarna från staten för coronarelaterade kostnader 
på cirka 4 miljoner kronor för socialnämnden. Det andra tillfället blir i slutet av november. 
Förvaltningen bedömer att sannolikheten att få hela summan är mycket liten. I den här prognosen 
uppskattas intäkten till 0,5 miljoner. 
 
Från återsökningar hos Migrationsverket inväntas fortsatt svar om cirka 4,6 miljoner. Av dessa har 
knappt 60 % (2,75 miljoner) inkluderats i prognosen. Kommande besked från Migrationsverket 
kan således förändra resultatet åt såväl det sämre som det bättre. 
 
Inom flera av blocken inryms i budget och ekonomiuppföljningar en viss buffert för externt köpt 
vård, eftersom biståndsbeslut fattas under hela året och alla brukare och klienter inte är kända vid 
årets början. Vid varje uppföljning ses bufferten över och nya bedömningar görs utifrån rådande 
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situation. Fortfarande ganska långt fram på året kan därför de ekonomiska effekterna svänga såväl 
positivt som negativt. 
 
Handlingsplan för Budget i balans 2020 
De åtgärder som beskrivits för nämnden i den tidigare separata handlingsplanen för ekonomi i 
balans håller på att genomföras, med ett par justeringar i delar av tidsplanen. Trots att nämnden 
prognostiserar en ekonomi i balans i år kvarstår behovet av anpassningar till ny kostnadskostym. 
Detta eftersom de största anledningarna till en förbättrad prognos är av kortsiktig karaktär. 

Prognos helår och budgetavvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter Nettokost
nad 2019 

Budget 
2020 

Tillägg 
och 

avdrag 
2020 

Prognostiserad 
nettokostnad 

2020 

Prognostiserad 
budgetavvikelse 

2020 

Effektiviseringsbeting  -23 482 17 100  -6 382 

      

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 1 368 1 238  1 238 0 

      

Vård och omsorg enligt 
SoL och HSL      

-Förebyggande verksamhet 
SoL 3 033 3 530  3 589 -59 

-LOV - hemtjänst och 
delegerad HSL 38 560 33 450 -700 38 386 -5 636 

-Vård & omsorg i ordinärt 
boende övrigt 26 282 28 796  27 860 936 

-Vård & omsorg i särskilt/ 
annat boende 96 871 93 668 81 93 054 695 

      

Vård och omsorg enligt 
LSS och SFB      

-Insatser LSS i ordinärt 
boende 29 487 35 129 -1 266 31 281 2 582 

-Insatser LSS i boende med 
särskild service 39 054 42 417 300 39 562 3 155 

      

Färdtjänst och riksfärdtjänst 5 912 5 023  3 696 1 327 

      

Individ och familjeomsorg      

-Ifo öppenvård och stöd 22 106 30 705 54 27 498 3 262 

-Ifo vård och stöd 
institution/annat boende 35 464 32 104 27 33 521 -1 390 

-Ifo, ekonomiskt bistånd 8 621 9 219 80 8 499 800 
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Flyktingmottagande 6 324 664  200 464 

  Arbetsmarknadsåtgärder 2 621   3 895  3 151 745 

Summa socialnämnd 315 702 296 358 15 676 311 534 500 
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Investeringar 
Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr) 

Investerings-projekt 
KF- 

investerings
ram 2020 

Tillägg 
investerings

ram 2020 

Utgift 
investering 

2020 

Prognos 
utgift  

investering 
2020 

Prognos 
avvikelse 

investering 
2020 

Verksamhetssystem VoO 500 +2000 1500 1500 +1000 

Renovering av lokaler VoO 1000 0 0 0 1000 
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Socialnämnden 

Handlingsplan för ekonomi i balans 2020-2023 

 
 
Bakgrund 
Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning föreskriver att kommunens 
verksamheter ska ha budget i balans. Nämnd som inte har budget i balans ska besluta om 
handlingsplan. Planen ska rapporteras till kommunstyrelsen samt fortlöpande redovisa 
framstegen tills budget i balans råder.  

 
Socialnämndens totala underskott år 2020 uppskattas till 26 miljoner kronor i prognos per 31 
mars. Nedan följer en beskrivning av de åtgärder som förvaltningen ämnar genomföra. 
Handlingsplanen kommer att följas upp vid kommande ekonomiuppföljningar.  
 
Socialnämndens verksamheter kommer oundvikligen att årligen få höjda kostnader bland 
annat i och med ökande volymer. Socialnämndens verksamheter är även starkt 
omvärldsberoende och kan ändras snabbt. De åtgärder som beskrivs i handlingsplanen 
beräknas dock ge en faktisk kostnadsminskning på de nämnda årtalen jämfört med vilka 
kostnader som nämnden annars skulle ha haft det aktuella året. 
 
Sammanställning av åtgärdernas effekt 

 

Den samlade effekten av förvaltningens åtgärder 
Effekt 2020      Effekt 2021   Effekt 2022                              Effekt 2023 

341 000 kr 7 193 800 kr 10 795 000 kr 10 985 000 kr 

 

Den samlade effekten av föreslagna åtgärder som kräver politiska beslut 

Effekt 2020      Effekt 2021 och kommande år   

41 000 kr 355 200 kr och ökande i takt med volymökningar 

 
 
Fokusområde 1: Optimera bemanningen inom förvaltningen  
Planerade åtgärder inom området förväntas generera besparingar på 2,3 miljoner jämfört 
med budget 2020 (341 tkr mot prognos). Effekten 2021 beräknas till 5,6 miljoner kronor och 
därefter 7,9 miljoner kronor årligen jämfört med varje års nettokostnad/behov av 
kommunbidrag om inga åtgärder genomförs. I beräkningen har inte årliga löne- och 
prisuppräkningar medtagits.  
 
Exempel 
I detta totalbelopp ingår bland annat nettoeffekten av att barn och unga under en 
tvåårsperiod har höjda lönekostnader medan stabiliteten i arbetsgruppen byggs upp och 
nyttjandet av konsulter trappas ner. För år 2020 är medtagen effekt 0 kr, eftersom 
förändringarna redan är medräknade i senaste prognosen med 2,5 miljoner. Därefter ökar 
effekten för att från år 2022 beräknas innebära en kostnadsminskning med 3,8 miljoner 
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jämfört med nuvarande prognos. Detta är en åtgärd som utöver en kostnadseffektivisering på 
sikt även innebär en viktig kvalitetshöjning.  
 
Konsekvens 
I och med förändringarna bedöms sårbarheten i vissa delar av organisationen öka. 
Förändringarna bedöms dock som möjliga så länge förvaltningen fortsätter på den inslagna 
vägen av att effektivisera arbetet, bland annat genom digitalisering, så att ökande volymer i 
den växande kommunen inte gör att organisationen snart behöver växa igen.  
 
Fokusområde 2: Förändring av arbetssätt/lokaleffektivisering  
Planerade åtgärder inom området innebär uppsagda lokalkontrakt samt en 
hemmaplanssatsning med en bedömd effekt 2021 på 1,1 miljoner kronor och åren därefter 
med knappt 2,4 miljoner kronor årligen.  
 
Exempel 
Inom förändringarna inryms nettoeffekten av en hemmaplanssatsning där kompetens och 
arbetskraft inom utförarsidan utökas för att minska ner på externt köpt vård och behovet av 
placeringar. Just detta arbete beräknas innebära en nettokostnadsminskning på ca 1 miljon 
år 2021 och 2 miljoner per år därefter.  
 
Konsekvens: 
Hemmaplanssatsningen är inte enbart en kostnadsåtgärd utan är även ett viktigt utvecklings-
arbete för att i allt högre utsträckning vara en socialtjänst som utformar stöd utifrån individens 
behov och inte utifrån organisationen. 
Förändringarna avseende lokaler är en försämring för verksamheten som förvaltningen ändå 
bedömer som godtagbar. 
 
Fokusområde 3: Digitalisering  
Införande av ett nytt verksamhetssystem för Vård- och omsorgskontoret beräknas generera 
en besparing på 80 tkr år 2020 och 500 tkr kronor årligen med start 2021.  
 
Förvaltningen har även påbörjat ett arbete för att automatisera processer (RPA), vilket dock 
är försenat i och med att upphandling inväntas. Därtill påverkar pågående pandemi när 
förvaltningen kan arbeta vidare. Innan processer för automatisering är framtagna är det 
också svårt att beräkna vilka effekter arbetet kommer att ge på nämndens ekonomi. Utifrån 
försiktighetsprincipen är inga besparingseffekter därför medtagna i denna handlingsplan.  
 
Förvaltningen arbetar även med att införa trygghetsfrämjande teknik som norm inom 
omsorgen. I dagsläget finns inga säkra beräkningar på kostnadseffekter, varför inte heller 
detta finns med i handlingsplanens uträkningar.  
 
Konsekvens:  
Förvaltningen är övertygad om att digitaliseringsarbetet på sikt kommer att medföra 
kostnadseffektiviseringar såväl som en positiv utveckling i övrigt inom socialnämndens 
verksamheter.    
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Fokusområde 4: Politiska åtgärder 
Förvaltningen föreslår följande politiska åtgärder med en årlig effekt av ca 555 tkr från och 
med år 2021 innan effekten av ständigt ökande volymer tagits med i beräkningarna:  
 
- Höjning av egenavgiften inom färdtjänst: Förvaltningen bedömer åtgärden som relativt lätt. 
Egenavgiften har inte höjts på många år och Knivsta kommun ligger nu lägre än flertalet 
jämförbara kommuner. De höjda intäkterna beräknas försiktigt till ca 160 tkr årligen, med 
möjlig delstart sent år 2020, beroende på den politiska processen.  
 
- Höjning av kostnad för matlådor: Ärendet är återremitterat till förvaltningen som kommer att 
återkomma i maj månad. Förvaltningen föreslår fortsatt att brukarens pris för en matlåda ska 
höjas till att motsvara förvaltningens kostnad för beställningen. Detta bedöms generera ca 
40-45 tkr årligen. Åtgärden bedöms av förvaltningen som lätt eftersom alternativet innebär att 
kommunen subventionerar en specifik leverantörs matlådor, vilket aldrig varit fullmäktiges 
intention. Den enskilde brukaren har dessutom andra valmöjligheter än att få sin mat i form 
av matlådor.  
 
Politiska åtgärder som inte föreslås av nämnden 
- Halvering av beviljade föreningsbidrag. Åtgärden bedöms av förvaltningen som medelsvår 
då frivilligsamhället är en positiv och viktig kraft för nämndens målgrupper på olika sätt. 
Socialnämnden beviljar årligen ca 200 tkr i föreningsbidrag. Förvaltningen föreslår att 
socialnämnden specificerar en budget på halva beloppet årligen samt uppmanar 
föreningarna att samla ansökningarna till en och samma tidpunkt på året – för en möjlig 
helhetsbedömning av socialnämnden.  
 
- Minska antalet feriearbetare till hälften: Åtgärden bedöms av förvaltningen som svår, då 
den försämrar ungdomars möjlighet att komma in på arbetsmarknaden så länge inget nytt 
ersätter nuvarande upplägg. Åtgärden är dock laglig och möjlig och skulle innebära en 
besparing på minst 255 tkr årligen.  
 
Politiska åtgärder som inte föreslås av förvaltningen 
Utifrån besparingsuppdraget har förvaltningen även identifierat ytterligare 
besparingsåtgärder som är lagliga att genomföra. Förvaltningen föreslår ändå att dessa 
besparingar inte genomförs.  
Dessa åtgärder innefattade nedläggning av Lyckträffen, Stegen och Familjecentralen.  
Därtill konstaterar förvaltningen att kommunen sannolikt kommer att få stå för 
ungdomsmottagningens kuratorskostnad från och med år 2021 och att det inte finns något 
lagkrav på att bemanna ungdomsmottagningen med kurator. Det är dock en mycket viktig 
förebyggande och tidig samhällsinsats varför förvaltningen inte vill föreslå åtgärden. Samma 
argument ligger bakom att förvaltningen inte heller föreslår nedläggning av de övriga 
verksamheterna. För Stegens räkning föreslås dock en lokalförändring – vilket är inkluderat 
under ovanstående fokusområde lokaleffektivisering.  
 
Utöver dessa förslag har redan kommunfullmäktige på socialnämndens förslag höjt 
egenavgift för hemsjukvård samt infört avgift för ledsagning enligt SoL. Detta beräknas 
framöver att innebära ca 100 tkr per år i högre intäkter. 
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Handläggare 
Josefin Lindström 
Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2020-07-08 

Diarienummer 
SN-2020/220 

   
 

Socialnämnden 

Socialnämndens sammanträdestider 2021 
 
Förslag till beslut 
1. Socialnämnden sammanträder år 2021 18 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 2 
september, 7 oktober, 25 november samt 16 december. 
2. Den 18 februari börjar sammanträdet kl. 8.00, övriga datum kl. 8.30.  
3. Nämndens mål- och budgetdialog genomförs i anslutning till sammanträdet den 7 oktober. 
4. Socialnämndens individutskott sammanträder år 2021 den 13 januari, 4 februari, 11 mars, 
15 april, 12 maj, 17 juni, 19 augusti, 23 september, 21 oktober, 11 november samt 2 
december. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har beslutat om sammanträdestider för 2021, 
varefter övriga nämnder fattar beslut om sina. Förslaget till sammanträdesplanering har 
anpassats efter kommunens ekonomiska årsplanering, som också står under vissa lagkrav. 
Dessutom har hänsyn tagits till helgdagar och skollov. 
 
Övergripande om sammanträdesplaneringen 
Eftersom kommunen i praktiken bara har ett sammanträdesrum som fungerar bra för 
nämndsammanträden, kan nämndernas sammanträden inte ligga på samma datum. För att 
minska sårbarheten vid frånvaro strävar nämndsekreterargruppen även efter att inte lägga 
sammanträden för tätt. Arbetet förenklas betydligt om nämndernas sammanträden äger rum 
på olika veckodagar. Av detta följer att det finns mycket små möjligheter att justera 
planeringen när den väl har gjorts. 

Presidieberedningar 
I det gemensamma reglementet för styrelsen och nämnderna fastslås att utskick till 
sammanträdet ska äga rum en vecka innan sammanträdet. Presidieberedningarna bör därför 
ligga cirka två veckor före nämndens sammanträde för att kunna göra utskick en vecka innan 
sammanträdet. 2021 skulle presidieberedningarna, om nämndens sammanträdesdatum 
beslutas enligt förslag, vara den 4 februari, 11 mars, 15 april, 12 maj, 19 augusti, 23 
september, 11 november samt den 2 december. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslaget innehåller åtta sammanträden för socialnämnden, vilket är ett mindre jämfört med 
sammanträdesplaneringen för 2020. 
 
För individutskottet föreslås elva sammanträden under 2021, vilket är en minskning med ett 
sammanträde jämfört med 2020 års sammanträdesplanering. Bedömningen är att behovet 
av fler sammanträden borde minska genom att ha ett jämnt flöde av sammanträden, och 
genom ett beslut tidigt under hösten 2020 ge förvaltningen möjlighet att planera ärenden 
efter sammanträdesplaneringen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-07-08 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Vård- och omsorgskontoret 
Kommunikationsenheten 
 
 
 
Catrin Josephson 

Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Barnen till de politiker och tjänstepersoner som deltar på sammanträden påverkas av 
sammanträdesplaneringen. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Planering har tagit hänsyn till skollov. 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Att sammanträden som regel förläggs på datum utanför skolloven innebär inte att 
förberedande arbete inte kan behöva göras under skollov eller liknande. 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



Lista över diarieförda delegationsbeslut 2020‐05‐20‐2020‐09‐02
Färdigst/exp‐datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende Diarieenhet

2020‐07‐15 SN‐2020/210‐3 Tilldelningsbeslut, bemanning sjuksköterskor Estrids gård juli‐
augusti

Ferial Sanati SN‐2020/210 Konkurrensutsättning inom dynamiskt 
inköpssystem, bemanning sjuksköterskor, Estrids gård juli‐
augusti

Socialnämnd

2020‐06‐17 SN‐2020/191‐2 Delegationsbeslut att inte anmäla incidenten till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO

Lisa Bouveng SN‐2020/191 Lex Sarah ‐ rapport och utredning om 
missförhållanden elelr risk för missförhållanden, Estrids gård 
2020‐05‐24

Socialnämnd



Lista över ordförandebeslut 2020‐05‐28‐2020‐09‐02
Färdigst/exp‐datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende Diarieenhet

2020‐08‐20 SN‐2020/230‐2 Ordförandebeslut ‐ Revidering av nämndbudget för 
socialnämnden 2020

Ekaterina Widén SN‐2020/230 Revidering av nämndbudget för Socialnämnden 
2020

Socialnämnd
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