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Socialnämnden

Kvalitetsredovisning av sociala avvikelser, lex Sarah samt
synpunkter och klagomål inom Vård- och omsorgskontoret 2020
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner kvalitetsredovisningen av sociala avvikelser, lex Sarah samt
synpunkter och klagomål för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år redovisas sammanställning av sociala avvikelser, lex Sarah samt
synpunkter och klagomål i en kvalitetsredovisning till socialnämnden. Aktuellt ärende gäller
kvalitetsredovisning för helår 2020.
Avvikelsehantering, lex Sarah samt synpunkts- och klagomålshanteringen är alla en del av
det systematiska förbättringsarbetet som socialnämnden är skyldig att arbeta med utifrån
lagstiftning och föreskrifter. Alla tre delar är verktyg för att identifiera systemfel i
verksamheten, för att säkerställa kvaliteten, ge en god, rättssäker samt ändamålsenlig vård
och omsorg.
Sociala avvikelser
132 sociala avvikelser har rapporterats under 2020, vilket är en liten minskning från de två
föregående åren. 85 % av avvikelserna har kategoriserats vara av mindre allvarlighetsgrad
(kategori 1). 11 % av måttlig (kategori 2) allvarlighetsgrad. Två sociala avvikelser har
rapporterats ha betydande allvarlighetsgrad (kategori 3), samt 2 av katastrofal art (kategori
4). De sistnämnda har hanterats utifrån lex Sarah. Respektive enhet har genomfört åtgärder,
både för att åtgärda i det enskilda fallet, men även för att säkra att upprepning inte ska ske.
Lex Sarah
Under 2020 genomfördes fem lex Sarah utredningar, varav tre anmäldes till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) som har fattat beslut att avsluta alla tre ärenden utan att vidta
ytterligare åtgärder. De övriga anmäldes inte till IVO då de inte bedömdes gälla
missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande.
Synpunkter och klagomål
33 synpunkter och klagomål har inkommit och hanterats under 2020, en minskning från 43
2019. De handlar både om positiva synpunkter om bra personal och insatser, samt om
klagomål såsom bilkörning, få sommarjobb, ekonomi, mat och föremål på särskilt boende,
önskan om mer öppettider och handläggning.
Analys och bedömning
Under 2020 har Vård- och omsorgskontoret fortsatt arbeta för att förbättra verksamhetens
hantering av avvikelser och lex Sarah. Nya rutiner för avvikelsehantering har antagits.
Revidering av styrdokument för lex Sarah pågår. Kommunövergripande pågår ett
revideringsarbete av styrdokument gällande synpunkter och klagomål, där Vård- och
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omsorgskontoret varit aktiv. När det är klart kommer kontorsspecifika styr- och stöddokument
tas fram.
I sammanställningen av de händelser som rapporterats under 2020 framkommer att det finns
anledning att fortsätta genomföra åtgärder inom områdena som rör handläggning,
dokumentation, omsorg och personlig omvårdnad, samt följsamhet till rutiner, planer och
metoder.
Ekonomisk konsekvensanalys
Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbetet skapar i sig inte ekonomiska merkostnader för
verksamheten. Avsaknad av det kan däremot medföra kostnader, då vårdskador,
arbetsskador eller liknande kan uppstå om vi inte arbetar med kvalitetssäkring och
förbättringsarbete.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2021-04-06
Kvalitetsredovisning av sociala avvikelser, lex Sarah samt synpunkter och klagomål 2020
Beslutet ska skickas till
Akten
Socialchef
Kvalitets- och utvecklingschef
Områdeschef utförare
Områdeschef myndighet
Enhetschefer inom VOK

Marja Hedin
Kvalitets- och utvecklingschef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Beslutet handlar om en kvalitetsredovisning över avvikelser, lex Sarah samt synpunkter och
klagomål för år 2020.
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.

Ulrika Brugård
Socialt ansvarig samordnare

2021-04-06
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Inledning
Socialnämnden är skyldig att ha ett ledningssystem och arbeta systematiskt och
fortlöpande för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten1. En viktig del i det
arbetet är att arbeta med hantering av avvikelser, lex Sarah samt synpunkter och
klagomål. Förutom att uppmärksamma, rapportera, dokumentera, utreda och genomföra kvalitetssäkrande åtgärder, ska händelserna sammanställas och rapporteras
till socialnämnden. I kvalitetsredovisningen visas sammanställning av sociala
avvikelser2, lex Sarah samt synpunkter och klagomål inom Vård- och omsorgskontoret, 2020. I rapporten redogörs enbart för egenregins uppgifter. Upphandlade
verksamheters uppgifter redovisas i samband med verksamhetsuppföljningar.

1

SOSFS 2011:9
Avvikelser inom verksamhet styrd av socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS
2
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Sammanfattning
Hanteringen av avvikelser, lex Sarah samt synpunkts och klagomålshanteringen är
verktyg för att identifiera systemfel i verksamheten, för att den ska utvecklas och
kvalitetssäkras. De är viktiga för att socialnämnden ska kunna ge en god, rättssäker
samt ändamålsenlig vård och omsorg.
132 sociala avvikelser har rapporterats under 2020, jämfört med 150 under 2019
och 141 under 20183. 85 % av avvikelserna har kategoriserats som mindre allvarlighetsgrad (kategori 1). 11 % av måttlig (kategori 2) allvarlighetsgrad. Två sociala
avvikelser har rapporterats ha betydande allvarlighetsgrad (kategori 3), samt 2 av
katastrofal art (kategori 4). De sistnämnda har hanterats utifrån lex Sarah. Respektive enhet har genomfört åtgärder, både för att åtgärda i det enskilda fallet, men även
för att säkra att upprepning inte ska ske.
Under 2020 genomfördes fem lex Sarah utredningar, varav tre anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som har fattat beslut att avsluta alla tre ärenden
utan att vidta ytterligare åtgärder. De övriga anmäldes inte till IVO då de inte
bedömdes gälla missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande.
33 synpunkter och klagomål har inkommit och hanterats under 2020, en minskning
från 43 2019. De handlar både om positiva synpunkter om bra personal och insatser,
och om klagomål såsom bilkörning, få sommarjobb, ekonomi, mat och föremål på
särskilt boende, önskan om mer öppettider och handläggning.
Under 2020 har Vård- och omsorgskontoret fortsatt arbeta för att förbättra verksamhetens hantering av avvikelser och lex Sarah. Nya rutiner för avvikelsehantering
har antagits. Revidering av styrdokument för lex Sarah pågår. Kommunövergripande pågår ett revideringsarbete av styrdokument gällande synpunkter och klagomål,
där Vård- och omsorgskontoret varit aktiv. När det är klart kommer kontorsspecifika styr- och stöddokument tas fram.
I sammanställningen av de händelser som rapporterats under 2020 framkommer att
det finns anledning att fortsätta genomföra åtgärder inom områdena som rör handläggning, dokumentation, omsorg och personlig omvårdnad, samt följsamhet till
rutiner, planer och metoder.

3

Vid jämförelse med kvalitetsredovisningen för 2018, SN-2019/50, ska observeras att där
redovisas även de externa leverantörerna, medan aktuell rapport enbart gäller egenregi.
Medför att siffror vid en första anblick kan tyckas inte överensstämma. 2018 var det totalt
208 avvikelser rapporterade inklussive extern regi, utan dessa blev resultatet 141
avvikelser inom egenregi.
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Resultat
Sociala avvikelser
Avvikelser är ett verktyg för att identifiera systemfel i verksamheten så att den kan
utvecklas och kvalitetssäkras. Att rapportera avvikelser är ett stöd för verksamheterna att ge en god, rättssäker och ändamålsenlig vård och omsorg.
Alla medarbetare, praktikanter med flera ska rapportera avvikelser som de uppmärksammar. Enhetschef utreder med hjälp av medarbetare, analyserar bakomliggande orsaker och beslutar om åtgärder som behöver genomföras utifrån det inträffade och säkerställa att kvaliteten är god. Enhetschef återkopplar till enheten vad
som kommit fram i och med avvikelseutredningen. Enhetschef sammanställer varje
månad enhetens avvikelser i digitala ledningssystemet Stratsys och ser om det finns
några trender i detta, samt följer upp att åtgärderna har avsedd effekt. Enheternas
avvikelsesammanställningar rapporteras via Stratsys till Vård- och omsorgskontorets kvalitetsavdelning för hantering på övergripande nivå.
Varje avvikelse kategoriseras i allvarlighetsgrad utifrån en skala mellan ett och fyra.
Om händelsen kategoriseras till en mindre (1) eller måttlig (2) avvikelse så bedöms
den vara av karaktären synpunkter, klagomål och kvalitetsbrister som hanteras på
respektive enhet enligt rutin. Händelse som kategoriseras till betydande (3) eller
katastrofal (4) bedöms vara missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande
och avvikelsen ska därför skyndsamt rapporteras till socialt ansvarig samordnare
för att bedömas om de ska hanteras utifrån lex Sarah.
Under 2020 har 132 sociala avvikelser rapporterats, jämfört med 150 under 2019
och 141 under 20184. 85 % av avvikelserna har kategoriserats som mindre allvarlighetsgrad (kategori 1). 11 % av måttlig (kategori 2) allvarlighetsgrad. Två sociala
avvikelser har rapporterats ha betydande allvarlighetsgrad (kategori 3), samt 2 av
katastrofal art (kategori 4). De sistnämnda har hanterats utifrån lex Sarah.
Knappt hälften av avvikelserna gäller brister i dokumentation, handläggning och
rättssäkerhet. Majoriteten av dessa handlar om att en enhet uppmärksammat brister i
samma typ av arbetsplan. Varje arbetsplan som varit bristfällig har rapporterats som en
enskild avvikelse. Enheten har åtgärdat detta och reviderat rutinerna, för att säkerställa
korrekt handläggning.
Bristande omsorg och personlig omvårdnad 21%, har minskat i andel från helår 2019,
då knappt 30% av avvikelserna gällde detta. 10% handlar om utebliven insats, som
också har minskat från 20% 2019. Under 2019 infördes planeringssystemet TES för

4

Vid jämförelse med kvalitetsredovisningen för 2018, SN-2019/50, ska observeras att där
redovisas även de externa leverantörerna, medan aktuell rapport enbart gäller egenregi.
Medför att siffror vid en första anblick kan tyckas inte överensstämma. 2018 var det totalt
208 avvikelser rapporterade inklusive extern regi, utan dessa blev resultatet 141 avvikelser inom egenregi.
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att effektivare planera ut medarbetarnas arbetstider, utifrån de arbetsinsatser som ska
göras.

Inom området myndighet återfinns Vuxenenheten, Biståndsenheten och Barn och
Unga. Totalt har myndigheten rapporterat 61 avvikelser för 2020. Av dessa har 59
kategoriserats som mindre avvikelser, kategori 1, en av måttlig karaktär, kategori 2
samt en avvikelser av betydande karaktär, kategori 3. Den sistnämnda har hanterats
enligt lex Sarah. Majoriteten av avvikelserna gäller brister i dokumentation, 54
avvikelser. I övrigt finns avvikelser inom rättssäkerhet, handläggningstid och
följsamhet till rutin, plan och/eller metod.
Inom området utförare ingår enheterna Estrids gård, Hemvård, Stöd och service,
Råd och stöd, Socialpsykiatri och stödboende. Här rör största andelen avvikelser
brister i omsorg och personlig omvårdnad med 28 avvikelser (jämfört med 40 för
2019), följt av utebliven insats med 13 avvikelser och bristande följsamhet till vald
metod/arbetsplan/rutin med åtta avvikelser. En avvikelse återfinns inom kategori 3
och två inom kategori 4 och har hanterats utifrån lex Sarah. De tre områden med
flest avvikelser har alla minskat i antal.
Respektive enhet har genomfört åtgärder, både för att åtgärda i det enskilda fallet, men
även för att säkra att upprepning inte ska ske.

Tabell: Sociala avvikelser per typ och kategori
Social avvikelse
Kategori 1
Kategori 2
Omsorg och personlig omvårdnad
28
Utebliven insats
13
Hot och våld mellan brukare
2
Sexuella övergrepp
Dokumentation
53
Informationsöverföring
1
Rättssäkerhet
3
Handläggningstid
3
Följsamhet till rutin/plan/metod
9
Fysisk miljö, utrustning, teknik
Övrigt
1
Totalt 132
113
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Kategori 3

Kategori 4

9
1
2
2

1

1
1
15

2

2
2

Cirkeldiagram: Sociala avvikelser visar fördelning per typ

Sociala avvikelser helår 2020

Omsorg och personlig omvårdnad

Utebliven insats

Hot och våld mellan brukare

Sexuella övergrepp

Dokumentation

Informationsöverföring

Rättssäkerhet

Handläggningstid

Följsamhet till rutin/plan/metod

Fysisk miljö, utrustning, teknik

Övrigt

Avvikelser i vårdkedjan mellan Region Uppsala och Vård- och
omsorgskontoret gällande socialtjänst5
Under 2020 har två avvikelser hanterats utifrån avvikelse i vårdkedjan med Region
Uppsala utifrån socialtjänstfrågor. Båda gäller brister i samverkan vid hemgång från
slutenvård, med brister i följsamhet till gällande rutiner för utskrivningsplanering.

Lex Sarah
Lex Sarah6 är de bestämmelser som reglerar vissa skyldigheter för anställda och för
de som bedriver verksamheten när det gäller missförhållanden och påtagliga risker
för missförhållanden i verksamheten. Lex Sarah är ingen egen lag utan bestämmelserna finns i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Alla medarbetare, praktikanter med flera, inom Vård- och
omsorgskontoret ska genast rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för
missförhållanden. Ansvar finns att utan dröjsmål, avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller den påtagliga risken för missförhållande, utreda och dokumentera.
Allvarliga missförhållanden, eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande ska
snarast anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med bestämmelserna
och hanteringar är att den enskilde ska få insatser av god kvalitet och skyddas från

5

Vård- och omsorgskontorets avvikelser i vårdkedjan rörande enbart hälso- och sjukvård
rapporteras i patientsäkerhetsberättelsen.
6 14 kap. 2-7 §§ och 7 kap. 6§ SoL, 24b-24g §§ och 23g § LSS, samt i SOSFS 20011:5
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missförhållanden. Socialt ansvarig samordnare ansvarar för att sammanställa utredning gällande lex Sarah.
Under 2020 genomfördes 5 lex Sarah utredningar. Tre anmäldes till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) då de bedömdes handla om ett allvarligt missförhållande
eller att det funnits en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. IVO har fattat
beslut att avsluta alla tre ärenden utan att vidta ytterligare åtgärder, då socialnämnden fullgjort sin utrednings och anmälningsskyldighet i enlighet med 14 kap.
6-7 §§ SoL. Berörda verksamheter har genomfört ett antal genomgripande åtgärder
för att säkra kvaliteten och förhindra upprepning.
Vid 2020 års utgång inkom två avvikelserapporter till kvalitets- och utvecklingsavdelningen där beslut tagits om att inleda utredning utifrån lex Sarah, vilket pågår
och kommer rapporteras under 2021.

Tabell: Lex Sarah-ärenden 2020
Brist

Anmälan till IVO

IVO beslut

SN-2020/40

Bristande planering
och insatser vid
omplacering till
vård i hemmet

Ja

IVO beslut avslut
utan ytterligare
åtgärder

SN-2020/98

Förlust av
värdeföremål på
särskilt boende

Nej

SN-2020/126

Brister i
handläggning och
journalföring i
ärende om VINR,
barn

Ja

SN-2020/191

Bråk mellan två
brukare på särskilt
boende

Nej

SN-2020/264

Brister i
dokumentation och
rättssäkerhet

Ja
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IVO beslut avslut
utan ytterligare
åtgärder

IVO beslut avslut
utan ytterligare
åtgärder

Synpunkter och klagomål
Verksamheten har en skyldighet att ta emot och utreda synpunkter och klagomål på
verksamhetens kvalitet.7 Inkomna synpunkter och klagomål ska utredas, sammanställas och analyseras för att kunna se mönster och trender som indikerar brister i
verksamhetens kvalitet. Synpunkter och klagomål diarieförs. Enhetschef ansvarar
för att utreda, besvara och dokumentera.
Under 2020 har 45 synpunkter och klagomål exklusive Hälso- och sjukvård inkommit och hanterats. De handlar både om positiva synpunkter om bra personal och
insatser, men även om klagomål om bilkörning, för få sommarjobb, ekonomi, mat
och föremål på särskilt boende, önskan om mer öppettider i vissa verksamheter samt
om handläggning.
Tio av de 45 synpunkter/klagomål som har inkommit har först lämnats in till IVO
som i sin tur lämnat vidare till socialnämnden i Knivsta att hantera, då det rör
socialnämndens verksamhet. I huvudsak gäller dessa handläggning hos myndighet,
men en gäller särskilt boende och en om verksamhetssystem.
Cirkeldiagram: Synpunkter och klagomål fördelade utifrån temaområden.

Synpunkter och klagomål 2020
27%

9%

7%
11%

7

9%
4%
2%
31%

Positiv återkoppling

Trafik

Information

Förslag

Handläggning

Materiel på säbo/korttids

Sommarjobb

Övrigt

SOSFS 2011:9, kap. 5
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Systematiskt förbättringsarbetet
Analys
Syfte med att arbeta med avvikelser, lex Sarah samt synpunkter och klagomål är att
systematiskt och fortlöpande arbeta med att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten8. Viktiga verktyg för att socialnämnden ska kunna ge en god, rättssäker samt
ändamålsenlig vård och omsorg. Arbete har fortsatt under 2020 med att förbättra
styr- och stöddokument inom området, samt implementering ut i enheterna.
Sammanställning för 2020 visar att verksamheten har rapporterat 132 sociala
avvikelser, fem lex Sarah utredningar genomfördes, varav tre anmäldes till IVO, 45
synpunkter och klagomål har inkommit och hanterats. Vilket visar på att det finns
en medvetenhet och att ett arbete sker för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Samtidigt ses en möjlighet att ytterligare utveckla arbetet med dessa verktyg
för utveckling och kvalitetssäkring, både på enhetsnivå och kontorsövergripande
nivå exempelvis med digitala ledningssystemet, avvikelsesammanställning och
analys i Stratsys, liksom fortsatt förankring och utveckling i alla enheter.
Majoriteten, 85 %, av de sociala avvikelserna har kategoriserats av mindre allvarlighetsgrad. Tre procent har bedömts vara av betydande respektive katastrofal art och
har även hanterats utifrån lex Sarah. De tre till IVO anmälda lex Sarah gäller handläggning, rättssäkerhet, planering av insatser och dokumentation inom området
myndighet.
Knappt hälften av avvikelserna gäller brister i dokumentation, handläggning och
rättssäkerhet. Dessa återfinns i huvudsak inom området myndighet. De två avvikelsetyper som följer i storleksordning återfinns inom området utförare, en fjärdedel
gäller brister i omsorg och personlig omvårdnad och drygt var tionde gäller utebliven insats.
Utifrån avvikelser och lex Sarah har respektive enhet genomfört åtgärder, både för
att åtgärda i det enskilda fallet, liksom för att säkra kvaliteten generellt i verksamheten och att upprepning inte ska ske.
Av de 45 inkomna synpunkter och klagomål, gäller en dryg tiondel positiva synpunkter eller förslag till verksamheten. En tredjedel gäller handläggning av ärenden. Därefter gäller en tiondel särskilt boende respektive bilkörning.
Bristande omsorg och personlig omvårdnad 21%, har minskat i andel från helår
2019, då knappt 30% av avvikelserna gällde detta. 10% handlar om utebliven insats,
som också har minskat från 20% 2019. Under 2019 infördes planeringssystemet
TES för att effektivare planera ut medarbetarnas arbetstider utifrån de arbetsinsatser
som ska göras. Åtgärden bedöms ha bidragit till de minskade avvikelserna. Det
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finns anledning att fortsätta utveckla arbetet för att ytterligare minska antalet
avvikelser.
2020 har enbart några få avvikelse gällt brister i rättssäkerhet, en av dem anmäldes
utifrån lex Sarah till IVO. Detta är en minskning sedan 2019 då 18 % gällde rättssäkerhet. I en genomförd egenkontroll utifrån planerad åtgärd, har det visat sig att
det fortfarande finns vissa brister vad gäller rättssäkerhet och därmed behov av
fortsatta insatser för att säkra en god rättssäkerhet.
Antalet lex Sarah utredningar har minskat från 13 under 2019 till fem 2020, men en
ökning har skett vad gäller allvarlighetsgrad. Tre lex Sarah-anmälningar har gjorts
till IVO under 2020 jämfört med en under 2019.
Synpunkter och klagomål på handläggning har ökat från 21% till 31 % från 2019. I
övrigt har andelen synpunkter och klagomål per område minskat sedan 2019. 2019
gällde 12 % bemötandefrågor och 7 % sekretess, för att till 2020 ha minskat till
några få, vilket tyder på att genomförda åtgärder har haft effekt. I Kvalitetsredovisning för 2019 framgick att behov fanns att fortsätta genomföra åtgärder inom
områden som rör bemötande, sekretess, handläggning, omsorg och personlig
omvårdnad, planering av arbetet och bemanning. Respektive enhet har genomfört
åtgärder utifrån de enskilda händelserna och på kontorsnivå har andra åtgärder
planerats och genomförts. Planeringssystemet TES genomfördes 2019 och har haft
positiv effekt, vilket märks i de fortfarande sjunkande andelen negativa händelser
kopplade till planering av personal och vad som ska utföras vid vilken tid.
Vad gäller sekretess och handläggning beslutades att genomföra en sekretessutbildning utifrån samverkan, bland annat för att säkerställa korrekt handläggning.
Utbildningen har fått skjutas upp flera gånger på grund av pandemin, men har nu
under våren 2021 genomförts digitalt. Detta har bland annat visat på behov av att
förtydliga vissa rutiner inom sekretess och handläggning. Majoriteten av dokumentations- handläggningsavvikelserna är kopplade till samma moment i handläggning,
som nu har åtgärdats.
Årssammanställningen visar att det finns anledning för VOK att genomföra åtgärder inom områden som rör dokumentation, handläggning, rättssäkerhet, bilkörning
i tjänsten, utebliven insats, samt omsorg och personlig omvårdnad.
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Tabell: Utvecklingsområde
Område

Fortsatta insatser
för att säkerställa

Nya
kontorsövergripande
insatser

God omsorg och
personlig omvårdnad
inom
utförarverksamheten

Utveckla användning
av TES i kombination med verksamhetssystem och
genomförandeplaner

Genomförandeplaner,
nya mallar och arbetssätt

Att insatser blir av
som planerat, inte
uteblir helt eller
delvis

Fortsätta utveckla
TES

Utveckla arbete med
genomförandeplaner

Nya verksamhetsspecifika
insatser

IBIC

Korrekt
dokumentation och
handläggning

Egenkontroll

Rättssäkerhet

Egenkontroll samarbete
KU och respektive Ec?

Internutbildning

Se över stöddokument
gällande sekretess.
Internutbildning
Avvikelsehantering

Fortsatt stöd från KU
till enheterna

Uppföljning i
kvalitetsmöte
Utveckla rapportering i
Stratsys och i VIVA

Lex Sarah

Fortsatt stöd från KU
till enheterna

Revidering av styr- och
stöddokument för lex
Sarah, samt
implementering

Synpunkts- och
klagomålshantering

Rutin för synpunkts- och
klagomålshantering,
samt implementering

Revidera rutin för
bilkörning i tjänsten

Revidera rutin för
bilkörning i tjänsten
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Rutiner inom
enheter
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Handläggare
Eva Mårtensson
Lokalförsörjningschef

Tjänsteskrivelse
2021-04-20

Diarienummer
SN-2021/112

Socialnämnden

Fördjupad lokaliseringsutredning LSS boende
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att inleda detaljplanearbete för en
gruppbostad LSS på fastigheten Särsta 3:1, boulebanan, nr 3 enligt Tomtutredning Knivsta
2021-03-19. Detta utifrån förutsättningen att bouleklubben nyligen fått en annan boulebana.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån socialnämndens behov av en ny gruppbostad LSS och behovet att hitta en lämplig
tomt för gruppbostaden har en fördjupad lokaliseringsutredning tagits fram inom
förvaltningen. Förvaltningen föreslår fastigheten Särsta 3:1, boulebanan enligt Tomtutredning
Knivsta 2021-03-19, som lämplig tomt för en ny gruppbostad LSS. Möjligheten till ett LSSboende på den fastigheten har öppnats utifrån att bouleklubben nyligen fått en ny boulebana
intill Centrum för Idrott och Kultur.
Bakgrund
Utifrån socialnämndens behov av en gruppbostad LSS till 2024, SN-2020/266 § 105, gjorde
förvaltningen en lokaliseringsutredning för att hitta lämplig tomt.
En lokaliseringsutredning syftar till att finna den mest lämpliga platsen utifrån
planförutsättningar, påverkan på befintliga naturvärden, närhet till infrastruktur och
kommunikationer samt de boende och verksamhetens behov.
Lokaliseringsutredningen, daterad 2020-10-14, belyste fem fastigheter som möjliga platser
för det nya boendet.
Lokaliseringsutredningen behandlades i socialnämnden SN-2020/266 § 105 med
nedanstående beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. inleda detaljplanearbete för en gruppbostad LSS på lämplig fastighet enligt
lokaliseringsutredning daterad 2020-10-14
Det blev ingen konsensus kring vilken fastighet som var mest lämplig för LSS-boendet enligt
lokaliseringsutredningen daterad 2020-10-24. Utifrån det initierade lokalförsörjningschefen
en fördjupad utredning. Den fördjupade lokaliseringsutredningen, Tomtutredning Knivsta
daterad 2021-03-19, har tagits fram av en grupp bestående av lokalförsörjningschef,
detaljplanehandläggare, kommunekolog och VD för Kommunfastigheter med experthjälp av
White arkitekter.
Den fördjupade lokaliseringsutredningen har mer ingående studerat de tre fastigheterna som
i lokaliseringsutredningen bedömdes som mest lämpliga. Fastigheterna nr 1,2 och 4 enligt
nedanstående kartbild. I den fördjupade utredningen har arbetet kompletterats med
tomtstudier i form av skisser på boendet samt inmätning av skyddsvärda träd. Utredningen
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har även kompletterats med ytterligare en fastighet nr 3, Särsta 3:1, boulebanan. Möjligheten
till ett LSS-boende på den fastigheten har öppnats utifrån att bouleklubben nyligen fått en ny
boulebana intill Centrum för Idrott och Kultur. På fastigheten finns idag också en
återvinningsplats.

Karta från Tomtutredning Knivsta 2021-03-19
Återvinningsplatsen bedöms kunna flyttas alternativt tas bort utifrån den förändring som
nyligen har genomförts med ett nytt insamlingssystem för avfall där hushållens sopkärl har
bytts ut till fyrfackskärl.
På tomt nr 4, fastigheten Särsta 3:232 Tärnan, som ägs av Kommunfastigheter har som ett
alternativ till gruppbostad på fastigheten prövats möjligheten att istället få in bostäder på
fastigheten. I utredningen föreslås 13 radhus med en lokalisering som skulle möjliggöra en
känsla av stadsrum. Lämpligt antal radhus och lokalisering av dessa inom fastigheten får
naturligtvis prövas vid en eventuell detaljplaneläggning.
En utvärdering av vilken fastighet som är mest lämplig för ett LSS-boende har gjorts av
tjänstemännen inom styrgruppen för Stadsbyggnad, ledningsgruppen för Vård och
Omsorgskontoret samt Kommunfastigheters VD. Den samlade bedömningen från alla är att
tomten för boulebanan, tomt nr 3 i utredningen med fastighetsbeteckningen Särsta 3:1, är
den mest lämpliga fastigheten för ett
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LSS-boende
Fördelar med fastigheten Särsta 3:1, boulebanan, nr 3
Fina naturvärden runt om tomten.
På boendet finns personal dygnet runt vilket kan leda till en ökad trygghet i området.
Platsen är redan grusad och utjämnad samt har en egen infart från Apoteksvägen.
Naturvärden påverkas minimalt då LSS-boendet får plats på befintlig grusad plats.
Tomten ger billigare byggkostnader vilket drar ned hyran.
Det krävs en ny detaljplan för att bygga ett LSS-boende på tomten. Det är kommunstyrelsen
som beslutar om planuppdrag så att ett detaljplanearbete kan inledas. En detaljplan för
området bör bli klar under 2022 varefter gruppbostaden LSS kan byggas. Ett ärende om
byggnation av gruppbostaden kommer att behandlas i socialnämnden innan programarbete
och projektering för gruppbostaden påbörjas.
Ekonomisk konsekvensanalys
Förvaltningens bedömning är att det är en lägre kostnad att tillgodose behovet av LSSbostäder i en av socialnämnden inhyrd gruppbostad i kommunen än att köpa platser externt.
Innan projektering av gruppbostaden startar kommer nämnden att få en kostnadsberäkning i
form av en hyra att ta ställning till. Om nämnden i slutändan beslutar att hyra in LSS-boendet
så kommer nämnden inte att drabbas av några kostnader förrän LSS-bostaden driftsätts
vilket beräknas ske under 2024.
När det gäller detaljplanearbetet kan socialnämnden drabbas av en kostnad om arbetet med
detaljplanen avbryts, om ex. socialnämnden inte längre ser något behov av en gruppbostad,
och nedlagt planarbete inte kan användas för annat ändamål. Socialnämnden kommer att
informeras om kostnaden för detaljplanen innan plankostnadsavtal träffas.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse 2021-04-20
Tomtutredning Knivsta 2021-03-19
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunfastigheter
Lokalförsörjningschef

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

Nej

X

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

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.

ar granskat fem fastigheter som kan vara aktuella som platser för det nya

Tomtutredning Knivsta
Dokumentet avser en tomtutredningar av fyra tomter i Knivsta. På tomterna utreds
möjligheterna att placera ett LSS-boende, och på alternativ nummer 4 även möjligheterna att placera radhus.

4.

Materialet fokuserar på att belysa för- och nackdelar med olika tomter i form av
illustrativa diagram, kartor, text och foton.
1.
2.
3.
4.

Särsta 3:79
Särsta 3:1
Särsta 3:1 Boulebanan
Särsta 3:232 Tärnan (2 alternativ - LSS-boende och radhus)

2.
3.

1.

Tomtutredning Knivsta 2021-03-19

1

Tomtutredning Särsta 3:79
Informationen om platsen har sitt ursprung i dokumentet “Lokaliseringutredning LSS-boende”, Knivsta
kommun, 14 oktober 2020.

Fördelar
• Fina naturvärden som skulle utgöra en god närmiljö
för LSS-boendet.
• Nära till vatten
• På boendet finns personal dygnet runt vilket kan
leda till en ökad trygghet i området.

Området ligger i södra Knivsta och angränsar till bostadsbebyggelse och naturområden. Området består
av flerskiktad barrblandskog med flera hundraåriga
tallar samt blockiga partier. Det går flera stigar genom
skogen. Området utgör en grön länk mellan större
grönområden. Området har naturvärdeklass 2 (medel)
och friluftslivsvärdeklass 1 (hög).

Nackdelar
• Omfattande markarbeten för att fylla ut sänkan och
spränga bort klippblock
• Stor nivåskillnad mellan närliggande bostadshus i
sydväst och marknivå för LSS-boende.
• En minst hundra år gammal tall behöver fällas för
att få plats med LSS-boendet. För att undvika fällning krävs placering (parallell långsida mot bilväg)
som innebär större sprängningar av höjder.
• Skuggig tomt, krävs mycket rensning av skog.
• Dyr tomt att bygga på.
• Krävs omfattande utredning av dagvattenhantering.

Det krävs planändring eller ny detaljplan för att ändra
området.
Tomtarea: ca. 3380 kvm
BYA: ca. 500 kvm

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Foton från platsen. (210303)
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Särsta 3:400

Allmän promenadstig. Eventuell förändring av
fastighetsgräns som gör stigen allmän mark.

Särsta 3:402
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Naturlig gräns i form av klippblock som bevaras (se foto nr. 4).
Särsta 41:3
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Tomten domineras av grannfastighetens högt
placerade trevåningshus. Nivåskillnaden skuggar tomten och skapar insyn.
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Särsta 41:4
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Inmätta skyddsvärda träd. Bedömning gjord
av Carin von Köhler, kommunekolog, Knivsta
kommun.

Särsta 38:2

Särsta 3:377
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Skala 1:1000 (A3)
Alternativ med gruppboende

4.

,5
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Eventuell möjlig samutnyttjande av parkering
och infart.

2.

Höjdskillnader och fastighetsgränser. Viss avvikelse mellan kartorna och befintlig bebyggelse.
Källa: Scalgo, Lantmäteriet, Knivsta kommun

parkering
entré

Ortofoto.
Källa: Scalgo, Lantmäteriet.
Tomtutredning Knivsta 2021-03-19
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Tomtutredning Särsta 3:1
Informationen om platsen har sitt ursprung i dokumentet “Lokaliseringutredning LSS-boende”, Knivsta kommun, 14 oktober 2020.
Området ligger i östra Knivsta och angränsar till naturområden och bostadsbebyggelse. Området har naturvärdeklass
2 (medel) och friluftslivsvärdeklass 1 (hög). Det finns några
flerhundra år gamla tallar och marken har en lutning från norr
till söder.
Det krävs planändring eller ny detaljplan för att ändra området.
Tomtarea: ca. 4320 kvm
BYA: ca. 500 kvm

Fördelar
• Fina naturvärden som skulle utgöra en god närmiljö för
LSS-boendet.
• På boendet finns personal dygnet runt vilket kan leda
till en ökad trygghet i området.
Nackdelar
• Stor påverkan på grannfastigheten.
• Kullen i sydöst vid transformatorhuset behövs sprängas en bit för att få plats med parkering.
• En minst hundra år gammal tall behöver garanterat
fällas för att få plats med byggnaden och flera av de
kringliggande lika gamla tallarna riskerar att påverkas
beroende på utbredningen av dess rötter. De närmsta
tallarna är placerade ca. 5-6 meter från byggnaden.
• Lutande tomt, ca. 1m höjdskillnad från norr till söder,
som kommer behöva jämnas ut.
• Risk för att få en utdragen handläggning pga överklaganden från grannar.
• Osäkerhet i hur nära byggnation får byggas en transformator.

1.

2.

5.

3.

4.

6.

7.

Foton från platsen. (210303)

Inmätta skyddsvärda träd. Bedömning gjord av Carin
von Köhler, kommunekolog, Knivsta kommun.
Rör ej
Rör helst inte
Går att offra om nödvändigt.
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5. 6.

“Samhällsfunktion”, innehåller transformator.

7.

4.

Publik väg. Någon form av bufferzon mellan byggnaden och allmän plats behövs för att minska insyn till
bostäderna.

2. 1.
3.

Skala 1:1000 (A3)
Alternativ med gruppboende

grönska
gångväg
biltrafik

Höjdskillnader och fastighetsgränser. Viss avvikelse mellan kartorna och befintlig bebyggelse.
Källa: Scalgo, Lantmäteriet, Knivsta kommun

parkering
entré

Ortofoto.
Källa: Scalgo, Lantmäteriet.
Tomtutredning Knivsta 2021-03-19
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Tomtutredning Särsta 3:1 Boulebanan
Området ligger i östra Knivsta och angränsar till
naturområden och bostadsbebyggelse.
Det krävs planändring eller ny detaljplan för att
ändra området.
Tomtarea (Boulebanans yta med infart):
ca. 1350 kvm
BYA: ca. 500 kvm
Förslaget kan möjliggöra att ta ett större omtag
i detaljplan och inkludera närliggande område
Särsta 3.1 (se s. 3) som kan göras om till en
grannskapspark och därmed ersätta mötesplaten
som tas bort på Särsta 3:1 Boulebanan.

Fördelar
• Fina naturvärden runt om tomten.
• På boendet finns personal dygnet runt vilket
kan leda till en ökad trygghet i området.
• Platsen är redan grusad och utjämnad samt
har en egen infart från Apoteksvägen.
• Naturvärden påverkas minimalt då LSS-boendet får plats på befintlig grusad plats.
• Tomten ger billigare byggkostnader vilket drar
ned hyran.
• Avfallsstationen som finns på tomten idag
(se bild 8) kan avvecklas alternativt flyttas till
annan plats.
Nackdelar
• Bouleklubben kommer att få en ny boulebana
intill CIK, men platsen används fortfarande
idag som boulebana.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Foton från platsen. (210316)
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Skala 1:1000 (A3)
Alternativ med gruppboende
Höjdskillnader och fastighetsgränser. Viss avvikelse mellan kartorna och befintlig bebyggelse.
Källa: Scalgo, Lantmäteriet, Knivsta kommun

1.

grönska
gångväg
biltrafik
parkering
entré

Ortofoto.
Källa: Scalgo, Lantmäteriet.
Tomtutredning Knivsta 2021-03-19
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Tomtutredning Särsta 3:232 Tärnan
Informationen om tomten har sitt ursprung i dokumentet “Lokaliseringutredning LSS-boende”, Knivsta kommun, 14 oktober 2020.
Området ligger i östra Knivsta och angränsar till en lekpark
samt omkringliggande bostadsbebyggelse. På tomten låg en
förskola som nu är riven. Denna tomtutredning visar på möjligheterna att bygga ett LSS-boende på tomten.
Förslaget skulle kräva en förändring av fastighetsgräns och
det rekommenderas att ta ett större omtag i detaljplan som
inkluderar lekplatsen, LSS-boende, parkering och sydöstra
vägen.
Befintlig tomtarea: ca. 2370 kvm
BYA: ca. 500 kvm

Fördelar
• Platt och avjämnad mark efter tidigare bebyggelse.
• Ingen rivning av naturmark
• Att ha boendet i anslutning till både lekpark och bostäder
kan hjälpa de boende att bli en integrerad del av lokalsamhället.
• På boendet finns personal dygnet runt vilket kan leda till
en ökad trygghet i området.
• Går att samutnyttja befintlig parkering till parkering för
boendet.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nackdelar
• Risk för att få en utdragen handläggning pga överklaganden från grannar.

Foton från platsen. (210303)
Den starkt sluttande delen av tomten (se bild 2)
integreras i parken och kan bli en tillgång i form av
grässlänt och pulkabacke.
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LSS-tomten behöver göras djupare för att få en
skyddande zon mellan boendets uteplats och parken.

Gaturummet smalas av. Dagens parkering är dominerande och ödslig. Utredning över antal parkeringsplatser till lekparken bör utredas i planarbetet.

5.
6.
1.

Skala 1:1000 (A3)
Alternativ med LSS-boende.
Höjdskillnader och fastighetsgränser. Viss avvikelse mellan kartorna och befintlig bebyggelse.
Källa: Scalgo, Lantmäteriet, Knivsta kommun
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Ortofoto från innan rivning av förskolan.
Källa: Scalgo, Lantmäteriet
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Tomtutredning Särsta 3:232 Tärnan
Informationen om platsen har sitt ursprung i dokumentet “Lokaliseringutredning LSS-boende”, Knivsta kommun, 14 oktober 2020.
Området ligger i östra Knivsta och angränsar till en lekpark
samt omkringliggande bostadsbebyggelse. På tomten låg en
förskola som nu är riven. Denna tomtutredning visar på möjligheterna att bygga radhus på tomten.
Förslaget skulle kräva en förändring av fastighetsgräns och
det rekommenderas att ta ett större omtag i detaljplan som
inkluderar lekplatsen, radhus, parkering och sydöstra vägen.
Befintlig tomtarea: ca. 2370 kvm
BYA: ca. 460 kvm

Om radhus ska byggas behöver det funderas över i detaljplanen vilken typ av radhus som ska byggas. De placerade
radhusen är väldigt kompakta typer och det går därmed att
få in tretton stycken på tomten. Lite rymligare radhus minskar
antalet som kan byggas.
Fördelar
• Platt och avjämnad mark efter tidigare bebyggelse.
• Ingen rivning av naturmark
• Fortsätter med radhustypologin som finns i flera olika
sorter i angränsande bostadsbebyggelse.
6610
10110
4010
• Många bostäder.
• Markerat stadsrum.
S

S

9350

Nackdelar
• Inga större nackdelar
WC/D

S

S

S

S

S

S

S

1.

2.

3.

5.

6.

Planer princip
skala 1:200

WC/D

S

Tot antal hyreslägenheter:
14 st

S

PLAN 2

4rok
49+49=
98kvm

3rok
49+27=
76kvm

4rok
49+49=
98kvm

3rok
49+27=
76kvm

5800

5800

5800

5800

3 rok 76 kvm: 8 st
4 rok 98 kvm: 6 st
Total BOA: 1196 kvm
Total BTA: 1460 kvm

4.

BOA/BTA= 81,9%

8540

Foton från platsen. (210303)
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ENTRÉPLAN

kv Bränslet, Hudiksvall
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2.

3.
4.

Kv Bränslet, Hudiksvall
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lekplats

Skala 1:400 (A3)
Entréplan, kompakta radhus, 3-4 rum och kök.
Källa: White
Skala: 1 : 200

Skala 1:1000 (A3)
Alternativ med nio radhus.
Höjdskillnader och fastighetsgränser. Viss avvikelse mellan
kartorna och befintlig bebyggelse.
Källa: Scalgo, Lantmäteriet, Knivsta kommun

5.

Den starkt sluttande delen av tomten (se bild 2)
integreras i parken och kan bli en tillgång i form av
grässlänt och pulkabacke.
Gaturummet smalas av. Dagens parkering är dominerande och ödslig. Utredning över antal parkeringsplatser till lekparken bör utredas i planarbetet.
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Ortofoto från innan rivning av förskolan.
Källa: Scalgo, Lantmäteriet
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Tomtutredning Särsta 3:232 Tärnan
Informationen om platsen har sitt ursprung i dokumentet “Lokaliseringutredning LSS-boende”, Knivsta kommun, 14 oktober 2020.
Området ligger i östra Knivsta och angränsar till en lekpark
samt omkringliggande bostadsbebyggelse. På tomten låg en
förskola som nu är riven. Denna tomtutredning visar på möjligheterna att bygga radhus på tomten.
Förslaget skulle kräva en förändring av fastighetsgräns och
det rekommenderas att ta ett större omtag i detaljplan som
inkluderar lekplatsen, radhus, parkering och sydöstra vägen.
Befintlig tomtarea: ca. 2370 kvm
BYA: ca. 670 kvm

Om radhus ska byggas behöver det funderas över i detaljplanen vilken typ av radhus som ska byggas. De placerade
radhusen är väldigt kompakta typer och det går därmed att
få in tretton stycken på tomten. Lite rymligare radhus minskar
antalet som kan byggas.
Fördelar
• Platt och avjämnad mark efter tidigare bebyggelse.
• Ingen rivning av naturmark
• Fortsätter med radhustypologin som finns i flera olika
sorter i angränsande bostadsbebyggelse.
• Många bostäder.
• Markerat stadsrum.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nackdelar
• Mindre lekplats

Den starkt sluttande delen av tomten (se bild 2) integreras i parken och kan bli en tillgång i form av grässlänt och
pulkabacke.

Foton från platsen. (210303)

Den diagonala passagen genom parken bibehålls.

2.

Befintlig gång- och cykelväg leds bredvid radhus.

4.
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lekplats
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grönska

Skala 1:1000 (A3)
Alternativ med 13 radhus.

ny gångväg

Höjdskillnader och fastighetsgränser. Viss avvikelse mellan
kartorna och befintlig bebyggelse.
Källa: Scalgo, Lantmäteriet, Knivsta kommun

biltrafik
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parkering
entré

Ortofoto från innan rivning av förskolan.
Källa: Scalgo, Lantmäteriet
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Sida 1 av 3

Handläggare
Catrin Josephson
Socialchef

Tjänsteskrivelse
2021-03-31

Diarienummer
SN-2020/285

Socialnämnden

Trygghetsskapande åtgärder i centralorten
Förslag till beslut
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att igångsätta ett uppsökande arbete som bygger på
en utvecklad samverkan och uppsökande arbete från råd och stöd.
Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av ungdomsrån i närheten av Thunmansskolan gav majoritetsledamöterna i
socialnämnden den 13 oktober förvaltningen i uppdrag att utreda och ge förslag på
trygghetsskapande åtgärder i centralorten, för att stävja rån och övergrepp bland ungdomar.
Utredningen har gjorts i dialog mellan berörda chefer och verksamheter inom Vård- och
omsorgskontoret samt i dialog med övriga berörda kontor och kontakter med övriga
kommuner i länet. Inom ramen för utredningen har förvaltningen även gjort en viss ytterligare
omvärldsspaning som återges kortfattat. I en bilaga beskrivs vad som idag utförs av
trygghetsfrämjande åtgärder inom socialnämndens verksamheter och i samverkan med
andra, såväl internt som externt. Dessutom beskrivs översiktligt vad som görs inom området
från övriga nämnder.
Utredningen beskriver fem olika identifierade alternativ för utveckling av trygghetsarbetet
framöver, där socialnämnden ser att förvaltningens förordade alternativ ger ett positivt och
viktigt mervärde in i det nuvarande förebyggande arbetet. Förslaget innehåller flera nya
aktiviteter med kommunens ungdomar och en utökad samverkan med såväl skolor som
fritidsgård och ideella nattvandrare. I upplägget ingår även att socialarbetare är ute på stan
ett par kvällar i månaden för uppvisad lokalnärvaro, bygga relationer, för att fånga upp behov
och erbjuda stöd.
Socialnämnden ser att det, i ljuset av pågående regeringsuppdrag samt tillkommande
lagstiftning, kan komma att bli aktuellt att ytterligare utveckla arbetet framöver. Om behov
uppstår kan arbetet i så fall utvecklas vidare, möjligen genom kombination av de redan
framtagna alternativen, med avstamp i den föreslagna modellen.
Ekonomisk konsekvensanalys
Det förordade alternativet bedöms kunna genomföras kostnads- och insatsneutralt för
nämnden, bland annat genom omfördelning av statsbidrag framgent.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2021-03-31
Utredning av trygghetsskapande åtgärder 2021-03-31
Bilaga trygghetsskapande åtgärder 2021-02-31

Sida 2 av 3

Beslutet ska skickas till
Akten
Catrin Josephson
Socialchef

Sida 3 av 3

Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Ärendet avser trygghet i kommunen, med fokus på ungdomar.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Förvaltningen förordar det förslag som innebär ett utökat uppsökande arbete bland
ungdomar, men som inte innebär en minskning av socialnämndens pågående insatser.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

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

Nej

Det har inte bedömts vara görligt inom ramen för utredningen. Barnens bästa bedöms inte
ha äventyrats i och med detta eftersom förslaget enbart tillför ytterligare stöd.
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Handläggare
Catrin Josephson
Socialchef

Utredning
Datum
2021-03-31

Diarienummer
SN-2020/285

Utredning trygghetsskapande åtgärder i centralorten
Uppdraget och utredningens genomförande
Mot bakgrund av ungdomsrån i närheten av Thunmansskolan gav majoritetsledamöterna i
socialnämnden den 13:e oktober förvaltningen i uppdrag att utreda och ge förslag på
trygghetsskapande åtgärder i centralorten, för att stävja rån och övergrepp bland ungdomar.
I bilaga till denna utredning finns förvaltningens kartläggning och beskrivning av pågående
arbete relaterat till tryggheten i kommunen, i kommunstyrelsens, socialnämndens och andra
nämnders verksamheter. I själva utredningen beskrivs kortfattat socialtjänstens uppdrag, en
nulägesbild samt fem alternativa trygghetsskapande insatspaket inom socialnämndens
verksamheter. Avslutningsvis förordas ett av alternativen.
I genomförandet av utredningen har Vård- och omsorgskontorets ledning inhämtat
information från övriga kontor med arbete inom trygghetsområdet. I framtagandet av de olika
alternativa insatspaketen har både utförarsidan och myndighetssidan var för sig
sammanträffat med olika representanter från Kultur- och fritidskontoret. Därtill har enheten
för råd och stöd träffat Uppsala kommuns ungdomsjour samt involverat medarbetare i
framtagandet av det förordade alternativet.
Socialtjänstens uppdrag
Socialtjänstens grunduppdrag är att ge den enskilde kommuninvånaren ett individuellt
anpassat stöd för att uppnå en skälig levnadsnivå i sin livsföring.
Utgångspunkten är att ansvaret gäller de som är bosatta i den enskilda kommunen.
Utöver det individanpassade stödet anger socialtjänstlagen att det även hör till
socialnämndens uppgifter att bland annat:
”…medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan,
organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen….
… genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda
levnadsförhållanden…
… även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god
samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och unga, äldre och andra grupper som har
behov av samhällets särskilda stöd.”
(Utdrag från socialtjänstlagen 3 kap 1 + 2 §§)
Nulägesbild i Knivsta
Lägesbild utifrån upplevd otrygghet och anmälda brott
Lägesbilderna som varje vecka skapas av en bred representation av verksamheter inom och
utanför den kommunala organisationen i Knivsta visar övervägande ofta en ”grön”
bedömning av rapporterade händelser. Lägesbilderna ger viktig och ständigt aktuell
information om vilka platser ungdomar väljer att hänga på – och ibland är det av mer
störande karaktär med alkohol och droganvändning.
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
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En annan typ av lägesbild är den enkät för barn och ungdomar som genomfördes i Knivsta
under november 2020 - januari 2021 analyseras fortfarande vid tid för den här utredningen.
Det var en öppen enkät som besvarades av 318 ungdomar i åldrarna 11-18. På frågan om
de känt sig oroliga på resan till eller från skolan eller en fritidsaktivitet de senaste 12
månaderna svarar drygt 60 % att de aldrig varit oroliga. Cirka 25 % har varit orolig vid något
tillfälle och övriga är oroliga oftare. På frågan om vad ungdomarna tycker att Knivsta
kommun behöver bli bättre på i arbetet för ett tryggare samhälle finns svar om ökad
vuxennärvaro, polisnärvaro, att arbeta mot droger och ungdomsgäng som ”hänger” och
upplevs läskiga, samt fysiska åtgärder som trafikljus, övergångställen och belysning.
Vid årets sista samverkansforum kommun-polis-räddningstjänst 2020-12-08 beskrev polisen
nuläget i Knivsta så här: ”På kort tid har det skett en del grövre brott som personrån, rån mot
en kiosk, människorov, samt ett par större narkotikabeslag. Detta är bedömt som enstaka
händelser och oberoende av varandra, alltså inga trendbrott. Från januari till november 2020
rapporterades det åtta personrån i Knivsta jämfört med sju samma period för 2019. En
ökning med ett brott. Gällande våld i offentlig miljö så har dessa minskat under samma
period från 19 till 18.”
I de nationella öppna jämförelserna Trygghet och säkerhet från SKR och MSB rankades
Knivsta kommun som den tredje tryggaste kommunen i Knivsta år 2020. Året innan var
Knivsta den femte tryggaste kommunen.
Bedömning av framtida lägesbild
Utifrån ovanstående och utifrån kommunens arbete som omnämns i bilagan till denna
utredning, bedöms det trygghetsfrämjande arbetet i Knivsta vara både brett och relativt
välfungerande. Men samtidigt har antalet orosanmälningar för kommunens barn som riskerar
att fara illa dubblerats under de senaste fem åren. Många rör yngre barn, men även
ungdomar. Socialtjänstens insatser är frivilliga och det är inte alltid som familjerna eller den
aktuella ungdomen tackar ja till det stöd som erbjuds och det finns risk för att barnen senare i
tonåren både mår allt sämre och också riskerar att genom sitt beteende göra andra otrygga.
Ibland kommer även orosanmälningarna i ett sent skede.
Öppenvårdsenheten Råd och stöd har under en längre tid observerat att skolorna ofta
rapporterar om droganvändning bland ungdomar, eller misstanke om detta, i de kontinuerliga
lägesbilderna - men att påfallande få sådana ärenden kommer fram till Råd och stöd. En
anledning kan vara att ungdomarna i myndighetsenhetens utredningar inte alltid samtycker
till insatser. En annan anledning kan vara när rapporterade händelser inrymmer ungdomar
som inte identifieras och inte kan leda till orosanmälningar. Förvaltningens analys är
sammantaget att kontakt bättre kan uppnås genom ett mer uppsökande arbete bland
ungdomarna, istället för att invänta orosanmälningar och ansökningar. Både för att skapa
relationer som underlättar för den enskilde att ta emot socialtjänstens hjälp, men också för att
skapa kontakt med ungdomarna ännu tidigare, innan problemen vuxit sig så stora att en
anmälan om oro påkallar socialtjänstens insatser.
Uppsökande och förebyggande arbete
All erfarenhet visar att störst effekt uppnås genom att satsa mycket på de som ännu inte
utvecklat en större problematik. I den kommande nya socialtjänstlagen, planeras för att
socialtjänsten från och med 1 januari 2023 ska ha ett lagstadgat förebyggande perspektiv
och ska inrikta verksamheten på att vara lätt tillgänglig (SOU 2020:47).
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Omvärldsbevakning uppsökande arbete bland ungdomar
Det finns ingen nationell bild eller kunskap om hur kommunerna bedriver uppsökande
verksamhet mot barn eller unga. Socialstyrelsen har därför fått ett regeringsuppdrag att
utreda detta både avseende innehåll i arbetet, målgrupp, samarbetspartners samt
kompetens hos medarbetarna. I uppdraget ingår även att identifiera kommunernas
eventuella behov av stöd i frågan. Detta som en del av regeringsuppdraget om sociala
insatser i utsatta områden. Uppdraget, som både kommer att innehålla enkäter till samtliga
kommuner samt djupare studier av vissa kommuner, beräknas att vara slutfört innan 2022
och kan komma att innebära nationella rekommendationer på området.
Fältassistenter eller fältsamordnare är en yrkestitel som kan innebära relativt olika saker i
olika kommuner. Oftast har de dock socionomutbildning som utbildningsbakgrund, även om
andra utbildningar också förekommer. Gemensamt för fältassistenter är att de på något sätt
arbetar uppsökande bland ungdomar på skolor, fritidsgårdar och gator. De håller sig
uppdaterade i nuläget ”på byn” och stödjer även föräldravandringar/nattvandrare. I
samarbete med skolor kan fältassistenter till exempel delta på föräldramöten och brukar vara
en viktig del av kommunens samverkan med poliser och socialsekreterare. Ibland har
fältassistenter också tjej- och killgrupper antingen själva eller tillsammans med fritidsgården
eller socialtjänstens familjebehandlare.
Inom Uppsala län förekommer många olika upplägg av uppsökande arbete. I Uppsala
kommun arbetar Uppsalas ungdomsjour med fältverksamhet på heltid. En av de övriga
kommunerna har två fältassistenter på halvtid och en har en polarverksamhet där ungdomar
arbetar som anställda ”nattvandrare” under ledning av socialtjänstens samordnare. Övriga
kommuners socialtjänst arbetar i olika samverkansformer socialtjänst/skola/polis och har
olika modeller för att vid behov intensifiera samarbetet och ibland även göra punktvisa
nattvandringar eller andra fält-insatser.
Knivstas nuvarande modell
En hel del av det som ingår i en fältassistents arbete inryms redan i det som socialtjänsten i
Knivsta utvecklat på senare tid (se bilaga). Knivstas modell för SSPF-samverkan är
systematisk med både strategisk-, operativ- och individnivå. Här känner socialtjänsten sin
kommunpolis. På samma sätt är Knivstas nulägesanalys, som sätts ihop gemensamt och
analyseras varje vecka i samverkan kommun/polis, ett modernt och välfungerande sätt att
fånga upp såväl enstaka incidenter som trender i lokalsamhället och bland ungdomar.
En del av den samverkan med skolor som fältassistentjobbet innebär är också motsvarande
det som idag redan görs av såväl enheten för råd och stöd (genom ”öppen ingång”) samt av
enheten för barn och unga genom den nyskapade samverkansmodellen. Den roll som
fältassistenter ibland spelar i arbetet mot problematisk skolfrånvaro/hemmasittande beteende
överensstämmer också med vad som ändå är på gång i Knivsta.
Den del av en fältassistents arbete som inte ens delvis täcks upp av nuvarande
verksamheter i Knivstas socialtjänst är att på kvällar och helger träffa ungdomar på stan
kvällstid, hålla i tjej- och killgrupper och ha en nära samverkan med kommunens fritidsgård.
Socialtjänsten i Knivsta behöver kunna lägga resurser både på de som idag har en
omfattande problematik, men samtidigt utveckla det förebyggande arbetet för de som ännu
inte utvecklat detsamma. Förvaltningen ser ett behov av att arbeta mer uppsökande och
besöka skolor, fritidsgård och andra platser på stan där ungdomar vistas (t ex Willys-garaget,
Ängby park, Coop i Alsike m fl), för att skapa kontakt och fånga in behov hos de som redan
befinner sig i en negativ utveckling. Socialtjänsten behöver också utveckla sitt samarbete
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med Kultur- och fritidskontorets ungdomsverksamhet samt med ideella nattvandrare i såväl
Knivsta som Alsike.
Fem alternativa vägar framåt
Här följer fem olika alternativ förvaltningen tagit fram för en satsning framåt. I samtliga
alternativ planerar förvaltningen att på olika sätt genomföra ovanstående
verksamhetsutveckling. Där fritidsgårdens ungdomsverksamhet omnämns är de nya
arbetssätten avstämda med Kultur- och fritidskontoret.
Förslag 1: Renodlad fältverksamhet som en fristående del av råd och stöd
En helt nystartad, renodlad fältverksamhet i liknande stil som flera mindre kommuner i norra
Stockholm har/har haft för att bedriva sin uppsökande verksamhet. Organisatorisk tillhörighet
är lämpligen enheten för Råd- och stöd som har behandlande personal.
Två nya medarbetare med socionomutbildning eller motsvarande rekryteras att arbeta 100 %
med uppdraget som ”fältare”, varav ca 35-40 % förlagt till fredag- och lördagkvällar med
synlig närvaro ute i lokalsamhället samt besök på fritidsgården. Med hänsyn till personalens
arbetsmiljö är det bara möjligt att arbeta varannan helg och är inte heller möjligt att
”nattvandra” ensam. Därför rekryteras även tre st ”helgfältare” på 15 % som enbart arbetar
fredag- och lördagkvällar. Dessa kan med fördel vara socionomstudenter från universiteten i
Stockholm eller Uppsala.
Två av månadens kvällar tjänstgör enbart en fältare. Då utgår fältaren från fritidsgården och
går tillsammans med en medarbetare från fritidsgårdens ungdomsverksamhet ute på sta’n.
Vid ledigheter/frånvaro hos deltidsfältaren anslutare fältaren den kvällen till de ideella
nattvandrarna. Denna modell med fritidsgården och nattvandrarna väljs både av resursskäl
för att hålla nere Vård- och omsorgskontorets personalkostnader men även för att stärka
samverkan och få en röd tråd mellan alla som träffar ungdomar i kommunen.
Övriga 60-65 % förläggs till dagtid:
* Uppsökande arbete under onsdag – fredag på kommunens skolor. Detta i syfte att få
kontakt med ungdomar, fånga in behov och erbjuda stöd på Råd och stöd, vid behov även
via utredning av socialsekreterare. Även klassbesök utifrån olika teman.
* Ha grupper tillsammans med Kultur- och fritidskontorets ungdomsverksamhet dagtid, t ex
kill/tjejgrupper om värderingar, Machofabriken m m.
* Samordnare för uppsökande verksamhet, inklusive utbildning och handledning av
nattvandrare
* Delta regelbundet i avstämningarna av den kommunövergripande lägesbilden.
I fältarnas uppdrag skulle även ingå följande som redan idag utförs av Råd och stöd:
• Delta i SSPF operativ-möten varannan vecka
• Ansvariga för att hålla i SSPF individ/nödstoppsmöten, när behov uppstår, för att
bromsa negativ utveckling och mobilisera nätverket
• Hålla i föräldragrupper/föräldrastöd för familjer med identifierat behov
• Trygghetsvandring tillsammans med övriga parter i SSPF vid storhelger (valborg,
midsommar, skolavslutningar)
Kostnad
2 st fältare, varav en med samordnande funktion ca 1 250 000 kr
3 st 0,15 helgfältare ca 250 000 kr
Bränsle/drift (myndighetsområdets bilar kan användas) ca 40 000 kr
Övriga verksamhetskostnader ca 60 000 kr
Totalt: 1 600 000
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Finansiering och tidsperspektiv
Råd och stöd har idag en viss övertalighet som inte är planerad för 2022. Ingen av tjänsterna
kan dock lösas kostnadsneutralt heller för innevarande år trots övertalighet eftersom inga
nuvarande medarbetare önskar få sin tjänst omvandlad till en renodlad fältartjänst med 35-40
% helgtjänstgöring. Trots att en del av arbetsuppgifterna överlappar det som utförs idag på
enheten skulle alltså en uppsägningsprocess behöva påbörjas, vilket normalt tar 8 månader
från start till slut inklusive samverkan och omplaceringsutredning med mera. Verksamheten i
förslag 1 kan därför inte starta förrän år 2022.
Förvaltningen bedömer att ca 300 tkr av timanställdas löner och övriga
verksamhetskostnader kan finansieras genom olika statliga bidrag.
Cirka 50 tkr bedöms kunna lösas genom att i budget räkna in uppskattad sjukfrånvaro, vård
av barn och övriga vakanser.
Förvaltningen föreslår att ytterligare 550 tkr löses genom att familjeteamet minskas från en
behandlare till två.
Förvaltningen har i dagsläget inget färdigt förslag för finansiering av kvarvarande 700 tkr.
Besparingen skulle inte kunna genomföras på bekostnad av lagstadgad verksamhet.
Finansiering genom att omvärdera socialnämndens detaljbudget för köpt vård bedöms inte
heller vara tillrådligt.
Icke lagstadgad verksamhet finns inom Stegen, Lyckträffen, Ungdomsmottagningen samt
inom råd och stöds kvarvarande medarbetare i familjeteam samt en medarbetare för
hemmasittare.
Förslag 2: Utvecklad samverkan och uppsökande arbete från råd och stöd
- Detta är det förslag förvaltningen förordar.
Två familjebehandlare från Råd och stöd, utses att arbeta uppsökande 50 % av sina
respektive tjänster. Medarbetarna ska ha minst socionomkompetens och ha erfarenhet av
behandlingsarbete samt ha kompetens inom ungdoms- och missbruksområdet.
I detta uppdrag ingår följande:
* Uppsökande arbete dagtid en heldag/vecka på skolor och på fritidsgård (på fritidsgården
under ca 15-18). Detta i syfte att få kontakt med ungdomar, fånga in behov och erbjuda stöd
på Råd och stöd, vid behov även via utredning av socialsekreterare. Även klassbesök utifrån
olika teman.
* Ha grupper tillsammans med Kultur- och fritidskontorets ungdomsverksamhet dagtid, t ex
kill/tjejgrupper om värderingar, Machofabriken m m.
* Samordnare för uppsökande verksamhet, inklusive utbildning och handledning av
nattvandrare.
* Kvällstjänstgöring varannan fredag kl 18-24 för synlig närvaro ute i lokalsamhället. Fältaren
utgår då från fritidsgården och går tillsammans med en medarbetare från fritidsgårdens
ungdomsverksamhet ute på sta’n. Ibland istället/också med nattvandrare (ideella/föreningar)
i både Knivsta och Alsike.
I ”ungdomsbehandlarnas” uppdrag ingår även följande som redan utförs av Råd och stöd:
• Delta i SSPF operativ-möten varannan vecka
• Ansvariga för att hålla i SSPF individ/nödstoppsmöten, när behov uppstår, för att
bromsa negativ utveckling och mobilisera nätverket
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Hålla i föräldragrupper/föräldrastöd för familjer med identifierat behov
Trygghetsvandring tillsammans med övriga parter i SSPF vid storhelger (valborg,
midsommar, skolavslutningar)
Kostnad
2 st 0,5 behandlartjänster (plus övertids- eller obersättning vid arbete kväll), ca 600 000 kr/år
OH-kostnader (t.ex. inköp av jackor med tryck, utökade bensinkostnader) ca 10 000 kr/år
Totalt 610 000 kr
•
•

Finansiering och tidsperspektiv:
Ovanstående kan i dagsläget utföras av befintlig personal och påbörjas på kort varsel (med
eventuella justeringar med hänsyn till gällande restriktioner under pandemin). Ingen längre
tid krävs för omvandling av tjänster eftersom nuvarande medarbetare sagt sig villiga att lägga
om delar av sina tjänster till detta upplägg.
Den nuvarande övertaligheten på Råd och stöd, som ger utrymmet till att lägga om och utöka
arbetet är inte planerad att fortskrida under 2022, vilket indikerar en årskostnad fr o m 2022
på ovanstående 610 000 kr.
Förvaltningen bedömer att ca 300 tkr av kostnaderna kan finansieras genom olika statliga
bidrag.
Förvaltningen har i dagsläget ingen färdig finansieringsplan för resterande 310 000 kr.
Beloppet är dock relativt litet sett till hela nämndens ram och det stora värdet i ett utökat
förebyggande arbete att detta bör kunna lösas inom internbudgetarbetet med flera mindre
omprioriteringarar som nämnden beslutar om i mål och budget för socialnämnden 2022.
Förslag 3: En utökad version av förslag 2 inom råd och stöd
Förslag 3 innebär en utökad satsning som bygger på precis samma modell som
ovanstående alternativ, med tillägget att ytterligare en familjebehandlare samt kurator på
Ungdomsmottagningen deltar i det uppsökande arbetet på 25 % av sina tjänster.
Detta förslag innebär, utöver vad som är listat i förslag 2, att medarbetare från Råd och stöd:
* förutom uppsökande arbete på sta’n tillsammans med ungdomsverksamheten två fredagar
i måndagen även går tillsammans med de ideella nattvandrarna ytterligare en fredag, samt
tre lördagar i månaden (3 helger av 4).
* Utökar besöken dagtid på skolor/fritidsgård/platser där ungdomar vistas flera dagar per
vecka.
Under 2021 kan detta utföras delvis med befintliga resurser (av samma anledning som under
förslag 2). Förslaget innebär på samma sätt som förslag 2 en utökning av planerad
bemanning för 2022 med två halvtidstjänster, men därutöver även med utökning av
tjänstegrad för kuratorn med 25 % samt en familjebehandlare med 25 % vardera.
Kostnad:
2 st 0,5 behandlartjänster samt 2 st 0,25 % tjänster motsvarande 1,5 heltidstjänst (plus
övertids- eller ob-ersättning vid arbete kväll), ca 900 000 kr/år.
OH-kostnader (t.ex. inköp av jackor med tryck, utökade bensinkostnader) ca 15 000 kr
Totalt: 915 000 kr
Finansiering och tidsperspektiv:
De delar som utgör samma arbete som i förslag 2 kan i dagsläget som sagt utföras av
befintlig personal och påbörjas på kort varsel. De tillskjutande 2 x 0,25 tjänster som ingår i
förslag 3 är beroende av samtycke från medarbetare, vilket vid tid för den här utredningen
ännu inte är fastställt. Möjligen kan även detta ordnas med kortare varsel.
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610 000 kr löses enligt tidigare beskrivning.
Förvaltningen föreslår att återstående 315 000 kr finansieras genom neddragning av en halv
tjänst inom enheten för råd och stöd, möjligen genom att minska familjeteamet från två
medarbetare till 1,5. Vid en arbetsrättslig process och avveckling av tjänst är tidsperspektivet
minst 8 månader, varför förslag 3 inte kan påbörjas i sin helhet förrän år 2022.
Förslag 4 – Föreningsbidrag och frivilligsamverkan
Förslag 4 bygger på frivilliga krafter som rör sig ute bland unga på kvällar och helger, men
som därtill ibland förstärks med uppsökande medarbetare från råd och stöd.
Samtliga större idrottsföreningar i Knivsta tillfrågas av Vård- och omsorgskontoret där de
som svarar upp och förbinder sig till att ha lagledare/tränare ute på kvällar och helger beviljas
ett extra föreningsbidrag på maximalt 50 000 kr per förening. Lämpligen utformas en
överenskommelse i form av en IOP (idéburet offentligt partnerskap).
För att beviljas detta extra bidrag behöver respektive förening nattvandra mellan t ex 17:0024:00 tio helger under ett år. Detta arbete leds och koordineras av en trygghetskoordinator.
På det viset kan upp emot 60st helger täckas under ett år vilket är ett ”överskott” av helger,
beroende på hur många föreningar som ställer upp. Till det ges koordinatorn även i uppdrag
att utbilda/stötta kommunens nattvandrarförening samt att regelbundet delta avstämningen
av kommunens övergripande lägesbild.
I den här modellen får Knivsta en dubbel uppsättning av från kommunen arbetsledda och
utbildade nattvandrare/fritidsfältare ute på helgerna. En koordinator bör en helg i månaden
även själv delta i nattvandringen samt besöka fritidsgården. Detta i syfte att få kontakt med
ungdomar, fånga in behov och erbjuda stöd på Råd och stöd, vid behov genom utredning av
socialsekreterare. Koordinator ska även varje fredag mellan ca 17:00-18:00 vara med och
starta upp helgens vandrare.
Till den här organisationsformen behöver koordinatorn vara spindeln i nätet som knyter
samman föräldrar, idrottsledare, fritidsgård, polis och socialtjänst. Nämnda koordinator bör
vara socionom, relevant högskoleexamen är ett krav. Funktionen organiseras inom enheten
för råd och stöd.
Observera att råd och stöd – med olika medarbetare – även i detta förslag fortsätter med sitt
nuvarande arbete i form av att:
• Delta i SSPF operativ-möten varannan vecka’
• Ansvariga för att hålla i SSPF individ/nödstoppsmöten, när behov uppstår, för att
bromsa negativ utveckling och mobilisera nätverket
• Hålla i föräldragrupper/föräldrastöd för familjer med identifierat behov
• Trygghetsvandring tillsammans med övriga parter i SSPF vid storhelger (valborg,
midsommar, skolavslutningar)
Kostnad
Utökade föreningsbidrag 300 000kr
Koordinator 600 000kr
Diverse trycksaker, it m.m. 50 000kr
Totalt 950 000kr
Finansiering och tidsperspektiv
Koordinatorstjänsten behöver nyrekryteras, vilket uppskattningsvis betyder att verksamheten
tidigast kan starta upp direkt efter sommaren. Lämpligen bör dock intresset hos kommunens
föreningar undersökas innan rekrytering påbörjas. Realistisk start är därmed 2022.
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

200 000 kr bedöms kunna lösas med olika statsbidrag.
Förvaltningen har i dagsläget inget färdigt förslag för finansiering av kvarvarande 750 tkr.
Besparingen skulle inte kunna genomföras på bekostnad av lagstadgad verksamhet.
Finansiering genom att omvärdera socialnämndens detaljbudget för köpt vård bedöms inte
heller vara tillrådligt.
Icke lagstadgad verksamhet finns inom Stegen, Lyckträffen, Ungdomsmottagningen samt
inom råd och stöds kvarvarande medarbetare i familjeteam samt en medarbetare för
hemmasittare.
Förslag 5 – Inköpt fältverksamhet från Uppsala kommun
Uppsala Ungdomsjour arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar i Uppsala
kommun. Ett alternativ till att Knivsta kommun själva utför fältarbete är att köpa in tjänsten
från Uppsala Ungdomsjour. Förvaltningen har inom ramen för den här utredningen tagit en
första kontakt med Uppsala kommun och fått en beskrivning av vad som skulle kunna ingå,
samt till vilken kostnad. Observera att detta alternativ dock kräver ett avtal med Uppsala
kommun, vilket i dagsläget inte finns. Inget löfte är heller givet från Uppsalas håll, men
socialnämnden kan ge förvaltningen i uppdrag att utreda alternativet närmare.
Då medarbetarna i ungdomsjouren arbetar både dagtid och kvällstid och aldrig ensamma
krävstvå tjänster: en fältsekreterare (socionom/beteendevetare) och en fältassistent
(socialpedagog/ behandlingsassistent).
I detta uppdrag skulle följande kunna ingå:
- Fältarbete/uppsökande arbete dagtid måndag-fredag och kvällstid tisdag-fredag
- Samverkansinsatser inom ramen för SSPF (utifrån identifierade behov)
- Delta i samordning av riktade sociala insatser vid större evenemang
- Skolbesök och fritidsgårdsbesök
- Uppdrag från myndighet kring tex avvikna ungdomar
- Samordnare av nattvandring och volontärsarbete
- Trygghetsvandringar i samband med storhelger/evenemang
Ungdomsjouren har följande arbetstider:
Måndag 8-16, tisdag-torsdag 8-22, fredag 8-24. Därtill extra vid storhelger/evenemang.
Medarbetarna arbetar i schema med antingen dagpass eller kvällspass, där de arbetar två
kvällar i vecka och rullande varannan fredagskväll.
Kostnad:
Motsvarande 2 heltidstjänster (plus övertids- obersättning vid arbete kväll), ca 1 300 tkr/år.
OH-kostnader (t.ex. bilkostnad, telefoner etc) ca 100 000 kr/år
Totalt 1 400 tkr
Finansiering och tidsperspektiv
Eftersom inget avtal är upprättat är det svårt att gissa starttid för ett eventuellt köp av
ungdomsjourtjänst. Rimligen kan det, vid en överenskommelse, starta upp i samband med
2022.
Förvaltningen ser inte att någon av tjänsterna på råd och stöd insatsneutralt kan avvecklas
för att finansiera ungdomsjouren. Detta eftersom råd och stöd för att behålla kopplingen
mellan samarbetspartners fortsatt behöver t ex samverka inom sspf och med skolan och ha
föräldrautbildning med mera.
300 tkr enligt tidigare beskrivning.
Förvaltningen föreslår att ytterligare 550 tkr löses genom att familjeteamet minskas från en
behandlare till två. Vid heminsatser som kräver två behandlare i ett och samma ärende bör
då familjeteam para ihop sig med medarbetaren för hemmasittare.
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Förvaltningen har i dagsläget inget färdigt förslag för finansiering av kvarvarande 550 tkr.
Besparingen skulle inte kunna genomföras på bekostnad av lagstadgad verksamhet.
Finansiering genom att omvärdera socialnämndens detaljbudget för köpt vård bedöms inte
heller vara tillrådligt.
Icke lagstadgad verksamhet finns inom Stegen, Lyckträffen, Ungdomsmottagningen samt
inom råd och stöds kvarvarande medarbetare i familjeteam samt en medarbetare för
hemmasittare.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen förordar alternativ 2 som bygger på en utvecklad samverkan och uppsökande
arbete från råd och stöd.
Förvaltningen förordar inte det liknande, men mer omfattande alternativ 3, eftersom det
skulle framtvinga en minskning på annan tjänst inom råd och stöd. Socialnämnden bör i
dagsläget välja ett alternativ som möjliggör en utökad satsning på det tidiga och
förebyggande arbetet utan att offra insatser för de med större behov. Av samma anledning
föreslås inte heller något av de andra mer kostsamma alternativen. Alternativet med
ungdomsjour från Uppsala kommun bedöms därutöver tappa en del av den betydelsefulla
kopplingen i förvaltningens förordade alternativ: där behandlaren på råd och stöd blir samma
personer som ungdomarna träffat på sta’n eller fritidsgård och skolor.
Uppdraget från socialnämnden handlade om trygghetsskapande åtgärder. Förvaltningen
bedömer att den komplettering som främst behövs till kommunens trygghetsskapande arbete
är det uppsökande, tillgängliggörande och relationsskapande sociala arbetet ute hos
ungdomarna i kommunen. Detta för att ”sänka tröskeln” till att vilja ta emot stöd från
socialtjänsten, men också för att identifiera behov tidigare än vad vi ibland gör idag. Förslag
nr 2 skulle innebära en uppgradering av det tydliga uppdrag om att arbeta förebyggande som
socialnämnden redan gett förvaltningen sedan tidigare.
Förvaltningen konstaterar att kommunens ungdomar i hög utsträckning kan nås dagtid,
genom att förändra och utöka sitt samarbete med skolan och fritidsgårdens
ungdomsverksamhet. Men för att verkligen bredda räckvidden på satsningen, utvidga arbetet
i socialnämndens förebyggande uppdrag och för att också visa fysisk lokalnärvaro ute på
sta’n innehåller förslaget även viss uppsökande verksamhet på helgkvällar. Förvaltningen ser
ett mervärde i att i enlighet med förslaget även utöka kontakten med de ideella nattvandrarna
samt att införa helt nya typer av aktiviteter, såsom tjej- och killgrupper som skulle planeras
och genomföras tillsammans med fritidsgårdens personal.
Förslaget bedöms dessutom kunna påbörjas mycket snart, med redan kända kompetenta
medarbetare som är villiga att gå in i det nya uppdraget. Förslaget kräver efter start ingen
längre uppbyggnadsperiod, vilket såväl egen renodlad fältverksamhet som
föreningsbidragsalternativet skulle kunna innebära. Det föreslagna alternativet är också lätt
att bygga vidare på, eller förändra, om Socialstyrelsens pågående utredning skulle ge
förändrade direktiv för Sveriges socialtjänster framöver.
Socialnämnden kan framöver följa upp arbetet och vid behov välja att utöka och utveckla
satsningen – till exempel genom att föra in delar av upplägget i alternativ 4 med
föreningsbidrag och IOP med idrottsföreningar och nattvandrare i någon form.
_________________________________________________________________________
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Bilaga till Trygghetsskapande åtgärder i centralorten
I den här bilagan redogörs kortfattat för pågående arbete relaterat till tryggheten i Knivsta
kommun. Redogörelsen är inte detaljerad eller komplett men ger en översiktlig bakgrund till
de kompletterande förslagen för socialnämndens verksamheter framåt som beskrivs i
utredningen.
Ansvar enligt reglementet
Kommunstyrelsen har enligt reglementet ett övergripande ansvar för säkerhetsfrågor i
kommunen. ”Säkerhetsfrågor” är dock inte omedelbart översättningsbart med
”trygghetsfrågor” men överlappar till viss del området. Det senare begreppet finns inte med i
kommunens reglemente som klargör ansvarsfördelningen mellan nämnderna. Varje nämnd
kan därför, inom ramen för sitt uppdrag, anses ha ett visst ansvar för att främja tryggheten i
kommunen i de delar som på något sätt är kopplade till nämndens verksamheter och
uppdrag i övrigt.
Pågående trygghetsarbete i övriga kommunala verksamheter
Den här utredningen fokuserar på socialnämndens verksamheter. Mycket kort behöver ändå
här nämnas att Kommunledningskontoret arbetar med trygghetsfrågor genom enheten för
säkerhet och beredskaps arbete externt och internt och genom folkhälsosamordnarens
funktion som bland mycket annat samordnar den breda rapporteringen och analysen av den
kommungemensamma lägesbilden varje vecka. Kommunledningskontoret administrerar
även samverkansforumet kommun/polis/räddningstjänst där även
Samhällsbyggnadskontoret, Utbildningskontoret, Kultur- och fritidskontoret samt Vård- och
omsorgskontoret representerar kommunen. Medborgardialog vartannat år fångar in
kommuninvånarnas upplevda trygghet.
Samhällsbyggnadskontoret arbetar med de fysiska trygghetsfrågorna i såväl stadsplanering
som genom åtgärder efter identifierade problem. Utbildningskontoret har en självklart viktig
förebyggande roll, och har bland annat även en sammankallande funktion i flera av SSPFs
grupper.
SSPF står för Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid. SSPF:s uppdrag är att arbeta gemensamt
med förebyggande arbete, se tendenser och fånga upp ungdomar med riskbeteende.
Genom att skapa en gemensam lägesbild och koordinera aktiviteter för att uppnå en
gemensam målbild. SSPF består av en strategisk grupp och en operativ grupp. Vid
individärenden samlas SSPF individ. Styrgrupp för SSPF är ledningsgrupp för samverkan
kommun – polis – räddningstjänst.
Kultur- och fritidskontoret ingår i samverkansforumen och arbetar aktivt med trygghetsfrågor
genom sin ungdomsverksamhet både på individ- och grupp- och samhällsnivå. Efter att
pandemin inneburit en stängd fritidsgårdslokal har Kultur- och fritidsverksamheten också
uppsökande verksamhet utomhus på tre kvällar i veckan samt har bland annat en
pilotverksamhet i Alsike där nattvandrande föräldrar får låna en lokal för viss verksamhet.
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Eftersom en del av ungdomar som stökar i Knivsta är hemmahörande i Uppsala har även
kontakter nyligen tagits med ungdomsjouren i Uppsala.
Trygghetspaketet med mera
Kommunstyrelsen har antagit ett trygghetspaket innehållande tio åtgärder/åtgärdsområden
(KS-2020/163). I de ärenden som listas nedan har kommunledningskontorets handläggare
utrett Trygghetspaketet samt motioner och ledamotsinitiativ med koppling till trygghetsarbete.
KS-2020/229 Trygghetspaket – rapport 1
KS-2020/554 Trygghetspaketet – möjlighet till kameraövervakning på offentliga platser
KS-2020/555 Kameraövervakning som brottsbekämpande och trygghetsskapande åtgärd i
Knivsta kommun (bakgrundsrapport)
KS-2020/660 Trygghetspaket – samverkan, individstöd och trygghetsvandringar
KS-2019/771 Motion 2019:06 från Monica Lövgren och Hans Nyberg (SD) - Utred
kameraövervakning och patrullerande vakter i centrala Knivsta
KS-2019/829 Motion 2019:09 från Pontus Lamberg (KD) - Ett tryggare Knivsta
KS-2020/818 Ledamotsinitiativ från Lennart Lundberg (KNU) - Tillfälliga ordningsvakter i
Knivsta centrum
Kommunledningskontoret har till kommunstyrelsen lyft behovet av en trygghetssamordnare
för att kunna utveckla trygghetsarbetet vidare.
Trygghetsfrämjande arbete från allmänheten
Den enskilde förälderns insats för en upplevd trygghet för unga är stor. Många föräldrar tar
ansvar, genom att ha uppsikt över var ungdomen befinner sig, vid behov samverka med
andra föräldrar och vissa ingår i de idrottsföreningar som finns ute på gatorna på fredag- och
lördagskvällar som ”nattvandrare” både i Knivsta och Alsike. Nattvandrarna skickar in en
rapport vid genomförda nattvandringar till polisen och kommunens folkhälsosamordnare.
Dessa distribueras bland annat till enheten för säkerhet och beredskap och läses även i
samband med att lägesbilden stäms av varje vecka.
Trygghetsfrämjande arbete inom socialnämndens verksamheter
Socialtjänstens arbete med att förhindra att barn och unga far illa är en viktig grundpelare i
ett tryggt samhälle. Att tidigt få kännedom om individer som löper risk för att utveckla allvarlig
kriminalitet är en lika viktig del av uppdraget som att verka för att den som utsatts för brott får
stöd och hjälp. Arbetet mot missbruk och beroende – både direkt i form av behandling för
den vuxne, men också i form av stöd till familjen och den missbrukandes barn - är också ett
tydligt brottsförebyggande arbete i och med kopplingen mellan våldsbrott och
missbruksproblematik.
I Knivsta finns socialtjänsten dessutom representerad på Familjecentralens tidiga
föräldraskapsstöd och såväl öppenvården som myndighetsenheterna utvecklar fortlöpande
sitt arbete mot våld i nära relationer.
Samhällsplanering
Ett exempel på socialtjänstens delaktighet i skapandet av ett tryggt Knivsta är att kommunen
i framtagande av Stadsutvecklingsstrategin Knivsta 2035 inkluderar samtliga kontor i
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tjänstemannaförslaget som går till politisk beredning. Detta görs för att få med samtliga
perspektiv – även socialtjänstens - i samhällsbygget.
Stöd till brottsoffer
Knivsta har - liksom Uppsala, Håbo, Älvkarleby, Tierp, Heby och Östhammar - en
överenskommelse med Brottsofferjouren i Uppsala för att erbjuda brottsdrabbade, anhöriga
och vittnen kostnadsfritt stöd och information, hjälp i kontakten med myndigheter och
försäkringsbolag, stöd under eventuell rättegång med mera. Stödet erbjuds på flera språk.
Medling
I samverkan med Uppsala ungdomsjour erbjuds även medling. Medling är ett frivilligt möte
efter en brottshändelse eller en konflikt. I medlingen möts den som begått ett brott och den
som utsatts för ett brott. Det kan i flera fall vara en viktig väg vidare för båda parter.
SSPF
Vård- och omsorgskontoret är representerat i varje nivå inom SSPF-samverkan.
På grund av stor personalomsättning inom enheten för barn och unga har implementeringen
av SSPF-individ haltat tidigare. Under 2020 togs ett omtag, som först återigen försenades på
grund av situationen med covid-19, men som utvecklats under hösten. Även på den
operativa och strategiska nivån inom SSPF-samverkan har barn och unga-enhetens
deltagande utvecklats markant under senare halvan av 2020 och bedöms av samtliga
inblandade som mycket välfungerande.
Samverkan socialtjänst-skola
En samverkan mellan socialtjänst och skola påverkar trygghetsområdet eftersom det både
innebär en kontinuerligt uppdaterad gemensam lägesbild, men också gör att kontaktvägarna
är enkla och upparbetade i alla lägen och att flera perspektiv enkelt kan inhämtas på samma
gruppering av ungdomar eller av en speciell situation.
Sedan sommaren 2020 finns en förtätad strategisk samverkan mellan överordnade chefer
inom Utbildningskontoret och myndighetschef samt utförarchef från Vård- och
omsorgskontoret avseende samverkan framåt generellt och utveckling inom psykisk hälsa
barn och unga specifikt. Grundskolechef och områdeschef för myndighetsområdet kommer
framöver att ha avstämnings- och planeringsträffar ett par gånger per termin. Detta bidrar till
samsyn avseende styrning, riktning och delmål.
På den taktiska nivån deltar sedan senhösten 2020 enhetschef för Barn och unga på
rektorskollegium 1-2 ggr per termin för kunskapsutbyte och uppdaterade överenskommelser
på mer konkret flödesnivå. Under 2021 är liknande upplägg inplanerat även avseende
förskolans område.
På operativ nivå utses under vintern 2020/2021 en socialsekreterare per skola för att bygga
relation och allians mellan socialsekreterare/lärare/rektor/elevhälsa lokalt för varje skola. När
det finns ett känt ansikte att rådfråga och ha kontakt med i svåra frågor underlättas
samverkan, vilket kommer den unge till godo. Målsättningen inkluderar ett utvecklat
deltagande från skolan i socialtjänstens utredningar men också att barnens behov förmedlas
till oss i ett tidigare skede och att föräldrar motiverats till ansökningar istället för att det går
vidare till orosanmälningar.
Från ungdomsmottagningen besöker kuratorn högstadieklasser och från enheten för råd och
stöd håller familjebehandlare återkommande i föreläsningar i högstadieklasser i Knivsta med
fokus på beroendefrågor.
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Närvårdssamverkan för hemmasittande
Socialnämndens förebyggande satsning inom råd och stöd har under senare år bland annat
inneburit en utökad samverkan med skolan kring hemmasittande barn och ett utvecklat
familjebehandlande stöd för målgruppen. Från den lokala tjänsteledningen inom HSVO finns
sedan 2020 ett utökat uppdrag att tillsammans med även regionen utveckla en modell från
tidig upptäckt till rätt anpassat stöd från antingen skola/socialtjänst/region ihop med
föräldrarna. Denna modell är fortsatt under utveckling.
Samverkan med Heby kommun
Råd- och stöd har en inplanerad pilotgrupp av ”Children’s program” tillsammans med Heby
kommun i maj 2021. Modellen vänder sig till familjer med missbruksproblematik och har
evidens för att det förebygger framtida problem hos barnen.
Planerad samverkan socialtjänst – nattvandrare
Råd och stöd kommer att genom sina ungdomsbehandlare genomföra ett utbildningstillfälle
med de nattvandrande föräldrarna i Knivsta. I dagsläget är det ett engångstillfälle som är
inplanerat, men därefter finns möjlighet till fortsatt samarbete i någon form. Se utredningen.
Planerad samverkan socialtjänst - kultur och fritid
Det finns en samsyn mellan kontoren att samverkan behöver öka mellan Kultur- och
fritidskontorets ungdomsverksamhet för kommunens ungdomar. Under pandemin har det
inte ännu varit möjlighet att få igång detta, men det finns möjligheter framåt. Se utredningen.
__________________________________________________________
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Handläggare
Ekaterina Widén
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
2021-04-15

Diarienummer
SN-2021/4

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning per sista mars för Socialnämnden 2021
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista mars 2021.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens prognos per sista mars visar ekonomi i balans. De flesta verksamheter har
vissa förändringar sinsemellan.
Bakgrund
I den av Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2021 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.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2021-04-15
Ekonomisk uppföljning per mars 2021
Uppföljningsmall 2021
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

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

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

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

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

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

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Ekonomisk uppföljning för
Socialnämnden

Antagen av Socialnämnden
Mars månad 2021

Innehållsförteckning
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Inledning
I den av Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2020 uppdras nämnderna att motta
ekonomisk uppföljning 6 gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till
nämnderna första gången per februari och sista per oktober, uppföljningstillfällena innefattar
även ett delårsbokslut per sista augusti. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen ska
anmälas till kommunstyrelsen.
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Drift
Prognosen för Socialnämnden per sista mars är oförändrad och visar på totalen en ekonomi i
balans.
Verksamheter med en oförändrad eller marginell förändrad prognos är följande:
•
•
•
•
•
•
•

Nämnd- och styrelseverksamhet
Förebyggande verksamhet SoL
LOV - hemtjänst och delegerad HSL
Ifo öppenvård och stöd
Ifo vård och stöd institution/annat boende
Ifo, ekonomisk bistånd
Arbetsmarknadsåtgärder

Den största förändringen i prognosen har skett mellan verksamheterna Vård & omsorg i ordinärt
boende övrigt och Vård & omsorg i särskilt/annat boende, där en budgetteknisk justering har
skett. Detta gjordes för att den inlästa prognosen per verksamhet ska bättre stämma överens med
den faktiska utfallets fördelning mellan verksamheterna. Förutom det har prognos för externa
köp av särskilt/annat boende utökats med anledning av ett nytt köp på 6 månader motsvarande
0,4 miljoner. Budgeten var snävt hållen från början och inräknad buffert räcker inte för nya
biståndsbeslut.
Prognosen för Insatser LSS i ordinärt boende har förbättrats med 0,6 miljoner, vilket beror på
minskat köp av daglig verksamhet i andra kommuner i samband med att brukare flyttat till
boenden i Knivsta och därmed också ny bedömning av buffertbehov för externa köp framåt.
Insatser LSS i boende med särskild service visar på en försämrad prognos med 0,6 miljoner
jämfört med februari. Detta beror på en förlängd och en omflyttat boendeplats från SoL-blocket.
För ett flertal boendeplatser pågår nu omförhandling av ersättningsnivå, vilket innebär en extra
osäkerhetsfaktor i verksamhetsområdets prognos. I nuvarande prognos har ingen
ersättningshöjning räknats med ännu.
Prognos för färdtjänst och riksfärdtjänst har försämrats med 0,3 miljoner och beror på en
justering av personalkostnader från andra verksamheter.
Prognos för Flyktingmottagande har förbättrats med 0,3 miljoner sedan föregående prognos.
Anledningen till detta är en utebliven kostnad som utreds just nu, där enheten valt att minska den
beräknade kostnaden i prognosen till hälften.
Osäkerhetsfaktorer
Socialnämnden har starkt omvärldsberoende verksamheter där enskilda individers behov kan
påverka resultatet med flera miljoner kronor både positivt och negativt. Som tidigare beskrivet är
den kvardröjande pandemin i år en extra osäkerhetsfaktor. Det finns t ex inga nationella signaler
om att möjligheten för återsökningar av kostnader för skyddsutrustning m m kommer att finnas i
år, så som det fanns förra året. Ändå utgör sådant fortsatt höga kostnader för verksamheterna,
liksom utökade personalkostnader vid symptom. Det finns också oro för en eventuell vård- och
stödskuld, vilket inte budgeterats. Å andra sidan kan utdragna pandemieffekter innebära att vissa
verksamheter får lägre volymer - och därtill kostnader - än vad som budgeterats och det kan
fortsatt komma nya besked om nya statliga ersättningar framöver.
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Det ostabila läget på enheten Barn och unga är i sig kostnadsdrivande och det är efter mars inte
säkert att enhetens behov av inhyrd personal kommer att stanna vid det som är medtaget i
prognosen.
I denna ekonomiuppföljning har förvaltningen sammantaget utgått ifrån att året kommer att
innebära en långsam och successiv återgång till en nästan normal verksamhet inom hela
nämndens område. Samtliga budgetansvariga chefer är kostnadsmedvetna och den samlade
bedömningen är att socialnämnden vid årets slut, trots osäkerhetsfaktorerna, bör kunna ha en
ekonomi i balans.
Bokslutsreglering
Volymer för insatser enligt LSS och SFB understiger den budgeterade nivån och
bokslutsregleringen har justerats från föregående prognos med -0,3 miljoner kronor och ligger nu
på -1,6 miljoner kronor.
Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)
Tillägg
och
avdrag
2021

Prognostiserad
nettokostnad
2021

Prognostiserad
budgetavvikelse
2021

1 250

1 250

0

3 033

4 149

3 595

554

-LOV - hemtjänst och
delegerad HSL

38 560

37 610

36 880

730

-Vård & omsorg i ordinärt
boende övrigt

26 282

23 175

22 662

513

-Vård & omsorg i särskilt/
annat boende

96 871

88 307

36

91 342

-2 999

-Insatser LSS i ordinärt
boende

29 487

34 552

-1 638

31 748

1 167

-Insatser LSS i boende med
särskild service

39 054

38 207

38 174

33

Färdtjänst och riksfärdtjänst

5 912

3 657

3 975

-318

Nämndens verksamheter

Nettokost
nad 2020

Budget
2021

1 368

Effektiviseringsbeting
Nämnd- och
styrelseverksamhet
Vård och omsorg enligt SoL
och HSL
-Förebyggande verksamhet
SoL

Vård och omsorg enligt lss
och SFB

Individ och familjeomsorg
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-Ifo öppenvård och stöd

22 106

27 075

-Ifo vård och stöd
institution/annat boende

35 464

33 599

-Ifo, ekonomisk bistånd

8 621

8 403

Flyktingmottagande

6 324

Arbetsmarknadsåtgärder
Summa socialnämnd

27 991

-915

36

33 204

431

108

8 409

102

1 493

791

702

2621

3 446

3 446

0

315 702

304 924

303 466

0
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Investeringar
Investeringsmedel för verksamhetssystem VoO planeras att förbrukas i maj-juni 2021. Det finns
ännu inga planer på att använda de övriga investeringsmedel.
Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr)
KFinvesterings
ram 2020

Tillägg
investerings
ram 2020

Utgift
investering
2020

Prognos
utgift
investering
2020

Prognos
avvikelse
investering
2020

Inventarier

100

0

0

0

100

Digitalt arkiv

200

0

0

0

200

Digitalisering - innovation

1000

0

0

0

1000

Verksamhetssystem VoO

0

1000

0

1000

0

Summa Socialnämnd

0

1000

0

1000

0

Investerings-projekt
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Socialnämnden 2021
DRIFTBUDGET

Nettokostnad i tkr

Beskrivning av vilka verksamheter som ingår i varje rad

Effektiviseringsbeting

Nämnd- och styrelseverksamhet

Nämndens sammanträden samt sekreterare

Vård och omsorg enligt SoL och HSL
-Förebyggande verksamhet SoL

-LOV - hemtjänst och delegerad HSL
-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt

-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende

Lyckträffen (bland annat SoL äldre) och Stegen (socialpsykiatri, sysselsättning och arbetsstöd)
Samtliga kostnader som belastar den hemtjänst och delegerad HSL som inryms i LOV. Både egenregi och privata
utförare.
Boendestöd socpsykiatri, kontaktpersoner äldre och socialpsykiatri, trygghetslarm, nattpatrul och hjälpmedel.
Även en del av sjuksköterskeinsatser och rehab ingår här.
Särskilt boende och korttidsboende. Både egenregi och privata utförare.

Vård och omsorg enligt lss och SFB
-Insatser LSS i ordinärt boende
-Insatser LSS i boende med särkild service

Personlig assistans, Daglig verksamhet, ledsagning, kontaktpersoner, korttidsvistelse, hjälpmedel
Boende med särskild service, både gruppbostäder och servicebostäder. Egenregi Tegelparken och privata
utförare.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Samtliga kostnader kring färdtjänst och riksfärdtjänst.

Individ och familjeomsorg
-Ifo öppenvård och stöd

-Ifo vård och stöd institution/annat boende
-Ifo, ekonomisk bistånd

Flyktingmottagande

Fröhusets familjecentral, satsningarna inom Råd och stöd för hemmasittare samt familjeteam/hemma-hos,
Familjebehandling, Missbruksvård, samarbetssamtal
Stödboendet i Knivsta, stödboendeplaceringar, HVB-hemsplaceringar, SIS-placeringar
Ekonomiskt bistånd
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.
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