KALLELSE
2020-02-20

Sammanträde med socialnämnden
Dag och tid:
Plats:

Torsdag 27 februari, kl. 8.30.
Kommunhuset, sal Kvallsta.

Förhinder: Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta
meddelande om förhinder till josefin.lindstrom@knivsta.se.

Dagordning
1. Upprop
2. Justering av protokoll
3. Godkännande av dagordning samt cirkulerande av delegationsbeslut

Informationsärenden
4. Utbildningspass – Brukarmedverkan och delaktighet
Lisa Bouveng, områdeschef utförare, informerar.
5. Aktuellt från förvaltningen
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Statsministerns besök (Lisa Bouveng, områdeschef utförare)
Återkoppling stölder (Lisa Bouveng, områdeschef utförare)
Råd och stöd (Lisa Bouveng, områdeschef utförare)
Rekrytering områdeschef (Catrin Josephson, socialchef)
Barn och unga (Catrin Josephson, socialchef)
Nytt verksamhetssystem (Emir Subasic, administrativ chef)
Gemensam sekretessutbildning (Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef)
Knivstaförslag om anhörigstödjare (Catrin Josephson, socialchef)

Beslutsärenden
6. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämnden 2019
SN-2020/6
Tjänsteskrivelse 2020-02-07
Socialnämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2019, förslag 2020-02-12
Handläggare: Catrin Josephson, socialchef, och Ekaterina Widén, förvaltningsekonom

7. Uppföljning av socialnämndens interna kontrollplan 2019
SN-2020/57
Tjänsteskrivelse 2020-02-06
Uppföljning av socialnämndens interna kontrollplan 2019, 2020-02-06
Handläggare: Karin Allard, verksamhetscontroller
8. Svar på motion 2019:08 från Pontus Lamberg (KD) – Mer trygghet inom
hemtjänsten
SN-2019/363
Tjänsteskrivelse 2020-02-04
Motion 2019:08 från Pontus Lamberg (KD) – Mer trygghet inom hemtjänsten
Handläggare: Lisa Bouveng, områdeschef utförare
9. Anmälan av delegationsbeslut
-

Lista över diarieförda delegationsbeslut 2020-01-22–2020-02-19.
Protokoll från socialnämndens individutskott 2020-01-30.
Protokoll från socialnämndens individutskott 2019-02-13.
Delegationslista ur Siebel; beviljade insatser SoL, LSS, färdtjänst 2020-01-01–202001-31.
Delegationslista ur Procapita; IFO-beslut 2020-01-01–2020-01-31.

Lista över diarieförda delegationsbeslut 2020-01-22–2020-02-19 ingår i utskicket. De andra
delegationslistorna cirkulerar under sammanträdet, förutom protokollen från socialnämndens
individutskott på grund av sekretess.

Välkomna
Kerstin Eskhult, ordförande
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Handläggare
Ekaterina Widén
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
2020-02-07

Diarienummer
SN-2020/6

Socialnämnden

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämnden 2019
Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämndens
verksamheter.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorerna för
kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens bokslut 2019 visar ett underskott på 29,3 miljoner. Verksamhetsberättelse
och årsbokslut, se bilagor.
Bakgrund
Nämnden är ålagd att redovisa verksamhetsberättelse och årsbokslut per december månad.
Ekonomisk konsekvensanalys
Socialnämnden redovisar ett underskott på 29,3 miljoner för 2019. Underskott finns inom
verksamheterna nämndkostnader, flyktingmottagande, LOV - hemtjänst och delegerad HSL,
Vård och omsorg enligt LSS och SFB, Färdtjänst och riksfärdtjänst och Individ- och
familjeomsorg, vård och stöd. Överskott finns inom verksamheterna
Arbetsmarknadsåtgärder, Vård och omsorg enligt SoL och HSL, Förebyggande verksamhet
och Individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd.
Se bilaga för övrig ekonomisk analys.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Catrin Josephson
Socialchef

Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Revisorerna
Ekonomichef
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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. När en verksamhet inte
förväntas ha en ekonomi i balans ska verksamheten enligt kommunens rutiner ta fram en
handlingsplan för budget i balans, vilken kan innehålla aktiviteter som leder till
kostnadsminskningar som berör barn.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Barnets bästa tillvaratas i den verksamhet som möter barn.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Inga kända

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

Nej

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

Socialnämndens
verksamhetsberättelse årsbokslut 2019

Diarienr
SN-2020/6

Nämndens uppdrag
Socialnämnden ansvarar för hälso- och sjukvård, äldreomsorg, insatser för personer med
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, färdtjänst och riksfärdtjänst, flyktingmottagande samt
arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den verksamhet som en
kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som kommunfullmäktige beslutar om att
kommunen ska genomföra.
En övervägande del av nämndens uppdrag är lagstadgat. Inom hälso- och sjukvården avgörs
ansvarsfördelningen mellan Knivsta kommun och region Uppsala inte enbart av hälso- och
sjukvårdslagstiftningen utan även av de länsövergripande överenskommelser som finns för området.
Inom övriga delen av nämndens uppdrag utgörs den tongivande lagstiftningen främst av
socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt
tvångslagstiftningen: lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM) med flera.
Vård- och omsorgskontoret är socialnämndens tjänstemannaorganisation i Knivsta och leds av
socialchef som även är verksamhetschef för hälso- och sjukvård.

Omvärldsbevakning
Året som gått
Socialtjänsten och hälso- och sjukvården är en reflektion av samhällsutvecklingen. Det leder till att
socialnämndens verksamhetsområde hela tiden förändras, målgrupper förändras och därmed vilka
behov som behöver tillgodoses enligt lag. Kraven på Socialnämndens verksamheter är därmed att
kunna förändra verksamheter och arbetssätt i takt med omvärlden.
En stor förändring i omvärlden som påverkat socialtjänsten är reformeringen av Arbetsförmedlingen
som pågått under 2019 och kommer att fortsätta fram till 2021, samtidigt som inriktningen redan
ändrats till att främst erbjuda ett digitalt serviceutbud. Förändringarna har gått fort och kommunens
samverkan med myndigheten har varit kraftigt påverkad under hela året i och med att
arbetsförmedlingen behövt prioritera utbetalningar av ersättningar framför såväl individuellt stöd som
samverkan. För att säkerställa att kommuninvånarna ändå får tillräckligt med stöd är det extra viktigt
för socialtjänsten att hitta nya arbetsformer som fungerar utifrån de nya förutsättningarna. Här ligger
samverkansinsatsen ”En väg in flera vägar ut” rätt i tiden, som finansieras av samordningsförbundet
och har som målgrupp de som står långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av särskild
kartläggning och coachning. Remisser kan förutom från kommunen själv även komma från
försäkringskassan, Region Uppsala och arbetsförmedlingen. Insatsen, som gjorde ett omtag under
hösten 2019, fortsätter även under år 2020 och 2021.
Även det arbete som yrkessamordnare inom socialnämndens verksamhet ”Stegen” utför för personer
med psykisk funktionsnedsättning blir extra viktiga i det här sammanhanget samt det numera
avslutade projektet ”ungdomssatsningen” som inneburit ett ökat fokus i arbetsmarknads-enhetens
arbete med de unga, ofta efter att studie- och yrkesvägledare lotsat den unge dit. Delar av arbetet har
nu implementerats i den ordinarie verksamheten.
En annan samverkanspart som i stor utsträckning påverkar kommunen är Region Uppsala. Det märks,
framför allt inom hemsjukvården och särskilt boende, att allt mer sjuka och vårdkrävande patienter
skrivs ut från slutenvården med ibland stora utbildningsinsatser och ökad bemanning som följd. Under
året har förvaltningens organisation utmanats, men ändå lyckats lösa de uppkomna situationerna med
egen bemanning – och extra nyttjande av egna vikarier. Mot slutet av året var dock den egna
organisationens bemanning så ansträngd av flera extra vårdkrävande individer att utskrivningsklara
patienter behövde erbjudas externt köpt plats, trots tom lägenhet på Estrids gård. Förvaltningen
befarar att sådant kommer att ske allt oftare framöver, och varje sådant tillfälle är inte bara negativt för

den enskilde kommuninvånaren utan innebär också förhöjda kostnader för kommunen vid köp av
extern vårdplats.
Socialnämndens stödboende har ställt om från att nästan uteslutande ha varit ett boende för
ensamkommande ungdomar till att ta emot en mycket heterogen målgrupp avseende såväl ålder som
problembild såsom ensamkommande med enbart litet stödbehov till missbruk eller psykisk ohälsa eller
funktionsnedsättning. Förändringen har fallit väl ut. Verksamhetens bredd är fördelaktig ur ett
brukarperspektiv eftersom det möjliggör att bo kvar i Knivsta. Bredden är även viktig ur ett
kostnadseffektiviseringsperspektiv eftersom flertalet externa vårdvistelser på HVB-hem har kunnat
undvikas eller avslutas i och med detta. I och med den förändrade målgruppen har personalen
kompetensutvecklats med utbildning inom psykiatri.
På Estrids gård har heltid som norm införts under året, som ett pilotprojekt inom ramen för det större
omställningsarbete i kommunen som beslutats av kommunstyrelsen. Förändringen har inneburit en
stor utmaning i att få tillräcklig bemanning på morgnar och kvällar utan att höja verksamhetens
kostnader eller försämra arbetsmiljön. Estrids gård har dock lyckats genomföra detta..
I samband med övergång till heltid som norm infördes även Time Care på Estrids gård, för
systematiserad schemaläggning. Även hemtjänsten har infört Time Care under året vilket blir en hjälp i
det arbete kring maximerad produktivitet som nyanställd enhetschef nu gör ett omtag i.
Under 2019 upphandlades Mathem för beställning av mat till brukare inom hemtjänsten, som ett led i
effektivisering genom digitalisering.
Som ett resultat av upphandling enligt LOU har gruppbostäderna Dadelvägen och Lyckåsen, samt det
särskilda boendet Vilhelms gård fått nya utförare. Sedan 1 april 2019 drivs Dadelvägen och Lyckåsen
av Nytida AB och I juli 2019 tog Vardaga över driften av Vilhelms gård. Vård- och omsorgskontoret har
haft en samordnande funktion i dessa verksamhetsövergångar. Avtalen med de nya företagen har
inneburit en del förändringar gällande hälso- och sjukvårdsinsatser. De nya utförarna ansvarar för
hälso- och sjukvård kl 07.00-22.00, medan ansvaret nattetid ligger hos enheten för hemsjukvård och
rehabilitering.
1 mars 2019 köpte Attendo upp Hemtjänstkompaniet som under LOV drivit hemtjänst i Knivsta
kommun. För de individer som haft hemtjänst via Hemtjänstkompaniet har bolagsköpet inte inneburit
några större förändringar eftersom samma personal fortsatt att arbeta i Attendos regi.
Ramupphandling av enstaka platser på äldreboenden har genomförts enligt LOU och avtal har
tecknats med Vardaga och Norlandia som under första halvåret 2020 (senare än tidigare meddelat)
öppnar var sitt äldreboende i privat regi i Knivsta kommun.
Organisatoriska förändringar inom Vård- och omsorgskontoret
Vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp består sedan slutet av föregående år av fem chefer. Av
dessa har fyra bytts ut under de senaste fjorton månaderna och två – inklusive socialchef – sedan
sommaren 2019. Den nya ledningen har inneburit ett förändringsarbete av den ekonomiska styrningen
och ledningen, vilket bland annat påverkar arbetsprocesserna framåt så att underställda chefer i högre
utsträckning är delaktiga i de analyser av måluppfyllelser och ekonomi som sedan aggregeras till
nämnd. Även kartläggning av nuläge och analys av behoven framåt har varit ett stort fokus för den nya
ledningen.
En annan förändring är att det sedan årsskiftet 2018/2019 finns en avdelning för kvalitet och
utveckling. Där har det samlats funktioner som tidigare varit direkt underställda socialchefen eller
organiserade under kommunledningskontoret för att bättre samordna och tydliggöra stödet. Mot slutet
av året genomfördes ytterligare organisationsförändringar: En mindre förändring genom att samla
administrativa funktioner i avdelningen för system och administration och en större förändring genom
att samla hemsjukvården, hemrehabiliteringen och hemtjänsten i en enhet. Förändringarna har
inneburit besparingar i form av två indragna tjänster och bedöms som helhet förbättra den interna
samverkan och öka förutsättningar för såväl effektivitet som flexibilitet i arbetssätt.
För enheten barn och unga inom myndighetsområdet är 2019 ett år som präglats av hög
personalomsättning och fortsatt mycket hög andel inhyrd bemanning, däribland inhyrd enhetschef som

dessutom enbart varit anställd på deltid. Nyanställd enhetschef är på plats mot slutet av januari 2020,
och det är av fortsatt hög prioritet att arbeta för en stabil enhet för barn och unga, både ur ett
arbetsgivarperspektiv, kvalitets- och utvecklingsperspektiv, samt ett kostnadseffektivt perspektiv.
Även sjuksköterskebemanningen har periodvis varit mycket ansträngd under året med ofta inhyrd
bemanning och mot slutet av året påbörjades upphandling av beredskap nattetid för att uppnå ökad
kontinuitet.

Kvalitetsberättelse enligt SOSFS 2011:9
Arbete som bedrivits med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet

Översyn av riktlinjer och rutiner för hälso- och sjukvård har genomförts under året i syfte att förtydliga
nämndens övergripande principer för hälso- och sjukvård över alla verksamheter.
Arbetet har mynnat ut i en övergripande riktlinje för hälso- och sjukvård.
Förfrågningsunderlag för LOV hemtjänst har reviderats i syfte att tydliggöra kraven för samtliga LOVutförare.
Kvalitets- och utvecklingsavdelningen har genomfört översyn av arbetet med avtals/verksamhetsuppföljningar i samverkan med verksamhetscontrollers på kommunledningskontoret.
Arbetet har mynnat ut i gemensamt underlag för avtals- och verksamhetsuppföljningar.
Uppbyggnad av digitaliserat kvalitetsledningssystem i Stratsys enligt SOFS 2011:9 har påbörjats
under hösten. I ledningssystemet upprättas processer och rutiner av kvalitets- och
utvecklingsavdelningen i samarbete med områdena myndighet och utförare. Samtliga medarbetare i
Vård- och kontorets verksamheter kommer framöver att ha tillgång till ledningssystemet via intranätet.
Estrids gård hade under perioden mars till augusti haft en verksamhetsutvecklare, som arbetade med
kvalitetsarbete utifrån kvalitetsmål och verksamhetsbehov.

Åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet

Systematiskt arbete med avvikelser och Lex Sarah har inneburit att allt fler avvikelser och
missförhållanden rapporteras och åtgärdas. Arbetet har också inneburit ett behov av revidering av
både avvikelseriktlinjen och Lex Sarah-rutinen i syfte att förtydliga och förenkla arbetet med
avvikelserapportering, utredning, åtgärder och uppföljning. En särskild redovisning av årets sociala
avvikelser och Lex Sarah sker till nämnden årligen. Redovisning av hälso- och sjukvårdsavvikelser
och Lex Maria sker i den årliga patientsäkerhetsberättelsen.

Resultat som har uppnåtts i det systematiska kvalitetsarbetet

Den fördjupade uppföljningen av nämndens stödboende, som genomfördes under våren 2019, gav ett
gott resultat med några få utvecklingsområden, såsom behov av att utveckla synpunkts- och
klagomålshantering samt implementering av kommande reviderad avvikelserutin. Dessa
utvecklingsområden är något som gäller för hela Vård- och omsorgskontoret och arbetet kommer att
fortsätta under 2020. Stödboendet har under våren haft tillsyn av IVO (Inspektionen för vård och
omsorg), där det kom upp en brist, att verksamheten inte kontrollerade registerutdrag för personalen i
nattpatrullen, som stöttar stödboendet nattetid. Ny rutin infördes för att säkerställa att all berörd
personal kontrolleras framöver.

Framtiden
Knivsta delar övriga kommuners framtidsutmaning att leverera vård omsorg, stöd och service till en
befolkning där de kostnadsdrivande åldersgrupperna ökar snabbare än den arbetsföra befolkningen.
Knivsta är den kommun i länet som har den största demografiska utmaningen med en åldersgrupp av
80+ som beräknas öka med nästan 43 % mellan år 2019 och 2025.

Därtill finns Knivsta kommun i en region där det är allt svårare att rekrytera personal med adekvat
utbildning, främst inom socialsekreterar- och sjuksköterskeyrkena men även i allt högre grad
avseende undersköterskor. Socialnämnden i Knivsta står dessutom i en situation av kraftigt
underfinansierade verksamheter när man går in i det nya året. Införande av digitala tjänster och nya
arbetssätt över olika verksamhetsgränser kan på sikt vara en del av lösningen att antalet medarbetare
inte behöver öka trots den demografiska utvecklingen. Detta behöver därför bli en allt högre prioritet
för Vård- och omsorgskontoret. Ambitionen är att hitta vägar där kommuninvånarna inte upplever en
försämrad service, men det kommer också att vara viktigt med en kommundialog kring vad som är
”rätt” servicenivå för Knivsta kommun, utifrån våra givna förutsättningar.
Förvaltningen kommer även kontinuerligt att se över att utbudet av insatser på hemmaplan på ett
adekvat sätt matchar det behov som framkommer i myndighetsutövningens utredningsarbete. I dag
köps fortfarande många tjänster externt från annat håll i Sverige. Med ökande volymer i en växande
kommun bör det framöver i en allt högre utsträckning bli mer gynnsamt ekonomiskt att ha lokala
insatser i blandade driftsformer som inkluderar egenregi.
Som ett led i förändrad ekonomistyrning och rapportering har förvaltningsledningen tagit fram ett större
antal utvalda volym- och nyckeltal som kommer att följas framöver och som blir en viktig grund för
korrekta verksamhetsanalyser och planering framåt. I såväl målstyrningsarbetet som kvalitetsledning
bedöms därutöver implementeringen av verksamhetssystemet Stratsys underlätta arbetet framöver.
Vardagas och Norlandias nya äldreboenden kan möjliggöra för Knivstabor att få bo kvar i kommunen
vid tillfällen när Estrids gård eller Vilhelms gård inte har lediga platser vid tid för inflytt. Förvaltningen
har dock en oro för att överetableringen av äldreboenden i kommunen kan innebära en ökning i
antalet ansökningar om äldreboende från personer i andra kommuner och därmed medföra högre
kostnader än vad som är medräknat i budget. De nya äldreboendena kan också bidra till högre
kostnader för färdtjänst och hjälpmedel än beräknat, samt en ökad konkurrens om
omvårdnadspersonal. Förvaltningen ser därför sammantaget ett stort behov av att dels fortsätta arbeta
för att vara en attraktiv arbetsgivare och dels att systematiskt följa utvecklingen av beviljat bistånd till
inflyttande äldre från annan kommun och vid behov revidera tidigare lokalförsörjningsplan avseende
särskilt boende för äldre.
Framåt ser vi i och med detta ett ökat behov av förtydligad gränsdragning mellan kommun och region
på olika sätt, för att förenkla i samverkan vid utskrivningsprocesserna. Vård- och omsorgskontoret
arbetar för att driva de frågorna i olika länsforum.
Ett länsgemensamt arbete för att se över utbudet av hjälpmedel har initierats i syfte att minska
hjälpmedelskostnaderna och likställa hanteringen i länet och beräknas nå ett resultat under 2020.
Det nya serviceboendet enligt LSS som öppnar upp i Wåhlins fastigheter under 2020 medför en
utökad kostnadsvolym för nämnden för såväl hyra som drift. Under 2020 planeras för framtagande av
lokalförsörjningsplan avseende ytterligare LSS-boenden framöver, eftersom medelåldern är låg hos
Knivstas brukare i LSS-boenden med låg omsättning (utflyttning) som följd. Behovet ökar därmed
årligen.
Inom LSS uppmärksammar vård- och omsorgskontoret också att daglig verksamhet påverkas av
samhällsförändringarna. Många brukare önskar idag en integrerad verksamhet i samhället, hos olika
företag, vilket också åstadkoms i hög grad. Men den grupp som istället behöver daglig verksamhet i
en kommunal verksamhetslokal är mycket heterogen med väldigt olika funktionsförmågor och behov.
Behoven behöver mötas än mer framöver.
En annan trend och förändring är den nya målgrupp som biståndsenheten uppmärksammar när man
börjar se bostadslösa äldre med psykisk ohälsa och i vissa fall missbruksproblematik. De ordinarie
insatserna är inte anpassade för den här målgruppen och trots att socialnämnden inte har någon
skyldighet att förse målgruppen med bostäder behöver dessa kommuninvånares behov mötas på ett
adekvat sätt. I dag köps flera vårdplatser externt för målgruppen vilket sannolikt inte är det mest
kostnadseffektiva arbetssättet.

Heltid som norm i alla egenregi-verksamheter kräver planering och nya arbetssätt och ett samarbete
över enhetsgränserna. Det är en kostnadsdrivande ändring som inte tilldelats någon särskild budget.
Rätt genomfört kan det dock också för flera yrkesgrupper komma att innebära något positivt för
medarbetarna och därmed även i rekryteringssammanhang.
Under året har styrningen av närvårdssamverkan förtydligats, vilket medfört en större förståelse och
engagemang för närvårdsfrågor i Knivsta. Detta blir viktigt framöver, inte minst i resan mot effektiv och
nära vård, som påbörjades ordentligt under 2019. Det kan närmast beskrivas som ett kommande
paradigmskifte inom kommun och region. Riktigt vad detta kommer att innebära avseende
verksamhets- och resursförändringar återstår fortfarande att se, men det är en viktig resa i samverkan
och förändring som nu tar sin början.

Mål och uppdrag
Kommunfullmäktiges mål
Värde
Knivsta kommun ska tillhandahålla effektiv och kvalitativ verksamhet

Mål 1: Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans
Målet bedöms som inte uppnått
Resultatindikatorer

Utgångsläge

Jämförvärde

Målsättning

Nuläge

Nettokostnad egentlig verksamhet,
kr/inv

55 839

52 165
(Riket)

Ska minska

56 861
(2018)

Trend

1. Inledning
Socialnämndens verksamhet ska kännetecknas av öppenhet för förändringar och främja effektivisering
som frigör tid, kompetens och resurser för en fortsatt god välfärdsleverans med bibehållen kvalitet till
en rimlig kostnad. Genom
•
•
•
•

nya arbetssätt och metoder
förenklingar och minskad administration
innovationer och digitalisering
nya samarbetsformer och idéburet offentligt partnerskap (IOP)

2. Måluppfyllelsen
Indikatorn är kommunövergripande samt eftersläpande. För såväl individ- och familjeomsorgen som
äldreomsorgen har nettokostnadsavvikelserna sjunkit från år 2017 till år 2018, medan avvikelsen för
LSS har ökat. Vid tid för verksamhetsberättelsen har 2019 års resultat ännu inte redovisats.
3. Analys
Nya arbetssätt och metoder
Knivsta kan nu, inom Vård- och omsorgskontorets enhet för råd och stöd, erbjuda Trappansamtal i
egen regi, vilket är ett stöd för barn i familjer där det förekommit våld. Inom biståndsenheten har
arbetet kring IBIC (individens behov i centrum) startat upp, men inväntar nu nytt verksamhetssystem
för att fullt ut kunna implementera det nya arbetssättet som ska öka individanpassningen inom
omsorgen om äldre och funktionsnedsatta.
Förenklingar och minskad administration
Införandet av ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 med stöd av systemet Stratsys startade upp under
hösten 2019. Detta medför en systematik i målstyrning och kvalitetsledning vilket förutom en
nivåhöjning även på sikt kan innebära minskad administration.
I Vård- och omsorgskontorets ökade digitalisering ingick under år 2019 införandet av
schemaläggningsverktyget Time Care som hittills implementerats inom hemtjänsten och Estrids gård.
Arbetet är även påbörjat inom socialpsykiatrin, stödboendet samt stöd och service. nov 2019, stöd
och service har påbörjat arbetet men inte implementerat systemet. Verktyget blir viktigt för en
kostnadseffektiv schemaläggning.

Innovationer och digitalisering
Under 2019 har Vård- och omsorgskontoret befäst och permanentat den välfärdsteknik som
implementerades under 2018 med statliga stimulansmedel, t ex vårdplanering via Skype och
matbeställningar online med hjälp av en läsplatta, digital tillsyn med mera.
Inom utförarverksamheter pågår ett ständigt förbättringsarbete med fokus på samarbete, innovationer
och välfärdsteknologi. Samtidigt håller vård- och omsorgskontoret uppsikt över att det görs kloka
prioriteringar så att de steg som tas i den digitala utvecklingen faktiskt når sitt syfte avseende såväl
ökad tillgänglighet som resurseffektivisering.
Nya samarbetsformer och idéburet offentligt partnerskap (IOP)
Internt samarbetar vård- och omsorgskontoret och kommunledningskontoret gällande former för
verksamhetsuppföljningar.
Lyckträffen samarbetar och har avtal med ett flertal olika föreningar och förbundet, vilket är en
uppskattad förebyggande verksamhet.

Mål 2: Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad
Målet bedöms som uppnått

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

Utgångsläge
7,8 %

Jämförvärde
3,6 %
(Uppsala län)

Målsättning
Ska minska

Nuläge
7,2 %
(2018)

Trend

1. Inledning
För socialnämndens område innebär effektivitet och kvalitet att säkerställa att nämndens resurser
nyttjas på ett långsiktigt ekonomiskt resurseffektivt sätt för att uppnå hög kvalitet utifrån uppsatta mål
för verksamheterna. För att åstadkomma en god vård och omsorg inriktas kvalitetsarbetet på
•
•
•
•
•
•

att tidigt uppmärksamma och snabbt utifrån individuella bedömningar ge insatser för alla som
behöver stöd
att stödja människor i att ta tillvara sina egna resurser under hänsynstagande till det egna
ansvaret för sin och andras sociala situation
att respektera människors självbestämmande och integritet
att ha habiliterande och rehabiliterande arbetssätt
samverkan internt samt med andra myndigheter och organisationer både på en övergripande
nivå och i enskilda ärenden
att stärka förmågan och ge möjligheter för människor i ekonomiskt och socialt utsatta
situationer att utifrån eget ansvar leva ett självständigt liv

2. Måluppfyllelsen
Indikatorn är eftersläpande. För såväl individ- och familjeomsorgen som äldreomsorgen har
nettokostnadsavvikelserna sjunkit från år 2017 till år 2018, medan avvikelsen för LSS har ökat. Vid tid
för verksamhetsberättelsen har 2019 års resultat ännu inte redovisats.
3. Analys
Under hela år 2019 har det inom Vård- och omsorgskontoret pågått ett intensivt arbete avseende
kartläggning av kostnadsdrivande verksamheter, förändring av ekonomistyrningsprocesser samt
översyn av hur olika utvecklingsbehov kan kombineras med kostnadseffektiviseringar i
verksamheterna. Därtill har behov av längre planer för god framförhållning initierats och kommer att
genomföras främst under 2020. Många volymer och nyckeltal har identifierats och kommer att följas
framöver, för att ge bättre analysunderlag i arbetet. Förvaltningens analys så här långt anger att
kostnadsnivån för verksamheterna är i nivå med vad som är förväntat för en kommun i Knivstas

storlek och förutsättningar, förutom inom äldreomsorgen där kostnaderna är högre än väntat, liksom
för bostad enligt LSS. Gällande särskilt boende för äldre går dock trenden i rätt riktning och det har
genomförts betydande budgetåtstramningar under det gångna året.
Det är helt i linje med socialtjänstlagstiftningen att fortlöpande arbeta enligt det habiliterande och
individanpassade förhållningssätt som nämndens målbeskrivning anger. Förvaltningen ser att arbetet
är inriktat på just de områden som beskrivs och kan därför sägas ha en god måluppfyllelse. Exempel
på detta från 2019 är de nyinrättade möten mellan myndighet och utförare som numera är
obligatoriska innan en extern insats köps in, för att uttömma och utveckla möjligheterna till
hemmaplanslösningar här i Knivsta där brukaren bor.
Det nyinrättade familjeteamet, som är en del av socialnämndens förebyggande satsning, är en
verksamhet i samma anda där familjebehandlare och boendestödjare samarbetar över
verksamhetsgränserna för att ge den rätta, individuellt anpassade, insatsen på hemmaplan.
I stödboendet arbetas dagligen för att göra ungdomarna till självgående vuxna och bland annat har
man under året arbetat aktivt med ungdomarnas egna förmågor till egen försörjning.
Inom arbetsmarknadsenheten, som delvis finansieras av samordningsförbundet, får individer nu stöd
snabbare, vilket kortar ner tid av utanförskap. Den externa finansieringen upphör efter 2021 och det är
ett exempel på ett område där socialnämnden behöver planera med framförhållning för att kunna driva
utvecklingen och inte enbart reagera utifrån yttre händelser.

Mål 3: Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara.
Målet bedöms som uppnått
Resultatindikatorer

Utgångsläge

Jämförvärde

Medarbetarenegemang
(HME) –
motivationsindex
Vård- och
omsorgskontoret
Medarbetarenegemang
(HME) –
ledarskapsindex
Vård- och
omsorgskontoret
Sjukfrånvaro

77,6
(2018)

78
(Socialtjänster
i snitt i Riket)

Målsättning
Bibehållas

Nuvärde

74,1
(2018)

81
(Socialtjänster
i snitt i Riket)

Bibehållas

76,6
(2019)

8,19 %
Vård- och
omsorgskontoret
2018

6,7 %
Knivsta
kommun
2019

Bibehållas

7,39 %
Vård- och
omsorgskontoret
2019

Trend

80,9
(2019)

1. Inledning
Socialnämnden anser att ett gott ledarskap är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet med
motiverade medarbetare. I chefens uppdrag ligger att, tillsammans med medarbetarna, skapa ett
klimat som uppmuntrar engagemang och delaktighet. Ansvariga chefer har ett uppdrag att fortsätta att
aktivt arbeta för en sänkning av sjukfrånvaron.

2. Måluppfyllelse och analys
Medarbetarengagemanget har utvecklats positivt inom organisationen och i samband med mätningar
görs ett arbetsmiljöarbete internt inom alla enheter för att ytterligare förstärka det som är bra samt
jobba vidare med det som fortsatt får lägre poäng. Sjukvårds- och omsorgskontorets sjukfrånvaro har
sjunkit under året utan att nå snittet för kommunen i övrigt. Se vidare analys under nämndens eget mål
rörande sjukfrånvaro.

Bo och trivas
Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö och välmående invånare

Mål 4: I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och åsikter tas
tillvara i samhällsbyggandet
Målet bedöms som inte uppnått
Resultatindikatorer
Idéburet-offentliga partnerskap
antal

Utgångsläge
Egen mätning

Jämförvärde
2

Målsättning
Ska öka

Nuvärde
2

Trend

1. Inledning
Socialnämnden anser att invånarnas insyn och möjlighet att påverka nämndens verksamheter är av
yttersta vikt i arbetet med att höja kvalitén. Civilsamhällets engagemang är en viktig del i byggandet av
ett socialt hållbart samhälle. Socialnämnden verkar för att fler samarbeten mellan nämnden och
civilsamhället tillskapas via upprättade avtal.
2. Måluppfyllelsen
Enligt Vård- och omsorgskontorets uppgifter har inga nya idéburna offentliga partnerskap tecknats i
kommunen under 2019. Inom Socialnämndens verksamheter finns inga sådana partnerskap, men
däremot många samarbeten, främst inom Lyckträffens verksamhet, se nedan.
3. Analys
Lyckträffen har ett stort samarbete med civilsamhället genom samarbete med volontärer som hjälper
till med verksamhetens olika aktiviteter. Lyckträffen har samarbetat med stort antal olika
frivilligorganisationer, studieförbund samt ett par föreningar. Lyckträffen har haft 77 stycken volontärer
som har gjort 1 699 ärenden, så som promenadgrupp, språkcafé, cirklar, väntjänst och handtag,
fester, olika värdskap och gympapass under sammanlagt 5097 timmar.
På stödboendet erbjuds alla ungdomar vän-familj genom föreningen för 18plus. Två ungdomar hade
vid årets slut vän-familj. Stödboendet har under året haft ett möte tillsammans med föreningen för
18plus för att hitta gemensamma aktiviteter att samarbeta kring. Stödboendet har i samarbete
medföreningen erbjudit fyra ungdomar simundervisning.

Mål 6: Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa
Målet bedöms som uppnått
Resultatindikatorer
Ohälsotal, dagar [4]

Utgångsläge
18,1 %

Jämförvärde
27,3 %
(Uppsala län)

Målsättning
Ska
bibehållas

Nuvärde
17,4 %

Trend

Resultatindikatorer

Andel vuxna som skattar
sin hälsa som bra [5]

1. Inledning

Utgångsläge
Kvinnor Män
23,8 %
12,4
%
75 %
Kvinnor
72 %

Män
78 %

Jämförvärde
Kvinnor Män
34,3 %
20,7
%
73 %
(Uppsala län)
Kvinnor Män
70 %
77 %

Målsättning

Ska
bibehållas

Nuvärde
Kvinnor Män
23,3 %
11,7
%
76 %

Trend

Socialnämndens arbete ska präglas av ett aktivt förebyggande arbete för att öka välbefinnandet hos
de av kommunens invånare som är behov av stöd från kommunen och andra myndigheter i länet.
Genom samverkan med Region Uppsala inom ramen för närvården och medverkan i kommunens och
länets plan för att främja psykisk hälsa bidrar socialnämnden till att förebygga fysisk och psykisk
ohälsa.
2. Måluppfyllelsen
När ohälsotalet sjunker och kommunens invånare i allt högre grad skattar sin hälsa som bra så är
målet tydligt uppfyllt.
3. Analys
Personal har utbildats i första hjälpen psykisk hälsa. Ett kunskapsunderlag för suicidpreventivt arbete
har upprättats tillsammans med länets kommuner.
Arbete med lokala rutiner och handlingsplan för riskbruk, missbruk och beroende har pågått under
året.
För att uppmärksamma våld i nära relationer har föreläsningar och workshops genomförts.
Enhetsspecifika rutiner ses över och en gemensam rutin för att upptäcka och hantera våld i nära
relationer är under arbete.

Växa
I Knivsta kommun ska invånarna ha möjlighet till utveckling och stöd i livets alla skeden

Mål 8: Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation.
Målet bedöms som ej uppnått
Resultatindikatorer
Invånare 0-19 år i
ekonomiskt utsatta
hushåll, andel (%)
Ej återaktualiserade
personer med
försörjningsstöd ett
år efter avslutat
försörjningsstöd,
andel (%)
Invånare 17-24 år
som varken studerar
eller arbetar, andel
(%)

1. Inledning

Utgångsläge
3,1 (2016)

Jämförvärde
7,2
(Uppsala län)

Målsättning
Ska
bibehålla

Nuvärde
Saknas värde

85

75
(Uppsala län)

Ska
bibehålla

75 (2019)

7,7

9,2
län)

Ska minska
Kvinnor
6,3 Män 6,8

6,6
(2017)
Kvinnor
6,3

Kvinnor
7,3%

Män
%

8,0

(Uppsala

Män
6,8

Trend

Socialnämnden anser att det är mycket angeläget att förebygga att fler barn växer upp i familjer med
långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Många av föräldrarna har stått utanför arbetsmarknaden
under långt tid. Socialnämnden fortsätter, med stöd av Samordningsförbundet och i samarbete med
Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetet i nämndens ny utformade
arbetsmarknadsenhet för att i ett tidigt skede möta upp denna målgrupp. Det är viktigt att särskild
uppmärksamhet riktas till barnen. Deras behov blir via riktade insatser utredda, uppmärksammade och
tillgodosedda.
2. Måluppfyllelse och analys
Det enda mått som under året fått ett nytt värde registrerat är andelen individer med försörjningsstöd
som inte återaktualiserats. Där har värdet dessvärre sänkts, vilket innebär att allt fler som tidigare fått
försörjningsstöd har behövt komma tillbaka igen. Förvaltningens egen statistik visar dock att antalet
individer som mottar ekonomiskt bistånd inte ökat från föregående år, vilket ändå, utifrån
åtstramningar från försäkringskassa och arbetsförmedling samt nyanlända som avslutat
etableringsprogrammet, måste ses som positivt.

Mål 9: Omsorg till invånare i Knivsta kommun ska ge mervärde för brukaren.
Målet bedöms som delvis uppnått
Resultatindikatorer

Utgångsläge

Jämförvärde

Målsättni

Nuvärde

Kvalitetsaspekter LSS gruppoch serviceboende, andel (%)
av maxpoäng
Brukarbedömning hemtjänst
äldreomsorg - helhetssyn,
andel (%)

100 %
(2017)

(Uppsala län)
85 %

ng
Ska
bibehållas

100 %
(2018)

91 %
(2018)

(Uppsala län)
91 %

Ska
bibehållas

89 %
(2019)

Brukarbedömning särskilt
boende äldreomsorg helhetssyn, andel (%)

84 %
(2018)

(Uppsala län)
83 %

Ska
bibehållas

80 %
(2019)

Trend

1. Inledning
Socialnämndens verksamheter arbetar aktivt för att bibehålla en god kvalitet och en hög kundnöjdhet.
2. Måluppfyllelsen
Socialnämnden bedriver inga LSS-bostäder i egenregi. Men de gruppbostäder som kommuninvånare
nyttjar efter socialnämndens beställning uppfyller 100 % av Koladas kriterier för kvalitetsaspekter.
Inom såväl hemtjänst som äldreomsorg har dock brukarnöjdheten sjunkit från förra året.
3. Analys
På Estrids gård har enheten börjat skicka månadsinformation till brukare och anhöriga. Under året har
det startats upp brukarråd och kostråd för att öka brukarmedverkan och nöjdhet. En aktivitetsgrupp
med brukarrepresentanter har startats under året. Estrids gård har under hösten genomfört en egen
enkätundersökning med bra resultat utifrån nöjdhet. Hemtjänsten har arbetat aktivt med resultatet från
brukarundersökningen. Enheten har skapat rutin gällande att efterfråga önskemål och klagomål i syfte
att förbättra.

Värna
Knivsta kommun ska växa hållbart och vara ett föredöme inom miljöområdet.

Mål 11: Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun
Målet bedöms som inte uppnått
Resultatindikatorer
Ekologiska livsmedel i
kommunens verksamhet
under hela året

Utgångsläge
22 %

Jämförvärde
27 %
(Uppsala län)

Målsättning
Ska öka

Nuvärde
22 %

Trend

1. Inledning
Socialnämnden har som målsättning att arbeta för att andelen ekologiska produkter ska öka.
2. Måluppfyllelsen
Det redovisade målet avser kommunövergripande resultat.
Socialnämndens verksamheter har satt upp egna mål för varje enhet att öka andelen ekologiska
livsmedel, vilket också uppnåtts. Vård- och omsorgskontoret gör dock ingen egen mätning som går att
redovisa i procent.
3. Analys
Inom myndighetssidan är exempel på det miljömedvetna arbetet att man har fungerande
källsorteringssystem, köper in ekologisk mjölk, dubbelsidig utskrift samt använder kollektivtrafik när det
är möjligt. Myndigheten har också tillgång till elbilspool.
Inom utförarsidan används t ex ekologiskt och fairtrade kaffe och te och i hemtjänsten och
hemsjukvården har det köpts in elcyklar för att minska användandet av bil.

Nämndens egna mål
Mål 1. Socialnämndens verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet och effektivitet
Resultatindikator

Brukartid inom hemtjänst
i förhållande till
total arbetstid inom
hemtjänsten i egen regi

Nuvärde innan 2019

2017 var brukartiden inom
hemtjänsten i egen regi i
förhållande till den
totala arbetstiden
52%

Jämförvärde

Medel i Sverige
är 65% brukartid

Målsättning

I december 2019 ska
brukartiden i förhållande
till den totala arbetstiden
inom hemtjänsten i egen
regi vara 65%

Nuläge årsbokslut

57%

Trend

1. Inledning
Socialnämnden verksamheter ska präglas av att insatser utförs med kvalitet och på ett effektivt sätt.
Socialnämnden har i sin handlingsplan för ekonomi i balans satt som mål att fastställa rimlig brukartid i
förhållande till totalarbetstid.
2. Måluppfyllelsen
Brukartiden i förhållande till personaltiden var i maj 2019 uppmätt till 53% och i december 2019 till
57%, vilket innebär att den succesivt ökat men att målet inte är helt uppnått.
3. Analys
Hemtjänstens medarbetare har under hösten fått ett nytt grundschema med anpassade grafer för att
ha rätt antal medarbetare vid rätt tid och rätt antal dagar.
Det har gjorts en ny grundplanering för brukarna för att öka både produktiviteten och kontinuiteten.
I det nya upplägget arbetar ”planerarna” nu under två veckor i sträck med besöksplaneringen och
därefter under en vecka med att vara ute i hemtjänsten. Detta för att se hur planeringen upplevs. Det
är även numera färre medarbetare totalt som ansvarar för planeringen, vilket ger mer stabilitet i
planeringen.

Mål 2. Socialnämnden har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten
Resultatindikator
Sjukfrånvaron

Nuvärde innan 2019

Jämförvärde

Målsättning

Sjukfrånvaro var 8,38 procent år Sjukfrånvarostatistik 6,9 procent år 2019
2018
(egen mätning)

Nuläge årsbokslut

Trend

7,39%

1. Inledning
Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och
god arbetsmiljö. Uppdraget till förvaltningen inför år 2019 var att sänka sjukfrånvaron.
2. Måluppfyllelsen
Målsättningen var högt ställd med en sänkning av sjukfrånvaron från 8,38 till 6,9 – vilket motsvarar
snittnivån för Uppsala län, alla yrkeskategorier inom kommunerna. Detta mål har inte nåtts.
Sjukfrånvaron har dock sjunkit med en hel procentenhet på totalen inom socialnämndens
verksamheter.
3. Analys
Det är stora interna skillnader mellan de olika verksamheterna. I och med att vissa arbetsgrupper kan
vara små – och eftersom anledningarna till sjukfrånvaro är privata – kommer ingen detaljnivå att
redovisas för nämnden. Det kan dock nämnas att det i Knivsta generellt är högre sjukfrånvaro inom
myndighetsutövningen, jämfört med utförarsidan. Inom utförarsidan har snittet sjunkit från 8,10 % till

6,87 % och flera enheter har haft planeringsdagar med fokus på arbetsmiljö och hälsa med syfte att
minska sjukfrånvaron.

Mål 3. Barn och unga har en trygg uppväxt
Resultatindikator

Nuvärde innan 2019

Nytt innovativt förebyggande
Arbetet görs inom ramen för
arbets-sätt/metod för att
ordinarie verksamhet
stärka den unges livssituation

Jämförvärde
(ingen)

Målsättning

Ett nytt innovativt
arbetssätt finns inom
nämndens verksamhet
september 2019 .

Nuläge årsbokslut

Nya och innovativa
arbetssätt finns genom de
två satsningarna
familjeteam och
hemmasittande.

Trend

1. Inledning
För att öka tryggheten bland barn och unga som befinner sig i ett socialt utsatt sammanhang utvecklar
nämndens verksamheter nya innovativa arbetsmetoder som på ett förebyggande sätt motverkar en
stigmatisering av den ungas livssituation. En negativ trend har skett de senaste åren, där barn och
unga har placerats utanför sin ordinarie livssituation. Socialnämnden gav förvaltningen inför år 2019
ett uppdrag att ta fram en förebyggande modell/metod som på sikt kan stärka den unges förmåga att
utvecklas i en positiv riktning och på sikt minska placeringarna av barn och unga.
2. Måluppfyllelsen
Inom enheten råd och stöd har två nya insatser tagits fram, familjeteam och projektet som riktar sig till
barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro. De nyinrättade mötena mellan myndighet och
utförare innan en extern placering är också ett sätt att så långt det är möjligt utpröva
hemmaplanslösningar.
3. Analys
Totalt under året har antalet barn och unga som placerats varit nästan lika många som förra året.
Eftersom antalet inkomna orosanmälningar och genomförda barnavårdsutredningar ökat, innebär det
dock att andelen unga som behövt vård utanför hemmet minskat. Allt fler av de som behövt
socialtjänstens vård har dessutom kunnat nyttja det egna stödboendet i Knivsta, vilket ska ses som en
hemmaplanslösning. Totalt har nio ensamkommande barn/unga, barn/unga och vuxna som varit
placerade på privata HVB och stödboenden flyttats till Stödboendet i egen regi.
Boendestöd samverkar med råd och stöd i insatsen Familjeteam och har två boendestödjare som är
särskilt inriktade och utbildade för att arbeta med föräldrar som har kognitiva funktionsnedsättningar.
Familjeteamet är ett intensivt hemmabaserat arbete i familjer med omfattande social problematik och
intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller andra kognitiva
nedsättningar. Stödet är individuellt anpassat utifrån varje familjs behov, och ges i nära samarbete
mellan boendestöd och Råd och Stöd.
Råd och stöd har hittills arbetat med 12 unga utifrån satsningen hemmasittande-projektet och haft två
samverkansmöten med deltagare från Råd och stöd, Elevhälsan, Skolan och Barn och unga.

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd
Uppdrag
Förändringsarbete –
organisation och arbetssätt
ligger i fokus liksom att integrera
målen från Agenda 2030 i beslut
och arbete.

Målbild
Knivsta kommun ska arbeta för
att uppnå målen i Agenda 2030.
Förändringsarbetet ska leda till
effektivare arbetsprocesser och
ökat användande av ny teknik.

Styrelse / nämnd
Kommunstyrelsen och
nämnder

Socialnämndens verksamhet ska kännetecknas av öppenhet för förändringar och främja
effektivisering, som frigör tid, kompetens och resurser för en fortsatt god välfärdsleverans med
bibehållen kvalitet till en rimlig kostnad där Agenda 2030 ligger som grund
Beskrivning vid årsbokslut: Nya system bidrar till effektivare arbetsprocesser och användning av
(delvis) ny teknik. Förändringsarbete är det som tydligast kännetecknat Vård- och omsorgskontoret
under år 2019 inom många områden. Det är även ett arbete som kommer att fortsätta. Här kan
nämnas genomlysning av organisationen, ekonomistyrningen, trygghetsskapande åtgärder i hemmet
genom digitalisering, samt nya samverkansformer. Vård- och omsorgskontoret har även effektiviserat
organisationen genom att samla administrationen från myndighetssidan och den tidigare benämnda
”staben” till avdelning för system och administration. En större omorganisation har också gjorts genom
att enheten för hemsjukvård och rehabilitering gått in i enheten för hemtjänst och tillsammans bildat
”hemvård”, med undantag för de tre sjuksköterskor som jobbar mot Estrids gård, som nu även
organisatoriskt ingår i enheten Estrids gård. Förändringarna är utarbetade under hösten och gäller
från 1 januari 2020.

Uppdrag
Lokaleffektivitet – framtagande
av plan för ökad lokaleffektivitet
inom alla verksamhetsområden

Målbild
Ökad lokaleffektivitet ska leda till
minskade lokalkostnader om 10
miljoner kronor under perioden
2019-2022

Styrelse / nämnd
Kommunstyrelsen och
nämnder

Socialnämnden gav inför året förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
lokaleffektivisering för perioden 2019-2022.
Beskrivning vid delårsbokslut: Vård- och omsorgskontoret har under sommaren 2019 sett över
samtliga hyreskontrakt för verksamhetslokaler och även sett över nuvarande behov. Inget särskilt
dokument för fortsatt arbete kring lokaleffektivitet togs dock fram under året, utav prioriteringsskäl
bland annat i och med övrigt förändringsarbete i samband med ny förvaltningsledning. Under 2020
planeras dock för framtagande av lokalförsörjningsplan avseende såväl LSS-boenden
(nybyggnationer/förhyrning) som verksamhets- och handläggarlokaler (förtätning, förändring) och även
en revidering av tidigare framtagen lokalförsörjningsplan avseende särskilt boende för äldre.

Uppdrag
Målbild
Styrelse / nämnd
Fossilfri/koldioxidneutral
Giftfri förskola
Kommunstyrelse och
kommun – minimerad
Koldioxidneutral
nämnder
plastanvändning och giftfri
kommunkoncern
förskola
Socialnämndens verksamheter skall om möjligt välja fossilfria alternativ samt minimera sitt
plastanvändande.

Beskrivning vid årsbokslut: Uppdraget har under året främst inneburit att förvaltningen vid byte av
bil i verksamheten, sett över behovet och i vissa fall istället prioriterat cykel och elcykel.
Vid inköp följs upphandlade ramavtal enligt LOU.

Uppdrag
Upphandlingar – kravställning i
upphandlingar på ekologiska och
rättvisemärkta produkter

Målbild
Inköp av varor och tjänster ska
vara ekologiska och
rättvisemärkta

Styrelse / nämnd
Kommunstyrelsen och
nämnder

Socialnämnden verksamheter ska I samband med upphandling ställa krav på ekologiska och
rättvisemärkta produkter
Beskrivning vid årsbokslut: Uppdraget överensstämmer med hur nämndens verksamheter arbetar
och planerar.

Uppdrag
Modern energiteknik och
kretsloppsanpassad teknik för
VA-hantering, ska övervägas vid
nybyggnation och planering av
nya områden

Målbild
Hållbar stadsplanering

Styrelse / nämnd
Kommunstyrelse och
nämnder

Socialnämnden ska medverka aktivt i olika samverkans forum för att skapa en hållbar stadsplanering.
Beskrivning vid årsbokslut: Nämnden har under året inte deltagit aktivt i något dylikt.

Nämndens ekonomi
Verksamhetsförutsättningar
Socialnämnden har under 2019 haft en mindre budgetram än under 2018.
I ursprungliga kommunbidraget för budget 2019 utökades jämfört med 2018 med 2,3 miljoner kronor
och därefter med ytterligare en miljon kronor. År 2018 utgjorde dock de extra tillförda medlen 7,6
miljoner kronor, varför nämnden år 2019 totalt har haft en budget som minskats med 1,5% från år
2018.
Socialnämnden har gjort en förändring från kommunfullmäktiges budget och flyttat 2,5 miljoner kronor
från Förebyggande verksamhet till blocket Individ- & familjeomsorg, vård o stöd. I blocket LOV –
hemtjänst och delegerad HSL minskades tilldelningen med 900 tkr utifrån effektiviseringsbetingen.

Drift
Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse för 2019 på 29,3 miljoner kronor.
Socialnämnden gick in i 2019 års budgetår med ett redan identifierat underskott på cirka 13,2 miljoner
kronor. Av dessa utgjordes 9,2 miljoner kronor av ofinansierade kostnader i budgeten och dessutom
var en verksamhet (Vilhelms gård) underbudgeterad jämfört med avtalskostnad med ungefär fyra
miljoner. Därtill var samtliga placeringar inom alla målgrupper kraftigt underbudgeterade och hade vid
ingången av året inte utrymme ens för att finansiera de redan då pågående verkställigheterna och
inget utrymme alls för okända placeringar som varje år tillkommer, med nya biståndsbeslut efter nya
klienter och brukares ansökningar och utredningar om vård och stöd.
De totala nettokostnaderna har ökat med 10 % jämfört med 2018 års nettokostnader. Detta beror
både på ökade volymer, ökade personalkostnader samt minskade intäkter.
De utökade kostnader och uteblivna intäkter som är en del av 2019 års utfall är egentligen större än
skillnaden mellan 13,2 och 29,3 miljoner vilket förklaras med att det beräknade utfallet också inrymmer
vissa lägre kostnader än budgeterat samt ett flertal genomförda åtgärder så som översyn av
placeringar, vakanshållna tjänster, ansökta statliga stimulansmedel samt allmän ekonomisk
återhållsamhet inom enheterna.
Den största negativa avvikelsen är inom individ- och familjeomsorgen, vilket förutom ovanstående
ofinansierade kostnader för till exempel placeringar, främst beror på betydligt högre kostnader än
budgeterat för inhyrd personal.
Nämnd- och styrelseverksamhet
Verksamhetens budgetavvikelse 2019 är -142 tkr vilket beror på höjda timarvoden till politiken samt att
lönekostnad för nämndsekreterare enbart täcks till 75 % trots 100 % tjänst.
Flyktingmottagande
Verksamhetens budgetavvikelse 2019 landade på -5 090 tkr.
Underskottet för hela flyktingblocket beror på att enheten för barn och unga haft lägre intäkter än
beräknat från Migrationsverket samt högre kostnader för inhyrd personal.
Under året har prognostiserade intäkter för ensamkommande justerats i flera omgångar och
budgetavvikelsen landade slutligen på -10,8 miljoner kronor. Av dessa avser 4,1 miljoner kronor
avslagsbeslut på tidigare återsökningen från 2017 och 2018. Därutöver har intäkterna för
schablonersättningar och återsökningar avseende år 2019 blivit 6,7 miljoner kronor lägre än vad som
budgeterats. Det har under året varit en stor utmaning att få en korrekt prognos av verksamheten på
enheten Barn och unga. En bidragande orsak har varit avsaknad av fast enhetschef.

Arbetsmarknadsåtgärder
Verksamheten visar på ett prognostiserat överskott för 2019 på 726 tkr.
Överskottet beror främst på vakanser inom verksamheten Stegen, samt lägre kostnader än budgeterat
för feriearbetare. Totalt har det erbjudits 76 platser för feriearbetande ungdomar.
Vård och omsorg enligt SoL och HSL
Blocket uppvisar ett överskott på 871 tkr för året 2019. Nettokostnaden har ökat med 3,5 % jämfört
med 2018.
Estrids gård har gjort kostnadsanpassningar för att konkurrera på lika villkor som Vilhelms gård, vilket
man också har lyckats med trots flera utmaningar såsom främst utökat vikariebehov i och med
schemaomläggning vid heltid som norm och vid hemtagande av mycket vårdkrävande patienter, som
även krävde stora utbildningsinsatser.
Vilhelms gård har fått en ny utförare i och med Vardaga från 1 juli. Detta resulterade i lägre kostnader
för socialnämnden jämfört med föregående leverantör, men däremot var verksamheten
underbudgeterad och redovisar därför ändå ett underskott.
Hemtjänst och delegerad HSL
Verksamhetsområdet visar ett underskott för 2019 på -4 434 tkr. Resultatet inrymmer både ett stort
underskott hos hemtjänst i egen regi på 6 181 tkr och ett stort överskott på 2 779 tkr hos
biståndsenheten som beställare. Biståndsenheten har under året beviljat färre biståndstimmar än
budgeten var beräknad utifrån och hemtjänsten har inte kunnat anpassa sin personalvolym till de lägre
intäkterna. En del av hemtjänstens underskott är även kopplat till gemensam bemanning, vars
fördelning av lönekostnader mellan olika verksamheter varit svårprognostiserad under året.
Vård och omsorg enligt LSS och SFB
Verksamhetsområdets budgetavvikelse 2019 visar ett underskott med – 2 817 tkr. Underskottet inom
blocket utgörs främst av högre bemanningskostnader och högre kostnad för externt köpta
boendeplatser än budgeterat.
Nettokostnaden 2019 har ökat med 3,6 % jämfört med 2018. Personalkostnaderna 2019 har ökat med
12,5% jämfört med budget 2019, dock endast 0,4 % jämfört med utfallet 2018.
Kostnaden för köp av platser på LSS-boenden har under 2019 stigit med 12,7 % jämfört med
föregående år. De nya platsbehoven var dock kända i budgetarbetet och jämfört med budget är
skillnaden enbart 1,3 %. Varje lagstyrt beslut om bifall till ansökningar om boende enligt LSS måste
verkställas externt eftersom kommunen saknar boenden i egen regi. Externt boende är inte
nödvändigtvis dyrare än att ha egenregi, men det är därmed en fast kostnad som inte potentiellt går
att påverka med till exempel ändring av bemanning eller liknande.
Hjälpmedel
Verksamheten ingår i både SoL och LSS. Budgetavvikelse 2019 visar på ett underskott på 560 tkr.
Kostnader för hjälpmedel har ökat mer än budget, på grund av kraftiga prishöjningar från en
hjälpmedelsleverantör, större valmöjligheter för brukare, samt upphandling av bredare sortiment av
hjälpmedel. Därutöver har HUL i Uppsala landat på ett större underskott än prognostiserat, vilket
fakturerats alla länets kommuner. År 2019 innebar detta en oförutsedd extra kostnad på 182 tkr för
innevarande år. Eftersom 2018 års tillkommande HUL-kostnad inte fakturerades förrän i början på
2019 belastar även den kostnaden på 140 tkr 2019 års resultat.
Färdtjänst och riksfärdtjänst
Verksamheten har visat på ett underskott på -1 813 tkr för år 2019. Redan vid budgetarbetet inför
2019 har det varit känt att den tilldelade kommunbidraget för verksamheten inte skulle räcka för att
täcka årets kostnader. Utifrån det behov som identifierades inför år 2019 blev verksamheten
underfinansierad med 860 tkr för att komma in i ram. Nettokostnaderna 2019 landade på en ökning
med 21,4% jämfört med föregående år.

Upphandling av en ny färdtjänst leverantör är avslutad, vilket förväntas minska kostnaderna något
under år 2020.
Förebyggande verksamhet
Inom förebyggande verksamhet inryms Lyckträffen samt delar av Stegen. Dessa verksamheter har vid
årets slut redovisat ett överskott på 1 350 tkr, vilket beror på minskade kostnader för lokaler för just
2019, där en gammal uppbokad hyreskostnad visade sig bli lägre än väntat. En del av förebyggande
verksamheten Stegen bedrivs i blocket arbetsmarknad och en del av kostnaderna har därmed flyttats
dit. Därutöver har vakanser under vissa perioder av året bidragit till överskottet. Dessa resultat är
unika för år 2019 och är inte en trend att förvänta sig för kommande år.
Individ- och familjeomsorg, vård och stöd
Verksamhetsområdet redovisar ett underskott på -18 509 tkr för 2019. Nettokostnaden har stigit med
25,7% jämfört med 2018. Placeringskostnaderna har stigit med 6,4 % jämfört med budget 2019. En av
orsakerna till detta är att just detta block hade en stor del av de ofinansierade kostnader i budgeten
som beskrivits. Blocket var underfinansierat med 11 700 tkr.
Därutöver är största orsaken den inhyrda bemanningen på enheten Barn och Unga. De totala
bemanningskostnaderna på enheten har överstigit budget med 8 miljoner. Under hela året har
förvaltningen arbetat med rekryteringar och innan våren var slut såg prognosen betydligt bättre ut för
hösten. Uppsägningarna har dock fortsatt, så trots att även nyanställningarna fortsatt har inte den
inhyrda bemanningen kunnat avslutas i enlighet med tidigare bedömningar.
Inom individ- och familjeomsorg, vård och stöd, inryms två satsningar på 2 500 tkr som socialnämnden
avsatte vid början av året för att förebygga placeringar. ”Hemmasittande” och ”Familjeteam” startades i
maj och var fullbemannade från hösten. Satsningarna är biståndsbedömda insatser till barn och
familjer i stort behov av stöd. Kostnaderna för projekten får inte helårseffekt under 2019 och därför
redovisar just dessa verksamheter ett överskott på 1 695 tkr för 2019.
Individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd
Verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 520 tkr. Trots att antalet långvarigt
bidragsmottagande ökat från föregående år, och även beviljat bistånd per individ i snitt, har inte
antalet unika individer ökat från år 2018.
Bokslutsreglering
Socialnämnden har återbetalat 1 826 tkr av kommunbidrag i bokslutsreglering för beviljade timmar
hemtjänst och delegerad HSL. Utfallet för 2019 visar en marginell ökning av volymer jämfört med
2018. Inom totalen ryms en minskning av antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar, men däremot en
ökning på delegerad HSL. För de 20 första timmarnas assistans till Försäkringskassan har nämnden
fått återbetala 2 183 tkr i bokslutsreglering med anledning av att färre personer än beräknat fått beslut
om assistans.
Åtgärder för budget i balans
Inom förvaltningen råder allmänt en hög kostnadsmedvetenhet. Om arbetsledningen i de olika
enheterna alltid hade tagit in vikarier vid sjukdom och ledigheter eller inte varit nogsamma vid inköp av
förbrukningsartiklar med mera hade utfallet för förvaltningen blivit betydligt sämre. Därutöver har
förvaltningen arbetat med hemtagning av ensamkommande ungdomar till kommunens egna
stödboende, vakanshållning över längre perioder av flera tjänster och indragning av en tjänst. Dock
har effekterna av besparingarna ätits upp av de kostnader som beskrivits ovan.
Förvaltningen jobbar fortsatt framöver med att minska sina kostnadsvolymer genom såväl
omorganisation (start vid årsskiftet som innebar minskning av två arbetsledande tjänster jämfört med
år 2019) översyn av riktlinjer för myndighetsutövningen, samverkansformer och arbetsmodeller,
lokaler, bemanning samt digitalisering. Detta fortlöpande utrednings- och utvecklingsarbete kommer
att fortgå under 2020 och framöver.

Årsbokslut utfall och avvikelse (tkr)
Bokslut och avvikelse (tkr)

Nämndens verksamheter
Nämndkostnader
Vård & omsorg enl SoL och HSL
LOV - hemtjänst & delegerad HSL
Insatser enl LSS och SFB
Färdtjänst/riksfärdtjänst
Förebyggande verksamhet
Individ- & familjeomsorg, vård o stöd
Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder
ungdomar/nyanlända
Effektiviseringsbeting - 0,5%
Summerat

NettoTillägg och NettoBudgetkostnad
KF Budget avdrag,
kostnad
avvikelse
2018
2019
2019
2019
2019
1 196
1 226
1 368
-142
118 931
123 359
665
123 153
871
37 021
36 852
-2 726
38 560
-4 434
66 157
67 861
-2 138
68 540
-2 817
4 870
4 099
5 912
-1 813
4 482
6 793
-2 410
3 033
1 350
45 811
36 356
2 705
57 570
-18 509
8 262
9 141
8 621
520
-1 672
1 234
6 324
-5 090
2 073
0
287 131

Volym och nyckeltal
Volym och nyckeltal
Vård & omsorg – hemtjänst/delegerad HSL
Insatser enl LSS och SFB (Försäkringskassan)

3 347
-900
289 368

Utfall
Volym
helår
2017
73415
23

Utfall
Volym
helår
2018
72080
22

900
-3 004

Plan
Volym
helår
2019
76000
26

2 621
0
315 702

Utfall
Volym
Förändring
helår
föreg. år
2019
procent
72236
0,2%
19
-13,6%

Investeringar
Investeringen Verksamhetssystem VoO skulle starta igång under 2019, dock har förseningar i
upphandlingen medfört att medlen kommer att flyttas till 2020 istället. Inga av de övriga
investeringarna kommer att genomföras i år.
Investering

Verksamhetssystem VoO
Gruppbostad LSS
Stödboende barn och unga
E-arkiv
IT utrustning, ospecificerat
Nämndens ofördelade medel

KF
Tillägg Investerings- Avvikelse
investerings- investeringsutgift investering
ram 2019
ram 2019
2019
2019
2500
1000
1000
1000
500
1000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

726
0
-29 338

2500
1000
1000
1000
500
1000

Ordlista
Anläggningstillgångar

Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk eller innehav.

Budgetavvikelse

Budgetavvikelsen är skillnaden mellan verksamhetens budgeterade
nettokostnad och faktiska eller prognostiserade nettokostnaden.

Drift

Driftredovisningen, vad används skatter, bidrag och
kommunalekonomisk utjämning till.

Exploatering

Förädling av kommunens markinnehav genom exempelvis framtagande
av detaljplaner och infrastruktur för områden.

Exploateringsbidrag

Infrastruktur som finansieras av exploatörer görs normalt genom
exploateringsbidrag.

Investering

Inköp av anläggningstillgångar som har en nyttjandeperiod på 3 år eller
längre.

Nettokostnad

Bruttokostnader för nämndens verksamheter minus intäkter. Budgeterat
nettokostnad motsvarar tilldelat kommunbidrag.

Periodisering

Fördelning av intäkter och kostnader på den redovisningsperiod till vilken
de hör.

Prognos

Prognos är en bedömning av utfallet vid årets slut.

Självfinansieringsgrad

Flera verksamheter är avgiftsfinansierade, men självfinansieringsgrad
menas hur stor del av verksamheten som är finansierad av
avgiftsintäkter.

Verksamhet

Kommuner har 100 tals olika verksamheter, stor som smått och alla
verksamheter följs upp och rapporteras både internt och externt.

Volym

Kommunens verksamheter levererar kommunal service, välfärd, när fler
invånare flyttar till kommunen ökar behovet av kommunal service, vilket
menas volym.
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Socialnämnden

Uppföljning av socialnämndens interna kontrollplan för 2019
Förslag till beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
1. Uppföljningen av socialnämndens interna kontrollplan för 2019 är genomförd.
2. Uppföljningen anmäls till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2019 visar att majoriteten av alla inplanerade
uppföljningar genomfördes under året. Vissa uppföljningar genomfördes dock inte och det
beror framförallt på att resurser istället lades på implementering av styr- och ledningssystem
samt översyn av den interna kontrollprocessen. I bifogade tabeller finns en redovisning av
vad som genomförts enligt plan och inte.
Bakgrund
Socialnämnden har i sin interna kontrollplan för 2019 tagit beslut om vilka uppföljningar och
granskningar som ska genomföras under året, för att säkerställa att verksamheten bedrivs på
ett sätt som är ändamålsenligt, effektivt samt följer lagar och regler.
Ekonomisk konsekvensanalys
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig
budgetram.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

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.
Uppföljningen av socialnämndens interna kontrollplan för 2019 syftar till att redovisa hur
förvaltningen har arbetat med beslutade kontroller under året. Den interna kontrollen syftar till
att säkerställa ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information,
säkerhet, efterlevnad av lagar, regler och beslut eller att upptäcka allvarliga brister. Beslutet
om att uppföljningen av den interna kontrollplanen är genomförd bedöms inte påverka barn
på ett direkt sätt, utan handlar snarare om att vidmakthålla ett fungerande internt
kontrollsystem och i förlängningen bidra till en hög kvalitet i verksamheterna.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. 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.

SN-2020/57: Uppföljning av socialnämndens interna kontrollplan för 2019
Särskilda utvecklingsprojekt, granskningar och uppföljningar
Kontrollområde

Rättssäkerhet för
barn och unga i
behov av stöd

Följsamhet av
riktlinjer och
rutiner

Systematisk
ekonomisk
uppföljning

Kontrollmoment

Att enheten för barn och unga
har kompetens och resurser för
att upprätthålla rättssäkerhet i
samband med
myndighetsutövning mot
enskild.
Att chefer i socialnämndens
verksamheter säkerställer en
god efterlevnad av tillämpliga
riktlinjer och regler för
respektive
verksamhetsområde.
Att den ekonomiska
uppföljningens verktyg inom
socialnämndens verksamheter
är användarvänliga för
samtliga användare och skapar
träffsäkra prognoser och
tydliga processer för åtgärder.

Kontrollmetod

Kontrollansvarig

Kommentarer

Verksamhetscontroller

Genomförd och redovisad till
socialnämnden i november 2019

Enkätundersökning och
analys

Verksamhetscontroller

Ej Genomförd. På grund av
resursbrist i samband med
implementering av styr- och
ledningssystem samt översyn av
interkontrollprocessen utgick
kontrollområdet.

Granskning av process,
intervjuer och analys

Förvaltningsekonom

Granskning av process,
intervjuer och analys

Genomförd och redovisad till
socialnämnden i november 2019

Årligen återkommande aktiviteter för att följa upp kvalitet, nöjdhet och måluppfyllnad
Kontrollområde

Mål och budget

Kvalitetsredovisning
för verksamhetsåret
2018

Verksamhetsuppföljningar

Kontrollmoment

Att planering och utförande i
verksamheterna sker enligt
angivet uppdrag samt ekonomiska
ramar.
Att verksamheten håller god
kvalitet utifrån kommunens styroch kvalitetssystem samt
kommunfullmäktiges
kvalitetsuppdrag.
Att verksamheterna inom
socialnämndens ansvarsområde,
såväl privata som egen regi, följer
gällande lagstiftning och riktlinjer
samt arbetar i linje med ingångna
avtal med - eller uppdrag från –
Knivsta kommun.

Kontrollmetod

Kontrollansvarig

Uppföljning och analys av
resultat utifrån mål och budget

Socialchef

Sammanställning av
jämförelser, resultat av
granskningar,
brukarundersökningar mm.
och analys utifrån det.

Verksamhetscontroller

Dokumentationsgranskning,
enkät och intervjuer.

Verksamhetscontroller och
Vård och omsorgskontorets
kvalitets- och
utvecklingsavdelning

Kommentar

Avrapportering per augusti 2019 i
samband med delårsbokslut och i
verksamhetsberättelsen i samband
med årsbokslutet för 2019.
Genomförd och redovisad till
socialnämnden i maj 2019

Se tabellen på sida 3

Externa utförare samt avtalade tjänster
Verksamhet:
Hemtjänst (externa utförare)

LSS boende - Lyckåsen/Dadelvägen
Familjerådgivning - AB Söderstöd
Adoptionstjänster - Lagerros och Stenbom
Familjeperspektiv AB

Avtals-uppföljning
(VoO*)
2019

2019
2019
2019

Kommentar
På grund av resursbrist i samband med implementering
av styr- och ledningssystem utförs ingen
avtalsuppföljning av externa utförare eller tjänster
under 2019. Uppföljningarna är inplanerade under
2020 istället.
Se ovan.
Se ovan.
Se ovan.

Egen regi
Verksamhet:
Socialpsykiatri – stödboende

Verksamhetsuppföljning
(SL**)
2019

Särskilt boende – Estrids gård

2019

*Vård- och omsorgskontoret (kvalitets- och utvecklingsavdelningen) ansvarar för dessa uppföljningar
**Strategiskt ledningsstöd (verksamhetscontroller) ansvarar för dessa uppföljningar

Kommentar
Genomförd och redovisad till socialnämnden i
december 2019
Uppföljningen genomfördes under novemberdecember 2019. Planerad redovisning till
socialnämnden i mars 2020.
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Handläggare
Lisa Bouveng
Områdeschef utförare

Tjänsteskrivelse
2020-02-04

Diarienummer
SN-2019/363

Socialnämnden

Svar på motion 2019:08 från Pontus Lamberg (KD) – Mer trygghet
inom hemtjänsten
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till
kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
Förslaget i motionen från Pontus Lamberg, Kristdemokraterna är:
Att anta mål om att innan mandatperiodens slut 2022 ska personalkontinuiteten per äldre och
14-dagarsperiod uppgå till max 12.
Förvaltningen bedömer att den upplevda tryggheten hos brukaren kan nås genom ett
individanpassat sätt att arbeta snarare än genom ett fixerat mål i kontinuitetsmätningen.
Ärendet
Personalkontinuitet i hemtjänsten beskrivs vanligtvis genom måttet på antal personal som en
brukare möter under 14 dagar, ett mått från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) årliga
nationella undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). I den årliga mätningen ingår
personer från 65 år som har minst två besök av hemtjänsten varje dag mellan kl. 07.0022.00. Trygghetslarm och matleveranser ingår inte. Resultatet används för att beskriva
kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.
Historiken i Knivsta från kontinuitetsmätningen är att antalet medarbetare per brukare på 14
dagar har varit 12 personer 2016, 19 personer 2017, 16 personer 2018 och 17 personer
2019.
Hemtjänsten arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling kring områden som trygghet,
brukarinflytande, kontaktmannaskap och strävar alltid efter att öka kvalitén i insatserna till
brukaren. Under 2020 kommer verksamheten att arbeta med personalkontinuiteten till
brukaren. Verksamheten kommer även att arbeta med att öka produktiviteten hos
personalen, vilket mäter hur stor del av personalens arbetstid som är tid hemma hos brukare.
Dessa två områden har en påverkan på varandra, för att skapa en hög kontinuitet krävs mer
personal vilket kan sänka produktiviteten.
Verksamheten arbetar kontinuerligt med kontinuitet och känslan av trygghet för brukaren,
vilket kan göras på flera olika vis där det är viktigt att ha brukaren med i sin egen planering,
detta för att arbeta individbaserat med trygghet och kvalité för varje enskild brukare.
Det finns fler sätt att beskriva och mäta kontinuitet:
• Personalkontinuitet - antalet olika personer som kommer till brukaren
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• Insatskontinuitet - att insatsen genomförs på samma sätt varje gång
• Tidskontinuitet - att insatsen genomförs på samma tid varje gång
Vid planering prioriterar hemtjänsten att möta den enskilda brukarens behov av kontinuitet.
Det är viktigt att prata om effekten och kvalitén för brukarna i varje insats. Brukarna har olika
behov och får insatserna utförda under olika lång tid. Vissa brukare upplever att det är
viktigare för dem att insatserna utförs på samma sätt och vid samma tillfälle varje vecka, än
att det är samma personal som kommer. Förvaltningen bedömer därför att det viktigaste är
att säkerställa processer som medför att brukaren kan känna sig trygga med hur insatserna
utförs, samt att informationsflöden fungerar både internt och externt. Detta bedöms kunna
nås även utan att minska genomsnittliga antalet medarbetare i en insats.
Ett mål på max 12 personal per brukare under en 14- dagarsperiod skulle beröra
hemtjänstens mål med ökad produktivitet, minskad restid och skulle även medföra ökade
kostnader i hemtjänsten. Det skulle även kräva att verksamheten rekryterar fler medarbetare
inom hemtjänsten, där det är svårt att rekrytera utbildad personal. I dag har man ännu en
hög andel undersköterskor i hemtjänsten vilket är något att vara stolt över.
Att arbeta för mer trygghet inom hemtjänsten kan alltså göras på flera olika sätt, där fler delar
än kontinuiteten bör beaktas. Dessa områden kan vara att öka brukarmedverkan i utförandet
av hemtjänst, arbeta med förutsägbarheten kring vem som kommer på nästa besök, att
arbeta med att stärka kontaktpersonens roll. Känslan av ökad kontinuitet kan även vara att
kunna ha ett fåtal personal som utför vissa insatser av brukarens beslut. Sammanfattningsvis
bedömer förvaltningen således att den upplevda tryggheten hos brukaren kan nås genom ett
individanpassat sätt att arbeta snarare än genom ett fixerat mål i kontinuitetsmätningen.
Ekonomisk konsekvensanalys
Ett av socialnämndens mål för 2020 är att Socialnämndens verksamheter ska kännetecknas
av god kvalitet och effektivitet, där indikatorn är att brukartiden i förhållande till total arbetstid
inom hemtjänst i egen regi ska öka, vilket kan påverka det ekonomiska resultatet, om målet
också är en kontinuitet på 12 medarbetare hos en brukare på en 14 dagars period. Det är
svårt att säga hur stor kostnadsökningen kan bli, men att det kommer medföra ökade
kostnader.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Socialchef
Områdeschef myndighet

Ansvarig förvaltningschef
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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.
Gäller brukare som är 65 år eller äldre.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
x

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

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

Nej

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

x

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

2019-11-20

Motion

Mer trygghet inom hemtjänsten
Att bli äldre innebär för de allra flesta att det kommer en dag då man inte klarar sig själv på
egen hand. Med åldern ökar oftast behoven av stöd och kan innefatta allt från att få hjälp
med städning till att klä på sig själv.
Våra äldre ska känna en trygghet och att kommunen möter deras behov med omtänksamhet
och serviceinriktad personal. För de äldre är det oftast ett stort steg att släppa in personalen
i sitt eget hem, vilket gör trygghetsaspekten ännu viktigare, att det finns en kontinuitet och
regelbundenhet i vilka hemtjänstmedarbetare som besöker våra äldre. Detta blir viktigare ju
större hjälpbehov som de äldre har.
Över en period på 14 dagar mötte de äldre som har hemtjänst 12 olika
hemtjänstmedarbetare år 2016 i Knivsta kommun. Förra året var siffran 16 stycken. Vilket är
en klar försämring. Detta är oacceptabelt och ovärdigt de äldre i vår kommun.
Personalkontinuiteten måste bli bättre.

Därför föreslår vi följande:
Att anta mål om att innan mandatperiodens slut 2022 ska personalkontinuiteten per äldre
och 14-dagarsperiod uppgå till max 12.
Att uppdra åt socialnämnden att arbeta fram förslag på hur ovan mål ska uppnås
Pontus Lamberg
Kristdemokraterna

Lista delegationsbeslut socialnämnden 2020-01-22–2020-02-19
Färdigst/exp-datum
Dok. nr.
2020-02-19 SN-2020/19-4

Titel
Tilldelningsbeslut fordon 2018, fordonsklass B

Ansvarig person
Johan Nyström

2020-02-19 SN-2020/13-4

Tilldelningsbeslut, fordon 2018, fordonsklass A

Johan Nyström

2020-02-19 SN-2019/262-5

Tilldelningsbeslut fordon 2018, fordonsklass B

Wolfgang Reitz

2020-02-18 SN-2019/389-2

Delegationsbeslut Lex Sarah, rapporten anmäls inte till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Ulrika Brugård

2020-02-12 SN-2018/74-18

Tilldelningsbeslut med upphandlingsprotokoll

Fredrik Söderlind

2019-10-31 SN-2018/74-10

Beslut om att godkänna anbudsinbjudan

Fredrik Söderlind

2020-02-12 SN-2020/56-6

Tilldelningsbeslut

Fredrik Söderlind

2020-02-06 SN-2019/381-6

Tilldelningsbeslut

Fredrik Söderlind

Ärende
SN-2020/19 Förnyad konkurrensutsättning av Fordon 2018,
fordonsklass B
SN-2020/13 Förnyad konkurrensutsättning av Fordon 2018,
fordonsklass A, El-hybrid
SN-2019/262 Förnyad konkurrensutsättning Fordon 2018,
Fordonsklass B, Diesel, 4wd
SN-2019/389 Lex Sarah - rapport och utredning om
missförhållanden, beslut enligt LVM gällande klient som
senare avled
SN-2018/74 Upphandling av verksamhetssystem för vård och
omsorg
SN-2018/74 Upphandling av verksamhetssystem för vård och
omsorg
SN-2020/56 Direktupphandling avseende en search för
tjänsten som chef för myndighetsområdet
SN-2019/381 Konkurrensutsättning inom dynamiskt
inköpssystem, handledning personal, biståndsenheten

