
 
 

 

Socialnämnden 
   

     Kallelse/föredragningslista 1 (2)  

     2022-06-02  

 

Sammanträde med socialnämnden  

Tid: Torsdag den 9 juni 2022, kl. 08.45  

Plats: Kvallsta, Knivsta kommunhus.   

Ordförande: Kerstin Eskhult (C) 

Sekreterare: Stella Vallgårda  

Förhinder 

Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet kan mejla till stella.vallgarda@knivsta.se.   

  

Föredragningslista 

  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering   

3. Godkännande av dagordning   

Individärenden   

4. Nedläggning av faderskapsutredning  

5. Nedläggning av faderskapsutredning   

Informationsärenden   

6. Barn och unga: åtgärdsplan och nuläge  

7. Aktuellt från förvaltningen 

a) Nuläge mottagande av massflyktingar 
b) Ungdomsgäng, situation under våren och planer framåt 
c) Återkoppling flytt Villa Ängby  
d) Lex Maria-anmälan 
e) Smittskyddsåtgärder upphör inom vård och omsorg 
f) Årlig IVO-tillsyn på stödboendet 

 

Beslutsärenden   

10. Reviderad delegationsordning för socialnämnden 

Tjänsteutlåtande 2022-05-25 

Reviderad delegationsordning  

SN-2022/143 

11. Riktlinje för hälso- och sjukvård inom 
socialnämndens ansvarsområde 

SN-2022/103 

mailto:stella.vallgarda@knivsta.se
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     2022-05-25  

 

 
 

Tjänsteutlåtande 2022-04-13 

Riktlinje för hälso- och sjukvård  

12. Redovisning ej verkställda beslut kvartal 1 

Tjänsteutlåtande 2022-05-24 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2022 

SN-2022/141 

13. Ekonomisk uppföljning per sista maj 2022 

Tjänsteutlåtande – 2022-05-30 

Ekonomisk uppföljning per maj 2022 Socialnämnden 

SN-2022/10 

14. Anmälan av delegationsbeslut 

 
- Ordförandebeslut angående remiss av 

promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård 
enligt LVU-utredning som ett led i 
socialutskottets beredning av fråga om ändring i 
LVU 

- Protokoll från socialnämndens individutskott 
2022-05-02  

- Delegationslista ur Viva, individ- och 
familjeomsorgen 2022-04-01 – 2022-04-30 

- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2022-
04-29 - 2022-06-01 
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Handläggare 
Tommy Nyberg 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-25 

Diarienummer 
SN-2022/143 

   

 

 

Socialnämnden 

Reviderad delegationsordning för socialnämnden  

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar den reviderade delegationsordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Behov har funnits av en översyn av socialnämndens delegationsordning.  

Översynen har mynnat ut i reviderad delegationsordning med fokus på förlängd utredningstid 
i syfte att ligga i linje med den övergripande målsättningen om en ändamålsenlig delegering. 

Revidering har gjorts av delegat vid delegationsgrund 4.4 enligt följande:  

 ÄRENDE Lagrum/annan 
bestämmelse 

Delegat/kommentar 

4.4 Beslut i fråga om att förlänga 
utredningstiden vid utredning 
avseende underårigs skydd eller 
stöd under viss bestämd tid 

11 kap. 2 § 3 st. SoL Beslut fattas av 
socialnämndens 
individutskott eller 
ordförande/ersättare om 
sammanträde inte kan 
avvaktas. 

 

Bakgrund 

På uppdrag av socialnämnden med anledning av kritik riktad från IVO föreligger förslag till 
förändring i delegationsordning.  

Ekonomisk konsekvensanalys 

Förslaget till beslut förväntas inte ha några ekonomiska konsekvenser för socialnämnden.  

Barnkonsekvensanalys 

Gjord enligt checklista.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-25 

Reviderad delegationsordning  

Beslutet ska skickas till 

Områdeschef myndighet  

Enhetschef barn och unga 

Enhetschef vuxen  

Enhetschef bistånd  

 

Catrin Josephson, 

Socialcef  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Barnärende och utredningstid förväntas få kortare tid med föreslagen delegationsordning.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

Kortast möjliga utredningstid anser förvaltningen gynnar den enskilde individen.  

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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 ÄRENDE Lagrum/annan 

bestämmelse 

Delegat/kommentar 

4.3 Beslut i fråga om att konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs 
för bedömning av behov av insatser 

11 kap. 2 § 1st. 

SoL 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 

4.4 Beslut i fråga om att förlänga utredningstiden vid utredning avseende underårigs skydd 
eller stöd under viss bestämd tid 

11 kap. 2 § 3 st. 
SoL 

Beslut fattas av socialnämndens individutskott 
eller ordförande/ersättare om sammanträde 
inte kan avvaktas. 

4.5 Uppföljning av barns situation efter avslut 

Beslut i fråga om uppföljning av ett barns situation när en utredning avslutats utan 
beslut om insats samt efter det att en placering i ett familjehem eller i ett hem för vård 
eller boende har upphört. Uppföljningen får pågå två månader 

 

11 kap. 4 a-b §§ 
SoL 

 

Enhetschef Barn och unga 

4.6 Ansökan från enskild i annan kommun 

Beslut i fråga om att bevilja eller avslå ansökan om insatser från enskild i annan 
kommun 

2 a kap. 8 § SoL, 
4 kap. 1 § SoL 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

4.7 Beslut i fråga om att begära överflyttning av ärende till annan 
kommun 

2 a kap. 10 § SoL Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

4.8 Beslut i fråga om att 
 

- inte motta ärende från annan kommun 

 

 

- motta ärende från annan kommun 

2 a kap. 10 § SoL  
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

 

Områdeschef Myndighet 

4.9 Beslut i fråga om att hos IVO ansöka om överflyttning av ärende till annan 
kommun 

2 a kap. 11 § SoL Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

4.10 Beslut i fråga om sekretesskydd för anmälare 26 kap. 5 § OSL 
25 kap. 7 § OSL 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
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Handläggare 
Susanne Ahlman 

Tjänsteskrivelse 
2022-04-13 

Diarienummer 
SN-2022/103 

   

 

Socialnämnden 

Riktlinje för hälso- och sjukvård inom socialnämndens 
ansvarsområde 

 

Förslag till beslut 

att anta reviderad riktlinje för hälso- och sjukvård 

 

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen löper ut och sakinnehållet har granskats. Kompletteringar och revideringar har 
gjorts enligt följande; 
 
Omfattning: Vilka riktlinjer utöver denna som beslutas av nämnd 
 
Termer och begrepp: Kommunal respektive regional primärvård 
 
Dokumentation av det systematiska arbetet och redovisning till nämnd: Externa utförare 
förtydligande om patientsäkerhetsberättelse 
 
Styrande dokument: Hur riktlinjer ska delges externa utförare 
 
Vård i samverkan: Korrekt benämning på lokal tjänsteledning 
 
Basal hygien och smittskydd: Komplettering övergripande handlingsplan 
 
Kommunikation utskrivningsprocess: Kommunens tillhandahållande till utförare av aktuellt 
system för informationsöverföring 
 
Förändring av särskilda boendeformer: Nytt avsnitt om riskbedömningar vid till/ombyggnation 
 
Oförutsedda händelser: Nytt avsnitt 
 

Bakgrund 

Den övergripande hälso- och sjukvårdsriktlinjen beslutades i sin första version under 2019 
(SN-2019/2010) och reglerar olika ansvarsområden mellan huvudman och vårdgivare i avtal 
med socialnämnd.  
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
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Barnkonsekvensanalys 

Barnchecklista utförd. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-04-13 

Riktlinje för hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde. 

 

Beslutet ska skickas till 

Socialchef/Verksamhetschef för hälso- och sjukvård 

Områdeschef utförare 

Enhetschef hemsjukvård och rehabilitering 

Enhetschef Estrids gård 

Chef Kvalitet och utveckling 

Verksamhetschef Lyckåsen och Dadelvägen 

Verksamhetschef Vilhelms gård 

 

 

Catrin Josephson 

Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förslag till beslut är på övergripande strategisk nivå inom befintligt uppdrag för 
huvudmannen och vårdgivaren. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Riktlinje för hälso- och sjukvård inom socialnämndens 
ansvarsområde   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Dokumenttyp: Riktlinje 
Diarienummer: SN-2022/103 
Beslutande nämnd: Socialnämnden 
Beslutsdatum:2022-06-09 
Giltighetstid:2024-12-31 
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Inledning 
Knivsta kommun är huvudman för den hälso- och sjukvård som kommunen är skyldig att 

tillhandahålla enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt utifrån Ädelöverenskommelsen i 

Uppsala län. Detta innefattar hemsjukvård i särskilda boenden för äldre, särskilda 

boendeformer och daglig verksamhet inom lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS), dagverksamhet inom socialtjänstlagen (SoL), socialpsykiatri  samt 

varaktigt hälso- och sjukvårdsbehov i ordinärt boende. 

 

Socialnämnden är av kommunfullmäktige utsedd ledningsansvarig för hälso- och sjukvården. 

Syfte 
Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ansvarsförhållanden och säkerställa patientsäkerhet på 

övergripande nivå. 

Omfattning 
Riktlinjen omfattar verksamheter i egen regi och verksamheter i avtal med kommunen som 

utför hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde enligt HSL.  

 

Medicintekniska produkter, rehabilitering gällande kommunal hälso- och sjukvård och 

individuellt förskrivna hjälpmedel omfattas av särskilda riktlinjer.  

Terminologi 
 
Huvudman 
Myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för viss verksamhet. 
 

Vårdgivare 
Statlig myndighet, region och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som 

myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan 

juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet 

(privat vårdgivare). 

 

Kommunal primärvård 
Kommunens hälso- och sjukvårdsuppdrag på primärvårdsnivå.1 

 

Regional primärvård 
Regionens hälso- och sjukvårdsuppdrag på primärvårdsnivå. 
 

Kommunal hemsjukvård 
Den hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering som den enskilde kan få av arbetsterapeuter, 

fysioterapeuter/sjukgymnaster och sjuksköterskor i kommunala verksamheter. Detta gäller för 

personer 17 år och uppåt med varaktigt behov och som inte kan ta sig till den regionala 

sjukvården. 
 

                                                           
1 Ny definition primärvården - Kunskapsguiden 
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Huvudman för hälso- och sjukvården 
Knivsta kommun har som huvudman övergripande ansvar för att den enskilde erbjuds en 

säker, ändamålsenlig och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet.  

Vårdgivaransvar 
 
Socialnämnden 
Nämnden har som ledningsansvarig för hälso- och sjukvård vårdgivaransvaret för verksamhet 

som drivs i egen regi och i extern regi där hälso- och sjukvård utförs av vård och 

omsorgskontoret. 

 

Nämnden utför på delegation upphandling av verksamhet enligt lagen om offentlig 

upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV) och bestämmer om hälso- och 

sjukvårdsansvar ska tillfalla upphandlad verksamhet. 

 

Vårdgivaransvaret är uppdelat i de fall nämnden beslutar att behålla hälso- och 

sjukvårdsansvaret viss tid på dygnet hos upphandlad utförare, exempelvis 

sjuksköterskeinsatser nattetid. 

 
Extern utförare  
Den upphandlade verksamheten enligt LOU och LOV, har det fulla vårdgivaransvaret under 

den tid på dygnet ansvaret för hälso- och sjukvård har tillfallit utföraren. 

 

Vårdgivarens prioriteringar 
Varje vårdgivare prioriterar enligt vad lagstiftningen2 anger, d v s att den med störst behov har 

företräde till vården och utifrån tre grundläggande etiska principer; 

 

Människors lika värde – samma rättigheter oavsett personliga egenskaper och funktioner 

 

Solidaritet – resurser fördelas till områden där behoven är störst 

 

Kostnadseffektivitet – rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i hälsa och 

livskvalitet. 

 
Förtydligande av prioriteringar upprättas inom ledningssystemets rutiner. 

 

Anmälan av hälso- och sjukvårdsverksamhet till Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO 
Ny eller förändrad organisering av hälso- och sjukvårdsverksamhet ska anmälas till IVO 

vilket lämpligen görs av utsedd verksamhetschef för hälso- och sjukvård. 

                                                           
2 3 kap. 4 kap. HSL (SFS 2017:30) 
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Verksamhetschef för hälso- och sjukvård 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska det hos varje vårdgivare finnas en 

verksamhetschef som svarar för hälso- och sjukvårdsverksamheten utifrån vad som anges i 

lagstiftningen.  

 

Verksamhetschef ska anmälas till och registreras hos IVO. Anmälan ska göras skyndsamt vid 

förändring. 

 
Medicinskt ledningsansvar 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska finnas inom det område som nämnden utser. 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) får fullgöra uppgifter inom området 

rehabilitering. 

 

MAS ska vara anmäld till och registrerad hos IVO. Anmälan ska göras skyndsamt vid 

förändring. Detta gäller likaledes i det fall MAR fullgör uppgifter inom området 

rehabilitering. 

 

Socialnämnden beslutar om upphandlad verksamhet ska tillhandahålla egen MAS.  

 

Hälso- och sjukvårdspersonal 
För att kunna utföra hälso- och sjukvård inom kommunens ansvarsområde krävs legitimerad 

personal bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster. 

Specifik omvårdnad och specifik rehabilitering är insatser som tillhandahålls av 

professionerna. För att lyckas med vårdprevention ska ett teambaserat arbetssätt tillämpas. 

 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
I föreskriften3 anges alla krav på hälso- och sjukvårdsverksamhetens systematiska utveckling 

och kvalitetssäkring med processer och rutiner, riskanalys, utredning av avvikelser synpunkter 

och klagomål, egenkontroller, samverkan och redovisning i patientsäkerhetsberättelse. 

 

Nämnden ställer krav på att ett ändamålsenligt ledningssystem upprättas, används och hålls 

aktuellt i den egna verksamheten och hos upphandlad utförare.  

 
Dokumentation av det systematiska arbetet och redovisning till nämnd 
Patientsäkerhetsberättelse ska dokumenteras i enlighet med angivelser från myndigheter och 

föreskrifter.  

 

Patientsäkerhetsberättelse ska redovisas för nämnd årligen av MAS i egen regi. Externa 

utförare enligt LOU delger avtalsansvarig patientsäkerhetsberättelse årligen som i sin tur 

anmäler berättelserna till mars eller april nämnd.  

                                                           
3 SOSFS 2011:9 
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Styrande dokument 
Medicinskt ledningsansvarig ska utifrån hälso- och sjukvårdsförordningen4 säkerställa att det 

finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner. Processer och rutiner ska göras tillgängliga 

inom det ledningssystem som verksamheten beslutar.  

 

Inom området medicintekniska produkter beslutar nämnd om särskilda riktlinjer och i 

förekommande fall inom annat område. 

 

Gällande riktlinjer ska expedieras till extern utförare efter beslut. Riktlinjerna och rutiner 

tillgängliggörs för externa utförare på knivsta.se  

 
Vård i samverkan mellan huvudmännen – ViS5 
Alla utförare ska följa de riktlinjer och rutiner som upprättats i samverkan mellan region 

Uppsala och kommunerna i Uppsala län, med syfte att säkerställa och tydliggöra 

vårdprocesser och ansvar mellan huvudmän och vårdgivare i regionen.  

 

Övergripande representation i länets samverkansforum för sakfrågor regleras av 

tjänstemannaledning för Hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). 

 

Representation i närvårdssamverkan regleras i lokal tjänstemannaledning HSVO. 

 
Basal hygien och smittskydd 
Grunden för all vård i ett förebyggande och behandlande perspektiv är basal hygien vilket 

också är av avgörande betydelse för allas hälsa, såväl patienter, personal och medborgare.  

 

Vårdgivare i Knivsta kommun ska samarbeta med vårdhygienisk expertis inom region 

Uppsala och aktivt arbeta för följsamhet till basala hygienrutiner. De egenkontroller som 

förevisas ska utföras. En övergripande handlingsplan för förebyggande av smittspridning och 

vårdrelaterade infektioner ska upprättas.6 Arbetsgivaransvaret enligt AFS 2018:4 ska 

fullföljas. Hygienombud ska utses i alla verksamheter. 

 

Lagstiftningen föreskriver att uppgifter ska lämnas och anmälan ska göras till 

smittskyddsläkare i förekommande fall. Alla utförare omfattas. Detta regleras i 

socialnämndens delegationsordning. 

 
Utrustning och nybyggnationer 
Vid nybyggnation ska smitt- och infektionsförebyggande aspekter ingå i processen. Detta 

innebär en genomtänkt lokalplanering och en adekvat inredning och utrustning som motsvarar 

kraven för en god vårdhygien. Byggenskap och vårdhygien7 ska beaktas och Vårdhygien på 

Akademiska sjukhuset ska kontaktas för att ha kännedom om byggnationen. 

 
 

                                                           
4 4 kap. 4§ SFS 2017:80 
5 http://www.lul.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan 
6 Vis - Samverkan avseende hygien, vårdhygien och smittskydd i Uppsala län 
7 Svensk förening för vårdhygien, 3:e upplagan, 2016 
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Rehabilitering och hjälpmedel 
Rehabiliteringsinsatser inom kommunal primärvård inriktar sig på att individen skall kunna 

vara aktiv och delaktig i dagliga aktiviteter så långt det är möjligt.  

 

Arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut ansvarar för individuellt förskrivna hjälpmedel 

för personer över 21 år inom området rörelsehinder, personligvård och kognition. 

Sjuksköterskor förskriver madrasser och inkontinenshjälpmedel. 

 

Varje utförare ansvarar för sina medicintekniska produkter gällande basutrustning.8   

 
Hälsofrämjande och personcentrerat arbetssätt 
Alla utförare ska som utgångspunkt ha ett stödjande förhållningssätt i syfte att ge den enskilde 

möjlighet att bibehålla funktions- och aktivitetsförmåga och vara delaktig i sin vård- och 

omsorg. Den enskildes målsättning och utgångspunkter är avgörande för att en 

personcentrerad vård och omsorg ska realiseras. 

 

Nationella kvalitetsindikatorer och register 
Varje patient ska säkerställas individuella riskbedömningar enligt nationella 

kvalitetsindikatorer. 

 

Socialnämndens hälso- och sjukvårdsutförare ska efter erhållet samtycke registrera 

riskbedömningar i Senior Alert, Svenska palliativregistret. Målsättning ska också vara att 

verksamheterna använder BPSD.9 

 

Utskrivningsklara patienter 
Länsgemensamma riktlinjer och rutiner10 samt de lokalt upprättade rutinerna inom ramen för 

närvårdssamverkan11 ska följas. Detta är avgörande för en trygg och säker hemgång för den 

enskilde. 

 

Varje vårdgivare ansvarar för det eventuella betalningsansvar som uppkommer i samband 

med utskrivningsklara patienter från slutenvården. 
 

Kommunikation under utskrivningsprocess  
Varje utförare med hälso- och sjukvårdsansvar12 i avtal med kommunen ska säkerställas 

inloggning till det gemensamma kommunikationsverktyget i länet, för in- och 

utskrivningsklara patienter.  

 
IT system 
För upphandlad verksamhet ska det framgå i avtalet i vilken omfattning utföraren ska använda 

nämndens IT-system.  

 
                                                           
8 Riktlinjer för medicintekniska produkter 
9 Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom 
10 ViS 
11 http://www.lul.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/ViS-dokument-lokalt-faststallda/Knivsta-

kommun/ 
12 Avtal om hel verksamhet, ej individantal  
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Sammanhållen journalföring 
Varje utförare med hälso- och sjukvårdsansvar ska säkerställa avtal för sammanhållen 

journalföring i den nationella patientsöversikten (NPÖ) för att få direktåtkomst till 

journaluppgifter och därmed läsbehörighet. Detta kräver också att vårdgivarna ska vara 

konsumenter och producenter av information.13 Förutsättningen i varje enskilt patientfall är 

den enskildes samtycke. 

 
Delaktighet och rätt till information 
Socialnämnden understryker den enskildes rätt till delaktighet och att få information om vård 

och behandling, och att den i så stor utsträckning som möjligt utformas i samråd med den 

enskilde. 14 

 

I patientsäkerhetsberättelsen ska det särskilt anges på vilket sätt den enskilde görs delaktig i 

sin hälso- och sjukvård. 

 

Förändring av särskilda boendeformer 
Vid beslut om till- eller ombyggnation ska riskbedömningar göras. Generell riskbedömning 

ska göras av verksamheten med stöd av medicinskt ledningsansvariga och dokumenteras i en 

handlingsplan. Initiativ till individuell riskbedömning i samverkan med ansvarig läkare för 

respektive brukare ska också tas av verksamheten. Utifrån handlingsplanen ska 

riskbedömning och åtgärder dokumenteras för varje enskild brukare.  

 
Riskmedvetenhet och beredskap 
Den kommunala primärvården måste planera för att oförutsedda händelser kan ske. Hälso- 

och sjukvården måste anpassas efter rådande förhållanden och utifrån lagstiftningens krav på 

vårdgivarens prioriteringar. Varje verksamhet ska upprätta handlingsplan utifrån utförda 

riskanalyser.  

 
Uppföljning av verksamhet 
Vårdgivare i egen regi och upphandlad verksamhet ska följas upp enligt samma 

uppföljningsmodell och i samma omfattning.  

                                                           
13 https://www.inera.se/tjanster/nationell-patientoversikt-npo/Nationell-patientoversikt/ 
14 Patientlag, SFS 2014:821, 5 kap. 
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Handläggare 
Ulrika Brugård 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-24 

Diarienummer 
SN-2022/141 

   

 

Socialnämndens presidieberedning 

Redovisning av ej verkställda gynnade beslut kvartal 1 2022 

 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner rapporten över ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 
1 § socialtjänstlagen (SoL), samt gynnande beslut enligt 9 § lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), som under 2022-års första rapporteringsperiod, inte 
verkställts inom tre månader från beslut eller där avbrott i verkställighet pågått mer än 
tre månader, i enlighet med nämndens rapporteringsskyldighet enligt 16 kap 6 f-h §§ 
SoL samt 28 h § LSS.  

 
2. Socialnämnden överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige samt till 

kommunrevisorer.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige samt till kommunrevisionen samman-
ställning på beslut som rapporterats som ej verkställda till inspektionen för vård och omsorg. 

Under första kvartalet 2022 har totalt sex beslut rapporterats som ej verkställda inom tre 
månader. Fyra av besluten gäller avbrott i verkställighet. Vid rapporteringen är tre verk-
ställda. Ett ärende har pandemirelaterade orsaker till att de inte varit verkställt. Ett beslut 
gäller individ- och familjeomsorg. Fem beslut gäller LSS, funktionshinderomsorg. Besluten 
gäller fyra män och två kvinnor. Fem är barn, som inte har fått sina insatser utförda under 
minst tre månader. Den tid som förflutit från gynnande beslut till verkställighet är från knappt 
fyra månader upp till sju månader. 
 

Bakgrund 

Enligt socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) ska socialnämnden kvartalsvis rapportera de gynnande beslut om bistånd som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), och överlämna sammanställning till kommunfullmäktige samt till kommunrevisionen. 
Rapporten ska innehålla tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller, skälen 
för dröjsmålet, samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Det skall 
också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor 
respektive män.  

I dokument ”Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal ett 2022” redovisas 
kvartal ett och en sammanställning av de fyra senaste kvartalen. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

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

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-24 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal ett 2022   

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige  
Revisorer  
Enhetschefer inom Vård- och omsorgskontoret  
Områdeschef myndighet  
Områdeschef utförare  

Socialchef 

 

 

Catrin Josephson  

Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet handlar om rapportering av beslut som inte verkställts. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal ett 2022   

Bakgrund  

Socialnämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och 

kommunens revisorer1 om beviljat bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) 

och insatser enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte 

har verkställts tre månader efter beslut, liksom om en insats har avbrutits och inte verk-

ställts på nytt inom tre månader. Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verk-

ställt beslut tills beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning. Om IVO bedömer 

att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten ansöka om utdömande av en 

särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

 

Enligt SoL samt LSS ska socialnämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till kom-

munfullmäktige.2 Rapporten ska innehålla tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd 

beslutet gäller, skälen för dröjsmålet, samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 

respektive beslut. Det ska också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 

gäller bistånd till kvinnor respektive män.  

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut kvartal fyra 2021  

Under första kvartalet 2022 har totalt sex beslut rapporterats som ej verkställda inom tre 

månader. Fyra av besluten gäller avbrott i verkställighet. Vid rapporteringen är tre verk-

ställda. Ett ärende har pandemirelaterade orsaker till att de inte varit verkställt.  

Ett beslut gäller individ- och familjeomsorg. Fem beslut gäller LSS, funktionshinderom-

sorg. Besluten gäller fyra män och två kvinnor. Fem är barn, som inte har fått sina insat-

ser utförda under minst tre månader. Den tid som förflutit från gynnande beslut till verk-

ställighet är från knappt fyra månader upp till sju månader. 

 

                                            
1 16 kap 6f § SoL, 28 f § LSS 
2 16 kap 6 h § SoL, 28 h § LSS 
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Tabell: Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut kvartal ett 2022 

Beslut Typ Skäl 

Vidtagna 

åtgärder, 

i väntan 

på, övrigt Man Kvinna 

Datum 

för 

avbrott  Verkställt 

Avslutas 

av annat 

skäl 

Tid från 

beslut/ 

avbrott, 

antal 

dagar 

211007 SoL IFO Öv 
Hos 

kommunen 
Nej   X   220214   130 

211213 
LSS FUNK 

9.5 

Utanför 

kommunen 
Nej X         130 

  
LSS FUNK 

9.5 

Hos den 

enskilde 
Nej X   211118 220317   

119 

  
LSS FUNK 

9.3 

Hos den 

enskilde 
Nej X   211118 220317   

119 

  
LSS FUNK 

9.4 

Hos den 

enskilde 
Nej   X 210917     

217 

  

LSS FUNK 

9.10 

Hos den 

enskilde. 

Pandemi-

relaterat 

Nej X   211008 

    

196 

ÄO=äldreomsorg, FUNK= funktionshinderomsorg, htj=hemtjänst, dagv=dagvård, avl=avlösning i hemmet, 

säbo=särskilt boende, vxv=växelvård, öv=öppenvård, bos=boendestöd, fb=familjebehandling, ass=assistent, 

kp=kontaktperson, kf=kontaktfamilj VST=verkställighet, Resursbrist för att matchande uppdragstagare ej 

funnits. 
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Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut de fyra senaste 

kvartalen 

Kvartal 2 och 3 2021 rapporterades tretton beslut och kvartal 4 fem beslut, varav alla var 

verkställda vid rapporteringen. Kvartal 1 2022 rapporterades sex beslut, varav tre var 

verkställda vid rapporteringen. Majoriteten av beslut gäller barn som inte har fått sina 

beslutade insatser verkställda under minst tre månader, framförallt inom funktionshinder-

omsorgen men även inom individ och familjeomsorgen. 

Tabell: Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut fyra kvartal 

  
Kvartal 2 

2021 

Kvartal 3 

2021 

Kvartal 4 

2021 

Kvartal 1 

2022 

Gällde ej verkställt*  9 9 5 2 

Gällde avbrott* 4 4 0 4 

Ännu ej verkställda**  3 3 0 1 

Avbrott** 2 0 0 2 

Avslutade*** 2 2 0 0 

Nu verkställda 6 8 5 3 

Totalt antal 

rapporterade beslut 
13 13 5 6 

Män 8* 7* 2 4 

Kvinnor 5* 6* 3 2 

Barn 7 6 4 5 

Beslut SoL ÄO 5 5 1 0 

Beslut SoL FUNK 1 0 0 0 

Beslut LSS FUNK 5 4 0 5 

Beslut SoL IFO 2 4 4 1 

*Samma person kan ha flera beslut som rapporteras. Samma beslut kan ha flera rapporter. 

** Gällde ej verkställt beslut, respektive avbrott vid första rapporteringen       

*** Vid rapportering aktuellt kvartal är beslutet fortfarande ej i verkställighet 
**** Avslutade utan att verkställas 
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Tabell: Rapporterade beslut kvartal 2 2021 till kvartal 1 20223 

 

Observera att besluten i stapel för Nu verkställda även återfinns i de föregående 

staplarna för kvartalet i det fall de blivit verkställda efter att först ha varit ej verkställda 

inom samma kvartal, eller sedan föregående kvartal. 

 

Tabell: Verksamhetstyp för de rapporterade besluten 

  

                                            
3 Vad som gäller för aktuellt beslut vid rapporteringen 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22

Rapporterade beslut, status vid inrapportering

Ej verkställt Avbrott Avslutat annat skäl Nu verkställt

0

1

2

3

4

5

6

Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22

Rapporterade beslut utifrån lagrum

SoL ÄO SoL OF LSS OF SoL IFO
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Tabell: Rapporterade beslut, ej verkställda inom tre månader efter beslut 

respektive efter avbrott från innan pandemin bröt ut 

 

Volymtrend för insatsbeslut  

Mellan 2020 och 2021 ökade insatsbesluten med 252 insatser, vilket motsvarar 17 

procents ökning. Året innan hade dock insatsbesluten minskat med sju procent.4 

Lagrum 2019 2020 2021 

SoL 4:1 IFO5 340 247 372 

SoL 4:1 ÄO, OF 1111 1080 1156 

LSS 9 139 146 197 

Totalt SoL + LSS 1590 1473 1725 

Analys första kvartalet 2022 

Under första kvartalet 2022 har totalt sex beslut rapporterats, varav fyra gäller avbrott i 

verkställighet. Vid rapporteringen är tre av besluten verkställda. Fem beslut gäller LSS, 

funktionshinderomsorg. Fem beslut gäller barn, som inte har fått sina insatser utförda 

under minst tre månader, fyra av dess inom LSS. Det är särskilt angeläget att tillgodose 

barns behov av insats. Skälen för att insatserna till barnen dröjt har framförallt att göra 

med rekryteringsprocess. Arbete pågår inom och mellan berörda enheter för att få till en 

snabbare verkställighet. 

 

Ulrika Brugård, socialt ansvarig socionom 

                                            
4 Samma individ kan ha flera insatsbeslut under året. 

5 Exklusive ekonomiskt bistånd 
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Rapporterade beslut 2020-2022 kvartal 1

Ej verkställt Avbrott
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Handläggare 
Ekaterina Widén 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-30 

Diarienummer 
SN-2022/10 

Förvaltningsekonom   
   

 

Socialnämnden 

Ekonomisk uppföljning per sista maj 2022 

 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista maj 2022. 

2. Socialnämnden beslutar att handlingsplan för ekonomi i balans 2022 ej upprättas 
eftersom underskottet avser omstruktureringskostnader.  

3. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens prognos per sista maj visar på ett underskott på 3 miljoner kronor, det är en 
försämring med 2 miljoner kronor jämfört med senaste prognos per sista mars. Försämringen 
beror på tillfälliga omstruktureringskostnader inom Individ och familjeomsorg. Enligt 
kommunens riktlinjer är nämnden ålagt att ta fram en handlingsplan för ekonomi i balans vid 
prognostiserat underskott. Dock i detta fall är det kostnader av tillfällig karaktär som är 
anledningen till underskottet och den ordinarie verksamheten prognostiseras ha budget i 
balans, därför handlingsplan för ekonomi i balans utgår.  

 

Bakgrund 

I den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2022 fastställdes uppföljningsplanen 
för 2022. I uppföljningsplanen uppdras socialnämnden att motta ekonomisk uppföljning fyra 
gånger under 2022 med start per februari och med sista månad augusti. 
Uppföljningstillfällena innefattar även ett delårsbokslut per sista augusti. 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

För en fördjupad ekonomisk analys, se bilagan till tjänsteskrivelsen. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-30 

Ekonomisk uppföljning för socialnämnden, maj 2022 

Anpassad ekonomisk uppföljning maj 2022 
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Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen  

Akten 

 
 
Catrin Josephson  
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Nämndens verksamheter nettokostnad i tusentalskronor

Nämnd- och styrelseverksamhet

Nettokostnad 2021

1 272

Nämndbudget 2022

1 361

Prognostiserad nettokostnad maj 2022

25

Prognostiserad avvikelse maj 2022

0

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

0

Skillnaden mellan prognoser

0

Block Vård och omsorg enligt SoL och HSL

-Förebyggande verksamhet SoL

Nettokostnad 2021

2 875

Nämndbudget 2022

3 614

Prognostiserad nettokostnad maj 2022

3 614

Prognostiserad avvikelse maj 2022

0

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

0

Skillnaden mellan prognoser

0

-LOV - hemtjänst och delegerad HSL

Nettokostnad 2021

37 545

Nämndbudget 2022

36 786

Prognostiserad nettokostnad maj 2022

34 859

Prognostiserad avvikelse maj 2022

2 627

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

682

Skillnaden mellan prognoser

1 945

-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt

Nettokostnad 2021

17 648

Nämndbudget 2022

24 740
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Prognostiserad nettokostnad maj 2022

24 341

Prognostiserad avvikelse maj 2022

399

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

46

Skillnaden mellan prognoser

353

-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende 

Nettokostnad 2021

90 846

Nämndbudget 2022

94 109

Tillägg och avdrag 2021

0

Prognostiserad nettokostnad maj 2022

93 902

Prognostiserad avvikelse maj 2022

207

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

-59

Skillnaden mellan prognoser

266

Vård och omsorg enligt lss och SFB

-Insatser LSS i ordinärt boende

Nettokostnad 2021

31 978

Nämndbudget 2022

38 802

Tillägg och avdrag 2021

-1 995

Prognostiserad nettokostnad maj 2022

37 146

Prognostiserad avvikelse maj 2022

-340

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

-645

Skillnaden mellan prognoser

305

-Insatser LSS i boende med särskild service

Nettokostnad 2021

41 177

Nämndbudget 2022

47 328

Prognostiserad nettokostnad maj 2022

47 174

Prognostiserad avvikelse maj 2022
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155

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

436

Skillnaden mellan prognoser

-281

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Nettokostnad 2021

3 932

Nämndbudget 2022

4 846

Prognostiserad nettokostnad maj 2022

4 641

Prognostiserad avvikelse maj 2022

205

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

200

Skillnaden mellan prognoser

5

Individ och familjeomsorg

Ifo öppenvård och stöd

Nettokostnad 2021

26 471

Nämndbudget 2022

24 163

Prognostiserad nettokostnad maj 2022

26 019

Prognostiserad avvikelse maj 2022

-1 856

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

-651

Skillnaden mellan prognoser

-1 205

Ifo vård och stöd institution/annat boende

Nettokostnad 2021

33 317

Nämndbudget 2022

32 919

Tillägg och avdrag 2021

0

Prognostiserad nettokostnad maj 2022

37 944

Prognostiserad avvikelse maj 2022

-5 025

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

-1 092

Skillnaden mellan prognoser

-3 933
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Ifo ekonomiskt bistånd

Nettokostnad 2021

8 056

Nämndbudget 2022

8 947

Tillägg och avdrag 2021

0

Prognostiserad nettokostnad maj 2022

8 489

Prognostiserad avvikelse maj 2022

457

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

84

Skillnaden mellan prognoser

373

Flyktingmottagande

Nettokostnad 2021

-1 008

Nämndbudget 2022

1 025

Prognostiserad nettokostnad maj 2022

969

Prognostiserad avvikelse maj 2022

56

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

0

Skillnaden mellan prognoser

56

Arbetsmarknadsåtgärder

Nettokostnad 2021

3 724

Nämndbudget 2022

4 474

Prognostiserad nettokostnad maj 2022

4 361

Prognostiserad avvikelse maj 2022

113

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

0

Skillnaden mellan prognoser

113

Summa socialnämnd

Nettokostnad 2021

297 833

Nämndbudget 2022

323 115
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Prognostiserad nettokostnad maj 2022

323 484

Prognostiserad avvikelse maj 2022

-3 000

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per mars

-1 000

Skillnaden mellan prognoser

-2 000
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Inledning 

I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2022 uppdras nämnderna att motta 

ekonomisk uppföljning tre till fyra gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras 

till nämnderna första gången per februari och sista gången i samband med delårsbokslutet. 

Utöver detta kan en behovsprövad prognos presenteras på nämndnivå enbart om nämnden 

uppvisar underskott i tidigare uppföljningar eller om något annat väsentligt har skett. Beslutet 

om att motta den ekonomiska uppföljningen ska anmälas till kommunstyrelsen. 
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Drift 

Prognosen för Socialnämnden per den sista maj indikerar ett underskott på - 3 miljon kronor, det 

är en försämring mot föregående prognos på totalt 2 miljoner kronor. Nedan beskrivs 

verksamheter där en viss förändring har skett. Övriga verksamheter har en oförändrad prognos 

eller en marginell avvikelse. 

LOV - hemtjänst och delegerad HSL har en förbättrat prognos med 2 miljoner kronor, vilket 

beror på lägre volymer och i sin tur lägre kostnader under årets första 4 månader än budgeterat. 

Även prognos för månaderna framöver har justerats något, däremot har intäkterna budgeterats 

betydligt lägre än utfallet visar, så prognosen för dessa har kunnat justeras upp. Fram till och 

med 2021 har denna verksamhet bokslutsreglerats och eventuella överskott vid låga volymer har 

betalats tillbaka till finansförvaltningen och vid ökade volymer fick socialnämnden tillägg. Detta 

är ändrat nu så att nämnden får ett ram och då kan det bli sådana avvikelser. 

Förutsättningarna inom Individ- och familjeomsorg har förändrats markant sedan föregående 

prognos. IFO, öppenvård och stöd prognostiserar ett underskott på 1,9 miljoner kronor, det är en 

försämring sedan föregående prognos med 1,2 miljoner. IFO, vård och och stöd institution/annat 

boende har en förändrat prognos på minus 5 miljoner kronor och det är en försämring med c:a 4 

miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Anledningen till försämringen är till viss del 

ökade kostnader för omstrukturering på enheten för Barn och Unga. Den andra anledningen är 

ökade volymer inom både barn- och vuxenplaceringar. Till följd av ökat samarbete mellan råd 

och stöd, skolan och polisen har inflödet på barn och unga ökat och även ett par av de senaste 

placeringarna kan tillräknas det utökade samarbetet. Placeringskostnader inom vuxen missbruk 

prognostiseras öka markant och det kan bero på den väntade vårdskulden till följd av pandemin. 

Senast vuxenenheten hade en liknande vårperiod var år 2019 och då landade kostnaderna för 

köpt vård på 3,4 miljoner när året var slut. I år prognostiseras det att landa på 3,8 miljoner 

kronor. Observera att i denna prognos finns en viss buffert medräknat inom alla slags externa 

placeringar. 

Verksamhet Ekonomisk bistånd prognostiserar ett positiv avvikelse på 0,46 miljoner kronor, 

detta är en förbättring mot föregående prognos med 0,4 miljoner kronor. Utfall för årets första 5 

månader har varit under den budgeterade nivån och vilket även prognostiseras framöver. 

Dessutom pågår satsningar på arbetsmarknad, vilket bedöms kommer att kunna bidra till fortsatt 

låga kostnader för ekonomisk bistånd. 

Osäkerhetsfaktorer: 

Oklarheter kring ersättningsnivåer från Migrationsverket för Ukrainaflyktingar gör det svårt att 

uppskatta de ekonomiska effekterna och det är ingenting som är medräknat i denna prognos. 

Fördelningstalet på kommande anvisningar till kommunen har dock nyligen minskats mot 

tidigare preliminära besked, så osäkerhetsfaktorn är ändå mindre än tidigare. 

Det finns just nu flera grupper där förvaltningen tvingas att köpa extern bemanning 

(sjuksköterskor, socionomer, chefer). Prognosen är lagd utifrån en uppskattning av hur snabbt 

rekryteringarna kan lyckas. Här finns alltså ett visst mått av osäkerhet åt båda håll. 

Som det nämndes tidigare finns det en buffert medräknat för tillkommande externa placeringar 

inom de flesta verksamheter. Om den kommer inte användas, bidrar det till en förbättring på 

totalen. Å andra sidan kan även ytterligare fler placeringar behövas, jämfört mot prognos. 

Handlingsplan för ekonomi i balans 
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Enligt Knivsta kommuns riktlinjer behöver nämnden upprätta en handlingsplan för att återställa 

den prognostiserade underskottet. Socialnämndens underskott beror till stor det på 

omstruktureringskostnader inom Barn och unga. Årets omstruktureringskostnader förväntas leda 

till lägre kostnader framöver. De övriga verksamheterna prognostiseras ha ekonomi i balans på 

totalen, eller nästintill, under 2022, med vissa avvikelser mellan de olika blocken, vilket beror på 

volymutveckling. Därför är ingen handlingsplan för ekonomi i balans framtagen. 

 

Prognos helår och budgetavvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 
Nettokost
nad 2021 

Budget 
2022 

Tillägg 
och 

avdrag 
2022 

Prognostiserad 
nettokostnad 

2022 

Prognostiserad 
budgetavvikelse 

2022 

Effektiviseringsbeting      

      

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

1 272 1 361  1361 0 

      

Vård och omsorg enligt SoL 
och HSL 

     

-Förebyggande verksamhet 
SoL 

2 875 3 614  3 614 0 

-LOV - hemtjänst och 
delegerad HSL 

37 545 36 786 700 34 859 2 627 

-Vård & omsorg i ordinärt 
boende övrigt 

17 648 24 740  24 341 399 

-Vård & omsorg i särskilt/ 
annat boende 

90 846 94 109  93 902 207 

      

Vård och omsorg enligt lss 
och SFB 

     

-Insatser LSS i ordinärt 
boende 

31 978 38 802 -1 995 37 146 -340 

-Insatser LSS i boende med 
särskild service 

41 177 47 328  47 174 155 

      

Färdtjänst och riksfärdtjänst 3 932 4 846  4 641 205 

      

Individ och familjeomsorg      

-Ifo öppenvård och stöd 26 471 24 163  26 019 -1 856 

-Ifo vård och stöd 
institution/annat boende 

33 317 32 919  37 944 -5 025 

-Ifo, ekonomisk bistånd 8 056 8 947  8 489 457 
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Flyktingmottagande -1 008 1 025  969 56 

      

Arbetsmarknadsåtgärder 3 724 4 474  4 361 113 

      

Summa socialnämnd 297 833 323 115 -1 295 323 484 -3 000 
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Investeringar 

I dagsläget finns det inga inplanerade investeringar för 2022. Satsningar i form av digital 

utveckling och övriga projekt kräver oftast ingen investering. Dessa satsningar görs för övrigt 

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

Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr) 

Investeringsprojekt 
KF- 

investerings
ram 2022 

Tillägg 
investerings

ram 2022 

Utgift 
investering 

2022 

Prognos 
utgift  

investering 
2022 

Prognos 
avvikelse 

investering 
2022 

Inventarier 100  0 0 100 

Digitalisering - innovation 1000  0 0 1000 

      

Summa 1100  0 0 1100 

 


	00. Dagordning
	10. Reviderad delegationsordning för socialnämnden
	Tjänsteutlåtande 2022-05-25
	Reviderad delegationsordning

	11. Riktlinje för hälso- och sjukvård inomsocialnämndens ansvarsområde
	Tjänsteutlåtande 2022-04-13
	Riktlinje för hälso- och sjukvård

	12. Redovisning ej verkställda beslut kvartal 1
	Tjänsteutlåtande 2022-05-24
	Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2022

	13. Ekonomisk uppföljning per sista maj 2022
	Tjänsteutlåtande – 2022-05-30
	Anpassad ekonomisk uppföljning maj 2022
	Ekonomisk uppföljning per maj 2022 Socialnämnden




