
 
 

 
   KALLELSE 1 (4)  

 2021-12-09  

 

 

Socialnämndens sammanträde 

Tid: Torsdag den 16 december 2021, kl 08.30  

Plats: Kvallsta, Knivsta kommunhus.  

Ordförande: Kerstin Eskhult (C)  

Sekreterare: Stella Vallgårda  

 

Förhinder och distansnärvaro: Sammanträdet är i första hand i fysiskt. Ledamot som vill 
delta på distans kan maila till stella.vallgarda@knivsta.se och få en länk till mötet. Förhinder 
meddelas till samma mail.   

Verksamhetsbesök på Tegelparken  

14.00 är nämnden inbjuden till Tegelparken på verksamhetsbesök.  

Föredragningslista    

  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering 

Förslag: 21 december 2021  

  

3. Godkännande av dagordning   

Individärenden   

4. 
 

Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
 

5. Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)  

Informationsärenden   

6. Verksamhetsinformation från hemvården med Helena 
Lindfelt, enhetschef hemvård. 

 

mailto:stella.vallgarda@knivsta.se
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7. Aktuellt från förvaltningen 

a. Nuläge covid-19 

b. Organisationsförändring LSS 

c. Arbetsmarknadsprojektet  

d. Kompetenslabbet 

e. Suicidpreventivt arbete 

f. Upphandling trygghetslarm  

 

Beslutsärenden   

8. Övergripande handlingsplan förebyggande av 
smittspridning och vårdrelaterade infektioner VRI 

- Tjänsteutlåtande 2021-11-25 

- Övergripande handlingsplan för att förebygga 
smittspridning och vårdrelaterade infektioner, VRI 

SN-2021/253 

9. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 
tre 2021 

- Tjänsteutlåtande 2021-11-22  
- Redovisning av ej verkställda gynnande beslut 

kvartal tre 2021 

SN-2021/293 

10. Gallringsbeslut LSS 

- Tjänsteutlåtande 2021-12-02 

SN-2021/306 

11. Revidering av socialnämndens delegationsordning 
2021 (version 2021-12-07) 

- Tjänsteutlåtande 2021-12-07 

- Förslag reviderad delegationsordning 2021-12-07 

- Ändringar i revideringsförslag 2021-12-07 

SN-2021/265 

12. Verksamhetsplan för socialnämnden 2022 

- Tjänsteutlåtande 2021-11-19  

- Verksamhetsplan 2022 för socialnämnden 

- Lathund uppföljningsmall  

SN-2021/289 
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13. 
Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 
2021 

- Tjänsteutlåtande 2021-11-19 

- Rapport Uppföljning av kommunövergripande 
kontrollområden, redovisade för socialnämnden. 

SN-2021/239 

14. Intern kontrollplan 2022 för socialnämnden 

- Tjänsteutlåtande 2021-12-06 

- Internkontrollplan 2022 för socialnämnden 

SN-2021/286 

15. Lokalförsörjningsplan socialnämnden 2021-2035 

- Tjänsteutlåtande 2021-11-24 

- Lokalförsörjningsplan socialnämnden 2021-2035 

SN-2021/292 

16. Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: 
Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt 
andrahandskontrakt. 

- Tjänsteutlåtande 2021-11-25 

- Bilaga 1 (Rumsbeskrivningar och samtliga ritningar) 

- Tilläggsavtal till hyresavtal nr 7410-KÄB001 

- Bilaga 7 ”Projektgenomförande” (Ingår i 
Hyresavtalet) 

- Letter of intent (andrahandskontrakt) Villa Ängby  

SN-2021/301 

17.  Nytt 20-årigt hyresavtal med Rikshem Samfast Knivsta 
AB 

- Tjänsteutlåtande 2021-11-25 

Se föregående ärende för underlag till beslut  

SN-2021/302 

18. Anmälan av delegationsbeslut 

- Protokoll från socialnämndens individutskott 2021-
12-02  

- Delegationslista ur Viva, individ- och 
familjeomsorgen 2021-11-01–2021-11-30 
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19. Övriga anmälningsärenden   

 - Tillsyn av stödboende för barn och unga vid 
Stödboende barn och unga i Knivsta kommun 
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Handläggare 
Susanne Ahlman 
MAS

Tjänsteskrivelse Diarienummer 
SN-2021/253 

Socialnämnden 

 Övergripande handlingsplan förebyggande av 
smittspridning och vårdrelaterade infektioner VRI 

Förslag till beslut 
Att anta övergripande handlingsplan för att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner. 

Sammanfattning av ärendet 
Handlingsplanen omfattar utförare inom Vård och omsorgskontoret egen regi och utförare i avtal med 
socialnämnden. Mål och aktiviteter anges och på vilket sätt planen ska följas upp och med vilken 
kontinuitet. Egenkontroller och detaljerade handlingsplaner för utbrottshantering gällande influensa 
och magsjuka ingår bland annat som aktiviteter i planen 

Bakgrund 
I samverkan mellan region och kommuner under pandemin aktualiserades behovet av handlingsplaner 
för att förebygga smittspridning inom vård- och omsorg i kommunerna och hälso- och 
sjukvårdsförvaltningar i regionen. Detta också med stöd av gällande styrdokument i ViS som anger att 
handlingsplaner ska upprättas.1 Vård- och omsorgskontoret samlade utförarchefer för äldreboenden, 
hemtjänst och hemsjukvård, LSS bostad och personlig assistans för ett gemensamt arbete med att 
upprätta planen. 

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

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Övriga underlag för beslut 
Övergripande handlingsplan för att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner, VRI 

1 Samverkan avseende hygien, vårdhygien och smittskydd i Uppsala län - VIS 
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Beslutet ska skickas till 
Verksamhetschef för hälso- och sjukvård 

Områdeschef utförare 

Enhetschefer inom Hemvård och Estrids gård 

Verksamhetschef Vilhelms gård 

Verksamhetschef Dadelvägen och Lyckåsen 

Verksamhetschef LOV Attendo 

Verksamhetschef Svensk kvalitetsvård 

Föreståndare S:t Maria gruppboende 

Enhetschef Stöd och Service 

MAS 

MAR 

 

 
 
 
 
Catrin Josephson 

Socialchef 

Verksamhetschef enligt HSL 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

Handlingsplanen säkerställer att ledning och personal agerar utifrån vårdhygienisk expertis.  

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Dokumenttyp 
Handlingsplan 

Giltig till  
2024-12-31 

Fastställd av, datum 
Socialnämnden Knivsta kommun 2021-12-16 

Uppföljning  
Årliga uppföljningar av hela planen senast december 
månad 

Diarienummer 
SN-2021/253 

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

 
 
 

Övergripande handlingsplan för att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner, VRI  

Bakgrund 
En handlingsplan för att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) och smittspridning är en del av det övergripande patientsäkerhetsarbetet. 
Vårdgivarens plan för att förebygga VRI och smittspridning ingår i Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 
Huvudmännen ansvarar för att det upprättas en övergripande handlingsplan för vårdhygieniska processer och strukturer i syfte att förhindra 
vårdrelaterade infektioner och smittspridning1 
 

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

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

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

                                                           

1 Samverkan avseende hygien, vårdhygien och smittskydd i Uppsala län - VIS 
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Dokumenttyp 
Handlingsplan 

Giltig till  
2024-12-31 

Fastställd av, datum 
Socialnämnden Knivsta kommun 2021-12-16 

Uppföljning  
Årliga uppföljningar av hela planen senast december 
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socialnämnden 

 
 
 

Områdeschef utförare egen regi kommun respektive regionchef privat utförare 
Samlat ledningsansvar för underställda chefers arbete med handlingsplanen 
 
Chef för verksamhet/enhet 
Implementering av planen i verksamheten 
Följsamhet till planen inklusive lokala uppföljningar 
Deltar vid kallelse om årlig uppföljning av planen 
 
Medarbetare 
Följsamhet till åtgärder i planen 
 
Hygienombud 
Bistår chef för verksamhet/enhet att implementera handlingsplanen 
 

Uppföljning 

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

Socialnämnden informeras om resultatet av de årliga uppföljningarna. 

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

HANDLINGSPLAN FÖREBYGGANDE AV SMITTSPRIDNING OCH VÅRDRELATERADE INFEKTIONER 

Mål Strategi/Aktivitet Huvudansvar När  Uppföljning  

Delaktighet för 

brukare och 

närstående och 

kännedom om 

planen 

Vi behöver vidareutveckla vårat sätt att arbeta mer konkret med 

delaktighet för brukare och närstående. 

Chefer  

 

Ännu ej tidsatt  

Vetskap om hur vi arbetar tillsammans och utformande av plan 

informeras till brukare och närstående i befintliga 

forum/informationsutskick med mera. 

Chef för 

verksamhet/ 

enhet 

Under  

verksamhetsåret 

 

Att se en tydlig 

koppling mellan 

eget arbetssätt 

och risken för VRI 

och smittspridning 

Grundutbildning basala hygienrutiner som upprepas kontinuerligt 

 

 

Medarbetare 

 

 

Vid ny-anställning 

och årligen 

Medarbetarsamtal 

100% följsamhet 

till basala 

hygienrutiner och 

klädregler 

Egenkontroll observationsmätningar 

Egenkontroll självskattning där observationsmätning inte kan 

genomföras 

 

Chef för 

verksamhet/ 

enhet 

Varje månad Uppföljning på APT 

om följsamheten 

samt på HSL 

ledningsmöten 
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Lokal struktur för 

resultat-

redovisning hos 

SKR databas samt 

lokala träffar 

Bistå vårdhygien vid utbildning för observationsmätning 
Administrera registreringsverktyget för observationsmätningarna 
Sammankallande hygienombud Knivsta lokala möten med 
hygiensjuksköterska 
 

MAS Knivsta 

kommun 

Löpande  

God hygienisk 

standard 

Egenkontrollprogram för ”vårdhygienisk standard” - säbo  

Hygienrutiner och PM | Akademiska – (Egenkontroll ”hygienrond”) 

Vårdhygienisk egenkontroll ordinärt boende och gruppbostad 

486278_Checklista_till_Vårdhygienisk_egenkontroll_ordinärt_boende__

SFVH.pdf 

Chef för 

verksamhet/ 

enhet 

Årligen 

 

 

Årligen 

 

Rutinmässig rengöring av medicintekniska produkter - tekniska 

hjälpmedel och medicinteknisk apparatur.2 

 

 

 

 Regelbundet  

                                                           

2 Hygienrutiner inom kommunal vård - Vårdhygien 
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Inga utbrott av 

magsjuka, Covid 19 

eller 

säsongsinfluensa  

Säkerställa att utbrott inte sker på enheten 

 Intensifiera information, uppdatera kunskapsläget och ha 

följsamhet till rutiner angivna i dokument om 

hygienrutiner för kommunal vård. 

 Vid misstanke om 

sådan smitta eller 

smitta 

konstateras 

 

Förbättrad 

omfattning av 

infektions-

registrering på 

säbo 

Registrera förekomsten av virusorsakade infektioner (influensa 

och magsjuka), antibiotikaordinerade urinvägsinfektioner, 

sårinfektioner och pneumonier, clostridioides difficile, urinkateter 

(KAD) och bärare av multiresistenta bakterier i den omfattning 

som bestämts i riktlinje.3 

Sjuksköterskor 

på särskilt 

boende för 

äldre 

Löpande  

Kunna säkerställa 

trygg och säker 

vård vid utbrott 

Delta i aviserad utbildning för utbrottshantering. Chef för 

verksamhet/ 

enhet 

Vid erbjudande 

från vårdhygien 

 

Handlingsplan utbrottshantering för särskilda boenden 

Handlingsplan för särskilda boenden inför utbrott av smittsamma 

sjukdomar (akademiska.se) 

Handlingsplan utbrottshantering övriga verksamheter 

Handlingsplan inför utbrott av smittsamma sjukdomar (akademiska.se) 

Chef för 

verksamhet/ 

enhet 

Efter utbildning i 

utbrotts-

hantering 

 

                                                           

3 Samverkan avseende hygien, vårdhygien och smittskydd i Uppsala län - VIS 
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Namngivna, 

utbildade 

hygienombud ska 

alltid finnas 

Framförhållning  Chef för 

verksamhet/ 

enhet 

Vid förändringar  

Konstaterade 

brister vid 

kontroller ska vara 

åtgärdade inom 

bestämda 

tidsramar 

Ett levande uppföljningsarbete med tydliga avstämningar i tid. Chef för 

verksamhet/ 

enhet 

Tidsbestäms vid 

uppföljningar av 

egenkontroller 
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Handläggare 
Ulrika Brugård 
Socialt ansvarig socionom 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-22 

Diarienummer 
SN-2021/293 

   

 

Socialnämnden 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal tre 2021 

 
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 årets tredje 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 kapitlet 6 f-h §§ SoL samt 28 h 
§ LSS.  

2. Socialnämnden överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige samt till kommun-
revisorer 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige samt till kommunrevisionen samman-
ställning på beslut som rapporterat som ej verkställda till inspektionen för vård och omsorg.  
Under tredje kvartalet 2021 har totalt tretton beslut rapporterats. Sex beslut har pandemi-
relaterade orsaker till att de inte varit verkställda. Fem av tretton beslut gäller äldreomsorg, 
fyra inom omsorg av individer med funktionsnedsättning, alla inom LSS. Fyra beslut gäller 
individ- och familjeomsorg. Besluten gäller sju män och sex kvinnor. Av dessa är sex barn. 
Den tid som förflutit från gynnande beslut, alternativt avbrott i verkställighet är från tre 
månader upp till sjutton 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.  
Se separat rapport, Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal tre 2021. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-22  
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal tre 2021 
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Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige  
Revisorer  
Socialchef  
Områdeschefer 
Enhetschefer inom Vård- och omsorgskontoret  
 

 
 
Catrin Josephson  
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
3.  
Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet handlar o rapportering av beslut som inte har 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? 
4.  
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 tre 

2021  

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 tre 2021  

Under tredje kvartalet 2021 har totalt tretton beslut rapporterats. Åtta beslut rapporteras 

för första gången, övriga återrapporteras. Elva har inte verkställts efter att beslut tagits 

och för två insatser har avbrott uppstått som pågått mer än tre månader. Under kvartalet 

har åtta av de rapporterade besluten kunnat verkställas och två avslutats av annan orsak. 

Sex beslut har pandemirelaterade orsaker till att de inte varit verkställda.  

Fem av tretton beslut gäller äldreomsorg, fyra gäller omsorg av individer med funktions-

nedsättning, alla inom LSS. Fyra beslut gäller individ- och familjeomsorg. Besluten gäller 

sju män och sex kvinnor. Av dessa är sex barn, som inte har fått sina insatser utförda 

under minst tre månader. Den tid som förflutit från gynnande beslut, alternativt avbrott i 

verkställighet är från tre månader upp till sjutton 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 tre 2021 

Beslut Typ Skäl 

Vidtagna 

åtgärder, i väntan 

på, övrigt Man Kvinna 

Datum 

för 

avbrott  Verkställt 

Avslutas 

av annat 

skäl 

Tid 

från 

beslut/ 

avbrott  

210215 
SoLÄO, 

dagv 

Dagv öppnade 

efter att ha varit 

stängd pandemi 

Beviljades och 

flyttade in i säbo 
  X     210709 144 

210128 
SoLÄO, 

dagv 

Dagv öppnade 

efter att ha varit 

stängd pandemi 

    X   210901   216 

  
SoLÄO, 

dagv 

Dagv öppnade 

efter att ha varit 

stängd pandemi 

Erbjudits avlösning 

och utökade 

insatser, tackat nej 

  X 200317 210901   533 

200409 
SoLÄO, 

dagv 

Dagv öppnade 

efter att ha varit 

stängd pandemi 

Erbjudits andra 

insatser, tackat nej 
X     210901   510 

200923 SoLÄO vxlv Avsäger sig insats   X       210930 372 

210723 SoLIFO, Öv 
Fördröjning i 

uppstartsmöte 
    X       94 

210723 SoLIFO, Öv Fördröjning i 

uppstartsmöte 
  X         94 

210723 SoLIFO, Öv Fördröjning i 

uppstartsmöte 
  X         94 

210623 SoLIFO, Öv Fördröjning i 

uppstartsmöte 
    X   210930   99 

210420 LSS 9:7 

Beslut togs lång 

tid innan beslut 

behövde 

verkställas 

  X     210810   112 

  LSS 9:6 

Paus pga 

pandemi, samt 

byte av 

uppdragstagare 

  X   200412 210827   502 

210401 LSS 9:5 Resursbrist   X     210901   153 

201104 LSS 9:3 Tog tid att 

rekrytera 
    X   210411   158 

ÄO=äldreomsorg, OF=omsorger om personer med funktionsnedsättning, 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. 

 

Rapporterade beslut under drygt ett års tid  

Efter drygt ett och ett halvt år med pandemi utifrån Covid-19 konstateras att både beslut 

som inte kunnat verkställas inom rimlig tid och avbrott ökade markant till tredje kvartals-

rapporteringen 2020, men har därefter minskat. Ännu återstår en del beslut som inte är i 

verkställighet på grund av pandemirelaterade orsaker. Både vid rapportering för kvartal 

två och tre 2021 finns pandemirelaterade orsaker för sex av tretton beslut. De sju övriga 

besluten har andra orsaker, såsom att matchande uppdragstagare saknats, att brukare är 

osäkra på om de vill ha insatsen, eller brister i kommunikation inom verksamheten. Antal 

beslut att rapportera var de samma mellan andra och tredje kvartalet.  
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Tabell: Rapporterade beslut, ej verkställda inom tre månader efter beslut 

respektive efter avbrott  

 

 

 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut de fyra senaste 

kvartalen  

Från mars 2020 ökade antalet beslut med avbrott eller som ej verkställdes på grund av 

den pågående pandemin, framförallt inom äldreomsorgen. Därefter har beslut avslutats 

utan att verkställas, nya insatser har beviljats, alternativt har den enskilde valt att inte ha 

vissa insatser under pandemin. Dagverksamheten för personer med demens stängdes i 

mars 2020 och öppnade åter i september 2021.  

Vid aktuell kvartalsrapportering är alla beslut rapporterade beslut inom äldreomsorgen 

relaterade till pandemin. För beslut inom omsorgen om personer med funktionsnedsätt-

ning gäller det bara ett beslut som är relaterat till pandemin. I övrigt finns orsakerna rela-

terade till resursbrist och ett beslut som togs med mycket god marginal innan insatsen 

behövde påbörjas. De beslut som rapporterats under perioden gällande individ och 

familjeomsorg har haft andra orsaker än pandemin. Antalet barn som inte har beslutade 

insatser verkställda under minst tre månader är sex individer.   
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Tabell: Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, fyra kvartal 

  Kvartal 4 2020 Kvartal 1 2021 Kvartal 2 2021 Kvartal 3 2021 

Gällde ej 

verkställt
3  7 6 9 9 

Gällde avbrott
3 18 12 4 4 

Ännu ej 

verkställda 
4 3 3 3 4 

Fortfarande i 

avbrott
4
 10 4 2 0 

Avslutad
5
 7 5 2 2 

Nu verkställt 5 6 6 7 

Totalt antal 

rapporter
6
 25 18 13 13 

Män
5
 10* 10* 8* 7* 

Kvinnor
5
 11* 8* 5* 6* 

Barn 3 6 7 6 

Beslut SoL ÄO 
16 9 5 5 

Beslut SoL OF 
3 2 1 0 

Beslut LSS OF 
3 5 5 4 

Beslut SoL IFO 
3 2 2 4 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Rapporterades första gången in som ej verkställt beslut 
4 Vid rapportering aktuellt kvartal är beslutet fortfarande ej i verkställighet 
5 Insatsbeslutet avslutas av annat skäl utan att verkställas 
6 Samma individ kan ha flera beslut som rapporteras 
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Tabell: Rapporterade beslut mellan kvartal 4 2020 och kvartal 3 20217 

 

 

Tabell: Verksamhetstyp för de rapporterade besluten 

 

 

 

Volymtrend för insatsbeslut  

Mellan 2019 och 2020 minskade insatsbesluten med 117 insatser, sju procent.8 

 

                                            
7 Vad som gäller för aktuellt beslut vid rapporteringen 
8 Samma individ kan ha flera insatsbeslut under året. 
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Lagrum 2019 2020 

SoL 4:1 IFO9 340 247 

SoL 4:1 ÄO, OF 1111 1080 

LSS 9 139 146 

Totalt SoL + LSS 1590 1473 

 

Analys tredje kvartalet 2021 

Under tredje kvartalet 2021 har totalt tretton beslut rapporterats, av dessa var åtta rappor-

terats för första gången, övriga har återrapporterats. Åtta beslut har under kvartalet kunnat 

verkställas och två avslutats av annan orsak. Sex beslut har pandemirelaterade orsaker till 

att de inte varit verkställda. Tre av besluten inom individ och familjeomsorgen gäller tre 

barn och är fortfarande inte i verkställighet och ska därför återrapporteras till IVO.  

 

Besluten gäller sex barn, som inte har fått sina insatser utförda under minst tre månader. 

Den tid som förflutit från gynnande beslut, alternativt avbrott i verkställighet är från tre 

månader upp till sjutton månader. Under pågående pandemi har många verkställigheter av 

insatsbeslut påverkats, framförallt för att enskilda väljer att avvakta verkställighet under 

pandemin eller tillgodoser sina behov på annat vis. Dagverksamheten för personer med 

demens stängdes mars 2020 och öppnades igen först september 2021. 

 

Under tredje kvartalet 2021 har sex barn inte fått alla sina behov tillgodosedda i och med 

att insatser de beviljats inte varit i verkställighet. Vid inrapporteringen återstod tre av 

dessa insatser som ej verkställda. Det är särskilt angeläget att tillgodose barns behov av 

insats. Skälen för att insatserna till barnen dröjt har framförallt att göra med rekryterings-

process samt att övergång från beslutande instans till utförande inte har flutit på enligt 

rutin. Arbete pågår inom verksamheterna för snabbare verkställighet och ökad följsam-

heten till samverkansrutiner för att uppnå högre kvalitet. 

 

 

Ulrika Brugård 

Socialt ansvarig socionom 

                                            
9 Exklusive ekonomiskt bistånd 
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Handläggare 
Marja Hedin 
Kvalitets- och utvecklingschef 

Tjänsteskrivelse 
2021-12-02 

Diarienummer 
SN-2021/306 

   

 

Socialnämnden 

Gallringsbeslut LSS 

 
Förslag till beslut 
1. Socialnämnden beslutar att anta förslag till gallring av personakter inom LSS som 

avslutats efter 1 juli 2005, med undantag för de handlingar som bevaras med hänsyn till 
forskningens behov, i enlighet med gällande lagstiftning 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens gällande dokumenthanteringsplan har inte uppdaterats sedan den antogs 
2005, vilket inneburit att den ändring i Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade som trädde i kraft 1 juli 2005 inte har införts. Ändringen innebär att för 
personakter inom LSS som avslutats efter detta datum gäller bevarande i urval och övriga 
akter kan gallras fem år efter sista anteckning. Ett särskilt beslut om gallring av akter som 
avslutats efter 1 juli 2005 krävs därför. Tidigare avslutade akter bevaras 
 
Bakgrund 
För att gallring av allmänna handlingar ska få genomföras krävs gallringsbeslut om detta, 
vilket normalt tas i dokumenthanteringsplanen. Socialnämndens gällande 
dokumenthanteringsplan antogs 2005 och har inte reviderats sedan dess. 1 juli 2005 
ändrades Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade till att ange att 
endast bevarande i urval ska gälla (21 d §), där övriga uppgifter ska gallras fem år efter att 
sista anteckningen gjordes i akten (21 c §). Socialnämndens gällande 
dokumenthanteringsplan anger däremot fortfarande totalbevarande på LSS-akter. 
 
För att få gallra akter inom LSS i enlighet med gällande lagstiftning krävs av nämnda 
anledning ett gallringsbeslut rörande att gallra de akter inom LSS som avslutats efter 1 juli 
2005, med undantag för de akter som bevaras med hänsyn till forskningens behov. Akter 
som avslutats vid en tidigare tidpunkt bevaras 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär inga extra kostnader för Socialnämnden 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialchef 
Administrativ chef 
Kvalitets- och utvecklingschef 
Områdeschef Myndighet 
Enhetschef Biståndsenheten 
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Catrin Josephson 

Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej x   

 

Förklara oavsett svar. 

Gallring av personakter LSS avser endast personer över 18  år 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

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

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 



 § 124 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 (version 2021-12-07) - SN-2021/265-3 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 (version 2021-12-07) : Tjänsteutlåtande - Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 (version 2021-12-07)

Sida 1 av 3 

   
 

  

Handläggare 
Ulrika Brugård 
Socialt ansvarig socionom 

Tjänsteskrivelse 
   

Diarienummer 
SN-2021/265 

   

 

Socialnämnden 

Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 (version 
2021-12-08) 

 
Förslag till beslut 
Socialnämndens delegationsordning revideras enligt förslag i beslutshandling med diarienummer SN-
2021/265-3.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Behov av revidering av socialnämndens delegationsordning har uppstått på grund av förändringar 
inom organisationen inom socialnämndens verksamhetsområde.  

 
Bakgrund 
Socialnämndens nuvarande delegationsordning antogs 2020-11-12. Utifrån organisatoriska föränd-
ringar finns behov av revidering. Samtidigt har andra justeringar gjorts vad gäller kapitelindelningar 
och tillägg av kapitel. Mindre justeringar har gjorts språkligt samt gällande numreringar utifrån tillagda 
punkter och ändrade kapitelindelningar. Bilaga har lagts till med dokument om den kompletterande 
beslutanderätten, SN-2021/201.  
Delegationspunkter har flyttats eller lagts till även under annat kapitel exempelvis utifrån organisato-
riska förändringar eller behov av förtydligande. Delegationsnivåer har i vissa fall flyttats upp eller ner 
en nivå. 
Nya punkter:  

 Idéburet offentligt partnerskap är tillagt i kapitel 3.  

 Punkt 8.9 beslut om i fråga om omkostnadsersättning i samband med placering i stödboende. 
Punkt 10.13 om att biståndshandläggare kan besluta om insats i form av familjeteam.  

 15.12 beslut om extern daglig verksamhet vid heldygnsplacering i annan kommun.  

 Delegat områdeschef myndighet. 20.5 är tillagd om yttrande till försvarsmakten, efter 
samtycke från den enskilde. Detta har tidigare hanterats av kommundirektör.  

Detaljerad information om ändringar i delegationsordningen återfinns i separat dokument ”Ändringar i 
revideringsförslag Socialnämndens delegationsordning SN-2021/265”  
Ärendet togs upp i socialnämnd 2021-11-25 där det fattades beslut om återremiss. Därefter har 
ärendet diskuterats i socialnämndens presidium och nytt förslag har tagits fram. Ändringar som är 
gjorda utifrån det förslag som fanns som beslutsunderlag vid sammanträdet 2021-11-25 är att inte 
delegera till gruppledare att fatta beslut. Istället föreslås enhetschef som delegat, vilket följer den 
tidigare delegationsordningen. 

 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet bedöms vara kostnadsneutralt.  

 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-12-08 
Ändringar i revideringsförslag Socialnämndens delegationsordning 2021-12-07, SN-2021/265  
Socialnämndens delegationsordning 2021-12-07,  SN-2021/265 
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Beslutet ska skickas till 
Akten  
Socialchef  
Nämndsekretariat  
Samtliga chefer i Vård- och omsorgskontoret 
 

 
 
Catrin Josephson 
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Bedömningen är att föreslagna ändringar i delegationsordningen handlar om 
arbetsfördelning som inte har direkt påverkan på barn. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

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

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Socialnämndens 
Delegationsordning 

 
Antagen 2021-12-16 
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Inledning 
 
Delegering – allmänt  
Att delegera innebär att flytta rätten att fatta beslut. Delegering kan ske både från fullmäktige till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och anställda. 
Den som fått beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. Beslut fattade av delegat har samma rättsverkan som om det fattats av nämnden. Detta betyder bl.a. att 
delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens och att beslutet inte kan ändras av nämnden. Nämnden kan dock när som helst återkalla eller 
ändra en given delegation. 
 
Syftet med delegering är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större betydelse. Vidare 
är syftet att åstadkomma en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning, och att på så sätt uppnå bättre service och ökad 
effektivitet. Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas befogenheter.  
 
Kommunallagens bestämmelser begränsar till viss del nämndernas rätt att delegera. Beslut som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning får t ex inte 
delegeras. Begränsning finns även för t ex myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell beskaffenhet samt vissa ärendetyper i olika 
specialförfattningar. Nämnden avgör sedan själv, inom ramen för sin beslutanderätt, vad som ska delegeras och till vem. I syfte att kontrollera eller begränsa ett 
delegeringsuppdrag kan nämnden ställa upp villkor. Det kan vara ekonomiska begränsningar, krav på tjänstemannaföredragning eller samråd med någon annan 
innan beslut fattas. 
 
En nämnd kan, som ovan nämnts, delegera beslutanderätten till utskott, ledamot eller ersättare i nämnden eller till anställd i kommunen. Delegering till anställd 
tillsammans med förtroendevald, s k blandad delegering är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till flera anställda i grupp eller till anställd hos en annan 
kommun eller hos ett kommunalt bolag. Vidaredelegering tillåts enbart från förvaltningschef till annan anställd och kan förekomma enbart om nämnden tillåtit detta.  
 
Beslutanderätt eller ren verkställighet  
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en delegationsordning ska endast tas med beslut i kommunallagens mening. Gränsen 
mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland annat av att det finns 
utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom 
laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär, men man kan inte endast hänvisa till överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i 
kommunallagens mening. T ex yttranden kan normalt inte överklagas, men innehåller ofta självständiga bedömningar och fordrar därför delegering för att kunna 
föras över från nämnd till annan beslutsfattare.  
 
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t ex avgiftsdebitering enligt 
en fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, t ex begäran om en JO-granskning eller påkallande 
av de kommunala revisorernas uppmärksamhet. 
 
Behörighet/fullmakt 
Mellan behörighet/fullmakt och delegering finns åtskilliga olikheter. Beslut som fattas på delegation kan överklagas genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär, medan de beslut och åtgärder som vidtas på grund av en fullmakt brukar bli föremål för process i allmän domstol.  
 
Man skiljer mellan juridiska personer och fysiska personer. En juridisk person kan vara ett företag, en förening, en stiftelse, en organisation eller en stat. För att 
kunna fungera krävs att den juridiska personen har någon som är behörig att företräda den. För aktiebolag finns särskilda bestämmelser om behörig företrädare och 
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firmateckningsrätt (rätten att med bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar för bolagets räkning). Motsvarande regler finns inte för kommuner. 
Trots detta behövs kännedom om vem som har rätt att företräda kommunen i olika sammanhang.  
 
Med ställningsfullmakt avses att någon som t ex anställd har en ställning av vilken det enligt lag eller praxis följer en viss behörighet att handla åt arbetsgivarens 
vägnar. Som exempel har förvaltningschef, områdeschef och enhetschef ställningsfullmakt. Detta innebär att respektive chef, inom sitt respektive ansvarsområde 
och inom den av nämnden beslutade budgeten för ansvarsområdet, har rätt att företräda kommunen. Den med ställningsfullmakt kan alltså med bindande verkan 
skriva under avtal och företa andra handlingar inom sitt ansvarsområde på samma sätt som en företrädare med firmateckningsrätt inom ett aktiebolag. 
 
Förutom behörighet för personer att företräda kommunen via ställningsfullmakt finns möjlighet att utfärda fullmakt för andra. Det är t ex vanligt förekommande att 
fullmakt utfärdas för annan att företräda kommunen vid rättegång, förhandling eller viss förrättning. Fullmakt kan även ges till någon som ska vara beställarombud 
vid entreprenad eller vid ett konsultuppdrag. Fullmakten brukar begränsas till ärenden som kan bestämmas till tid och omfång eller till ärenden av viss beskaffenhet. 
 
Delegeringsbegränsningar i kommunallagen/hänskjutande av ärende till nämnd 
I denna skrivelse ges en förteckning över samtliga ärenden i vilka socialnämnden överfört självständig beslutanderätt åt nämndledamot eller anställd. I vissa fall är 
ett ärende trots detta av sådan beskaffenhet att nämnden likväl bör besluta i ärendet. I nedan angivna fall ska delegat inte använda sin beslutanderätt, utan 
hänskjuta ärendet till nämnden för beslut: 
 

 om ärendet avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

 om ärendet avser ett yttrande med anledning av beslut av nämnden i dess helhet som överklagats, eller 

 om ärendet rör myndighetsutövning mot enskild och om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
Delegeringsbegränsningar i socialtjänstlagen 
I socialtjänstlagen stadgas begränsningar av socialnämndens delegationsrätt genom att vissa beslut bara kan delegeras till utskott. Begränsningen gäller vissa 
beslut enligt socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Socialnämnden delegerar 
sådana beslut till socialnämndens individutskott. Ytterligare begränsningar av möjligheten att delegera finns i 10 kap. 5 § Socialtjänstlagen avseende beslut enligt 
föräldrabalken.  
 
Jäv 
Av kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där han eller hon är jävig. Jäv kan till exempel föreligga om man är släkt med, vän/ovän med eller 
ekonomiskt beroende av den ärendet gäller. 
 
Ersättare för delegat 
När annan tjänsteman vikarierar för delegat anses han eller hon som delegat. Motsvarande gäller när vice ordförande tjänstgör som ordförande. Sådant beslut ska 
tas in i den ursprunglige delegatens delegationslista. 
 
Vid ordinarie delegats frånvaro och när beslut inte kan avvaktas, eller om delegat av annan anledning är förhindrad att ta beslut i ett ärende, vid t ex en jävsituation, 
inträder överordnad som delegat. 
 
 
 



 § 124 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 (version 2021-12-07) - SN-2021/265-3 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 (version 2021-12-07) : Förslag reviderad Delegationsordning 2021-12-07

6 

 

Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt 
Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar nämnden åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. Denna beslutanderätt bör användas restriktivt. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde och innehålla en uppgift 
om att ärendet var brådskande. 
 
För att vid behov kunna fatta snabba beslut finns även särskilt angivna regler gällande en så kallad kompletterande beslutanderätt i lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) och i lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Den kompletterande beslutanderätten kan utövas av ordförande eller 
annan ledamot av socialnämnden, eller annan tjänsteman som av nämnden förordnats därtill. För att vara behörig att fatta beslut enligt kompletterande 
beslutanderätt krävs att den förordnade ledamoten är ordinarie ledamot i socialnämnden. Syftet med den kompletterande beslutanderätten är att det alltid ska finnas 
någon som kan fatta beslut när nämndens eller utskottets beslut inte kan avvaktas. Beslut som fattas med stöd av kompletterande beslutanderätt ska anmälas till 
nästkommande socialnämnd. Se bilaga, SN-2021/201. 
 
Beredskap för brådskande ärenden  
Presidiet upprättar sinsemellan ett veckobaserat jourschema för brådskande ordförandebeslut avseende akuta individärenden. Vice ordförande tjänstgör som 
ordförande i dessa ärenden under sin vecka. Schemat kommuniceras till dem som behöver ha tillgång till det av socialnämndens sekreterare. 
 
Anmälan av beslut till nämnd 
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska skriftligen anmälas till nämnden, om inte nämnden särskilt beslutat annat. För detta finns en särskild rutin.  
 
Vidaredelegering 
Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras av denne. I beslut om vidaredelegation ska anges vem som beslutar vid ordinarie delegats frånvaro. 
Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till huvuddelegaten, som i sin tur ska anmäla dem till nämnden. 
 
Beslutanderätt för nyanställd  
Nyanställd socialsekreterare inom Enheten för barn och unga samt inom Vuxenenheten och Biståndsenheten har ingen delegation under de tre första månadernas 
anställning. Detta gäller även när en socialsekreterare/biståndshandläggare som tidigare arbetat i en enhet anställs i en annan enhet med myndighetsutövning. 
Beslut undertecknas av enhetschef. 
Enhetschef kan, i samråd med områdeschef Myndighet, förkorta perioden om skäl föreligger.  
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Särskilda begreppsförklaringar och förkortningar 
 

 
Ordförande  Bland nämndens ledamöter av kommunfullmäktige vald ordförande. 
 
Vice ordförande  Bland nämndens ledamöter av kommunfullmäktige vald vice ordförande 
 
Socialnämndens individutskott Av socialnämnden utsett utskott  
 
Socialchef   Förvaltningschef för Vård- och omsorgskontoret. 
 
Verksamhetschef  Verksamhetschef har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvårdsverksamheten och för att tillgodose patientens 

behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. 
 
Områdeschef Myndighet Beteckning för chef för verksamhetsområde myndighet, som organisatoriskt är inordnad direkt under socialchef. 
. 
Områdeschef Utförare Beteckning för chef för verksamhetsområde utförare, som organisatoriskt är inordnad direkt under socialchef. 
 
Kvalitets- och utvecklingschef Beteckning för chef för Kvalitets- och utvecklingsavdelningen, som organisatoriskt är inordnad direkt under socialchef. 
 
Administrativ chef  Beteckning för chef för Avdelningen för system och administration, som organisatoriskt är inordnad direkt under 

socialchef. 
 
Enhetschef Barn och unga Beteckning för chef för Enheten för barn och unga, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Myndighet. 
 
Enhetschef Vuxenenheten Beteckning för chef för Vuxenenheten, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Myndighet. 
 
Enhetschef Biståndsenheten Beteckning för chef för Biståndsenheten, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Myndighet. 
 
Enhetschef Råd och stöd Beteckning för chef för Enheten för Råd och stöd, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare. 
 
Enhetschef Socialpsykiatri  Beteckning för chef för Enheten för Socialpsykiatri och stödboende, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef  
och stödboende  Utförare. 
 
Enhetschef Stöd och service Beteckning för chef för Enheten för stöd och service, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare.  
 
Enhetschef Hemvård Beteckning för chef för Enheten för hemvård, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare. 
 
Enhetschef Estrids gård  Beteckning för chef för det särskilda boendet Estrids gård, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare. 
 
MAS   Medicinskt ansvarig sjuksköterska, organisatoriskt placerad inom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen. 
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MAR   Medicinskt ansvarig för rehabilitering, organisatoriskt placerad inom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen. 
 
SAS   Socialt ansvarig socionom, organisatoriskt placerad inom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen. 
 
Avgiftshandläggare Avgiftshandläggare handlägger ärenden om avgifter inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom Avdelningen. 

system och administration 
 
Socialsekreterare Barn och unga Socialsekreterare Barn och unga  handlägger individuella ärenden inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom 

Vård- och omsorgskontorets område Myndighet, Enheten för barn och unga.   
 
Socialsekreterare Vuxenenheten Socialsekreterare Vuxenenheten  handlägger individuella ärenden inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom 

Vård- och omsorgskontorets område Myndighet, Vuxenenheten.   
  
Biståndshandläggare Biståndsenheten Biståndshandläggare Biståndsenheten handlägger ansökningar om bistånd inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad 

inom Vård- och omsorgskontorets område Myndighet, Biståndsenheten. 
 
Sjuksköterska  Sjuksköterska Enheten Hemsjukvård och Sjuksköterska Enheten Estrids gård, organisatoriskt placerad inom Vård- och 

omsorgskontorets område Utförare.  
 
Upphandlingschef  Kommunens upphandlingschef, organisatoriskt placerad inom kommunens centrala administration. 

 
 
BrB   Brottsbalk (1962:700) 
 
CSN   Centrala studiestödsnämnden 
 
DOS-lagen   Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service 
 
DSF   Allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 
 
DSL  Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, (kort: dataskyddslagen) 
 
ERS   Arvodesreglementet i Knivsta kommun 
 
FB   Föräldrabalk (1949:381) 
 
FL   Förvaltningslag (2017:900) 
 
IOP   Idéburet offentligt partnerskap (IOP) SOU 2019:56 
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IVO   Inspektionen för vård- och omsorg 
 
HSL   Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
 
KL   Kommunallag (2017:725) 
 
LMA   Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 
 
LOU Lag om offentlig upphandling (2007:1091) 
 
LOV Lag om valfrihetssystem (2008:962) 
 
LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
LSSF   Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
LUL   Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga  
   lagöverträdare 
 
LVM   Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
 
LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
 
OSL   Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
 
Prisbasbelopp  I enlighet med socialförsäkringsbalken – fastställs årsvis 
 
SFB   Socialförsäkringsbalk (2010:110) 
  
SKR   Sveriges Kommuner och Landsting 
 
SoL   Socialtjänstlag (2001:453)   
 
SoF   Socialtjänstförordning (2001:937) 
 
ÄB   Ärvdabalken (1958:637) 
 
ÄkTB   Äktenskapsbalk (1987:23 
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Delegater 

Ordförande 

Vice ordförande 

Socialnämndens individutskott   

Kommundirektör    

Socialchef    

Områdeschef Myndighet   

Områdeschef Utförare   

Kvalitets- och utvecklingschef  

Administrativ chef    

Enhetschef Barn och unga 

Enhetschef Vuxenenheten 

Enhetschef Biståndsenheten 

Enhetschef Råd och Stöd 

Enhetschef Socialpsykiatri och stödboende 

Enhetschef Stöd och service 

Enhetschef Hemvård 

Enhetschef Estrids gård   

Avgiftshandläggare   

Biståndshandläggare Biståndsenheten   

Socialsekreterare Barn och unga 

Socialsekreterare Vuxenenheten  

Socialt ansvarig socionom 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Medicinskt ansvarig rehabilitering 

Sjuksköterska Enheten Hemsjukvård 

Sjuksköterska Estrids gård    

Kommunvägledare  

Upphandlingschef 
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FÖRTECKNING 

 
1. FÖRTROENDEVALDAS RESOR OCH FÖRRÄTTNINGAR (KONFERENS, UTBILDNING, ETC.) 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

1.1 Beslut i fråga om deltagande i förrättning i enlighet med ERS för socialnämndens 
ledamöter och vice ordförande samt rätten till ersättning i samband härmed. 
 

ERS Ordförande 

1.2 Beslut i fråga om deltagande i förrättning i enlighet med ERS för socialnämndens 
ordförande samt rätten till ersättning i samband härmed. 
 

ERS Vice ordförande 
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2. INKÖP OCH UPPHANDLING 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

2.1 Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster över tröskelvärdet för varor och 
tjänster eller om upphandlingen är av principiell betydelse eller annars av större vikt.  
 

- Beslut i fråga om att genomföra upphandling. 
 

- Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett kontrakt, att 
yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående upphandling, att göra om 
upphandling samt att teckna avtal. 

 

LOU  
 
 
Ej delegerat. Beslut fattas av 
socialnämnden. 
 
Socialchef 

2.2 Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster under tröskelvärdet för varor och 
tjänster förutsatt att upphandlingen inte är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt.  
 

- Beslut i fråga om att genomföra upphandling. 
 

- Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett kontrakt, att 
yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående upphandling, att göra om 
upphandling samt att teckna avtal. 

 

LOU  
 
 
 
Socialchef 
 
Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare  
Kvalitets- och utvecklingschef 
Administrativ chef 
 

2.3 Beslut i fråga om upphandling i anledning av outsourcad drift. (Beslut om att drift ska 
outsourcas är ett principiellt beslut som tas av kommunfullmäktige.) 

LOU Ej delegerat. Beslut fattas av 
socialnämnden. 
 

2.4 Beslut i fråga om deltagande i samordnade upphandlingar av ramavtal inom Vård och 
omsorgs verksamhetsområde.  
 

LOU Socialchef, efter samråd med 
Upphandlingschef 

2.5 Beslut i fråga om deltagande i samordnade upphandlingar av kontrakt inom Vård och 
omsorgs verksamhetsområde. 
 

LOU Ej delegerat, Beslut fattas av 
socialnämnden. 
 

2.6 Beslut i fråga om avropsanmälan, ramavtal SKR Kommentus Inköpscentral. LOU Upphandlingschef 
 

2.7 Beslut i fråga om att godkänna ny leverantör inom hemtjänsten.  8 kap. 1 § LOV Socialchef 
 

2.8 Beslut i fråga om att förlänga ett befintligt ramavtal eller kontrakt. LOU Socialchef 
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3. VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE ÄRENDEN 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

3.1 Beslut i fråga om att i enlighet med kommunens attestreglemente utse 
beslutsattestanter. 
 

 Socialchef 
 

3.2 Beslut i fråga om att utse verksamhetschef. 
 
 

4 kap. 2 § HSL Socialchef beslutar själv att ta ansvaret 
som verksamhetschef för hälso- och 
sjukvård eller utser en annan funktion 
 

3.3 Beslut i fråga om att polisanmäla misstanke om brott som hindrar nämndens  
verksamhet. 
 

10 kap. 2 § OSL  
12 kap. 10 § SoL 
 

Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

3.4 Beslut i fråga om polisanmälan avseende våld eller hot mot tjänsteman. 17 kap. 1 § BrB Närmast ansvarig chef 
 

3.5 Beslut i fråga om att utfärda fullmakt att företräda nämnden och föra dess talan vid 
domstol och andra myndigheter i mål/ärenden om enskild person. 
 

10 kap. 2 § SoL Områdeschef Myndighet 
 
 

3.6 Beslut i fråga om avvisande av ombud. 
 

14 § FL Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

3.7 Beslut i fråga om rättelse av skrivfel, räknefel eller annat förbiseende i beslut. 
 

11 kap. 8 § SoL 
36 § FL 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

3.8 Beslut i fråga om bidrag till föreningar, organisationer m.m. 
 

 Ej delegerat. Beslut fattas av 
socialnämnden. 
 

3.9 Beslut i fråga om samarbetsöverenskommelse Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 
inom socialnämndens verksamhetsområde 
 

SOU 2019:56 Socialnämnden 

3.10 Beslut i fråga om ej utlämnande av allmän handling om frågan hänskjutits till beslut. 
 

6 kap. 3 § OSL Socialchef 

3.11 Beslut i fråga om uppställande av förbehåll vid utlämnande av allmän handling. 
 

10 kap. 14 § OSL Socialchef 
 

3.12 Beslut i fråga om ej utlämnande av information i handling rörande avvikelse och lex 
Sarah. 

26 kap. 1 § OSL Socialt ansvarig socionom 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

3.13  Beslut i fråga om ej utlämnande av information i handling rörande avvikelse och  
Lex Maria. 

25 kap. 1 § OSL Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

3.14 Beslut i fråga om ej utlämnande av information i allmän handling till skydd för den  
enskilde.   
 

26 kap. 1 § OSL 
 
 

Socialchef 
 
 

3.15 Beslut i fråga om ej utlämnande av information i personakt  26 kap. 1 § OSL 
 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 

3.16 Beslut i fråga om att begränsa registrerads rätt enligt artikel 12.5 eller 15–22 DSF, 
även avgiftsbeläggande 

DSL 7 kap. 2 § Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.17 Beslut i fråga om personuppgiftsincident ska anmälas till tillsynsmyndigheten DSF art. 33 Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.18 Beslut i fråga om nytt eller annat personuppgiftsbiträde och underbiträde DSF art. 28 Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.19 Beslut i fråga om ny eller ändrad personuppgiftsbehandling inom ramen för  
nämndens verksamhet 

 Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.20 Beslut i fråga om rutiner för personuppgiftsbehandling  Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.21 Beslut i fråga om rutin för att tillgodose eller begränsa registrerades rättigheter DSF art. 15–22 Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.22 Beslut i fråga om rutin för personuppgiftsincident DSF art. 33 Kommundirektör 
Får vidaredelegeras 

3.23 Beslut i fråga om skadestånd till enskild skadelidande DSF art. 82, DSL  
7 kap.1 § 

Kommundirektör 
Får vidaredelegeras 
 

3.24 Neka begäran om tillgängliggörande av digital service för socialnämndens 
verksamheter 
 

12 § DOS-lagen Socialchef 
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4. HANDLÄGGNING – ÖVRIGA ÄRENDEN 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

4.1 Efter ansökan 
 
Beslut om att inleda utredning.  
 
 
 
Beslut om att utredning inte ska inledas.  
 
 
 
Beslut om att inledd utredning ska avslutas utan åtgärd 
 
 

11 kap. 1 § SoL 
 
.  

 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenhetenen 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter anmälan eller egen iakttagelse 
 
Beslut om att inleda utredning.  
 
 
Beslut om att utredning inte ska inledas.  
 
 
 
Beslut om att inledd utredning ska avslutas utan åtgärd 
 
 
 
 
Beslut om att inledd utredning ska avslutas med åtgärd 
 

11 kap. 1 § SoL 
 
 
 

 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

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 
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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 

Områdeschef Myndighet 

4.5 Lägga ner utredning 
Beslut om att inledd utredning ska läggas ned vid återtagen ansökan eller avliden 
sökande. 
 

 Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

4.6 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 
 

4.7 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 

4.8 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 
 

4.9 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 

4.10 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  
 

4.11 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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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

4.12 Beslut i fråga om begäran om utdrag ur misstanke- och belastnings-  
register 
 

- adoption, vårdnad, umgänge, barns boende samt medgivande att ta emot barn 
m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap. 6-10 och 12-16 §§ SoL, 
 

- åtgärder enligt LVU/LVM. 
 

11 § 8 p förordningen 
om belastningsregister 
(1999:1134) samt  
4 § 9 p förordningen om 
misstankeregister 
(1999:1135)   
 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 

4.13 Beslut i fråga om gallring av anteckningar och andra uppgifter i personakt 12 kap. 1 § och 2 § SoL Samtliga enhetschefer inom område 
myndighet och område utförare 
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5. EKONOMISKT BISTÅND 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

5.1 Beslut i fråga om försörjningsstöd samt ekonomiskt bistånd till livsföring i  
övrigt, enligt norm och kommunala riktlinjer. 
 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Vuxenenheten 
 

5.2 Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd i avvaktan på utredning för att undvika nödsituation. 
 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Vuxenenheten i samråd 
med närmast överordnad chef 
 
Jourtid: 
Ordförande enligt jourlista 
 

5.3 Beslut i fråga om försörjningsstöd samt ekonomiskt bistånd till livsföring i  
övrigt, till en högre eller lägre nivå än norm och kommunala riktlinjer, per månad och 
individ 
 

- belopp upp till 5 % av prisbasbelopp, 
 

- belopp mellan 5 % och 30 % av ett prisbasbelopp, 
 

- belopp därutöver.  
 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
 
 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 

5.4 Beslut om ekonomiskt bistånd utöver vad som avses i 4 kap 1 § SoL, per månad och 
individ 
 

- belopp upp till ett 25 % av ett prisbasbelopp 
 

- belopp upp till ett helt prisbasbelopp. 
 

- belopp högre än ett prisbasbelopp 
 

4 kap. 2 § SoL 
 

 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  eller ordförande/ersättare om 
sammanträde inte kan avvaktas. 
 

5.5 Beslut i fråga om egnamedelsförvaltning. 4 kap. 1 § SoL 
 

Enhetschef Vuxenenheten 

5.6 Beslut i fråga om att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta 
i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.  
 

4 kap. 4 § SoL 
 

Socialsekreterare Vuxenenheten 
 

5.7 Beslut i fråga om att sätta ned/vägra fortsatt försörjningsstöd p.g.a.  
avböjande att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. 

4 kap. 5 § SoL 
 

Socialsekreterare Vuxenenheten 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

5.8 Beslut i fråga om bistånd i form av boende på härbärge/vandrarhem 
 

- upp till och med sju dagar 

- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Enhetschef Vuxenenheten 

 
Områdeschef Myndighet 
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6. LAGEN OM MOTTAGANDE AV ASYLSÖKANDE M.FL.  
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

6.1 Beslut i fråga om dagersättning.                                                    17 § LMA               Enhetschef Vuxenenheten 
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7. ÖPPENVÅRD INDIVD OCH FAMILJEOMSORG 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

7.1 Beslut i fråga om bistånd i form av öppenvårdsinsats, barn och unga samt vuxna inom 
enhetens verksamhetsområde 
 

- inom kommunens egna verksamheter, 
 

- extern öppenvård  

4 kap. 1 § SoL 
 

 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 

7.2 Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj, barn och unga  
 

4 kap. 1 § SoL  
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 

7.3 Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson vuxna 
 

4 kap. 1 § SoL  
 

Enhetschef Vuxenenheten 

7.4 Beslut om bistånd i form av kontaktperson vid umgänge/umgängesstöd, individ och 
familjeomsorg. 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
 

7.5 Beslut i fråga om särskilda kostnader i samband med vistelse i kontaktfamilj samt  
annan öppenvård 
 

- upp till 20 % av gällande prisbasbelopp vid ett tillfälle per år 
 
 

- därutöver 
 

4 kap. 1 § SoL 
 
 
 
 

 
 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 

7.6 Beslut i fråga om förordnande och entledigande av kontaktperson/familj. 
 

 Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 

7.7 Beslut i fråga om bistånd i form av stödkontakt med handläggare, max tre månader. 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 

7.8 Beslut i fråga om öppenvårdsinsats utan vårdnadshavares samtycke för barn över 15 
år. 

3 kap. 6 a-b §§ 
SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

7.9 Beslut i fråga om att åtgärd får vidtas utan en av två vårdnadshavares 
samtycke när åtgärden gäller behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap 1 § 
SoL eller utseende av kontaktperson/familj som avses i 3 kap 6 b § 1 st. SoL.  
 

6 kap. 13 a § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut fattas 
av socialnämndens individutskott  

7.10 Beslut om bistånd utöver vad som avses i 4 kap 1 § SoL, per månad och individ 
 

- belopp upp till ett 25 % av ett prisbasbelopp, 
 

- belopp upp till ett helt prisbasbelopp. 
 

- belopp upp till två prisbasbelopp. 
 

- belopp högre än två prisbasbelopp 
 

 

4 kap. 2 § SoL 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga 
 
Enhetschef Barn och unga 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  eller ordförande enligt jourlista 
om sammanträde inte kan avvaktas. 
 

7.11 Beslut i fråga om bistånd i form av boendestöd 
 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
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8. PLACERING OCH BOENDE, BARN OCH UNGA, INDIVID OCH FAMILJEOMSORG  
 

 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

8.1 Beslut i fråga om att lämna medgivande åt enskilt hem att bereda en underårig 
stadigvarande vård och fostran. 

6 kap. 6 § 1-2 st. SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott  
 

8.2 Beslut i fråga om att godkänna utredning av enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar 
emot barn för tillfällig vård och fostran (jourhem). 

6 kap. 6 § 3 st. SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 

8.3 Beslut i fråga om förbud eller begränsning för person att i hemmet ta emot andras 
barn. 

5 kap. 2 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott  
 

8.4 Beslut i fråga om övervägande av om vård av underårig i annat hem än det egna 
fortfarande behövs. 

6 kap. 8 § 1 st. SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 

8.5 Beslut i fråga om övervägande av om det finns skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden. 

6 kap. 8 § 2 st.,  
6 kap. 8 § FB 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 

8.6  Beslut i fråga om bistånd i form av att tillfälligt, längst två månader, placera eller 
omplacera ett barn/ en ungdom (0-21 år) för vård i familjehem eller annat enskilt hem i 
en akut situation (jourhem). 
 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Under jourtid:  
Ordförande enligt jourschema 
 

8.7 Beslut i fråga om bistånd i form av placering i familjehem för stadigvarande vård och 
fostran. 
 

4 kap. 1 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 

8.8 Beslut i fråga om bistånd i form av att placera eller omplacera ett barn/ en ungdom (0-
21 år) för vård på HVB/stödboende  
 

- med planerad vårdtid upp till och med fyra månader 
 

- därutöver. 
 

 

4 kap. 1 § SoL 
 
  

 
 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av Socialnämndens individutskott  
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

8.9 Beslut i fråga om omkostnadsersättning  i samband med placering av barn vid 
stödboende.  

4 kap. 1 § SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
 

8.10 Beslut om bistånd utöver vad som avses i 4 kap 1 § SoL, per månad och individ 
 

- belopp upp till ett 25 % av ett prisbasbelopp. 

 
- belopp upp till ett helt prisbasbelopp. 

 
 

- belopp upp till två prisbasbelopp. 
 

 
- belopp högre än två prisbasbelopp. 

 
 

4 kap. 2 § SoL 
 
  

 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  eller ordförande enligt jourlista 
om sammanträde inte kan avvaktas. 
 

 
  



 § 124 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 (version 2021-12-07) - SN-2021/265-3 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 (version 2021-12-07) : Förslag reviderad Delegationsordning 2021-12-07

25 

 

9. PLACERING OCH BOENDE, VUXNA, INDIVID OCH FAMILJEOMSORG  
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

9.1 Beslut i fråga om bistånd i form av placering på HVB 
 

- med planerad vård upp till och med fyra månader, 
 

- därutöver. 

4 kap. 1 § SoL 
 
 

 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Beslut fattas av Socialnämndens  
individutskott 
 

9.2 Beslut i fråga om bistånd i form av placering på stödboende 
 

- med planerad vård upp till och med fyra månader, 
 

- intern regi 
 

- externt extern regi 
 

- därutöver 
 

- intern regi 
 

- externt regi 

4 kap. 1 § SoL 
 
 

 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Områdeschef Myndighet 
 
 
Områdeschef Myndighet 
 
 
Beslut fattas av Socialnämndens  
individutskott 

 

9.3 Beslut i fråga om bistånd i form av placering i familjehem eller i annat enskilt hem  
 

- med planerad vårdtid upp till och med fyra månader, 
 

- därutöver. 
 

4 kap. 1 § SoL 
 
 

 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Beslut fattas av Socialnämndens 
individutskott 
 

9.4 Beslut i fråga om bistånd i form av andrahandskontrakt, s.k. socialt kontrakt.  
 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

9.5 Beslut i fråga om upplåtande av bostad och upprättande av kontrakt i  
samband med beviljat bistånd i form av andrahandskontrakt s.k. socialt kontrakt.  
 

12 kap. Jordabalken 
(Hyreslagen) 

Enhetschef Vuxenenheten 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

9.6 Beslut om uppsägning av hyresgäst som innehar andrahandskontrakt i av förvaltningen 
disponerad lägenhet/fastighet, så kallat socialt kontrakt 
 

12 kap. Jordabalken 
(Hyreslagen) 

Enhetschef Vuxenenheten 

9.7 Beslut i fråga om bistånd i form av boende på skyddat boende 
 

- upp till och med sju dagar 
 

- därutöver. 
 

- Jourtid 
 

 

4 kap. 1 § SoL  
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Jourtid: 
Ordförande enligt jourlista 
 

9.8 Beslut i fråga om bistånd i form av boende på härbärge/vandrarhem 
 

- upp till och med sju dagar 
 

- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
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10. OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I ORDINÄRT BOENDE, SoL 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

10.1 Beslut i fråga om bistånd i form av hemtjänst  
(I hemtjänst inkluderas både service, personlig omvårdnad och trygghetslarm ) 
 

- upp till och med 100 timmar per månad 
 

- över 100 timmar per månad 
 

4 kap. 1 § SoL  
 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

10.2 Beslut under långhelg i fråga om bistånd i form av hemtjänstinsatser inklusive 
trygghetslarm och tillsyn natt upp till sju dagar.  
 

4 kap. 1 § SoL Sjuksköterska Enheten Estrids gård 
Sjuksköterska Enheten Hemsjukvård  

10.3 Beslut i fråga om bistånd i form av hemtjänst i assistansliknande form 
 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Biståndsenheten 

10.4 Beslut i fråga om bistånd i form av avlösning i hemmet. 
 

- upp till 30 timmar i månaden 
 

- därutöver 
 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

10.5 Beslut i fråga om bistånd i form av ledsagning. 
 

- upp till 15 timmar i månaden 
 

- 15-30 timmar i månaden  
 

- därutöver 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Områdeschef myndighet 

10.6 Beslut i fråga om bistånd i form av  plats i dagverksamhet  
 

- inom kommunens egen dagverksamhet för personer med demenssjukdom 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

10.7 Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj  
 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

10.8 Beslut i fråga om förordnande och entledigande av kontaktperson/kontaktfamilj  Enhetschef stöd och service 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

10.9 Beslut i fråga om bistånd i form av korttidsplats 
 

- inom kommunens verksamhet 
 

- extern placering. 
 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

10.10 Beslut i fråga om bistånd i form av jourkorttidsplats upp till sju dagar inom kommunens 
verksamhet under helgdagar, kvällar och nätter. 

4 kap. 1 § SoL Sjuksköterska Enheten Estrids gård 
Sjuksköterska Enheten Hemsjukvård 

10.11 Beslut i fråga om bistånd i form av växelvård/avlastning 
 

- inom kommunens verksamhet 
 

- extern placering. 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

10.12 Beslut i fråga om bistånd i form av boendestöd 
 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

10.13 Beslut i inom sitt verksamhetsområde i fråga om bistånd i form av familjeteam 
- inom kommunens egen verksamhet 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare Biståndsenheten 
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11.  BISTÅND I FORM AV SÄRSKILDA BOENDEFORMER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE, SoL   

  
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

11.1 Beslut i fråga om bistånd i form av särskilt boende 
 
 

- egen regi samt i verksamhet som drivs på entreprenad 
 
- extern regi, köp av plats 

4 kap. 1 § SoL 
5 kap. 5 § SoL 
 

 
 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Områdeschef Myndighet 

11.2 Beslut i fråga om bistånd i form av boende i särskild boendeform för personer 
med funktionshinder 
 

- egen regi samt i verksamhet som drivs på entreprenad 
 

- extern regi, köp av plats 
-  

4 kap. 1 § SoL 
5 kap. 7 § SoL 
 

 
 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Områdeschef Myndighet 

11.3 Hyreskontrakt 
Kontraktsskrivning mellan socialnämnden och den enskilde i  särskilt boende 
 

- egen regi 
 

- av socialnämnden upphandlad verksamhet 
 

  
 
 
Enhetschef Estrids gård 
 
 
Administrativ chef 
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12. ERSÄTTNING TILL UPPDRAGSTAGARE    

 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

12.1 Beslut i fråga om arvode och ersättning för omkostnader till familjehem  
 

- utifrån SKR:s rekommendationer 
 
 

- utöver SKR:s rekommendationer 

SKR:s rekommendation  
 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Stöd och service 
 
Områdeschef Myndighet  
Områdeschef Utförare 
 

12.2 Beslut i fråga om arvode och ersättning för omkostnader till kontaktperson/ 
kontaktfamilj 
 

- utifrån SKR:s rekommendationer 
 

 
- utöver SKR:s rekommendationer 

SKR:s rekommendation 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Stöd och service 
 
Områdeschef Myndighet  
Områdeschef Utförare 
 

12.3 Beslut i fråga om särskilda kostnader vid familjehemsplacering, till barnet 
 

- upp till 25 % av gällande prisbasbelopp 
 
 

- därutöver. 
 

 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Stöd och service 
 
Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

12.4 Beslut i fråga om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som barnet  
tidigare varit familjehemsplacerad hos. 
 

6 kap. 11 § SoL Enhetschef Barn och unga 

12.5 Beslut i fråga om särskilda kostnader vid placering på HVB/stödboende 
 

- upp till 20 % av gällande prisbasbelopp vid ett tillfälle per år, 
 
 

4 kap. 1 § SoL 
  

 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
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ÄRENDE 
 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

12.7 Beslut i fråga om ersättning till föräldrar till placerade barn i samband med umgänge 
 

- upp till 20 % av gällande prisbasbelopp per år, 
 

- därutöver 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga 
 
Områdeschef Myndighet 

12.8 Beslut i fråga om handledning till uppdragstagare.  Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Stöd och service 
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13. LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA (LVU) 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

13.1 Beslut i fråga om ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt LVU. 
 

4 § LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 

13.2 Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande, 
 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
 

6 § 1 st. LVU 
6 § 2 st. LVU 
 
 
 
 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 
 

13.3 Beslut i fråga om att hos förvaltningsrätten ansöka om förlängning av 
utredningstiden. 
 

8 § LVU Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 

13.4 Beslut i fråga om att ett omedelbart omhändertagande genast ska upphöra, 
 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
 

9 § 3 st. LVU 
 
 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Ordförande enligt jourlista 
 

13.5 Beslut i fråga om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under 
vårdtiden, 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
 
 

11 § 1 st.  LVU 
 
 
 
11 § 1 st. och 3 st. LVU 
 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 

13.6 Beslut i fråga om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden, 
 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
 

11 § 2 st.  LVU 
 
 
 
11 § 2 st. och 3 st. LVU 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 
 

13.7 Beslut i fråga om övervägande av om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande 
behövs. 

13 § 1 st. LVU Kan endast delegeras till utskott. Beslut fattas 
av socialnämndens individutskott  
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

13.8 Beslut i fråga om prövning av om vård med stöd av 3 § LVU fortfarande behövs. 
 

13 § 2 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  

13.9 Beslut i fråga om övervägande av om det finns skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap 8 § föräldrabalken efter tre års placering i samma 
familjehem. 
 

13 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  

13.10 Beslut i fråga om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när 
överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren, 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

14 § 2 st. 1 p LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 
Ordförande enligt jourlista 
 

13.11 Beslut i fråga om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller  
vårdnadshavare, 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

14 § 2 st. 2 p LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 
Ordförande enligt jourlista 
 

13.12 Beslut i fråga om övervägande av om beslut beträffande umgänge eller  
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 1 p och 2 p fortfarande behövs. 
 

14 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.13 Beslut i fråga om att upphöra med vården. 
 
 

21 § LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  

13.14 Beslut i fråga om att den unge ska hålla regelbunden kontakt med en särskilt  
kvalificerad kontaktperson eller att den unge ska delta i behandling i öppna former 
inom socialtjänsten. 

22 § 1 st. 1 p och 2 p 
LVU 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott. 
 

13.15 Beslut i fråga om omprövning enligt 13 § LVU av beslut enligt 22 § 1 st. 
  

22 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.16 Beslut i fråga om upphörande enligt 21 § LVU av beslut enligt 22 § 1 st.  
 

22 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

13.17 Beslut i fråga om ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud. 
  
 

24 § LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.18 Beslut i fråga om övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs. 
  
 

26 § 1 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.19 Beslut i fråga om att flyttningsförbud ska upphöra.   
  
 

26 § 2 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.20 Beslut i fråga om tillfälligt flyttningsförbud, 
 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 
 

27 § 1 st. LVU 
 
 
 
27 § 2 st. LVU 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan  
ledamot, se kompletterande  
beslutanderätt. 
 

13.21 Beslut i fråga om att tillfälligt flyttningsförbud genast ska upphöra. 
   

 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 
 

30 § 2 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 
 

13.22 Beslut i fråga om den unges umgänge med förälder eller vårdnadshavare efter 
beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse inte 
kan nås  
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 
 

31 § LVU Socialnämnden 
 
 
Ordförande enligt jourlista 

13.23 Beslut i fråga om läkarundersökning, utse läkare samt bestämmande av plats för 
läkarundersökning. 
 
 

32 § LVU Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

13.24 Beslut i fråga om att begära polishandräckning för att bereda en läkare som avses i 
32 § LVU tillträde till den unges hem eller för att föra den unge till 
läkarundersökning.  

 
- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

  

43 § 1 p. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Ordförande enligt jourlista  

13.25 Beslut i fråga om att begära polishandräckning för att genomföra vård.  
  

43 § 2 p. LVU Socialnämndens ordförande eller i 
socialnämndens beslut om kompletterande 
beslutanderätt namngiven ledamot eller 
tjänsteperson, se bilaga 
 

13.26 Beslut i fråga om begäran om utskrivning från hem för vård eller boende då vården 
ges med stöd av LVU. 
 

3 kap. 14 § 2 st. SoF Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
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14. LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL (LVM) 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

14.1 Beslut i fråga om att inleda utredning, då man fått kännedom om att det kan finnas 
skäl att bereda någon tvångsvård. 
 

7 § LVM Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 

14.2 Beslut om att utredning inte ska inledas.  

 
7 § LVM 
 
 

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga  

14.3 Beslut om att inledd utredning ska avslutas utan åtgärd 
 

7 § LVM 
 

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 
 

14.4 Beslut om att inledd utredning ska läggas ned 
 

7 § LVM 
 

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 
 

14.5 Beslut i fråga om läkarundersökning samt ATT utse läkare för undersökningen. 
 

9 § LVM Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 
 

14.6 Beslut i fråga om ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt LVM. 
  
 

11 § LVM Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndensindividutskott  
 

14.7 Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande, 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
  

13 § 1 st. LVM 
 
 
13 § 2 st. LVM 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan  
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 
 

14.8 Beslut i fråga om att ett omedelbart omhändertagande ska upphöra, 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 

18 b § LVM Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 
Ordförande enligt jourlista 
 

14.9 Beslut i fråga om att begära polismyndighetens biträde för att föra en missbrukare 
till läkarundersökning 

45 § 1 p. LVM Enhetschef Vuxenenheten 
 

14.10 Beslut i fråga om att begära polismyndighetens biträde för att föra den som ska 
beredas vård eller som är omedelbart omhändertagen till ett LVM-hem eller sjukhus 

45 § 2 p. LVM Enhetschef Vuxenenheten 
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15. LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS 
 

 
 
 

 
ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

15.1 Beslut i fråga om personkretstillhörighet. 
 

1 och 7 §§ LSS Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.2 Beslut i fråga om biträde av eller ekonomiskt stöd till personlig assistans 
 

- upp till 50 timmar per vecka 
 

- därutöver 
 

7 § och 9 § 2 p. LSS 
 
 

 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

15.3 Beslut i fråga om bistånd i form av ledsagarservice 
 

- upp till 30 timmar per månad  
 
- 31-60 timmar per månad  

 
- därutöver 

 

7 § 9 § 3 p. LSS 
 

 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 

15.4 Beslut i fråga om biträde av kontaktperson. 
 

7 § och 9 § 4 p. LSS 
 

Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.5 Beslut i fråga om avlösarservice i hemmet  
 

- upp till 40 timmar per månad 
 

- därutöver 
 

7 § och 9 § 5 p .LSS 
 
 

 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

15.6 Beslut i fråga om korttidsvistelse utanför det egna hemmet. 
 

- upp till 7 dagar per månad 
 

- därutöver 

7 § och 9 § 6 p. LSS  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

15.7 Beslut i fråga om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet 
i anslutning till skoldagen samt under lov. 
 

7 § och 9 § 7 p. LSS Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.8 Beslut i fråga om boende i familjehem för barn och unga med tillämpning av 6 kap. 
6 § SoL 

7 § och 9 § 8 p. LSS 
 
 

Socialnämndens individutskott 
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ÄRENDE  
 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 
15.9 Beslut om boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar  

 
7 § och 9 § 8 p. LSS Områdeschef Myndighet 

 

15.10 Beslut om boende i bostad med särskild service i form av gruppbostad, 
servicebostad eller särskilt anpassad bostad för vuxna.  

 

7 § och 9 § 9 p. LSS Områdeschef Myndighet 
 

15.11 Hyreskontrakt 
Kontraktsskrivning mellan socialnämnden och den enskilde i  bostad med särskild 
service, 
 

- egen regi 
 

- av socialnämnden upphandlad verksamhet 
 

  
 
 
 
Enhetschef Stöd och service 
 
Administrativ chef 
 

15.12 Beslut i fråga om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar 
förvärvsarbete och som inte utbildar sig.  
 

- egen regi 
 

- extern verksamhet, vid heldygnsplacering i annan kommun 
 

7 § och 9 § 10 p. LSS  
 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Områdeschef Myndighet 

15.13 Beslut i fråga om att betala ut assistansersättning till annan person än den som är 
berättigad till insatsen.  
 

11 § LSS Enhetschef Biståndsenheten 

15.14 Beslut i fråga om återbetalning av ekonomiskt stöd, utifrån 9 § 2 p LSS. 
 

12 § LSS Områdeschef Myndighet 

15.15 Beslut i fråga om anmälan till överförmyndaren när en person som omfattas  
av 1 § LSS kan antas ha behov av förmyndare, förvaltare eller god man samt 
anmälan om att behovet bör kunna upphöra. 
 

15 § 6 p. LSS Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.16 Beslut i fråga om förhandsbesked om rätten till insatser. 
 

16 § LSS Följer delegationen för aktuell insats. 

15.17 Beslut i fråga om att anmäla behov av ersättning för personlig assistans till 
Försäkringskassan.  
 

110 kap. 6 § 3 p. SFB Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.18 Beslut i fråga om att åtgärd får vidtas utan en av två vårdnadshavares samtycke när 
åtgärden gäller beslut avseende biträde av kontaktperson, avlösarservice i hemmet 
samt korttidsvistelse utanför det egna hemmet.  

6 kap. 13 a § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
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16. LAGEN OM FÄRDTJÄNST SAMT LAGEN OM RIKSFÄRDTJÄNST 

 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

16.1 Beslut i fråga om tillstånd till färdtjänst. 
 

7 § lag(1997:736) om 
färdtjänst  

Biståndshandläggare Biståndsenheten 

16.2 Beslut i fråga om tillstånd till riksfärdtjänst. 5 § lag (1997:735) om 
riksfärdtjänst 
 

Biståndshandläggare Biståndsenheten 
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17. FAMILJERÄTTSLIGA ÄRENDEN 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

17.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse, S-protokoll 
 

1 kap. 4 § FB 
1 kap. 9 § FB 
 

Kommunvägledare 
 

17.2 Fastställelse av föräldraskap, FÖR-protokoll  1 kap. 4 § FB 
1 kap. 9 § FB 
 

Kommunvägledare 
 

17.3 Godkännande av MF-protokoll och EN-protokoll 
 

1 kap. 4 § FB 
1 kap. 9 § FB 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

17.4 Beslut i fråga om vidtagande av åtgärder i anledning av fastställande av 
faderskap/föräldraskap 

2 kap. 1,4-6, 8 och 9 §§ 
FB 
jfr. 10 kap. 5 § SoL 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

17.5 Beslut i fråga om att lägga ned påbörjad utredning om faderskap. 
 

2 kap. 7 § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 
 

17.6 Beslut i fråga om att inte påbörja utredning eller att lägga ned påbörjad utredning. 
 

2 kap. 9 § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 
 

17.7 Beslut i fråga om att väcka och föra talan i mål om faderskap. 
 

3 kap. 5, 6 och 8 §§ FB 
jfr. 10 kap. 5 § SoL 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

17.8 Beslut i fråga om att väcka och föra talan i mål om föräldraskap.  3 kap. 14 § FB 
 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.9 Beslut i fråga om överflyttning/mottagande av ärende angående 
faderskapsutredning.  
 

2 kap. 3 § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.10 Beslut i fråga om att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och 
umgänge.  
 

6 kap. 6 § 2 st,  
14 a § 2 st, 
15 a § 3 st. samt 
17 a § FB 
 

Socialsekreterare Barn och unga 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

17.11 Beslut i fråga om umgängesstöd (yttrande till rätten samt att utse person att 
medverka vid umgänget). 
 
 

6 kap. 15 c § FB 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

17.12 Beslut i fråga om att utse person att verkställa utredning i mål eller ärende om 
vårdnad, boende eller umgänge. 
 

6 kap. 19 § FB Socialsekreterare Barn och unga 

17.13 Beslut i fråga om att lämna upplysningar till rätten i mål eller ärende om vårdnad, 
boende eller umgänge. 
 

6 kap. 19 och 20 §§ FB Socialsekreterare Barn och unga 

17.14 Beslut i fråga om att godkänna avtal om att underhållsbidrag för framtiden ska 
betalas med ett engångsbelopp eller för längre perioder än tre månader. 
 

7 kap. 7 § FB Socialsekreterare Barn och unga 

17.15 Beslut i fråga om medgivande att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte 
att adoptera barnet. 
 

6 kap. 6 och 12 §§ SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.16 Beslut i fråga om att återkalla ett medgivande till adoption. 6 kap. 13 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.17 Beslut om att lämna samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta 6 kap. 14 § SoL Socialsekreterare Barn och unga 
 
 

17.18 Beslut om att ej lämna samtycke till att adoptionsförfarande får fortsätta.  
 

6 kap. 14 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.19 Beslut i fråga om förlängning av utredningstid för att pröva frågan om samtycke 
eller inte samtycke till adoptionsförfarande.  
 

6 kap. 14 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.20 Beslut i fråga om att utse en utredare i adoptionsärenden 
 

4 kap. 14 § FB 
 

Enhetschef Barn och Unga 
 

17.21 Beslut i fråga om att väcka talan alternativt göra anmälan/ansökan hos domstol i 
fråga om särskild förordnad vårdnadshavare. 
 

6 kap. 7, 8 och 10c §§ FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.22 Beslut i fråga om yttrande till rätten eller till överförmyndare i ärende om 
förordnande av godmanskap eller förvaltarskap. 
 
 

11 kap. 16 § 2 och 3 st. 
FB 

Socialsekreterare Barn och unga 
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ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

17.23 Beslut i fråga om framställning eller ansökan till domstol om att åtgärd behöver 
vidtas i fråga om vårdnad, umgänge, förmynderskap eller behov av 
målsägandebiträde för ett barn. 
 

5 kap. 2 § SoF Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.24 Beslut i fråga om framställan om ändring av betalningsmottagare av barnbidrag. 
 

16 kap. 18 § SFB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.25 Beslut i fråga om framställan om ändring av betalningsmottagare av 
underhållsstöd. 
 
 

16 kap. 19 § SFB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
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18.  ERSÄTTNING FRÅN ENSKILD, ÅTERKRAV M.M.  
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

18.1 Beslut i fråga om ersättning från den enskilde vårdtagaren när bistånd ges i form av 
plats i hem för vård eller boende, i familjehem eller i annat permanent boende 
(vuxna). 

8 kap. 1 § 1 st. SoL, 
6 kap. 1 § SoF 
19 § LSS 
 

Socialsekreterare Vuxenenheten 
Avgiftshandläggare 
 

18.2 Beslut i fråga om ersättning från föräldrar vars barn är under 18 år och får 
omvårdnad i ett annat hem än det egna.  
 
 

8 kap. 1 § 2 st. SoL,  
6 kap. 2 § SoF, 
20 § LSS, 5 § LSSF 

 

Socialsekreterare Barn och unga 
Avgiftshandläggare (LSS) 

 

18.3 Beslut i fråga om ersättning från enskild som får bistånd i form av, hemtjänst, 
trygghetslarm, tillfällig vistelse i särskilt boende SoL, dagverksamhet SoL, 
ledsagning SoL, permanent plats i särskilt boende SoL, kost, transport avliden. 
 

8 kap. 1 § 2 st. SoL,  
4 kap 1 § och 2 § SoL. 
5 kap, 5 §, 2 st SoL 
5 kap, 7 §, 3 st SoL 
7 kap, 1 §, 2 st SoL 
 

Avgiftshandläggare 
 

18.4 Beslut i fråga om att återkräva bistånd enligt 4 kap 1 § och 2 § SoL. 
 
 

4 kap 1 § och 2 § SoL. 
9 kap. 1 och 2 §§ SoL 

Enhetschef Vuxenenheten 

 

18.5 Beslut i fråga om att föra talan hos förvaltningsrätten om ersättning för ekonomisk 
hjälp som avses i 9 kap 1 § och 2 § SoL samt för kostnader som kommunen haft 
enligt 8 kap 1 § 1 och 2 st. SoL. 
 

8 kap. 1 §, 1-2 st SoL 
9 kap. 1 §, 1-2 st SoL 
9 kap. 3 § SoL  
 

Socialchef 

 

18.6 Beslut i fråga om att helt eller delvis efterge ersättningsskyldighet som avses i 8 kap 
1 § SoL samt 9 kap 1 och 2 §§ SoL. 
 

8 kap. 1 §, 1-2 st SoL 
9 kap. 1 §, 1-2 st SoL 
9 kap. 4 § SoL  
19 § LSS 
 

Enhetschef Barn och Unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Administrativ chef 
 

18.7 Beslut i fråga om att helt eller delvis efterge ersättningsskyldighet som avses i 17 
kap. 1 och 8 § hälso- och sjukvårdslagen 

17 kap.1 och 8 § HSL 
 

Administrativ chef 
 

18.8 Beslut i fråga om att höja eller sänka minimibeloppet. 8 kap. 8 § SoL   Administrativ chef 
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19. YTTRANDEN I INDIVIDÄRENDEN, UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER UNDERRÄTTELSER M.M. TILL DOMSTOL, ANNAN MYNDIGHET  

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

19.1 Yttrande till allmän domstol angående överlämnande för vård då den som begått 
brottslig gärning kan bli föremål för vård enligt LVM. 
 

31 kap. 2 § BrB Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 

19.2 Yttrande till allmän domstol då den som begått brott får dömas till ungdomsvård  
om han eller hon har behov av vård eller annan åtgärd enligt SoL eller LVU.  
 

32 kap. 1 och 2 §§ BrB Socialsekreterare Barn och unga 
 

19.3 Yttrande till åklagarmyndighet i ärenden där person under 18 misstänks för brott.  
 

11 § LUL Socialsekreterare Barn och unga 
 
 

19.4 Underrättelse till åklagarmyndigheten om den unges misskötsamhet av  
ungdomsvård och ungdomstjänst .  
 

12 kap. 8 § SoL 
32 kap. 4 § BrB 
30 b § LUL 
 

Socialsekreterare Barn och unga 
 

19.5 Begäran om polisutredning samt yttrande i fråga om betydelsen av en utredning 
enligt 31 LUL. 
 

31 § och 34 § LUL 
 

Enhetschef Barn och unga 
 

19.6 Framställan till åklagarmyndighet om prövning hos domstol huruvida den unge har 
begått brottet (bevistalan). 
 

38 § LUL 
 

Enhetschef Barn och unga 
 

19.7 Beslut i fråga om yttrande till åklagarmyndighet vid åtalsprövning. 
 

46 § LVM Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga  
 

19.8 Yttrande till Transportstyrelsen i körkortsärenden. 3 kap. 8 § samt 5 kap 2 § 
körkortsförordningen 
(1998:980) 
 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

19.9 Yttrande till behörig myndighet i samband med överlämnande av ansökan om 
offentligt biträde. 
 

3 § 3 st. lagen 
(1996:1620) om offentligt 
biträde, 
t.ex.39 § LVU 
16 § LVU 
 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
 

19.10 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavarens  
medgivande för barn under 18 år. 
 

3 § passförordningen  
(1979:664) 

Enhetschef Barn och unga 
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ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

19.11 Yttrande till domstol i ärende om namnbyte.  
 
 

44-45  §§  
Lag om personnamn 
(2016:1013) 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

19.12 Yttrande till åklagare eller upplysningar till socialnämnd i annan kommun då talan 
om äktenskapsskillnad förs av åklagare. 
 

5 kap. 5 § 3 st. ÄktB Socialsekreterare Barn och unga 

19.13 Lämna ut uppgifter om utlännings personliga förhållanden 
 

17 kap. 1 § 
utlänningslagen 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret  
 

19.14 Pröva om handling kan lämnas ut avseende personuppgifter till statliga 
myndigheter avseende forskningsändamål 
 

12 kap. 6 § SoL Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 
 

19.15 Beslut i fråga om utlämnande av uppgift på begäran av smittskyddsläkare. 
 

6 kap. 9 §  
smittskyddslagen 
(2004:168) 
 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 

19.16 Anmälan till smittskyddsläkare att person ej följer särskilda förhållningsregler. 
 

6 kap. 12 § 
smittskyddslagen 
(2004:168) 
 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 

19.17 Beslut i fråga om att polisanmäla misstanke om vissa brott som riktar sig mot  
underåriga. 
 

12 kap. 10 § SoL, 
10 kap. 21-23 §§  
OSL 
 

Enhetschef Barn och unga 
 

19.18 Framställning till domstol om att en underårig är i behov av målsägandebiträde. 
 

5 kap. 2 § SoF 
 

Enhetschef Barn och unga 

19.19 Beslut i fråga om att polisanmäla misstanke om brott enligt bidragsbrottslagen. 
 

6 § Bidragsbrottslagen 
 

Områdeschef Myndighet 

19.20 Beslut i fråga om ansökan om betalningsföreläggande och handräckning samt 
överlämnande av mål till allmän domstol angående obetalda hyror för  
socialtjänsten bostäder. 
 

1, 3 och 33 §§  
Lag om betalnings- 
föreläggande och     
handräckning 
 

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

19.21 Beslut i fråga om framställan till Försäkringskassan/CSN om ändring av 
betalningsmottagare av allmänt barnbidrag/studiestöd. 

106 kap. 6 § SFB,  
2 kap. 33 § 2 st. 
Studiestödsförordningen 
(2000:655) 

Socialsekreterare Barn och unga 
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ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

19.22 Yttrande till IVO i ärende om överflyttning av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL. 
 

2 a kap. 11 § SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

19.23 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärende om överklagande av IVOs beslut om 
överflyttning av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL. 
 

2 a kap. 11 § SoL, 
16 kap. 4 § SoL 
 

Områdeschef Myndighet 

19.24  Lämna uppgifter till kontrollmyndighet djurskydd och Polismyndighet om djur 
påträffats som tydligt utsätts för vanvård eller misshandel, eller uppenbart visar 
symptom på sjukdom eller är allvarligt skadat (Lex Maja) 
 

10 kap. 20 a § OSL Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 
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20. YTTRANDEN, I VERKSAMHETSÄRENDEN, UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER UNDERRÄTTELSER M.M. TILL DOMSTOL, ANNAN MYNDIGHET  

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

20.1 Yttrande till IVO i ärende där IVO utövar sin tillsyn över kommunens  
socialtjänst. 
 

13 kap. 2 och  
5 §§ SoL 
 

Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

20.2 Yttrande i ärende där allmänheten framfört  klagomål på kommunal myndighet till 
Justitieombudsmännen, JO. (JO-anmälan). 
 

 Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

20.3 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärende rörande särskild avgift för ej inom skälig 
tid verkställda beslut.  
 

16 kap.  
6 a-g §§ SoL 

Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

20.4 Yttrande med anledning av remiss, dock ej till kommunfullmäktige. 
 

 Socialchef 

20.5 Yttrande till försvarsmakten, efter samtycke från den enskilde  Hemvärnsförordningen 
(1997:146) 

Områdeschef Myndighet 
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21. ÖVERKLAGANDEN 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

21.1 Beslut i fråga om att omprövning ska ske samt omprövning i sak. 
 

37 § FL 
38 § FL  

Delegat i det ursprungliga beslutet,  
efter samråd med närmast överordnad  
chef 
 

21.2 Beslut i fråga om att överklagande kommit in i rätt tid samt avvisande av  
överklagande som kommit in för sent. 
 

45 § FL Delegat i det ursprungliga beslutet,  
efter samråd med närmast överordnad  
chef 
 

21.3 Beslut i fråga om att överklagande av socialnämndens beslut kommit in i rätt tid  
 
 

45 § FL Socialchef 
 
 

21.4 Yttrande till förvaltningsrätt eller kammarrätt med anledning av överklagat 
beslut. 
 

 Delegat i det ursprungliga beslutet,  
efter samråd med närmast överordnad  
chef 
 

21.5 Beslut i fråga om överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av 
handläggare eller enhetschef. 
 

16 kap. 3 § SoL När delegat fattat det ursprungliga 
beslutet, får delegaten även besluta om 
överklagande av domstolens 
beslut/dom. 
 

21.6 Beslut i fråga om att överklaga Migrationsverkets beslut om statlig 
ersättning för flyktingmottagande. 
 

 Områdeschef Myndighet 

21.7 Beslut i fråga om att överklaga IVOs beslut om överflyttning av ärende. 2 a kap. 11 § SoL, 
16 kap. 4 § SoL 
 

Områdeschef Myndighet 
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22. ÄRENDEN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

22.1 Beslut i fråga om att till överförmyndaren anmäla att behov av god 
man/förvaltare/förmyndare föreligger. 
 

5 kap. 3 § 1 p SoF,  
15 § 6 p. LSS, 
10 kap. o 11 kap. FB 
 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
 

22.2 Beslut i fråga om att till överförmyndaren anmäla att behov av god 
man/förvaltare/förmyndare inte längre föreligger. 
 

5 kap. 3 § 2 p. SoF,  
15 § 6 p. LSS, 
10 kap. o 11 kap. FB 
 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
 

22.3 Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållanden beträffande förvaltningen 
av underårigs egendom. 

5 kap. 3 § 3 p. SoF Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
 

22.4 Beslut i fråga om att anmäla till överförmyndare 
 

- att god man eller förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas för 
underårig, 

 
- att underårig inte längre bör ha förvaltare, eller 

 
- att det föreligger sådana förhållandens om talar för att en förälder inte 

kommer att förvalta sitt underåriga barns egendom på ett betryggande sätt. 
 

5 kap. 3 § SoF 
 

Socialsekreterare Barn och unga 
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23. LEX SARAH 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

23.1 Beslut i fråga om att starta/avsluta utredning om allvarliga missförhållanden eller 
risk för allvarliga missförhållanden i omsorgen rörande enskild, socialtjänst och LSS 
(lex Sarah). 
 

14 kap. 6 § SoL, 
24 e § LSS 
 
 

Socialt ansvarig socionom 

23.2 Beslut i fråga om anmälan till IVO om allvarliga missförhållanden eller risk för 
allvarliga missförhållanden i omsorgen rörande enskild (lex Sarah). 
 

14 kap. 7 § SoL 
24 f § LS 

Socialchef 
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24. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, LEX MARIA 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

24.1 Beslut i fråga om att upprätta särskild anmälan till nämnd då en patient i samband 
med vård eller behandling inom nämndens verksamhetsområde drabbats av eller 
utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.  
 

24 § 1 st. 3 p HSL Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

24.2 Beslut i fråga om anmälan till IVO om allvarlig skada resp. risk för  
allvarlig skada inom hälso- och sjukvården (lex Maria). 
 

3 kap. 5 och 6 §§ 
patientsäkerhets- 
lagen (2010:659), 
SOSFS 2005:28 
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

24.3 Beslut i fråga om att upprätta särskild anmälan till nämnd då en patient i samband 
med vård eller behandling inom nämndens verksamhetsområde drabbats av eller 
utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom 
 

4 § 1 st. 3 p HSL Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

24.4 Beslut i fråga om anmälan till IVO om allvarlig skada resp. risk för allvarlig skada 
inom hälso- och sjukvården (lex Maria).   

3 kap. 5 och 6 §§ 
patientsäkerhets- lagen 
(2010:659), 
SOSFS 2005:28 
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
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25. DÖDSBOÄRENDEN 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

25.1 Beslut i fråga om att göra dödsboanmälan till 
Skatteverket. 
 

20 kap. 8a § ÄB 
 

Avgiftshandläggare 

25.2 Beslut i fråga om provisorisk förvaltning. 18 kap. 2 § ÄB Avgiftshandläggare 

25.3 Beslut i fråga om att överlämna förvaltning och avveckling  
till dödsbodelägare. 
 

18 kap. 1 § ÄB Avgiftshandläggare 

25.4 Beslut i fråga om att överlämna förvaltning och avveckling  
till Allmänna arvsfonden. 
 

18 kap. 1 § ÄB Avgiftshandläggare 

25.5 Beslut i fråga om att överlämna förvaltning och avveckling  
till god man för bortovarande. 
 

18 kap. 1 § ÄB Avgiftshandläggare 

25.6 Beslut i fråga om att föranstalta om bouppteckning. 
 

20 kap. 2 §, 2 st. 
ÄB 
 

Avgiftshandläggare 

25.7 Beslut i fråga om att förvalta och avveckla dödsboet. 

 

 Avgiftshandläggare 

25.8 Beslut i fråga om att ordna med gravsättning. 

 

5 kap. 2 §  
Begravningslagen 
(1990:1144) 
 

Avgiftshandläggare 

 
 
 

Bilaga 
 
Förordnande av beslutanderätt enligt LVU och LVM (så kallad kompletterande beslutanderätt) SN-2021/201 
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Förändringar består i: 

Kapitel 8 och 9, i rubrik har tydliggjorts att det handlar om individ- och familjeomsorg 

Titel till kapitel 11 har omformulerats, så att det blir tydligare att det inte bara handlar om särskilt boende för äldre.  

Kapitel om lex Sarah och Lex Maria har delats och i kapitel om Lex Maria har kompletterats med Hälso- och sjukvård. 

 

Bilaga har lagts till med dokument om den kompletterande beslutanderätten, SN-2021/201 

 

I begreppsförklaringar har följande lagts till: verksamhetschef, socialt ansvarig socionom och Idéburet offentligt partnerskap. Upphandlingssamordnare 

är ändrad till upphandlingschef. Sjuksköterska har fått ändrad organisatorisk tillhörighet. 

 

Punkt gällande beslut om Idéburet offentligt partnerskap är tillagt i kapitel 3.  

 

Biståndshandläggare har tagits bort som delegat gällande beslut o LVU och LVM då det inte ingår i deras verksamhetsområde.  

Under kapitel om individ- och familjeomsorg har delegation om beslut i form av boendestöd stödboende och vandrarhem lagts till. 

Delegation om bistånd i form av boende på härbärge/vandrarhem har lagts till under kapitel 9 Placering och boende, vuxna, individ- och 

familjeomsorg, finns sedan tidigare även under kapitel 5 Ekonomiskt bistånd. Finns på båda då besluten grundar sig i olika typ av behov. 

I punkt 10.10 om beviljande om jourkorttidsplats har lagts till att beslut kan tas upp till sju dagar.  

 

Delegationspunkter är tillagda såsom delegationspunkt 10.13 är tillagd om att Biståndshandläggare Biståndsenheten kan besluta om insats i form av 

familjeteam. Delegationspunkt 15.12 har kompletterats med beslut om extern daglig verksamhet vid heldygnsplacering i annan kommun. Delegat 

områdeschef myndighet. Delegationspunkt 20.5 är tillagd om yttrande till försvarsmakten, efter samtycke från den enskilde. Delegat områdeschef 

myndighet. Har tidigare hanterats av kommundirektör. 

Delegering gällande vissa beslut inom omsorger om äldre och funktionshindrade som tidigare återfanns inom kapitel om individ- och familjeomsorg 

har flyttats till kapitel om omsorg om äldre och funktionshindrade. 

 

Delegatsnivå har i vissa fall flyttats upp eller ner en nivå, tex delegat gällande hyreskontrakt i särskilt boende och  bostad med särskild service vid 

upphandlad verksamhet ändrad från socialchef till administrativ chef. 

 

Vissa mindre justeringar har gjorts språkligt och gällande numreringar utifrån tillagda punkter, ändrade kapitelindelningar, se ovan. Redaktionella 

ändringar och andra mindre förändringar markeras inte nedan, exempelvis förändrade titulaturer. Nedan visas mer detaljer på vad som ändrats.  
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Inledning 
 
Delegering – allmänt  
Att delegera innebär att flytta rätten att fatta beslut. Delegering kan ske både från fullmäktige till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och anställda. 
Den som fått beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. Beslut fattade av delegat har samma rättsverkan som om det fattats av nämnden. Detta betyder bl.a. att 
delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens och att beslutet inte kan ändras av nämnden. Nämnden kan dock när som helst återkalla eller 
ändra en given delegation. 
 
Syftet med delegering är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större betydelse. Vidare 
är syftet att åstadkomma en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning, och att på så sätt uppnå bättre service och ökad 
effektivitet. Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas befogenheter.  
 
Kommunallagens bestämmelser begränsar till viss del nämndernas rätt att delegera. Beslut som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning får t ex inte 
delegeras. Begränsning finns även för t ex myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell beskaffenhet samt vissa ärendetyper i olika 
specialförfattningar. Nämnden avgör sedan själv, inom ramen för sin beslutanderätt, vad som ska delegeras och till vem. I syfte att kontrollera eller begränsa ett 
delegeringsuppdrag kan nämnden ställa upp villkor. Det kan vara ekonomiska begränsningar, krav på tjänstemannaföredragning eller samråd med någon annan 
innan beslut fattas. 
 
En nämnd kan, som ovan nämnts, delegera beslutanderätten till utskott, ledamot eller ersättare i nämnden eller till anställd i kommunen. Delegering till anställd 
tillsammans med förtroendevald, s k blandad delegering är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till flera anställda i grupp eller till anställd hos en annan 
kommun eller hos ett kommunalt bolag. Vidaredelegering tillåts enbart från förvaltningschef till annan anställd och kan förekomma enbart om nämnden tillåtit detta.  
 
Beslutanderätt eller ren verkställighet  

Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en delegationsordning ska endast tas med beslut i kommunallagens mening. Gränsen 
mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland annat av att det finns 
utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom 
laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär, men man kan inte endast hänvisa till överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i 
kommunallagens mening. T ex yttranden kan normalt inte överklagas, men innehåller ofta självständiga bedömningar och fordrar därför delegering för att kunna 
föras över från nämnd till annan beslutsfattare.  
 
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t ex avgiftsdebitering enligt 
en fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, t ex begäran om en JO-granskning eller påkallande 
av de kommunala revisorernas uppmärksamhet. 
 
Behörighet/fullmakt 

Mellan behörighet/fullmakt och delegering finns åtskilliga olikheter. Beslut som fattas på delegation kan överklagas genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär, medan de beslut och åtgärder som vidtas på grund av en fullmakt brukar bli föremål för process i allmän domstol.  
 
Man skiljer mellan juridiska personer och fysiska personer. En juridisk person kan vara ett företag, en förening, en stiftelse, en organisation eller en stat. För att 
kunna fungera krävs att den juridiska personen har någon som är behörig att företräda den. För aktiebolag finns särskilda bestämmelser om behörig företrädare och 
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firmateckningsrätt (rätten att med bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar för bolagets räkning). Motsvarande regler finns inte för kommuner. 
Trots detta behövs kännedom om vem som har rätt att företräda kommunen i olika sammanhang.  
 
Med ställningsfullmakt avses att någon som t ex anställd har en ställning av vilken det enligt lag eller praxis följer en viss behörighet att handla åt arbetsgivarens 
vägnar. Som exempel har förvaltningschef, områdeschef och enhetschef ställningsfullmakt. Detta innebär att respektive chef, inom sitt respektive ansvarsområde 
och inom den av nämnden beslutade budgeten för ansvarsområdet, har rätt att företräda kommunen. Den med ställningsfullmakt kan alltså med bindande verkan 
skriva under avtal och företa andra handlingar inom sitt ansvarsområde på samma sätt som en företrädare med firmateckningsrätt inom ett aktiebolag. 
 
Förutom behörighet för personer att företräda kommunen via ställningsfullmakt finns möjlighet att utfärda fullmakt för andra. Det är t ex vanligt förekommande att 
fullmakt utfärdas för annan att företräda kommunen vid rättegång, förhandling eller viss förrättning. Fullmakt kan även ges till någon som ska vara beställarombud 
vid entreprenad eller vid ett konsultuppdrag. Fullmakten brukar begränsas till ärenden som kan bestämmas till tid och omfång eller till ärenden av viss beskaffenhet. 
 
Delegeringsbegränsningar i kommunallagen/hänskjutande av ärende till nämnd 

I denna skrivelse ges en förteckning över samtliga ärenden i vilka socialnämnden överfört självständig beslutanderätt åt nämndledamot eller anställd. I vissa fall är 
ett ärende trots detta av sådan beskaffenhet att nämnden likväl bör besluta i ärendet. I nedan angivna fall ska delegat inte använda sin beslutanderätt, utan 
hänskjuta ärendet till nämnden för beslut: 
 

 om ärendet avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

 om ärendet avser ett yttrande med anledning av beslut av nämnden i dess helhet som överklagats, eller 

 om ärendet rör myndighetsutövning mot enskild och om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
Delegeringsbegränsningar i socialtjänstlagen 

I socialtjänstlagen stadgas begränsningar av socialnämndens delegationsrätt genom att vissa beslut bara kan delegeras till utskott. Begränsningen gäller vissa 
beslut enligt socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Socialnämnden delegerar 
sådana beslut till socialnämndens individutskott. Ytterligare begränsningar av möjligheten att delegera finns i 10 kap. 5 § Socialtjänstlagen avseende beslut enligt 
föräldrabalken.  
 
Jäv 

Av kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där han eller hon är jävig. Jäv kan till exempel föreligga om man är släkt med, vän/ovän med eller 
ekonomiskt beroende av den ärendet gäller. 
 
Ersättare för delegat 

När annan tjänsteman vikarierar för delegat anses han eller hon som delegat. Motsvarande gäller när vice ordförande tjänstgör som ordförande. Sådant beslut ska 
tas in i den ursprunglige delegatens delegationslista. 
 
Vid ordinarie delegats frånvaro och när beslut inte kan avvaktas, eller om delegat av annan anledning är förhindrad att ta beslut i ett ärende, vid t ex en jävsituation, 
inträder överordnad som delegat. 
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Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt 

Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar nämnden åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. Denna beslutanderätt bör användas restriktivt. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde och innehålla en uppgift 
om att ärendet var brådskande. 
 
För att vid behov kunna fatta snabba beslut finns även särskilt angivna regler gällande en så kallad kompletterande beslutanderätt i lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) och i lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Den kompletterande beslutanderätten kan utövas av ordförande eller 
annan ledamot av socialnämnden, eller annan tjänsteman som av nämnden förordnats därtill. För att vara behörig att fatta beslut enligt kompletterande 
beslutanderätt krävs att den förordnade ledamoten är ordinarie ledamot i socialnämnden. Syftet med den kompletterande beslutanderätten är att det alltid ska finnas 
någon som kan fatta beslut när nämndens eller utskottets beslut inte kan avvaktas. Beslut som fattas med stöd av kompletterande beslutanderätt ska anmälas till 
nästkommande socialnämnd. Se SN-2020/165 Se SN-2021/201. 
 
Beredskap för brådskande ärenden  

Presidiet upprättar sinsemellan ett veckobaserat jourschema för brådskande ordförandebeslut avseende akuta individärenden. Vice ordförande tjänstgör som 
ordförande i dessa ärenden under sin vecka. Schemat kommuniceras till dem som behöver ha tillgång till det av socialnämndens sekreterare. 
 
Anmälan av beslut till nämnd 
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska skriftligen anmälas till nämnden, om inte nämnden särskilt beslutat annat. För detta finns en särskild rutin.  
 
Vidaredelegering 

Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras av denne. I beslut om vidaredelegation ska anges vem som beslutar vid ordinarie delegats frånvaro. 
Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till huvuddelegaten, som i sin tur ska anmäla dem till nämnden. 
 
Beslutanderätt för nyanställd  

Nyanställd socialsekreterare inom Enheten för barn och unga samt inom Vuxenenheten och Biståndsenheten har ingen delegation under de tre första månadernas 
anställning. Detta gäller även när en socialsekreterare/biståndshandläggare som tidigare arbetat i en enhet anställs i en annan enhet med myndighetsutövning. 
Beslut undertecknas av enhetschef. 
Enhetschef kan, i samråd med områdeschef Myndighet, förkorta perioden om skäl föreligger.  
 

Kommenterad [UB1]:  

Kommenterad [UB2R1]: Nytt förslag till beslut tas 
fram till samma SN-möte, SN-2021/201  
Tidigare ärende SN 2020/165 
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Särskilda begreppsförklaringar och förkortningar 
 

 
Ordförande  Bland nämndens ledamöter av kommunfullmäktige vald ordförande. 
 
Vice ordförande  Bland nämndens ledamöter av kommunfullmäktige vald vice ordförande 
 
Socialnämndens individutskott Av socialnämnden utsett utskott  
 
Socialchef   Förvaltningschef för Vård- och omsorgskontoret. 

 
Verksamhetschef  Verksamhetschef har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvårdsverksamheten och för att tillgodose patientens 

behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. 
 
Områdeschef Myndighet Beteckning för chef för verksamhetsområde myndighet, som organisatoriskt är inordnad direkt under socialchef. 

. 
Områdeschef Utförare Beteckning för chef för verksamhetsområde utförare, som organisatoriskt är inordnad direkt under socialchef. 
 
Kvalitets- och utvecklingschef Beteckning för chef för Kvalitets- och utvecklingsavdelningen, som organisatoriskt är inordnad direkt under socialchef. 

 
Administrativ chef  Beteckning för chef för Avdelningen för system och administration, som organisatoriskt är inordnad direkt under 

socialchef. 
 
Enhetschef Barn och unga Beteckning för chef för Enheten för barn och unga, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Myndighet. 

 
Enhetschef Vuxenenheten Beteckning för chef för Vuxenenheten, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Myndighet. 
 
Enhetschef Biståndsenheten Beteckning för chef för Biståndsenheten, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Myndighet. 

 
Enhetschef Råd och stöd Beteckning för chef för Enheten för Råd och stöd, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare. 
 
Enhetschef Socialpsykiatri  Beteckning för chef för Enheten för Socialpsykiatri och stödboende, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef  
och stödboende  Utförare. 
 
Enhetschef Stöd och service Beteckning för chef för Enheten för stöd och service, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare.  
 
Enhetschef Hemvård Beteckning för chef för Enheten för hemvård, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare. 

 
Enhetschef Estrids gård  Beteckning för chef för det särskilda boendet Estrids gård, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare. 
 
MAS   Medicinskt ansvarig sjuksköterska, organisatoriskt placerad inom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen. 

Kommenterad [UB3]: Verksamhetschef är tillagt, 
saknades.  
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MAR   Medicinskt ansvarig för rehabilitering, organisatoriskt placerad inom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen. 

 
SAS   Socialt ansvarig socionom, organisatoriskt placerad inom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen. 

 
Avgiftshandläggare Avgiftshandläggare handlägger ärenden om avgifter inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom Avdelningen. 

system och administration 
 
Socialsekreterare Barn och unga Socialsekreterare Barn och unga  handlägger individuella ärenden inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom 

Vård- och omsorgskontorets område Myndighet, Enheten för barn och unga.   
 
Socialsekreterare Vuxenenheten Socialsekreterare Vuxenenheten  handlägger individuella ärenden inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom 

Vård- och omsorgskontorets område Myndighet, Vuxenenheten.   
  
Biståndshandläggare Biståndsenheten Biståndshandläggare Biståndsenheten handlägger ansökningar om bistånd inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad 

inom Vård- och omsorgskontorets område Myndighet, Biståndsenheten. 
 
Sjuksköterska  Sjuksköterska Enheten Hemsjukvård och Sjuksköterska Enheten Estrids gård, organisatoriskt placerad inom Vård- och 

omsorgskontorets område Utförare.  
 
Upphandlingschef  Kommunens upphandlingschef, organisatoriskt placerad inom kommunens centrala administration. 

 
 
BrB   Brottsbalk (1962:700) 

 
CSN   Centrala studiestödsnämnden 

 
DOS-lagen   Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service 

 
DSF   Allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 

 
DSL  Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, (kort: dataskyddslagen) 
 
ERS   Arvodesreglementet i Knivsta kommun 

 
FB   Föräldrabalk (1949:381) 

 
FL   Förvaltningslag (2017:900) 
 
IOP   Idéburet offentligt partnerskap (IOP) SOU 2019:56 
 

Kommenterad [UB4]: SAS tillagd, saknades 

Kommenterad [UB5]: Från 210901 upphörde enheten 
Hemvård. Ssk är nu hemmahörande i enheterna 
Enheten Hemsjukvård respektive Enheten Estrids gård 

Kommenterad [UB6]: Tillagt, då beslut om IOP finns 
med i revideringsförslaget 
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IVO   Inspektionen för vård- och omsorg 

 
HSL   Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
 
KL   Kommunallag (2017:725) 
 
LMA   Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 
 
LOU Lag om offentlig upphandling (2007:1091) 
 
LOV Lag om valfrihetssystem (2008:962) 
 
LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 
LSSF   Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
LUL   Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga  
   lagöverträdare 
 
LVM   Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

 
LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
 
OSL   Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

 
Prisbasbelopp  I enlighet med socialförsäkringsbalken – fastställs årsvis 

 
SFB   Socialförsäkringsbalk (2010:110) 
  
SKR   Sveriges Kommuner och Landsting 

 
SoL   Socialtjänstlag (2001:453)   

 
SoF   Socialtjänstförordning (2001:937) 
 
ÄB   Ärvdabalken (1958:637) 
 
ÄkTB   Äktenskapsbalk (1987:23 
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Delegater 

Ordförande 

Vice ordförande 

Socialnämndens individutskott   

Kommundirektör    

Socialchef    

Områdeschef Myndighet   

Områdeschef Utförare   

Kvalitets- och utvecklingschef  

Administrativ chef    

Enhetschef Barn och unga 

Enhetschef Vuxenenheten 

Enhetschef Biståndsenheten 

Enhetschef Råd och Stöd 

Enhetschef Socialpsykiatri och stödboende 

Enhetschef Stöd och service 

Enhetschef Hemvård 

Enhetschef Estrids gård   

Avgiftshandläggare   

Biståndshandläggare Biståndsenheten   

Socialsekreterare Barn och unga 

Socialsekreterare Vuxenenheten  

Socialt ansvarig socionom 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Medicinskt ansvarig rehabilitering 

Sjuksköterska Enheten Hemsjukvård 

Sjuksköterska Estrids gård    

Kommunvägledare  

Upphandlingschef 
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FÖRTECKNING 

 
1. FÖRTROENDEVALDAS RESOR OCH FÖRRÄTTNINGAR (KONFERENS, UTBILDNING, ETC.) 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

1.1 Beslut i fråga om deltagande i förrättning i enlighet med ERS för socialnämndens 
ledamöter och vice ordförande samt rätten till ersättning i samband härmed. 
 

ERS Ordförande 

1.2 Beslut i fråga om deltagande i förrättning i enlighet med ERS för socialnämndens 
ordförande samt rätten till ersättning i samband härmed. 
 

ERS Vice ordförande 
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2. INKÖP OCH UPPHANDLING 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

2.1 Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster över tröskelvärdet för varor och 
tjänster eller om upphandlingen är av principiell betydelse eller annars av större vikt.  
 

- Beslut i fråga om att genomföra upphandling. 
 

- Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett kontrakt, att 
yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående upphandling, att göra om 
upphandling samt att teckna avtal. 

 

LOU  
 
 
Ej delegerat. Beslut fattas av 
socialnämnden. 
 
Socialchef 

2.2 Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster under tröskelvärdet för varor och 
tjänster förutsatt att upphandlingen inte är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt.  
 

- Beslut i fråga om att genomföra upphandling. 
 

- Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett kontrakt, att 
yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående upphandling, att göra om 
upphandling samt att teckna avtal. 

 

LOU  
 
 
 
Socialchef 
 
Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare  
Kvalitets- och utvecklingschef 
Administrativ chef 
 

2.3 Beslut i fråga om upphandling i anledning av outsourcad drift. (Beslut om att drift ska 
outsourcas är ett principiellt beslut som tas av kommunfullmäktige.) 

LOU Ej delegerat. Beslut fattas av 
socialnämnden. 
 

2.4 Beslut i fråga om deltagande i samordnade upphandlingar av ramavtal inom Vård och 
omsorgs verksamhetsområde.  
 

LOU Socialchef, efter samråd med 
Upphandlingschef 

2.5 Beslut i fråga om deltagande i samordnade upphandlingar av kontrakt inom Vård och 
omsorgs verksamhetsområde. 
 

LOU Ej delegerat, Beslut fattas av 
socialnämnden. 
 

2.6 Beslut i fråga om avropsanmälan, ramavtal SKR Kommentus Inköpscentral. LOU Upphandlingschef 
 

2.7 Beslut i fråga om att godkänna ny leverantör inom hemtjänsten.  8 kap. 1 § LOV Socialchef 
 

2.8 Beslut i fråga om att förlänga ett befintligt ramavtal eller kontrakt. LOU Socialchef 
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3. VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE ÄRENDEN 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

3.1 Beslut i fråga om att i enlighet med kommunens attestreglemente utse 
beslutsattestanter. 
 

 Socialchef 
 

3.2 Beslut i fråga om att utse verksamhetschef. 
 
 

4 kap. 2 § HSL Socialchef beslutar själv att ta ansvaret 
som verksamhetschef för hälso- och 
sjukvård eller utser en annan funktion 
 

3.3 Beslut i fråga om att polisanmäla misstanke om brott som hindrar nämndens  
verksamhet. 
 

10 kap. 2 § OSL  
12 kap. 10 § SoL 
 

Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

3.4 Beslut i fråga om polisanmälan avseende våld eller hot mot tjänsteman. 17 kap. 1 § BrB Närmast ansvarig chef 
 

3.5 Beslut i fråga om att utfärda fullmakt att företräda nämnden och föra dess talan vid 
domstol och andra myndigheter i mål/ärenden om enskild person. 
 

10 kap. 2 § SoL Områdeschef Myndighet 
 
 

3.6 Beslut i fråga om avvisande av ombud. 
 

14 § FL Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

3.7 Beslut i fråga om rättelse av skrivfel, räknefel eller annat förbiseende i beslut. 
 

11 kap. 8 § SoL 
36 § FL 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

3.8 Beslut i fråga om bidrag till föreningar, organisationer m.m. 
 

 Ej delegerat. Beslut fattas av 
socialnämnden. 
 

3.9 Beslut i fråga om samarbetsöverenskommelse Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 
inom socialnämndens verksamhetsområde 
 

SOU 2019:56 Socialnämnden 

3.10 Beslut i fråga om ej utlämnande av allmän handling om frågan hänskjutits till beslut. 
 

6 kap. 3 § OSL Socialchef 

3.11 Beslut i fråga om uppställande av förbehåll vid utlämnande av allmän handling. 
 

10 kap. 14 § OSL Socialchef 
 

3.12 Beslut i fråga om ej utlämnande av information i handling rörande avvikelse och lex 
Sarah. 

26 kap. 1 § OSL Socialt ansvarig socionom 

Kommenterad [UB7]: Punkten tillagd.  
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

3.13  Beslut i fråga om ej utlämnande av information i handling rörande avvikelse och  
Lex Maria. 

25 kap. 1 § OSL Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

3.14 Beslut i fråga om ej utlämnande av information i allmän handling till skydd för den  
enskilde.   
 

26 kap. 1 § OSL 
 
 

Socialchef 
 
 

3.15 Beslut i fråga om ej utlämnande av information i personakt  26 kap. 1 § OSL 
 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 

3.16 Beslut i fråga om att begränsa registrerads rätt enligt artikel 12.5 eller 15–22 DSF, 
även avgiftsbeläggande 

DSL 7 kap. 2 § Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.17 Beslut i fråga om personuppgiftsincident ska anmälas till tillsynsmyndigheten DSF art. 33 Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.18 Beslut i fråga om nytt eller annat personuppgiftsbiträde och underbiträde DSF art. 28 Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.19 Beslut i fråga om ny eller ändrad personuppgiftsbehandling inom ramen för  
nämndens verksamhet 

 Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.20 Beslut i fråga om rutiner för personuppgiftsbehandling  Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.21 Beslut i fråga om rutin för att tillgodose eller begränsa registrerades rättigheter DSF art. 15–22 Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.22 Beslut i fråga om rutin för personuppgiftsincident DSF art. 33 Kommundirektör 
Får vidaredelegeras 

3.23 Beslut i fråga om skadestånd till enskild skadelidande DSF art. 82, DSL  
7 kap.1 § 

Kommundirektör 
Får vidaredelegeras 
 

3.24 Neka begäran om tillgängliggörande av digital service för socialnämndens 
verksamheter 
 

12 § DOS-lagen Socialchef 
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4. HANDLÄGGNING – ÖVRIGA ÄRENDEN 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

4.1 Efter ansökan 
 

Beslut om att inleda utredning.  
 
 
 
Beslut om att utredning inte ska inledas.  

 
 
 
Beslut om att inledd utredning ska avslutas utan åtgärd 
 
 

11 kap. 1 § SoL 
 
.  

 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenhetenen 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter anmälan eller egen iakttagelse 

 
Beslut om att inleda utredning.  
 
 
Beslut om att utredning inte ska inledas.  

 
 
 
Beslut om att inledd utredning ska avslutas utan åtgärd 
 
 
 
 
Beslut om att inledd utredning ska avslutas med åtgärd 
 

11 kap. 1 § SoL 
 
 
 

 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

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 
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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 

Områdeschef Myndighet 

4.5 Lägga ner utredning 

Beslut om att inledd utredning ska läggas ned vid återtagen ansökan eller avliden 
sökande. 
 

 Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

4.6 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 
 

4.7 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 

4.8 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 
 

4.9 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 

4.10 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  
 

4.11 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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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

4.12 Beslut i fråga om begäran om utdrag ur misstanke- och belastnings-  
register 
 

- adoption, vårdnad, umgänge, barns boende samt medgivande att ta emot barn 
m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap. 6-10 och 12-16 §§ SoL, 
 

- åtgärder enligt LVU/LVM. 
 

11 § 8 p förordningen 
om belastningsregister 
(1999:1134) samt  
4 § 9 p förordningen om 
misstankeregister 
(1999:1135)   
 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare  

4.13 Beslut i fråga om gallring av anteckningar och andra uppgifter i personakt 12 kap. 1 § och 2 § SoL Samtliga enhetschefer inom område 
myndighet och område utförare 
 

  

  

Kommenterad [UB8]: Biståndshandläggare tas bord, 
då et inte ingår i deras verksamhetsområde att 
handlägga familjerätt eller LVU/LVM 
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5. EKONOMISKT BISTÅND 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

5.1 Beslut i fråga om försörjningsstöd samt ekonomiskt bistånd till livsföring i  
övrigt, enligt norm och kommunala riktlinjer. 
 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Vuxenenheten 
 

5.2 Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd i avvaktan på utredning för att undvika nödsituation. 
 
 
Jourtid: 
 
 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Vuxenenheten i samråd 
med närmast överordnad chef 
 
Jourtid: 
Ordförande enligt jourlista 
 

5.3 Beslut i fråga om försörjningsstöd samt ekonomiskt bistånd till livsföring i  
övrigt, till en högre eller lägre nivå än norm och kommunala riktlinjer, per månad och 
individ 
 

- belopp upp till 5 % av prisbasbelopp, 
 

- belopp mellan 5 % och 30 % av ett prisbasbelopp, 
 

- belopp därutöver.  
 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
 
 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 

5.4 Beslut om ekonomiskt bistånd utöver vad som avses i 4 kap 1 § SoL, per månad och 
individ 
 

- belopp upp till ett 25 % av ett prisbasbelopp 
 

- belopp upp till ett helt prisbasbelopp. 
 

- belopp högre än ett prisbasbelopp 
 

4 kap. 2 § SoL 
 

 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  eller ordförande/ersättare om 
sammanträde inte kan avvaktas. 
 

5.5 Beslut i fråga om egnamedelsförvaltning. 4 kap. 1 § SoL 
 

Enhetschef Vuxenenheten 

5.6 Beslut i fråga om att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta 
i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.  
 

4 kap. 4 § SoL 
 

Socialsekreterare Vuxenenheten 
 

5.7 Beslut i fråga om att sätta ned/vägra fortsatt försörjningsstöd p.g.a.  
avböjande att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. 

4 kap. 5 § SoL 
 

Socialsekreterare Vuxenenheten 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

5.8 Beslut i fråga om bistånd i form av boende på härbärge/vandrarhem 
 

- upp till och med sju dagar 

- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
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6. LAGEN OM MOTTAGANDE AV ASYLSÖKANDE M.FL.  
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

6.1 Beslut i fråga om dagersättning.                                                    17 § LMA               Enhetschef Vuxenenheten 
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7. ÖPPENVÅRD INDIVD OCH FAMILJEOMSORG 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

7.1 Beslut i fråga om bistånd i form av öppenvårdsinsats, barn och unga samt vuxna inom 
enhetens verksamhetsområde 
 

- inom kommunens egna verksamheter, 
 

- extern öppenvård  

4 kap. 1 § SoL 
 

 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 

7.2 Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj, barn och unga  
 

4 kap. 1 § SoL  
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 

7.3 Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson vuxna 
 

4 kap. 1 § SoL  
 

Enhetschef Vuxenenheten 

7.4 Beslut om bistånd i form av kontaktperson vid umgänge/umgängesstöd, individ och 
familjeomsorg. 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
 

7.5 Beslut i fråga om särskilda kostnader i samband med vistelse i kontaktfamilj samt  
annan öppenvård 
 

- upp till 20 % av gällande prisbasbelopp vid ett tillfälle per år 
 
 

- därutöver 
 

4 kap. 1 § SoL 
 
 
 
 

 
 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 

7.6 Beslut i fråga om förordnande och entledigande av kontaktperson/familj. 
 

 Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Stöd och service  
 

7.7 Beslut i fråga om bistånd i form av stödkontakt med handläggare, max tre månader. 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 

7.8 Beslut i fråga om öppenvårdsinsats utan vårdnadshavares samtycke för barn över 15 
år. 

3 kap. 6 a-b §§ 
SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
 

  

Kommenterad [UB9]: Tillagt utifrån att Vuxenenheten 
nu handlägger unga  

Kommenterad [UB10]: Ändrat från socsekr till 
enhetschef 

Kommenterad [UB11]: Flyttas från IFO-
verksamhetsområde till äldre/funk 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

7.9 Beslut i fråga om att åtgärd får vidtas utan en av två vårdnadshavares 
samtycke när åtgärden gäller behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap 1 § 
SoL eller utseende av kontaktperson/familj som avses i 3 kap 6 b § 1 st. SoL.  
 

6 kap. 13 a § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut fattas 
av socialnämndens individutskott  

7.10 Beslut om bistånd utöver vad som avses i 4 kap 1 § SoL, per månad och individ 
 

- belopp upp till ett 25 % av ett prisbasbelopp, 
 

- belopp upp till ett helt prisbasbelopp. 
 

- belopp upp till två prisbasbelopp. 
 

- belopp högre än två prisbasbelopp 
 

 

4 kap. 2 § SoL 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga 
 
Enhetschef Barn och unga 
 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  eller ordförande enligt jourlista 
om sammanträde inte kan avvaktas. 
 

7.11 Beslut i fråga om bistånd i form av boendestöd 
 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 

 
  

Kommenterad [UB12]: tillagt 

Kommenterad [UB13]: ändrat från ett till två 

Kommenterad [UB14]: Ändrat från OCM till EC 

Kommenterad [UB15]: Lagt till under IFO beslut om 

boendestöd till avsnitt om IFO-öv.  
EC BoU har haft delegation att ta beslut om 
boendestöd tidigare, men låg under ÄO/OF 
 
Lagt till att EC vuxen kan ta beslut om boendestöd  
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8. PLACERING OCH BOENDE, BARN OCH UNGA, INDIVID OCH FAMILJEOMSORG  
 

 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

8.1 Beslut i fråga om att lämna medgivande åt enskilt hem att bereda en underårig 
stadigvarande vård och fostran. 

6 kap. 6 § 1-2 st. 
SoL 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott  
 

8.2 Beslut i fråga om att godkänna utredning av enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot 
barn för tillfällig vård och fostran (jourhem). 

6 kap. 6 § 3 st. SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 

8.3 Beslut i fråga om förbud eller begränsning för person att i hemmet ta emot andras barn. 5 kap. 2 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott  
 

8.4 Beslut i fråga om övervägande av om vård av underårig i annat hem än det egna fortfarande 
behövs. 

6 kap. 8 § 1 st. SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 

8.5 Beslut i fråga om övervägande av om det finns skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden. 

6 kap. 8 § 2 st.,  
6 kap. 8 § FB 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 

8.6  Beslut i fråga om bistånd i form av att tillfälligt, längst två månader, placera eller omplacera 
ett barn/ en ungdom (0-21 år) för vård i familjehem eller annat enskilt hem i en akut situation 
(jourhem). 
 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Under jourtid:  
Ordförande enligt jourschema 
 

8.7 Beslut i fråga om bistånd i form av placering i familjehem för stadigvarande vård och fostran. 
 

4 kap. 1 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 

8.8 Beslut i fråga om bistånd i form av att placera eller omplacera ett barn/ en ungdom (0-21 år) 
för vård på HVB/stödboende  
 

- med planerad vårdtid upp till och med fyra månader 
 

- därutöver. 
 

 

4 kap. 1 § SoL 
 
  

 
 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av Socialnämndens individutskott  
 

8.9 Beslut i fråga om omkostnadsersättning  i samband med placering av minderårig vid 
stödboende.  

4 kap. 1 § SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
 

  

Kommenterad [UB16]: Tillagt som förtydligande 

Kommenterad [UB17]: Tillagt utifrån omorganisation 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

8.9 Beslut om bistånd utöver vad som avses i 4 kap 1 § SoL, per månad och individ 
 

- belopp upp till ett 25 % av ett prisbasbelopp. 

 
- belopp upp till ett helt prisbasbelopp. 

 
 

- belopp upp till två prisbasbelopp. 
 

 
- belopp högre än två prisbasbelopp 

 
 

 

4 kap. 2 § SoL 
 

 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 
 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  eller ordförande enligt 
jourlista om sammanträde inte kan 
avvaktas. 
 

 
  

Kommenterad [UB18]: Tillagt, som i 7.10.  
 



 § 124 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 (version 2021-12-07) - SN-2021/265-3 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 (version 2021-12-07) : Ändringar i revideringsförslag  2021-12-07

26 

 

9. PLACERING OCH BOENDE, VUXNA, INDIVID OCH FAMILJEOMSORG  
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

9.1 Beslut i fråga om bistånd i form av placering på HVB 
 

- med planerad vård upp till och med fyra månader, 
 

- därutöver. 

4 kap. 1 § SoL 
 
 

 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Beslut fattas av Socialnämndens  
individutskott 
 

9.2 Beslut i fråga om bistånd i form av placering på stödboende 
 

- med planerad vård upp till och med fyra månader, 
 

- intern regi 
 

- externt extern regi 
 

- därutöver 
 

- intern regi 
 

- externt regi 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Områdeschef Myndighet 
 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Beslut fattas av Socialnämndens  
individutskott 

9.3 Beslut i fråga om bistånd i form av placering i familjehem eller i annat enskilt hem  
 

- med planerad vårdtid upp till och med fyra månader, 
 

- därutöver. 
 

4 kap. 1 § SoL 
 
 

 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Beslut fattas av Socialnämndens 
individutskott 
 

9.4 Beslut i fråga om bistånd i form av andrahandskontrakt, s.k. socialt kontrakt.  
 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

9.5 Beslut i fråga om upplåtande av bostad och upprättande av kontrakt i  
samband med beviljat bistånd i form av andrahandskontrakt s.k. socialt kontrakt.  
 

12 kap. Jordabalken 
(Hyreslagen) 

Enhetschef Vuxenenheten 

9.6 Beslut om uppsägning av hyresgäst som innehar andrahandskontrakt i av förvaltningen 
disponerad lägenhet/fastighet, så kallat socialt kontrakt 
 

12 kap. Jordabalken 
(Hyreslagen) 

Enhetschef Vuxenenheten 

Kommenterad [UB19]: Tillagt som förtydligande 

Kommenterad [UB20]: Beslut om stödboende tillagt 
med differentiering mellan intern/extern regi och tid.  
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

9.7 Beslut i fråga om bistånd i form av boende på skyddat boende 
 

- upp till och med sju dagar 
 

- därutöver. 
 

 

4 kap. 1 § SoL  
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Jourtid: 
Ordförande enligt jourlista 
 

9.8 Beslut i fråga om bistånd i form av boende på härbärge/vandrarhem 
 

- upp till och med sju dagar 
 

- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 

  

Kommenterad [UB21]: Tillagt 
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10. OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I ORDINÄRT BOENDE, SoL 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

10.1 Beslut i fråga om bistånd i form av hemtjänst  
(I hemtjänst inkluderas både service, personlig omvårdnad och trygghetslarm ) 
 

- upp till och med 100 timmar per månad 
 

- över 100 timmar per månad 
 

4 kap. 1 § SoL  
 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

10.2 Beslut under långhelg i fråga om bistånd i form av hemtjänstinsatser inklusive 
trygghetslarm och tillsyn natt upp till sju dagar.  
 

4 kap. 1 § SoL Sjuksköterska Enheten Estrids gård 
Sjuksköterska Enheten Hemsjukvård  

10.3 Beslut i fråga om bistånd i form av hemtjänst i assistansliknande form 
 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Biståndsenheten 

10.4 Beslut i fråga om bistånd i form av avlösning i hemmet. 
 

- upp till 30 timmar i månaden 
 

- därutöver 
 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

10.5 Beslut i fråga om bistånd i form av ledsagning. 
 

- upp till 15 timmar i månaden 
 

- 15-30 timmar i månaden  
 

- därutöver 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Områdeschef myndighet 

10.6 Beslut i fråga om bistånd i form av  plats i dagverksamhet  
 

- inom kommunens egen dagverksamhet för personer med demenssjukdom 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

10.7 Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj  
 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

10.8 Beslut i fråga om förordnande och entledigande av kontaktperson/kontaktfamilj  Enhetschef stöd och service 

  

Kommenterad [UB22]: tillagt 

Kommenterad [UB23]: Tillagt 

Kommenterad [UB24]: Hitflyttat från IFOavsnitt 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

10.9 Beslut i fråga om bistånd i form av korttidsplats 
 

- inom kommunens verksamhet 
 

- extern placering. 
 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

10.10 Beslut i fråga om bistånd i form av jourkorttidsplats upp till sju dagar inom kommunens 
verksamhet under helgdagar, kvällar och nätter. 

4 kap. 1 § SoL Sjuksköterska Enheten Estrids gård 
Sjuksköterska Enheten Hemsjukvård 

10.11 Beslut i fråga om bistånd i form av växelvård/avlastning 
 

- inom kommunens verksamhet 
 

- extern placering. 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

10.12 Beslut i fråga om bistånd i form av boendestöd 
 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

10.13 Beslut i inom sitt verksamhetsområde i fråga om bistånd i form av familjeteam 
- inom kommunens egen verksamhet 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare Biståndsenheten 

 

 

 

 

  

Kommenterad [UB25]: tillagt 

Kommenterad [UB26]: Tillagt för att bistånd ska 
kunna beslut om att familjeteam kan beviljas för 
vuxen, där familjeteamsinsats behövs, utifrån funk, 
inte ifo. 
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11.  BISTÅND I FORM AV SÄRSKILDA BOENDEFORMER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE, SoL   
 

  
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

11.1 Beslut i fråga om bistånd i form av särskilt boende 

 
 

- egen regi samt i verksamhet som drivs på entreprenad 
 
- extern regi, köp av plats 

4 kap. 1 § SoL 
5 kap. 5 § SoL 
 

 
 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Områdeschef Myndighet 

11.2 Beslut i fråga om bistånd i form av boende i särskild boendeform för personer 
med funktionshinder 

 
- egen regi samt i verksamhet som drivs på entreprenad 

 
- extern regi, köp av plats 
-  

4 kap. 1 § SoL 
5 kap. 7 § SoL 
 

 
 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Områdeschef Myndighet 

11.3 Hyreskontrakt 
Kontraktsskrivning mellan socialnämnden och den enskilde i  särskilt boende 
 

- egen regi 
 

- av socialnämnden upphandlad verksamhet 
 

  
 
 
Enhetschef Estrids gård 
 
 
Administrativ chef 
 

 

  

Kommenterad [UB27]: Omformulerad rubrik 

Kommenterad [UB28]: Ändrat från sc 
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12. ERSÄTTNING TILL UPPDRAGSTAGARE    

 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

12.1 Beslut i fråga om arvode och ersättning för omkostnader till familjehem 
 

- utifrån SKR:s rekommendationer 
 
 

- utöver SKR:s rekommendationer 

SKR:s rekommendation  
 
 

 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Stöd och service 
 
Områdeschef Myndighet  
Områdeschef Utförare 
 

12.2 Beslut i fråga om arvode och ersättning för omkostnader till kontaktperson/ 
kontaktfamilj 
 

- utifrån SKR:s rekommendationer 
 

 
- utöver SKR:s rekommendationer 

SKR:s rekommendation 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Stöd och service 
 
Områdeschef Myndighet  
Områdeschef Utförare 
 

12.3 Beslut i fråga om särskilda kostnader vid familjehemsplacering, till barnet 
 

- upp till 25 % av gällande prisbasbelopp 
 
 

- därutöver. 
 

 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Stöd och service 
 
Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

12.4 Beslut i fråga om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som barnet  
tidigare varit familjehemsplacerad hos. 
 

6 kap. 11 § SoL Enhetschef Barn och unga 

12.5 Beslut i fråga om särskilda kostnader vid placering på HVB/stödboende 
 

- upp till 20 % av gällande prisbasbelopp vid ett tillfälle per år, 
 
 

4 kap. 1 § SoL 
  

 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 

12.6 Beslut i fråga om komplettering av omkostnadsersättning  i samband med placering 
av minderårig vid stödboende.  

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Barn och unga 
 

 

Kommenterad [UB29]: Tillagt 

Kommenterad [UB30]: tillagt 

Kommenterad [UB31]: Som ovan 

Kommenterad [UB32]: tillagt 

Kommenterad [UB33]: Flyttad till 8.9  
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

12.7 Beslut i fråga om ersättning till föräldrar till placerade barn i samband med umgänge 
 

- upp till 20 % av gällande prisbasbelopp per år, 
 

- därutöver 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga 
 
Områdeschef Myndighet 

12.8 Beslut i fråga om handledning till uppdragstagare.  Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Stöd och service 
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13. LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA (LVU) 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

13.1 Beslut i fråga om ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt LVU. 
 

4 § LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 

13.2 Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande, 
 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
 

6 § 1 st. LVU 
6 § 2 st. LVU 
 
 
 
 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 
 

13.3 Beslut i fråga om att hos förvaltningsrätten ansöka om förlängning av 
utredningstiden. 
 

8 § LVU Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 

13.4 Beslut i fråga om att ett omedelbart omhändertagande genast ska upphöra, 
 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
 

9 § 3 st. LVU 
 
 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Ordförande enligt jourlista 
 

13.5 Beslut i fråga om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under 
vårdtiden, 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
 
 

11 § 1 st.  LVU 
 
 
 
11 § 1 st. och 3 st. LVU 
 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 

13.6 Beslut i fråga om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden, 
 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
 

11 § 2 st.  LVU 
 
 
 
11 § 2 st. och 3 st. LVU 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 
 

13.7 Beslut i fråga om övervägande av om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande 
behövs. 

13 § 1 st. LVU Kan endast delegeras till utskott. Beslut fattas 
av socialnämndens individutskott  

Kommenterad [UB34]: tillagt utifrån omorganisation 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

13.8 Beslut i fråga om prövning av om vård med stöd av 3 § LVU fortfarande behövs. 
 

13 § 2 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  

13.9 Beslut i fråga om övervägande av om det finns skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap 8 § föräldrabalken efter tre års placering i samma 
familjehem. 
 

13 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  

13.10 Beslut i fråga om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när 
överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren, 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

14 § 2 st. 1 p LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 
Ordförande enligt jourlista 
 

13.11 Beslut i fråga om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller  
vårdnadshavare, 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

14 § 2 st. 2 p LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 
Ordförande enligt jourlista 
 

13.12 Beslut i fråga om övervägande av om beslut beträffande umgänge eller  
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 1 p och 2 p fortfarande behövs. 
 

14 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.13 Beslut i fråga om att upphöra med vården. 
 
 

21 § LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  

13.14 Beslut i fråga om att den unge ska hålla regelbunden kontakt med en särskilt  
kvalificerad kontaktperson eller att den unge ska delta i behandling i öppna former 
inom socialtjänsten. 

22 § 1 st. 1 p och 2 p 
LVU 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott. 
 

13.15 Beslut i fråga om omprövning enligt 13 § LVU av beslut enligt 22 § 1 st. 
  

22 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.16 Beslut i fråga om upphörande enligt 21 § LVU av beslut enligt 22 § 1 st.  
 

22 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

13.17 Beslut i fråga om ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud. 
  
 

24 § LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.18 Beslut i fråga om övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs. 
  
 

26 § 1 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.19 Beslut i fråga om att flyttningsförbud ska upphöra.   
  
 

26 § 2 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.20 Beslut i fråga om tillfälligt flyttningsförbud, 
 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 
 

27 § 1 st. LVU 
 
 
 
27 § 2 st. LVU 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan  
ledamot, se kompletterande  
beslutanderätt. 
 

13.21 Beslut i fråga om att tillfälligt flyttningsförbud genast ska upphöra. 
   

 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 
 

30 § 2 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 
 

13.22 Beslut i fråga om den unges umgänge med förälder eller vårdnadshavare efter 
beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse inte 
kan nås  
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 
 

31 § LVU Socialnämnden 
 
 
Ordförande enligt jourlista 

13.23 Beslut i fråga om läkarundersökning, utse läkare samt bestämmande av plats för 
läkarundersökning. 
 
 

32 § LVU Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten Kommenterad [UB35]: tillagt utifrån omorganisation 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

13.24 Beslut i fråga om att begära polishandräckning för att bereda en läkare som avses i 
32 § LVU tillträde till den unges hem eller för att föra den unge till 
läkarundersökning.  

 
- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

  

43 § 1 p. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Ordförande enligt jourlista  

13.25 Beslut i fråga om att begära polishandräckning för att genomföra vård.  
  

43 § 2 p. LVU Socialnämndens ordförande eller i 
socialnämndens beslut om kompletterande 
beslutanderätt namngiven ledamot eller 
tjänsteperson, se bilaga 
 

13.26 Beslut i fråga om begäran om utskrivning från hem för vård eller boende då vården 
ges med stöd av LVU. 
 

3 kap. 14 § 2 st. SoF Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 

 
  

Kommenterad [UB36]: omformulerat 

Kommenterad [UB37]: tillagt utifrån omorganisation 
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14. LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL (LVM) 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

14.1 Beslut i fråga om att inleda utredning, då man fått kännedom om att det kan finnas 
skäl att bereda någon tvångsvård. 
 

7 § LVM Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 

14.2 Beslut om att utredning inte ska inledas.  

 
7 § LVM 
 
 

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga  

14.3 Beslut om att inledd utredning ska avslutas utan åtgärd 
 

7 § LVM 
 

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 
 

14.4 Beslut om att inledd utredning ska läggas ned 
 

7 § LVM 
 

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 
 

14.5 Beslut i fråga om läkarundersökning samt ATT utse läkare för undersökningen. 
 

9 § LVM Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 
 

14.6 Beslut i fråga om ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt LVM. 
  
 

11 § LVM Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndensindividutskott  
 

14.7 Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande, 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
  

13 § 1 st. LVM 
 
 
13 § 2 st. LVM 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan  
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 
 

14.8 Beslut i fråga om att ett omedelbart omhändertagande ska upphöra, 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 

18 b § LVM Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 
Ordförande enligt jourlista 
 

14.9 Beslut i fråga om att begära polismyndighetens biträde för att föra en missbrukare 
till läkarundersökning 

45 § 1 p. LVM Enhetschef Vuxenenheten 
 

14.10 Beslut i fråga om att begära polismyndighetens biträde för att föra den som ska 
beredas vård eller som är omedelbart omhändertagen till ett LVM-hem eller sjukhus 

45 § 2 p. LVM Enhetschef Vuxenenheten 
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15. LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS 
 

 
 
 

 
ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

15.1 Beslut i fråga om personkretstillhörighet. 
 

1 och 7 §§ LSS Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.2 Beslut i fråga om biträde av eller ekonomiskt stöd till personlig assistans 
 

- upp till 50 timmar per vecka 
 

- därutöver 
 

7 § och 9 § 2 p. LSS 
 
 

 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

15.3 Beslut i fråga om bistånd i form av ledsagarservice 
 

- upp till 30 timmar per månad 
 
- 31-60 timmar per månad 

 
- därutöver 

 

7 § 9 § 3 p. LSS 
 

 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Områdeschef Myndighet 

15.4 Beslut i fråga om biträde av kontaktperson. 
 

7 § och 9 § 4 p. LSS 
 

Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.5 Beslut i fråga om avlösarservice i hemmet  
 

- upp till 40 timmar per månad 
 

- därutöver 
 

7 § och 9 § 5 p .LSS 
 
 

 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

15.6 Beslut i fråga om korttidsvistelse utanför det egna hemmet. 
 

- upp till 7 dagar per månad 
 

- därutöver 

7 § och 9 § 6 p. LSS  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

15.7 Beslut i fråga om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet 
i anslutning till skoldagen samt under lov. 
 

7 § och 9 § 7 p. LSS Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.8 Beslut i fråga om boende i familjehem för barn och unga med tillämpning av 6 kap. 
6 § SoL 

7 § och 9 § 8 p. LSS 
 
 

Socialnämndens individutskott 
 

Kommenterad [UB38]: Lagt till det gulmarkerade i 
15.3, då det saknades 

Kommenterad [UB39]: Tillagt 
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ÄRENDE  
 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 
15.9 Beslut om boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar  

 
7 § och 9 § 8 p. LSS Områdeschef Myndighet 

 

15.10 Beslut om boende i bostad med särskild service i form av gruppbostad, 
servicebostad eller särskilt anpassad bostad för vuxna.  

 

7 § och 9 § 9 p. LSS Områdeschef Myndighet 
 

15.11 Hyreskontrakt 

Kontraktsskrivning mellan socialnämnden och den enskilde i  bostad med särskild 
service, 
 

- egen regi 
 

- av socialnämnden upphandlad verksamhet 
 

  
 
 
 
Enhetschef Stöd och service 
 
Administrativ chef 
 

15.12 Beslut i fråga om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar 
förvärvsarbete och som inte utbildar sig.  
 

- egen regi 
 

- extern verksamhet, vid heldygnsplacering i annan kommun 
 

7 § och 9 § 10 p. LSS  
 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Områdeschef Myndighet 

15.13 Beslut i fråga om att betala ut assistansersättning till annan person än den som är 
berättigad till insatsen.  
 

11 § LSS Enhetschef Biståndsenheten 

15.14 Beslut i fråga om återbetalning av ekonomiskt stöd, utifrån 9 § 2 p LSS. 
 

12 § LSS Områdeschef Myndighet 

15.15 Beslut i fråga om anmälan till överförmyndaren när en person som omfattas  
av 1 § LSS kan antas ha behov av förmyndare, förvaltare eller god man samt 
anmälan om att behovet bör kunna upphöra. 
 

15 § 6 p. LSS Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.16 Beslut i fråga om förhandsbesked om rätten till insatser. 
 

16 § LSS Följer delegationen för aktuell insats. 

15.17 Beslut i fråga om att anmäla behov av ersättning för personlig assistans till 
Försäkringskassan.  
 

110 kap. 6 § 3 p. SFB Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.18 Beslut i fråga om att åtgärd får vidtas utan en av två vårdnadshavares samtycke när 
åtgärden gäller beslut avseende biträde av kontaktperson, avlösarservice i hemmet 
samt korttidsvistelse utanför det egna hemmet.  

6 kap. 13 a § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

Kommenterad [UB40]: Bytt fr sc 

Kommenterad [UB41]: Ärendemening och delegat 
tillagd. 
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16. LAGEN OM FÄRDTJÄNST SAMT LAGEN OM RIKSFÄRDTJÄNST 

 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

16.1 Beslut i fråga om tillstånd till färdtjänst. 
 

7 § lag(1997:736) om 
färdtjänst  

Biståndshandläggare Biståndsenheten 

16.2 Beslut i fråga om tillstånd till riksfärdtjänst. 5 § lag (1997:735) om 
riksfärdtjänst 
 

Biståndshandläggare Biståndsenheten 
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17. FAMILJERÄTTSLIGA ÄRENDEN 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

17.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse, S-protokoll 
 

1 kap. 4 § FB 
1 kap. 9 § FB 
 

Kommunvägledare 
 

17.2 Fastställelse av föräldraskap, FÖR-protokoll  1 kap. 4 § FB 
1 kap. 9 § FB 
 

Kommunvägledare 
 

17.3 Godkännande av MF-protokoll och EN-protokoll 
 

1 kap. 4 § FB 
1 kap. 9 § FB 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

17.4 Beslut i fråga om vidtagande av åtgärder i anledning av fastställande av 
faderskap/föräldraskap 

2 kap. 1,4-6, 8 och 9 §§ 
FB 
jfr. 10 kap. 5 § SoL 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

17.5 Beslut i fråga om att lägga ned påbörjad utredning om faderskap. 
 

2 kap. 7 § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 
 

17.6 Beslut i fråga om att inte påbörja utredning eller att lägga ned påbörjad utredning. 
 

2 kap. 9 § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 
 

17.7 Beslut i fråga om att väcka och föra talan i mål om faderskap. 
 

3 kap. 5, 6 och 8 §§ FB 
jfr. 10 kap. 5 § SoL 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

17.8 Beslut i fråga om att väcka och föra talan i mål om föräldraskap.  3 kap. 14 § FB 
 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.9 Beslut i fråga om överflyttning/mottagande av ärende angående 
faderskapsutredning.  
 

2 kap. 3 § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.10 Beslut i fråga om att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och 
umgänge.  
 

6 kap. 6 § 2 st,  
14 a § 2 st, 
15 a § 3 st. samt 
17 a § FB 
 

Socialsekreterare Barn och unga 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

17.11 Beslut i fråga om umgängesstöd (yttrande till rätten samt att utse person att 
medverka vid umgänget). 
 
 

6 kap. 15 c § FB 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

17.12 Beslut i fråga om att utse person att verkställa utredning i mål eller ärende om 
vårdnad, boende eller umgänge. 
 

6 kap. 19 § FB Socialsekreterare Barn och unga 

17.13 Beslut i fråga om att lämna upplysningar till rätten i mål eller ärende om vårdnad, 
boende eller umgänge. 
 

6 kap. 19 och 20 §§ FB Socialsekreterare Barn och unga 

17.14 Beslut i fråga om att godkänna avtal om att underhållsbidrag för framtiden ska 
betalas med ett engångsbelopp eller för längre perioder än tre månader. 
 

7 kap. 7 § FB Socialsekreterare Barn och unga 

17.15 Beslut i fråga om medgivande att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte 
att adoptera barnet. 
 

6 kap. 6 och 12 §§ SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.16 Beslut i fråga om att återkalla ett medgivande till adoption. 6 kap. 13 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.17 Beslut om att lämna samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta 6 kap. 14 § SoL Socialsekreterare Barn och unga 
 
 

17.18 Beslut om att ej lämna samtycke till att adoptionsförfarande får fortsätta.  
 

6 kap. 14 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.19 Beslut i fråga om förlängning av utredningstid för att pröva frågan om samtycke 
eller inte samtycke till adoptionsförfarande.  
 

6 kap. 14 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.20 Beslut i fråga om att utse en utredare i adoptionsärenden 
 

4 kap. 14 § FB 
 

Enhetschef Barn och Unga 
 

17.21 Beslut i fråga om att väcka talan alternativt göra anmälan/ansökan hos domstol i 
fråga om särskild förordnad vårdnadshavare. 
 

6 kap. 7, 8 och 10c §§ FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.22 Beslut i fråga om yttrande till rätten eller till överförmyndare i ärende om 
förordnande av godmanskap eller förvaltarskap. 
 
 

11 kap. 16 § 2 och 3 st. 
FB 

Socialsekreterare Barn och unga 
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ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

17.23 Beslut i fråga om framställning eller ansökan till domstol om att åtgärd behöver 
vidtas i fråga om vårdnad, umgänge, förmynderskap eller behov av 
målsägandebiträde för ett barn. 
 

5 kap. 2 § SoF Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.24 Beslut i fråga om framställan om ändring av betalningsmottagare av barnbidrag. 
 

16 kap. 18 § SFB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.25 Beslut i fråga om framställan om ändring av betalningsmottagare av 
underhållsstöd. 
 
 

16 kap. 19 § SFB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
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18.  ERSÄTTNING FRÅN ENSKILD, ÅTERKRAV M.M. 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

18.1 Beslut i fråga om ersättning från den enskilde vårdtagaren när bistånd ges i form av 
plats i hem för vård eller boende, i familjehem eller i annat permanent boende 
(vuxna). 

8 kap. 1 § 1 st. SoL, 
6 kap. 1 § SoF 
19 § LSS 
 

Socialsekreterare Vuxenenheten 
Avgiftshandläggare 
 

18.2 Beslut i fråga om ersättning från föräldrar vars barn är under 18 år och får 
omvårdnad i ett annat hem än det egna.  
 
 

8 kap. 1 § 2 st. SoL,  
6 kap. 2 § SoF, 
20 § LSS, 5 § LSSF 

 

Socialsekreterare Barn och unga 
Avgiftshandläggare (LSS) 

 

18.3 Beslut i fråga om ersättning från enskild som får bistånd i form av, hemtjänst, 
trygghetslarm, tillfällig vistelse i särskilt boende SoL, dagverksamhet SoL, 
ledsagning SoL, permanent plats i särskilt boende SoL, kost, transport avliden. 
 

8 kap. 1 § 2 st. SoL,  
4 kap 1 § och 2 § SoL. 
5 kap, 5 §, 2 st SoL 
5 kap, 7 §, 3 st SoL 
7 kap, 1 §, 2 st SoL 
 

Avgiftshandläggare 
 

18.4 Beslut i fråga om att återkräva bistånd enligt 4 kap 1 § och 2 § SoL. 
 
 

4 kap 1 § och 2 § SoL. 
9 kap. 1 och 2 §§ SoL 

Enhetschef Vuxenenheten 

 

18.5 Beslut i fråga om att föra talan hos förvaltningsrätten om ersättning för ekonomisk 
hjälp som avses i 9 kap 1 § och 2 § SoL samt för kostnader som kommunen haft 
enligt 8 kap 1 § 1 och 2 st. SoL. 
 

8 kap. 1 §, 1-2 st SoL 
9 kap. 1 §, 1-2 st SoL 
9 kap. 3 § SoL  
 

Socialchef 

 

18.6 Beslut i fråga om att helt eller delvis efterge ersättningsskyldighet som avses i 8 kap 
1 § SoL samt 9 kap 1 och 2 §§ SoL. 
 

8 kap. 1 §, 1-2 st SoL 
9 kap. 1 §, 1-2 st SoL 
9 kap. 4 § SoL  
19 § LSS 
 

Enhetschef Barn och Unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten  
Administrativ chef 
 

18.7 Beslut i fråga om att helt eller delvis efterge ersättningsskyldighet som avses i 17 
kap. 1 och 8 § hälso- och sjukvårdslagen 

17 kap.1 och 8 § HSL 
 

Administrativ chef 
 

18.8 Beslut i fråga om att höja eller sänka minimibeloppet. 8 kap. 8 § SoL   Administrativ chef 
 

  

Kommenterad [UB42]: Omformulerat 

Kommenterad [UB43]: Flyttas till 18.5 

Kommenterad [UB44]: Så här föreslår jag att vi lägger 
till för att fånga in alla avgifter vi tar in på äldre/funk 

Kommenterad [UB45]: Tillagt 

Kommenterad [UB46]: Lagt till EC BoU o bistånd 
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19. YTTRANDEN I INDIVIDÄRENDEN, UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER UNDERRÄTTELSER M.M. TILL DOMSTOL, ANNAN MYNDIGHET  

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

19.1 Yttrande till allmän domstol angående överlämnande för vård då den som begått 
brottslig gärning kan bli föremål för vård enligt LVM. 
 

31 kap. 2 § BrB Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 

19.2 Yttrande till allmän domstol då den som begått brott får dömas till ungdomsvård  
om han eller hon har behov av vård eller annan åtgärd enligt SoL eller LVU.  
 

32 kap. 1 och 2 §§ BrB Socialsekreterare Barn och unga 
 

19.3 Yttrande till åklagarmyndighet i ärenden där person under 18 misstänks för brott.  
 

11 § LUL Socialsekreterare Barn och unga 
 
 

19.4 Underrättelse till åklagarmyndigheten om den unges misskötsamhet av  
ungdomsvård och ungdomstjänst .  
 

12 kap. 8 § SoL 
32 kap. 4 § BrB 
30 b § LUL 
 

Socialsekreterare Barn och unga 
 

19.5 Begäran om polisutredning samt yttrande i fråga om betydelsen av en utredning 
enligt 31 LUL. 
 

31 § och 34 § LUL 
 

Enhetschef Barn och unga 
 

19.6 Framställan till åklagarmyndighet om prövning hos domstol huruvida den unge har 
begått brottet (bevistalan). 
 

38 § LUL 
 

Enhetschef Barn och unga 
 

19.7 Beslut i fråga om yttrande till åklagarmyndighet vid åtalsprövning. 
 

46 § LVM Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga  
 

19.8 Yttrande till Transportstyrelsen i körkortsärenden. 3 kap. 8 § samt 5 kap 2 § 
körkortsförordningen 
(1998:980) 
 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

19.9 Yttrande till behörig myndighet i samband med överlämnande av ansökan om 
offentligt biträde. 
 

3 § 3 st. lagen 
(1996:1620) om offentligt 
biträde, 
t.ex.39 § LVU 
16 § LVU 
 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
 

19.10 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavarens  
medgivande för barn under 18 år. 
 

3 § passförordningen  
(1979:664) 

Enhetschef Barn och unga 
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ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

19.11 Yttrande till domstol i ärende om namnbyte.  
 
 

44-45  §§  
Lag om personnamn 
(2016:1013) 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

19.12 Yttrande till åklagare eller upplysningar till socialnämnd i annan kommun då talan 
om äktenskapsskillnad förs av åklagare. 
 

5 kap. 5 § 3 st. ÄktB Socialsekreterare Barn och unga 

19.13 Lämna ut uppgifter om utlännings personliga förhållanden 
 

17 kap. 1 § 
utlänningslagen 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret  
 

19.14 Pröva om handling kan lämnas ut avseende personuppgifter till statliga 
myndigheter avseende forskningsändamål 
 

12 kap. 6 § SoL Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 
 

19.15 Beslut i fråga om utlämnande av uppgift på begäran av smittskyddsläkare. 
 

6 kap. 9 §  
smittskyddslagen 
(2004:168) 
 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 

19.16 Anmälan till smittskyddsläkare att person ej följer särskilda förhållningsregler. 
 

6 kap. 12 § 
smittskyddslagen 
(2004:168) 
 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 

19.17 Beslut i fråga om att polisanmäla misstanke om vissa brott som riktar sig mot  
underåriga. 
 

12 kap. 10 § SoL, 
10 kap. 21-23 §§  
OSL 
 

Enhetschef Barn och unga 
 

19.18 Framställning till domstol om att en underårig är i behov av målsägandebiträde. 
 

5 kap. 2 § SoF 
 

Enhetschef Barn och unga 

19.19 Beslut i fråga om att polisanmäla misstanke om brott enligt bidragsbrottslagen. 
 

6 § Bidragsbrottslagen 
 

Områdeschef Myndighet 

19.20 Beslut i fråga om ansökan om betalningsföreläggande och handräckning samt 
överlämnande av mål till allmän domstol angående obetalda hyror för  
socialtjänsten bostäder. 
 

1, 3 och 33 §§  
Lag om betalnings- 
föreläggande och     
handräckning 
 

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

19.21 Beslut i fråga om framställan till Försäkringskassan/CSN om ändring av 
betalningsmottagare av allmänt barnbidrag/studiestöd. 

106 kap. 6 § SFB,  
2 kap. 33 § 2 st. 
Studiestödsförordningen 
(2000:655) 

Socialsekreterare Barn och unga 
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ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

19.22 Yttrande till IVO i ärende om överflyttning av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL. 
 

2 a kap. 11 § SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

19.23 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärende om överklagande av IVOs beslut om 
överflyttning av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL. 
 

2 a kap. 11 § SoL, 
16 kap. 4 § SoL 
 

Områdeschef Myndighet 

19.24  Lämna uppgifter till kontrollmyndighet djurskydd och Polismyndighet om djur 
påträffats som tydligt utsätts för vanvård eller misshandel, eller uppenbart visar 
symptom på sjukdom eller är allvarligt skadat (Lex Maja) 
 

10 kap. 20 a § OSL Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 
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20. YTTRANDEN, I VERKSAMHETSÄRENDEN, UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER UNDERRÄTTELSER M.M. TILL DOMSTOL, ANNAN MYNDIGHET  

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

20.1 Yttrande till IVO i ärende där IVO utövar sin tillsyn över kommunens  
socialtjänst. 
 

13 kap. 2 och  
5 §§ SoL 
 

Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

20.2 Yttrande i ärende där allmänheten framfört  klagomål på kommunal myndighet till 
Justitieombudsmännen, JO. (JO-anmälan). 
 

 Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

20.3 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärende rörande särskild avgift för ej inom skälig 
tid verkställda beslut.  
 

16 kap.  
6 a-g §§ SoL 

Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

20.4 Yttrande med anledning av remiss, dock ej till kommunfullmäktige. 
 

 Socialchef 

20.5 Yttrande till försvarsmakten, efter samtycke från den enskilde  Hemvärnsförordningen 

(1997:146) 

Områdeschef Myndighet 

  

Kommenterad [UB47]: Tillagt 
Överenskommits att det ska höra hemma inom 
socialnämndens ansvarsområde, då koll i 
socialregister görs.  
Har tidigare hanterats av kommundirektör 
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21. ÖVERKLAGANDEN 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

21.1 Beslut i fråga om att omprövning ska ske samt omprövning i sak. 
 

37 § FL 
38 § FL  

Delegat i det ursprungliga beslutet,  
efter samråd med närmast överordnad  
chef 
 

21.2 Beslut i fråga om att överklagande kommit in i rätt tid samt avvisande av  
överklagande som kommit in för sent. 
 

45 § FL Delegat i det ursprungliga beslutet,  
efter samråd med närmast överordnad  
chef 
 

21.3 Beslut i fråga om att överklagande av socialnämndens beslut kommit in i rätt tid  
 
 

45 § FL Socialchef 
 
 

21.4 Yttrande till förvaltningsrätt eller kammarrätt med anledning av överklagat 
beslut. 
 

 Delegat i det ursprungliga beslutet,  
efter samråd med närmast överordnad  
chef 
 

21.5 Beslut i fråga om överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av 
handläggare eller enhetschef. 
 

16 kap. 3 § SoL När delegat fattat det ursprungliga 
beslutet, får delegaten även besluta om 
överklagande av domstolens 
beslut/dom. 
 

21.6 Beslut i fråga om att överklaga Migrationsverkets beslut om statlig 
ersättning för flyktingmottagande. 
 

 Områdeschef Myndighet 

21.7 Beslut i fråga om att överklaga IVOs beslut om överflyttning av ärende. 2 a kap. 11 § SoL, 
16 kap. 4 § SoL 
 

Områdeschef Myndighet 
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22. ÄRENDEN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

22.1 Beslut i fråga om att till överförmyndaren anmäla att behov av god 
man/förvaltare/förmyndare föreligger. 
 

5 kap. 3 § 1 p SoF,  
15 § 6 p. LSS, 
10 kap. o 11 kap. FB 
 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
 

22.2 Beslut i fråga om att till överförmyndaren anmäla att behov av god 
man/förvaltare/förmyndare inte längre föreligger. 
 

5 kap. 3 § 2 p. SoF,  
15 § 6 p. LSS, 
10 kap. o 11 kap. FB 
 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
 

22.3 Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållanden beträffande förvaltningen 
av underårigs egendom. 

5 kap. 3 § 3 p. SoF Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
 

22.4 Beslut i fråga om att anmäla till överförmyndare 
 

- att god man eller förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas för 
underårig, 

 
- att underårig inte längre bör ha förvaltare, eller 

 
- att det föreligger sådana förhållandens om talar för att en förälder inte 

kommer att förvalta sitt underåriga barns egendom på ett betryggande sätt. 
 

5 kap. 3 § SoF 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

 
  

Kommenterad [UB48]: Hitflyttat från avsnitt om FR 
17. 
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23. LEX SARAH 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

23.1 Beslut i fråga om att starta/avsluta utredning om allvarliga missförhållanden eller 
risk för allvarliga missförhållanden i omsorgen rörande enskild, socialtjänst och LSS 
(lex Sarah). 
 

14 kap. 6 § SoL, 
24 e § LSS 
 
 

Socialt ansvarig socionom 

23.2 Beslut i fråga om anmälan till IVO om allvarliga missförhållanden eller risk för 
allvarliga missförhållanden i omsorgen rörande enskild (lex Sarah). 
 

14 kap. 7 § SoL 
24 f § LS 

Socialchef 

 
  

Kommenterad [UB49]: Tagit bort lex Maria, mm och 
flyttat till nytt avsnitt 24 om HSL  
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24. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, LEX MARIA 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

24.1 Beslut i fråga om att upprätta särskild anmälan till nämnd då en patient i samband 
med vård eller behandling inom nämndens verksamhetsområde drabbats av eller 
utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.  
 

24 § 1 st. 3 p HSL Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

24.2 Beslut i fråga om anmälan till IVO om allvarlig skada resp. risk för  
allvarlig skada inom hälso- och sjukvården (lex Maria). 
 

3 kap. 5 och 6 §§ 
patientsäkerhets- 
lagen (2010:659), 
SOSFS 2005:28 
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

24.3 Beslut i fråga om att upprätta särskild anmälan till nämnd då en patient i samband 
med vård eller behandling inom nämndens verksamhetsområde drabbats av eller 
utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom 
 

4 § 1 st. 3 p HSL Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

24.4 Beslut i fråga om anmälan till IVO om allvarlig skada resp. risk för allvarlig skada 
inom hälso- och sjukvården (lex Maria).   

3 kap. 5 och 6 §§ 
patientsäkerhets- lagen 
(2010:659), 
SOSFS 2005:28 
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

 
  

Kommenterad [UB50]: Nytt avsnitt/kapitel 
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25. DÖDSBOÄRENDEN 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

25.1 Beslut i fråga om att göra dödsboanmälan till 
Skatteverket. 
 

20 kap. 8a § ÄB 
 

Avgiftshandläggare 

25.2 Beslut i fråga om provisorisk förvaltning. 18 kap. 2 § ÄB Avgiftshandläggare 

25.3 Beslut i fråga om att överlämna förvaltning och avveckling  
till dödsbodelägare. 
 

18 kap. 1 § ÄB Avgiftshandläggare 

25.4 Beslut i fråga om att överlämna förvaltning och avveckling  
till Allmänna arvsfonden. 
 

18 kap. 1 § ÄB Avgiftshandläggare 

25.5 Beslut i fråga om att överlämna förvaltning och avveckling  
till god man för bortovarande. 
 

18 kap. 1 § ÄB Avgiftshandläggare 

25.6 Beslut i fråga om att föranstalta om bouppteckning. 
 

20 kap. 2 §, 2 st. 
ÄB 
 

Avgiftshandläggare 

25.7 Beslut i fråga om att förvalta och avveckla dödsboet. 

 

 Avgiftshandläggare 

25.8 Beslut i fråga om att ordna med gravsättning. 

 

5 kap. 2 §  
Begravningslagen 
(1990:1144) 
 

Avgiftshandläggare 

 
 
 

Bilaga 
 
Förordnande av beslutanderätt enligt LVU och LVM (så kallad kompletterande beslutanderätt) SN-2021/201 

Kommenterad [UB51]: Ny numrering för avsnittet 

Kommenterad [UB52]: Lagt till som bilaga för att det 
ska vara tydligt för handläggare och chefer i stressade 
situationer 
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Handläggare 
Ekaterina Widén 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-19 

Diarienummer 
SN-2021/289 

   

 

Socialnämnden 

Verksamhetsplan för socialnämnden 2022 

 
Förslag till beslut 

1. Verksamhetsplanen för socialnämnden 2022 fastställs. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har tilldelats medel för 2022 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & 
budget 2022. I verksamhetsplanen beskrivs uppsatta verksamhetsmål, förutsättningarna i 
budgeten, samt volymer.  
 
Bakgrund 
Nämnden är ålagd att fastställa sin verksamhetsplan för 2022. Nämnden har möjlighet att 
omfördela medel mellan verksamheterna inom nämnden. 
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar i enlighet med ekonomisk uppställning i 
verksamhetsplanen.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
I bilagd verksamhetsplan beskrivs förutsättningarna i budgeten. 
SKR beräknar ett kostnadstryck i kommunal sektor 2022 på 2,1 procent. Uppräkningen av 
den tilldelade ramen är lägre än så, vilket innebär ett effektiviseringskrav. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-19  
Bilaga 1 Uppföljningsmallen 2022  
Verksamhetsplan 2022 för socialnämnden 

 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef 
 
 
 
Catrin Josephson  

Förvaltningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Socialnämnden ansvarar för frågor som rör barn. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Beaktas inom verksamheternas arbete, men någon genomlysning av barnets bästa är 
inte gjord på denna, den strukturella nivån. 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Tilldelat kommunbidrag möter inte alltid barnens behov. 

 

 

 

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

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Socialnämnden 2022

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

Effektiviseringsbeting

Nämnd- och styrelseverksamhet Nämndens sammanträden samt sekreterare

Vård och omsorg enligt SoL och HSL
-Förebyggande verksamhet SoL

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

privata utförare.
-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt Boendestöd socpsykiatri, kontaktpersoner äldre och socialpsykiatri, trygghetslarm, nattpatrul och hjälpmedel. 

Även en del av sjuksköterskeinsatser och rehab ingår här. 
-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende Särskilt boende och korttidsboende. Både egenregi och privata utförare.  

Vård och omsorg enligt lss och SFB
-Insatser LSS i ordinärt boende Personlig assistans, Daglig verksamhet, ledsagning, kontaktpersoner, korttidsvistelse, hjälpmedel
-Insatser LSS i boende med särkild service Boende med särskild service, både gruppbostäder och servicebostäder. Egenregi Tegelparken och privata 

utförare.

Färdtjänst och riksfärdtjänst Samtliga kostnader kring färdtjänst och riksfärdtjänst.

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

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

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

Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsmarknadsenhet inom vuxenenheten, arbete med feriejobb, OSA

Summa socialnämnd I samtliga uppräknade insatser ingår även lokaler samt schabloniserade delar av kostnad för 
myndighetsutövande personal, administratörer och chefer.
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Övergripande beskrivning av nämndens ansvar 
Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom 
och hunger samt förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla. De innehåller tre dimensioner av 
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Knivsta kommun har 
beslutat att vara en av de kommuner som tar ansvar för genomförande av Agenda 2030. Agenda 
2030 är grunden i Knivsta kommuns styr-och ledningssystem och en del av kommunens DNA. 

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, kommunal hälso- och 
sjukvård, insatser för personer med funktionsnedsättning, färdtjänst, riksfärdtjänst, 
flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar 
all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som 
kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra. 

Socialnämndens verksamheter förvaltas av Vård- och omsorgskontoret, antingen i egenregi eller 
i extern regi genom olika avtalsformer. 
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Verksamhetsförutsättningar 
 

Befolkningsökning och volymförändringar 

Barn och ungas hälsa är nyckeln till ett välmående framtida samhälle. Trenden med ökning av 
orosanmälningar för barn i Knivsta kommun stannade 2021 men takten i inflödet är som 
jämförelse vid ingång för år 2022 ändå nästan dubbelt så hög som år 2015. Trots detta är nivån 
på placeringar (HVB-hem och familjehem) lägre än något av åren i samma period, vilket är 
mycket glädjande. Under det kommande året behöver strategin att satsa på hälsofrämjande och 
tidiga insatser fortsätta, liksom hemmaplanslösningar och att så långt det går nyttja barnets egna 
nätverk. 

Enligt befolkningsprognosen beräknas 80-plussarna i Knivsta kommun öka med nästan 7 % bara 
mellan åren 2021 och 2022 och sedan ytterligare mellan 9-10 % till år 2023. Även i övriga 
åldersgrupper räknar kommunen med en tillväxt och detta kommer givetvis att spegla sig i 
behovet av insatser och antalet sökande. Det kommer att vara allt viktigare att satsa på nya 
arbetssätt och förebyggande åtgärder i alla åldersgrupper för att kunna behålla dagens kvalitet 
och servicenivå framöver i den demografiska utmaningen. 

Vid en eventuell förtätning av Estrids och Vilhelms gård kommer antalet boendeplatser inom 
äldreomsorgen i Knivsta kommun att öka från dagens 96 till 110. I planeringen ligger Vilhelms 
gård först med 8 nya platser att ta i bruk från september 2022. Estrids gårds 6 nya platser 
tillkommer enligt plan under våren 2023. 

Volymerna inom hemtjänst beräknas att öka med mellan 1,6 - 2,0%  jämfört med 2021 men är då 
fortfarande närmare  2019 än 2021 års volymer. Äldreomsorgen hör fortsatt till de mest 
svårbedömda volymförändringarna på grund av den pågående pandemin och dess påverkan av 
efterfrågat stöd. 

Inom LSS-området tillkom många biståndsbeslut under 2021 vilket innebär att volymerna ökat 
inför år 2022. Inom missbruk och ekonomiskt bistånd är det fortsatt ett lägre antal individer som 
söker stöd. Det är sannolikt att förändringarna i den nationella budgeten, i form av borttagande 
av extratjänster och hemutrustningslån via CSN, kommer att innebära en ökning inom 
ekonomiskt bistånd, men samtidigt satsas kommunen mer aktivt än någonsin på egna 
arbetsmarknadsåtgärder, vilket möter den nationella utmaningen. 

Inom hälso- och sjukvården fortsätter trenden att allt fler sjuka, och allt sjukare, vårdas i sin 
bostad av kommunen, med allt mer medicinsk utrustning och bemanningskrav. Detta manar till 
en allt snabbare takt av verksamhetsutveckling inom kommunens verksamhet och en allt mer 
integrerad metodutveckling tillsammans med regionen. 

Inom hjälpmedel är det bristen på reservdelar, snarare än volymökningar som driver på 
kostnaderna. Till exempel skiljer sig kostnaden för en ny elrullstol och en begagnad med 200 tkr. 

 

Omvärldsanalys 

Digitaliseringsmöjligheter och behov kommer att fortsätta öka, både utifrån den demografiska 
utmaningen men även utifrån kompetens- och utvecklingsbehov. Närmast i pipeline för 
socialnämndens verksamheter ligger utredningar av RPA, fortsättning e-arkiv, delaktighet i olika 
digitaliseringsprojekt i regionen samt utredningar av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. För att 
öka sin systematik inom digitaliseringsområdet rustar sig nu Vård- och omsorgskontoret genom t 
ex egen handlingsplan för digitalisering, arbete med innovationskultur och uppgradering av 
kontorets informationssäkerhet i flera steg. 
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Omställningen till en "effektiv och nära vård", såväl nationellt som regionalt, kommer att 
fortsätta påverka vård- och omsorgsverksamheterna steg för steg och under 2022 kommer 
verksamheterna vara delaktiga i flera regionala projekt inom området. 

Kommande lagförändringar kommer att kunna innebära förändringar inom verksamheterna, med 
allt från till exempel ej biståndsbedömda insatser till ökat ansvar inom bostadsförsörjning, 
hälsoreform med nya dataregister och utökat rapporteringsansvar från kommun till stat, samt 
reform för skyddade boenden, med flera. Vissa förändringar förbereds under 2022 för att träda i 
kraft 2023. Under 2022 kommer även statlig utredning om äldreomsorgslag att presenteras och 
utredning om stärkt rätt till personlig assistans.  

För varje år förändras spelreglerna inom offentlig sektor när de statliga myndigheterna förändrar 
sitt stöd till invånarna. Reformeringen av Arbetsförmedlingen sticker ut som en av de mest 
genomgripande reformer en stor myndighet genomgått i svensk förvaltningshistoria. 
Förändringarna accentueras under år 2022 när all operativ samverkan på individnivå ska ske 
mellan kommun och fristående aktörer. Inom området krävs allt mer arbetsmarknadsåtgärder och 
samordning från kommunens håll. Efter första kvartalet 2022 ska Vård- och omsorgskontorets 
projekt "Arbetsmarknads Knivsta 2.0" ha genererat ett nytt förslag på organisation eller 
arbetsform som synkroniserar alla relevanta delar inom kommunens organisation, från Vård- och 
omsorgskontoret till Utbildningskontoret och Tillväxtkontoret. En av de större insatserna som 
görs inom socialnämndens arbetsmarknadsarbete finansieras externt via Samordningsförbundet 
och är något som under året behöver ansökas om på nytt inför år 2023, med besked först efter 
sommaren.  

 

En sammanhållen socialtjänst 

"En sammanhållen socialtjänst" är vid sidan av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet en 
av de viktigaste strategierna för socialnämndens verksamhetsområde. Samtliga enheter kommer 
även år 2022 att fortsätta arbeta utifrån gemensamma mål mellan utförare och myndighet. En 
person eller en familj i social utsatthet har ofta ett brett spektra av utmaningar och ska erbjudas 
ett samordnat stöd där socialtjänsten resurseffektivt arbetar med hela familjesystemet istället för 
att fragmentera och hantera utmaningarna separat. Det här arbetet påbörjades för ett par år sedan, 
har intensifierats under 2021 och fortsätter framåt. Det ställer stora och viktiga krav på 
handläggare att agera som en myndighet utan enhetsgränser och på hela Vård- och 
omsorgskontoret att agera utan områdesgränser. 

 

Aktuella verksamhetsfrågor under 2022 

Myndighetsenheterna kommer under år 2022 att arbeta tematiskt med områdena våld i nära 
relationer samt barn i fokus. Detta är två teman som spänner över hela myndigheten varför 
arbetet med ett samordnat stöd i form av en sammanhållen socialtjänst ytterligare kan förstärkas. 

Vård- och omsorgsverksamheterna kommer även att under 2022 vara präglade av den pågående 
pandemin, genom t ex behovet av skyddsutrustning och beredskap för att snabbt kunna ställa om 
verksamheterna efter behov. För en långsiktig patientsäker verksamhet finns numera 
socialnämndens nya övergripande handlingsplan för att förebygga smittspridning och 
vårdrelaterade infektioner som gäller inom såväl egenregi som privata utförare inom 
socialnämndens ansvar i kommunen. 

Utöver anpassning utifrån ökande antal brukare och klienter fortsätter även arbetet kring "Heltid 
som norm" för de flesta av utförarverksamheterna, där de som är sist in i modellen går in i 
januari 2022. För att inte driva kostnader finns ett ökat behov av schemaläggningar med större 
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flexibilitet och en beredskap hos medarbetare att arbeta på flera olika enheter. 

Ett nytt system för kommunikation med regionen (Cosmic Link) kommer att implementeras 
under våren, efter beslut från regionen. Vård- och omsorgskontorets arbete kring detta drog 
igång innan sommaren 2021 och i början av år 2022 ska systemet implementeras, vilket bland 
annat innebär utbildningsinsatser för legitimerad personal och biståndshandläggare. 

Enheten för Råd och stöd kommer fortsätta att utveckla sina insatser för förebyggande arbete så 
som uppsökande arbetet, hemmasittare och familjeteam. Tillsammans med myndighetsenheterna 
samt Socialpsykiatri och stödboende vidareutvecklas även arbetet kring hemmaplanslösningar. 

Det har under 2021 varit en stor omsättning av sjuksköterskor på Estrids gård, enheten kommer 
att arbeta med att stabilisera bemanningen av sjuksköterskor i verksamheten. Inom flera 
yrkesgrupper ökar konkurrensen om arbetskraft och kommunen behöver ständigt satsa på att 
vara en attraktiv arbetsgivare både när det gäller att rekrytera och behålla medarbetare framöver. 

Organisatoriska förändringar 

Under 2021 delades enheten för Hemvård upp i två enheter. De nya enheterna hemtjänst och 
Hemsjukvård och rehabilitering har ett fortsatt behov av att arbeta fram tydliga strukturer och 
arbetssätt för de nya enheterna, med fokus på individens behov i centrum och teamsamarbete 
mellan enheterna. För hemtjänsten innebär 2022 också ett större omställningsarbete till 
tillitsbaserad styrning av hemtjänsten. 

I början av 2022 kommer enheten Stöd och service att delas i två enheter, där en ny enhetschef 
för daglig verksamhet och övriga LSS insatser ska rekryteras. De nya, mer normalstora 
enheterna, får ett närmre ledarskap som bedöms gynna både den långsiktiga arbetsmiljön och 
verksamhetskvaliteten 

Enheten för Råd och stöd planerar för att byta lokal under hösten 2022 och flytta till 
Ängbyvägen när myndighetsenheterna lämnar de lokalerna för att flytta in i kommunhuset. 

Övriga kvalitets- och utvecklingsfrågor 

Socialnämndens verksamheter får allt fler arbetsuppgifter vid sidan av det operativa 
kärnuppdraget till följd av statlig styrning, projekthantering, regionalt utvecklingsarbete och 
remisshantering och internt utvecklingsarbete genom digitalisering. Kvalitets- och 
utvecklingsavdelningen omformerar sig ständigt för att stödja verksamheterna och som ett 
resultat av detta behöver de egna processerna och förändras och tids-effektiviseras så långt som 
möjligt, häribland kontorets avtals- och verksamhetsuppföljningar. 

Suicidpreventivt arbete, finansierat av länsgemensamma medel fortsätter även under 2022. 
Processledare är anställd på 25 % för att bland annat ansvara för det uppsökande arbetet. 

Införande och implementering av Vård- och omsorgskontorets digitaliserade 
kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 fortsätter och beräknas vara infört i alla enheter 
under år 2022. 
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Kommunfullmäktiges mål 
Nedan visas de mål och indikatorer som kommunfullmäktige "skjutit ut" till nämnderna och 
styrelsen. För dessa mål ska nämnderna och styrelsen bidra till måluppfyllelsen och ha som 
utgångspunkt vid framtagandet av egna nämndmål. 

Värde 

Agenda 2030 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Beskrivning 

Knivsta kommun ska tillhandahålla effektiv och kvalitativ verksamhet. 

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig 
kostnad 

 
 

 

Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens 
kompetens tas tillvara 

 
 

 

 

Indikator 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
kvinnor 

2021 

Utfall 
män 
2021 

Mål 2022 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen 
- Motivationsindex 

81,75% 82,75 % - - 81 % 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen 
- Ledarskapsindex 

81,33% 83,33 % - - 81 % 
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Bo och trivas

Agenda 2030

3. Hälsa och välbefinnande

10. Minskad ojämnlikhet

16. Fredliga och inkluderande samhällen

Beskr ivning

Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö och välmående invånare.

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter
och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet

Indikator Utfall
2020

Utfall
2021

Utfall
kvinnor

2021

Utfall
män
2021

Mål 2022

Tycker du att invånarna i din kommun har
möjlighet till insyn och inflytande över kommunens
beslut och verksamheter? Andel positiva svar1

- 20 % 19 % 20 % 40 %

Växa

Agenda 2030

1. Ingen fattigdom

4. God utbildning för alla

1 Ny indikator från 2021
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8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

10. Minskad ojämnlikhet

Beskr ivning

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

Kommunens invånare ska erbjudas kvalitativt stöd utifrån sin aktuella
livssituation.

Indikator
Utfall
2020

Utfall
2021

Utfall
kvinnor

2021

Utfall
män
2021

Mål 2022

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg
- helhetssyn, andel (%)

79 % - 90 %

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

3 %

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg
- helhetssyn, andel (%)

83 % 80 %

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

77 % 72 % 70 % 71 % 75 %
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Nämndens egna mål
De globala målen är beroende av vad som sker lokalt. Knivsta kommun som lokal aktör på en
global arena arbetar för att nå Agenda 2030-målen i välfärdsuppdraget; demokrati-, service-samt
samhällsbyggaruppdraget. I verksamhetsplanen beskriver nämnden sitt bidrag till Agendans
måluppfyllelse, både på kort och lång sikt.

Socialnämndens verksamheter ska kännetecknas av god kvalitet och effektivitet.

Agenda 2030

Indikator Utfall Helår 2020 Utfall Helår 2021 Mål Helår 2022

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

67 % 70 %

Kontinuiteten inom hemtjänsten ska inte överstiga
13.

15 13

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

100 %

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

3. Ska även
beskrivas i text till

nämnden.

Socialnämnden ska i samverkan utforma sitt arbetssätt utifrån individens behov.

Agenda 2030

Indikator Utfall Helår 2021 Mål Helår 2022

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

100 %. Ska även redovisas i text till nämnden.

Vid varje orosanmälan från skolan ska
socialtjänsten ge skolan återkoppling

100 %. Ska även redovisas i text till nämnden.

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

Genomfört. Ska även redovisas i text till
nämnden.

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

Genomfört. Ska även redovisas i text till
nämnden.
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden 
Uppdrag Målbild Styrelse/nämnd 

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

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

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Lokaleffektivitet – framtagande av 
plan för ökad lokaleffektivitet inom 
alla verksamhetsområden 

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

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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

Upphandling och inköp av varor och 
tjänster ska vara hållbara. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Nämnder ska redovisa vilka 
effektiviseringar som genomförts 
och vilka varaktiga ekonomiska 
effekter det har fått. 

Sveriges kommuner kommer med 
en åldrande befolkning att behöva 
leverera mer välfärd (kommunal 
service) med oförändrade 
ekonomiska resurser. Nämnderna 
ska därför i boksluten redovisa vilka 
effektiviseringar som genomförts 
och vilka varaktiga ekonomiska 
effekter det givit. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

I verksamhetsberättelsen vid delår och helår ska förvaltningen beskriva hur arbetet fortlöper inom Socialnämndens 
verksamheter, avseende ovanstående uppdrag från Kommunfullmäktige. 
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Ekonomiska förutsättningar 
 

Tilldelad ram och effektiviseringsbeting från kommunfullmäktige  

Socialnämnden har tilldelats medel för 2022 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & budget 
2022 (MoB). 

De generella förutsättningarna är att den ekonomiska ramen har ökat med 6 % (18,2 miljoner 
kronor) som fördelas enligt följande: 

 Indexuppräkning för socialnämndens verksamheter ligger i genomsnitt på 1,3 %. SKR:s 
beräknade kostnadstryck ligger på 2,1 procent för 2022, vilket innebär en inbyggd 
effektivisering motsvarande 2,4 miljoner kronor inom den tilldelade ramen.  

 Volymuppräkning 2,7 % eller 8,1 miljoner 
 Ramen har utökats med 4,8 miljoner kronor till följd det riktade statsbidraget för 

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

kvarstår och beräknas på 24 personer år 2021 
 Effektiviseringsbeting är tillfälligt pausad 

 

Internt effektiviseringsbeting på hemtjänstens egenregi 

I den lagda nämndbudgeten ligger ett effektiviseringsbeting på LOV hemtjänst i egen regi 
motsvarande 3,6 miljoner kronor. Hemtjänstenheten har kämpat under flera år med negativa 
resultat och arbetet med att öka effektiviteten pågår. Under 2022 kommer ingen ökning av 
ersättning per timme ske pga. övergången till tillitsbaserad reform. 

 

Omfördelning inom kommunfullmäktiges budget 

Precis som tidigare år har Socialnämnden valt att göra förändringar inom ramen för 
kommunfullmäktiges budget. Socialnämnden har budgeterat så att rätt kostnad ligger på rätt 
verksamhet. Till exempel politiska satsningar på "Förebyggande verksamhet" som istället 
återfinns i blocket Individ- och familjeomsorg, vård och stöd, för en rätt benämning i 
räkenskapssammandragen. 

Assistansersättning 2022 följer den nationella nivån och ökar från 315 kr år 2021 till 319,7 kr. 

 
Satsning på äldreomsorgen 2022 

De 4,8 miljoner kronor som tilldelades nämnden kommer att fördelas på följande sätt: 

 1,86 miljoner till Estrids gård för extra personalresurser för dygnet-runt-sjuka 
 1,3 miljoner kronor för att behålla sjuksköterskenivå inom hemsjukvård och Estrids gård 
 0,6 miljoner kronor för behålla den höjda hemtjänstersättningen på 2,5 % 
 0,3 miljoner kronor extra utbildningskostnader på sjukhuset vid hemtagning sjuka, samt 

fortbildning av personal bl a lyftlicens, samt vikariekostnader i samband med utbildning 
 0,4 miljoner kronor för utökning på rehab, för att hantera post Corona effekter 
 0,4 miljoner kronor för utveckling av kompetenslabbet 

Ovanstående utgör tillsammans 4,8 miljoner och benämns "äldreomsorgssatsningen" under 2022. 
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Externa projektmedel 

Förvaltningen söker aktivt ett flertal statsbidrag, här är ett urval av aviserade medel för 2022. Det 
finns alltid en osäkerhetsfaktor innan medlen finns att rekvirera eller ansöka, vilket kan komma 
att innebära vissa förändringar under verksamhetsåret. 

 459 tkr till Ungdomsmottagning, används för delfinansiering av kurator 
 355 tkr subvention familjehemsplaceringar, finansierar delvis personalkostnader 
 c:a 4,8 miljoner Äldreomsorgssatsningen 
 c:a 1,9 miljoner Samordningsförbundet, delfinansiering av projektet "En väg in, steget 

vidare", används till delfinansiering av en projektledare och två 
arbetsmarknadssekreterare 

 c:a 3 miljoner God och nära vård, Psykisk hälsa, Suicidprevention, medel planeras att 
användas till tre projekttjänster inom effektiv och nära vård/suicidprevention och 
delfinansiering av ordinarie tjänster inom dessa områden, utbildningar, viss samverkan 
mellan utbildningskontoret och Kultur och Fritid.  

 700 tkr Motverka ensamhet och förbättrad demensvård inom äldreomsorgen, dessa medel 
används för bl a finansiering av kulturombud på Estrids gård, samt utbildning och 
aktiviteter inom detta område 

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

 0,35 tkr extra medel till Habiliteringsersättning, används för att öka ersättning för 
personer på daglig verksamhet (LSS)  

 0,2 tkr medel Teknik, effektivitet och kvalité med de äldre i fokus där syftet är 
digitalisering inom äldreomsorgen   

 preliminärt 2 miljoner Äldreomsorgslyftet, används till bl a undersköterskeutbildning för 
befintlig personal och erbjuds även till privata utförare  

 preliminärt 1 miljon prestationsbaserat statsbidrag med syftet till att öka 
sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen 

 preliminärt 2 miljoner för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg, dessa 
planeras att användas till tillitsreformen inom hemtjänsten. 
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Ekonomisk uppställning 

Nämndens verksamheter KF-budget 2021 KF-budget 2022 
Nämndbudget 

2022 

Effektiviseringsbeting    

    

Nämnd- och styrelseverksamhet 1 250 1 361 1 361 

    

Vård och omsorg enligt SoL och HSL    

-Förebyggande verksamhet SoL 3 377 4 182 3 614 

-LOV - hemtjänst och delegerad HSL 36 096 39 481 36 786 

-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt 21 280 23 768 24 740 

-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende  89 261 94 977 94 109 

    

Vård och omsorg enligt LSS och SFB    

-Insatser LSS i ordinärt boende 33 978 32 563 38 802 

-Insatser LSS i boende med särskild service 40 453 44 491 47 328 

    

Färdtjänst och riksfärdtjänst 3 834 5 187 4 846 

    

Individ och familjeomsorg    

-Ifo öppenvård och stöd 27 308 28 210 24 163 

-Ifo vård och stöd institution/annat boende 32 680 34 836 32 919 

-Ifo, ekonomisk bistånd 8 302 8 560 8 947 

    

Flyktingmottagande -1 018 692 1 025 

    

Arbetsmarknadsåtgärder 3 629 4 807 4 474 

Summa 300 431 323 115 323 115 

Vård och omsorg enligt SoL och HSL 

LOV hemtjänst och delegerad HSL 
Det ligger ett internt effektiviseringsbeting på 3,6 miljoner kronor på hemtjänst i egenregi. 
Enheten kommer fortsätta att arbeta med att utveckla verksamhetens flexibilitet. 

Vård och omsorg i ordinärt boende 
Inom området ökas budget med cirka 3,4 miljoner jämfört med prognostiserat utfall 2021 och 1 
miljon kronor mer jämfört med KF-budget 2022. Utökningen krävs bland annat inom 
nattpatrullen på grund av sänkt heltidsmått i kollektivavtalet, samt inom hjälpmedel där 
kostnaderna återigen stiger. Jämfört med senaste året beräknas övriga personalkostnader nu 
återgå till sin normala nivå, när det under pandemins intensivare del med lägre efterfrågan oftare 
gick att vakanshålla tjänster eller inte ersätta frånvaro. 

Vård och omsorg i särskilt/annat boende 
Budgetramen för särskilt boende ökar med 4,8 miljoner kronor jämfört med oktoberprognosen 
2021 och minskar med 0,9 miljoner kronor jämfört med KF-budget. De två största förklaringarna 
till ökningen jämfört med årets prognos är en förändring i konteringen av stödboendet från 
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verksamhet IFO öppenvård och stöd till socialpsykiatri, samt i äldreomsorgssatsningen 2022. 

Vad gäller externa placeringar har Biståndsenheten budgeterat inflöde för särskilt boende 
motsvarande en person på helårsbasis för målgruppen psykogeriatrik. I detta finns inte något 
större utrymme för extra externa köp vid evakueringsperioder under ombyggnation, vilket kan 
komma att bli aktuellt men måste bedömas individuellt i situationen. 
För personer under 65 år SoL, främst socialpsykiatri, finns utrymme motsvarande ett 
halvårslångt boendebeslut utöver pågående ärenden. Stödboendet och förstärkt boendestöd är 
interna insatser som kommer att användas i första hand för personer som tillhör målgruppen 
socialpsykiatri. 

Insatser LSS i ordinärt boende 
Budgetramen ökar med cirka 6,3 miljoner kronor jämfört med senaste prognos 2021 (inkl. en 
planerad bokslutsreglering på c:a 2 miljoner, då volymerna förväntas vara fortsatt låga).  Drygt 
2,5 miljoner beror på helårseffekt på nya beslut inom assistansen och daglig verksamhet. En 
förstärkning av Daglig verksamhet med 0,5 årsarbetare görs för att möta den ökade efterfrågan 
från brukare på daglig verksamhet. 

Under 2022 medger budgeten att behovet av korttidsvistelse ökar med en person och att 
korttidsvistelse under sommaren kommer att öka med en person jämfört med 2021. Visst 
utrymme finns också för att fler elever kan beviljas korttidstillsyn efter att de fyllt 12 år. 

Insatser LSS i boende med särskild service 
Budgetramen ökar med 6 miljoner kronor jämfört med det prognostiserade utfallet 2021. 
Budgeten innehåller ökade kostnader på c:a 5 miljoner kronor i form av helårseffekt för nya LSS 
placeringar som tillkommit under 2021, resten beror på ökade kostnader för LSS gruppboenden i 
samband med ändrat klientel. Eftersom målgruppen vuxna inom LSS har en relativt låg 
medelålder innebär varje nytt boendebelsut enligt LSS en volymökning jämfört med föregående 
år. Eventuella nya beslut ska i första hand lösas genom att erbjudas platser på serviceboendet 
Tegelparken. 

Färdtjänst och riksfärdtjänst 
Färdtjänsten beräknas att sakta återgå till det normala, men inte under 2022 till den höga nivå 
som var innan pandemin. 

Individ- och familjeomsorgen 

IFO öppenvård och stöd 
Inom verksamhetsområdet ingår bland annat råd och stöd med nämndens förebyggande 
satsningar. Att budgeten 2022 är minskad jämfört med 2021 beror på att en del av stödboendet 
flyttas till blocket vård och omsorg i särskild/annat boende, eftersom den nya konteringen 
beskriver målgruppen bättre. 

IFO institution/annat boende 
Den budgeterade ramen ökar med 1,6 miljoner kronor jämfört med prognostiserat utfall 2021, 
men minskar med 1,9 miljoner kronor jämfört med den tilldelade KF-budgeten. Anledningen är 
att placeringar inte ökar i samma snabba takt som det var befarat. 
Barn och Unga budgeterar 15,7 miljoner kronor i placeringskostnader (HVB och Familjehem) 
vilket är nästan samma som prognostiserad utfall 2021 på 15,3 miljoner kronor. Det är ett 
observandum att utfallet 2021 är ett av de lägsta på många år och att budgeten 2022 inte innebär 
någon större buffert utöver redan fattade beslut. Dock har regeringen nyligen meddelat 
subvention av SIS-vård för LVU under 2022, vilket underlättar något. 

Vuxenenheten budgeterar 2,8 miljoner i placeringskostnader för missbruk, jämfört med 2,4 
miljoner som visas i den senaste prognosen.  Budgeten medger ingen hantering av någon större 
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”vårdskuld” men bedöms som möjligt utifrån innevarande års prognos. 

IFO ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt bistånd förväntas att vara på en stabil låg nivå. Den budgeterade ökningen jämfört 
med KF-budget beror på köpt bemanning just på den verksamheten under ett par månader för att 
täcka frånvaro. Det finns viss osäkerhet inom området utifrån förändrade förutsättningar 
nationellt, vilket dock är för tidigt för att kunna göra en säker bedömning av. 

Arbetsmarknadsåtgärder 
Inom den budgeterade ramen för arbetsmarknad inryms bland annat medel för cirka 130 
feriearbetare och två handledare i den utökade sommarjobbsatsningen för unga framöver. 

Flyktingmottagande 

Socialnämnden har fördelat utökad budget i denna verksamhet jämfört med fullmäktiges budget. 
Till verksamhetsområdet fördelas samtliga fasta kostnader (personal och lokaler m m) och 
samtliga rörliga kostnader (ekonomiskt bistånd, vård och omsorgsinsatser m m) som relateras till 
nyanlända under etableringsperioden (cirka två år) och till ensamkommande barn. 
Verksamhetsområdet finansieras huvudsakligen av schablonintäkter från Migrationsverket, vilka 
sannolikt fortsätter att sjunka under 2022 på grund av en minskad målgrupp. 

Länsstyrelsen har meddelat en årsplanering på mottagande av nyanlända för Knivsta på 19 
individer år 2022, vilket är 5 personer färre än planen var för 2021. 

Av de budgeterade medlen på 1 miljoner kronor går 0,2 miljoner kronor till lokalkostnader, 0,4 
miljoner kronor går till lönekostnader på Vuxenenheten, samt 0,4 miljoner kronor budgeteras för 
att täcka ett underskott som uppstår vid återsök av vård och omsorgskostnader från 
Migrationsverket. Kommunen får återsöka endast 75 % av sådan kostnad. 
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Volymer och nyckeltal 
Område Nyckeltal Utfall 2020 Prognos 2021 Mål 2022 

Kolada Nettokostnadsavvikelse 
individ- och 
familjeomsorg, (%) 

37,95%   

Hemtjänst Biståndsbedömd tid 58 410 55 000 56 100 

Antal brukare totalt 215 220 225 

Andel utförd tid av 
biståndsbedömd tid 
inom LOV. 

76  80 85 

Särskilt boende 
äldre 

Antal brukare totalt 133 115 120 

Antal brukare köpta 
platser 

7 12 10 

Personlig assistans 
enligt SFB, antal 
brukare. 

Personlig assistans 
enligt SFB, antal 
brukare 

19 17 18 

Insatser enligt LSS Boende särskild 
service LSS, antal 
brukare totalt 

36 42 45 

Daglig verksamhet 
LSS, antal brukare 
totalt 

46 45 45 

Korttidsvistelse LSS, 
antal brukare totalt 

14 15 15 

Daglig verksamhet 
LSS, antal brukare 
köpta platser 

7 6 6 

Institutionsvård, 
stödboende och 
familjehem 

Institutionsvård och 
stödboende, antal 
vuxna 

17 24 18 

Institutionsvård och 
stödboende vuxna, 
antal vårddygn 

3 500 3 040 3 000 

Institutionsvård och 
stödboende, antal 
barn/unga 

30 12 7 

Institutionsvård och 
stödboende barn och 
unga, antal vårddygn. 

4 963 1 992 1 500 

Familjehem, antal 
barn/unga 

37 28 25 

Familjehem barn/unga, 
antal vårddygn 

8 625 5 218 4 800 

Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd, 
antal individer 

175 150 100 

Ekonomiskt bistånd, 
andel individer med 
långvarigt ekonomiskt 
bistånd. 

23 % 14 % 13 % 
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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. 

Investering KF investeringsram 2022 

 Inventarier  100 

 Digitalisering – innovation  1000 

Summa 1100 
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Nämndens verksamheter nettokostnad i tusentalskronor

Nämnd- och styrelseverksamhet

Nettokostnad oktoberprognos 2021

1 220

KF - Budget 2022

1 361

Nämndbudget 2022

1 361

Block Vård och omsorg enligt SoL och HSL

-Förebyggande verksamhet SoL

Nettokostnad oktoberprognos 2021

3 154

KF - Budget 2022

4 182

Nämndbudget 2022

3 614

-LOV - hemtjänst och delegerad HSL

Nettokostnad oktoberprognos 2021

37 453

KF - Budget 2022

39 481

Nämndbudget 2022

36 786

-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt

Nettokostnad oktoberprognos 2021

20 839

KF - Budget 2022

23 768

Nämndbudget 2022

24 740

-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende 

Nettokostnad oktoberprognos 2021

89 264

KF - Budget 2022

94 977

Tillägg och avdrag 2021

94 109

Vård och omsorg enligt lss och SFB

-Insatser LSS i ordinärt boende

Nettokostnad oktoberprognos 2021

32 675

KF - Budget 2022

32 563

Nämndbudget 2022
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38 802

-Insatser LSS i boende med särskild service

Nettokostnad oktoberprognos 2021

41 258

KF - Budget 2022

44 491

Nämndbudget 2022

47 328

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Nettokostnad oktoberprognos 2021

3 894

KF - Budget 2022

5 187

Nämndbudget 2022

4 846

Individ och familjeomsorg

Ifo öppenvård och stöd

Nettokostnad oktoberprognos 2021

27 100

KF - Budget 2022

28 210

Nämndbudget 2022

24 163

Ifo vård och stöd institution/annat boende

Nettokostnad oktoberprognos 2021

31 279

KF - Budget 2022

34 836

Nämndbudget 2022

32 919

Ifo ekonomiskt bistånd

Nettokostnad oktoberprognos 2021

8 191

KF - Budget 2022

8 560

Nämndbudget 2022

8 947

Flyktingmottagande

Nettokostnad oktoberprognos 2021

-1 141

KF - Budget 2022

692

Nämndbudget 2022

1 025
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Arbetsmarknadsåtgärder

Nettokostnad oktoberprognos 2021

3 745

KF - Budget 2022

4 807

Nämndbudget 2022

4 474

Summa socialnämnd

Nettokostnad oktoberprognos 2021

298 931

KF - Budget 2022

323 115

Nämndbudget 2022

323 115
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Handläggare 
Karin Allard 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-19 

Diarienummer 
SN-2021/286 

   

 

Socialnämnden 

Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 

 
Förslag till beslut 
 

1. Socialnämnden tar emot rapporten gällande uppföljning av fem övergripande 
internkontrollområden för 2021. 

2. Socialnämnden bedömer att utförda kontroller av de fem övergripande 
kontrollområdena i 2021 års intern kontrollplan i tillräcklig hög grad har utrett 
omständigheterna inom aktuellt kontrollområde.  

3. Socialnämnden tar emot, utreder och hanterar identifierade åtgärdspunkter och/ eller 
utvecklingsområden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelsen 
och nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på 
ett tillfredsställande sätt.  
 
Under 2021 identifierades fem kommunövergripande interna kontroller som genomförts för 
samtliga nämnder/styrelser med separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, 
upphandling/inköp, bisysslor, ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut. 
 
I rapporten av de fem kommunövergripande kontrollområdena framkom utvecklingsområden 
och åtgärdspunkter, vilka redovisas i rapporten under respektive uppföljning. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Rapport Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden, redovisade för 
socialnämnden. 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
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Catrin Josephson 

Socialchef  

 

Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Uppföljningen de fem övergripande kontrollområdena enligt intern kontrollplanen för 2021 
syftar till att visa hur förvaltningen arbetar med dessa områden. Beslutet om att godkänna 
uppföljningen bedöms dock inte påverka barn på ett direkt sätt, utan handlar snarare om att 
vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem 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. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 



 § 126 Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 - SN-2021/286-1 Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 : Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 -SN

 

 

 

Uppföljning av 
kommunövergripande 
kontrollområden 2021, 
redovisade för Socialnämnden 

 

 

 

Uppföljning inom nämndens interna kontrollplan för 2021 

SN-2021/286 
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Anmälan av delegationsbeslut  
 

Inledning  
Inför framtagandet av socialnämndens interna kontrollplan för 2021 identifierades fem 

kommunövergripande områden, varav Anmälan av delegationsbeslut var ett. Risken för 

delegationsbeslut är att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning. Med anledning 

av det har denna uppföljning av nämndens anmälan av delegationsbeslut genomförts.  

 

Kontrollmoment: Uppföljning av nämndens delegationsordning och kontroll av inkomna 

delegationslistor under utvald period.  

 

Bakgrund  
Former för beslut i kommuner är reglerat i kommunallagens kapitel 6 paragraferna 33-37. Beslut kan 

fattas i nämnd eller på delegation. Delegation innebär att nämnden har delegerat till annan att fatta 

beslut i nämndens namn och med nämndens ansvar för beslutet. Nämnden kan delegera till utskott, 

ledamot, ersättare eller till anställd inom förvaltningen att fatta beslut på nämndens vägnar. 

Delegationsbesluten får normalt omedelbart rättslig verkan. För att ett beslut skall vinna laga kraft 

krävs dock att de anmäls på nämnden. Syftet med anmälan är att delegationsbesluten skall redovisas i 

nämndens protokoll och därmed ”offentliggöras” så att medborgare kan ta del av besluten. Invånaren 

har därmed en möjlighet att laglighetspröva det fattade beslutet.  

 
Metod  
Vid två tillfällen har registraturen genomfört stickprov från verksamhetssystem och diariet. 

Stickproven är ärendetyper där det finns beslut som fattas på delegation. Besluten har jämförts mot 

delegationslistor och kontroll har varit huruvida besluten anmälts till nämnd, om det är gjort inom 

skälig tid samt om delegationspunkten är hänvisad i beslutet.  

Kontrollen under 2020 innehöll tre stickprovstillfällen. Efter utvärdering av denna kontroll bedömdes 

två stickprovstillfällen per år vara tillräckligt för att få en bild av hur delegationsbesluten hanteras. 

 

Resultat 

 
Nämnd 

 
Antal 

stickprov 

 
Antal ärenden 

anmält till nämnd 

 
Antal ärenden anmält 

till nämnd i skälig tid 

 
Antal hänvisningar till 

delegationspunkt i beslut 

SN- maj 4 4 2 2 

SN- sep 4 4 4 2 

 
För socialnämnden granskades fyra stycken stickprov i maj och fyra stycken i september. Vid 

stickprovstillfällena var besluten anmälda till nämnd men två inte i skälig tid. Vid två tillfällen 

saknades hänvisning till delegationspunkten i besluten, vilket är en mindre avvikelse.  

 
Analys och slutsatser  
Hanteringen av beslut fattade med stöd av nämndens delegationsordning bedöms fungera  

tillfredsställande.  

 

Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
Beskrivningen hur delegationsbeslut anmäls bör tydliggöras för respektive nämnd.  

Kontoret bör se över sina rutiner för hur delegationsbeslut utformas samt att hänvisning till 

delegationspunkt finns med. 
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Arbetsmiljö  
 

Inledning  
Inför framtagandet av Socialnämndens interna kontrollplan 2021 bedömdes att risken var hög för att 

brister i arbetsmiljön påverkar medarbetare och kvaliteten i verksamheten. En icke välfungerande 

arbetsmiljö kan leda till stress, samt hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Med anledning av det 

skulle denna uppföljning av arbetsmiljön inom nämndens verksamheter genomföras.  

 

Kontrollmoment: Att kommunens arbetsmiljöpolicy, checklistor och rutiner inom systematiskt 

arbetsmiljöarbete används/efterlevs. 

 
Bakgrund 
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen på arbetsgivaren. I Knivsta kommun har 

Kommunstyrelsen delegerat ansvaret till fyra olika nivåer, från kommundirektör till biträdande 

enhetschef/biträdande rektor med flera. Arbetsmiljöansvaret som delegeras till dessa nivåers 

respektive ansvarsområden följer av arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter.1 

 

Knivsta kommun arbetar systematisk, både proaktivt och reaktivt, med arbetsmiljöfrågor. Det 

förebyggande arbetet sker främst via dialog och skapandet av goda relationer på arbetsplatsen. Det 

reaktiva arbetsmiljöarbetet handlar om rehabilitering och att återställa hälsa, för att möjliggöra 

återgång till en hälsosam arbetsmiljö. I syfte att stödja cheferna i deras uppdrag utges varje år en så 

kallad Arbetsmiljöalmanacka (numera digitalt via Chefsportalen från 2021) där exempelvis 

utbildningsinsatser och tips inför lämpliga områden att ta upp vid arbetsplatsträffar finns. Övriga 

insatser som stödjer kommunen i det systematiska arbetsmiljöarbetet är Rehabiliteringsverktyget 

ADATO2, KIA3, Arbetsmiljöfonden4 och MedarbetarPulsen.5 

 

Resultat  
Ingen uppföljning inom detta kontrollmoment har genomförts under 2021 på grund av brist på 

resurser. 

 
Utveckling av arbetsmiljöuppföljningen fortskrider och har intensifierats under 2021 med 

förberedelser för att under 2022 ge förutsättningar till att implementera arbetsmiljömodulen i det 

gemensamma verksamhetssystemet Stratsys. Detta medför att vi från och med 2021 på helårsbasis och 

därefter löpande i förhållande till den under hösten 2021 fastställda årsplanen för kommunens 

skyddskommittéer, kommer få en förbättrad kvalité på underlag gällande arbetsmiljöuppföljning från 

såväl lokal som central nivå. Årsplanen innehåller olika uppföljningsmoment knutet till olika delar av 

året. Rapporter framställs för de olika momenten inom Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) och 

kommer framgent även utgöra underlag för internkontroll av Arbetsmiljö.  

 

Innehållet i kommande uppföljningar kommer att vara: 

- den löpande och även årliga uppföljningen av Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM), vilket 

innehåller information och analys av såväl sjukfrånvaro som Olycksfall och Tillbud 

                                                           
1 HR-kontorets dokument Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter med åtföljande arbetsmiljöansvar – nivå 1- 4, 

daterat 2019-05-06, se arbetsmiljöförordningen (1977:1166), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete för mer information om 

arbetsmiljöansvaret. 
2 Genom rehabiliteringsverktyget ADATO får chefer en signal när en medarbetare har tre sjuktillfällen under den 

senaste sexmånadersperioden, vilket ger signal om att ett Omtankessamtal ska hållas för att förebygga ohälsa och 

sjukskrivningar. 
3 KIA är kommunens webbaserade system för att anmäla och hantera tillbud, olyckor, skador och risker i 

arbetsmiljön. 
4 Arbetsmiljöfonden är en form av ”intern försäkring”, där ekonomiska medel sätts av för åtgärder inom 

hälsoområdet. 
5 Knivsta kommun Personalbokslut 2019. 
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- skyddsronder inkluderande åtgärder och handlingsplaner 

- riskbedömningar 

 

Ovan uppföljningar kommer att utgöra ingång i kommande internkontrollrapporter inom 

arbetsmiljöområdet på såväl verksamhetsnivå som upp till aggregerade nivåer/nämnder och 

Kommunfullmäktige. 
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Bisysslor 
 

Inledning  
Inför framtagandet av Socialnämndens interna kontrollplan 2021 bedömdes att risken var hög för att 

medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun. Konkurrerande verksamhet mellan 

kommunen och medarbetaren kan leda till förtroendeskada och i förlängningen till uteblivna intäkter. 

Med anledning av det skulle denna uppföljning av nämndens kontroll av bisysslor genomföras.  

 

Kontrollområde: Kontroll över anställdas bisysslor samt efterlevnad av regelverk och rutiner 

kopplade till bisysslor 

 

Bakgrund 
En bisyssla kan innebära att någon extraarbetar i en annan anställning, utövar uppdrag eller 

bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Även ett extraarbete, för 

huvudarbetsgivaren, kan vara en bisyssla. En bisyssla behöver inte innebära en ekonomisk 

ersättning. Aktiviteter tillhörande privatlivet som att sköta sina och familjens intressen och privata 

angelägenheter samt utöva en hobby räknas inte som bisyssla. Bestämmelserna om bisysslor finns 

i Allmänna Bestämmelser (AB)8§ a-c och Lagen om offentlig anställning (LOA) 7-7c §.67 

För medarbetare i en kommun gäller som huvudregel att bisysslor är tillåtna. Medarbetarna i 

kommuner är fria att ha en bisyssla så länge den inte är konkurrerande, arbetshindrande eller 

förtroendeskadlig. Generella förbud mot bisyssla är därför inte tillåtna. Förtroendeuppdrag inom 

fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt AB.8 

Förtroendeuppdrag kan däremot utgöra bisyssla enligt LOA. För medarbetare i kommunalt 

aktiebolag anslutet till Sobona (tidigare Pacta) gäller inte reglerna om förtroendeskadlig bisyssla i 

LOA. Där gäller istället att bisysslan inte får påverka medarbetarens handläggning av ärenden i 

sitt arbete hos arbetsgivaren, enligt bestämmelserna i AB §8 c. Arbetsgivare har ingen skyldighet 

att fatta beslut om godkända bisysslor enligt varken LOA eller AB. Arbetsgivaren ska känna till 

att medarbetaren har en bisyssla. Kännedomen ska vara tillräcklig för att kunna bedöma bisysslan 

och förbjuda den om det krävs. Förbud om bisyssla enligt AB ska förhandlas ska 

enligt Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) §§ 11‐14.9 

En utblick mot kommuner i Sverige visar att flera kommuner antagit riktlinjer för hur frågan om 

bisysslor ska hanteras i kommunen. Det gäller både de rent arbetsrättsliga frågorna, samt frågor 

om kontroll i förhållande till upphandling, för att motverka jäv, korruption och förtroendeskada.10 

I en rapport från Statskontoret, framgår att bisysslor är vanligt förekommande bland 

offentliganställda, företeelsen är lite studerad och utvecklingen inom den offentliga verksamheten 

har bidragit till att risken för förtroendeskadliga bisysslor har ökat.11 Det finns också uppgifter som 

tyder på att det inte alltid är tydligt vad som gäller angående bisysslor i kommunala bolag, också 

då bestämmelserna skiljer sig åt beroende på om den anställde arbetar i kommun, eller i 

kommunalt bolag.12 

 
Resultat  
Ingen uppföljning inom detta kontrollmoment har genomförts under 2021 på grund av brist på 

resurser. 

 

                                                           
6 Allmänna bestämmelser lydelse från och med 1 november 2020 
7 Lag (1994:260) om offentlig anställning (för denna text är det 2§ och 7-7 c§ som är relevanta). 
8 Allmänna bestämmelser lydelse från och med 1 november 2020 
9 Sveriges kommuner och landsting cirkulär 17:50. 
10 Se exempel Ulricehamn Riktlinjer för bisysslor och jäv KF2018:0426 och Umeå Riktlinjer för bisysslor 

20181219 antagna av personalnämnden. 
11 Offentligt anställdas bisysslor - En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner. 

S10. 
12 Offentligt anställdas bisysslor-En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner. 

S55. 
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Analys och slutsatser  
Varje chef har i uppdrag att årligen tillsammans med sin medarbetare i samband med 

Medarbetardialogen ta upp frågan huruvida bisyssla föreligger. Frågeställningen är särskilt adresserad 

att tas upp minst vid detta tillfälle. Under 2021 har ingen enkät skickats ut för att säkerställa att detta 

skett. Tidigare års undersökningar visar att detta sker, vilket medverkar till bedömningen att det inte 

föreligger någon brist i hanteringen.  
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Ekonomisk förvaltning 
 

Inledning  
Inför framtagandet av socialnämndens interna kontrollplan för 2021 identifierades fem 

kommunövergripande områden, varav Ekonomisk förvaltning var ett. Risken för den ekonomiska 

förvaltningen inte fungerar bedöms som möjlig medan konsekvenserna kan bli allvarliga. Med 

anledning av det har denna uppföljning av nämndens ekonomiska förvaltning genomförts. 

 

Kontrollmoment: Att kontrollera korrekt attest vid representation, att utgifter konterat på 

investeringsprojekt överensstämmer med investeringsriktlinjer samt korrekt kontering. 

 

Bakgrund  
Risker inom detta kontrollområde avser främst brister inom ekonomiadministrationen. Uppföljningen 

fokuserar framförallt på ekonomisk skada, förtroende skada och att ej tillförlitlig redovisning kan leda 

till att beslut fattas på felaktiga grunder.  

I kommunallagen beskrivs att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och 

fullmäktige ska besluta kring riktlinjer för detta. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för 

kvalitetsutveckling i verksamheterna. 

 

Metod  
Stickprov genomfördes slumpmässigt av fakturor sorterat på datum för respektive nämnd. 

 

Resultat  

Kontroll Antal stickprov Socialnämnden 

Korrekt attest vid representation 3 Mindre avvikelse 

Kontering investeringsprojekt 1 Ingen avvikelse 

Rätt kontering 5 Ingen avvikelse 

 
Analys och slutsatser  
I helhet bedöms hanteringen av ovan kontrollmoment fungera tillfredsställande. En mindre avvikelse 

konstaterades vad det gäller korrekt attest vid representation. Nuvarande attestreglemente efterlevdes 

inte tillfullo. 

 
Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
Ett utvecklingsområde har identifierats: Socialnämndens verksamheter behöver arbeta med att 

säkerställa att rätt attest tillämpas vid kontering av representationskostnader så att dessa uppfyller 

kommunens styrdokument. 
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Upphandling och inköp  
 

Inledning  
Inför framtagandet av Socialnämndens interna kontrollplan 2021 bedömdes att risken var hög för att 

inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och kommunens styrdokument. Risken 

är då att kommunen bryter mot lagen om offentlig upphandling (LOU)13 och att kommunen tvingas 

betala upphandlingsskadeavgift och tappar förtroende mot allmänheten, samt att kommunen bryter 

mot ingångna avtal och tvingas betala skadestånd och tappar förtroende i sina relationer med 

leverantörer. Med anledning av det har denna uppföljning av nämndens arbete med upphandling och 

inköp genomförts.  

 

Kontrollmoment: Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av kommunens riktlinjer.  

 
Bakgrund  
Knivsta kommun måste som offentlig myndighet på bästa sätt tillvarata konkurrensen på marknaden 

och hushålla med skattemedlen och ska därför följa gällande regler för offentlig upphandling vid 

inköp. Upphandling inom den offentliga sektorn regleras främst av lagen om offentlig upphandling 

(LOU)14, lagen om valfrihetssystem (LOV)15, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna 

(LUF)16 samt lagen om upphandling av koncessioner.17 Grundläggande principer för offentlig 

upphandling är ickediskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och 

transparens.  

 

Alla varor och tjänster som införskaffas mot ekonomisk ersättning är så kallade inköp. Inköp kan 

antingen göras genom offentlig upphandling eller genom avrop på ett ramavtal. Ett ramavtal är en 

överenskommelse som fastställer ramarna för kommande inköp. Ramavtal ska upphandlas enligt 

LOU. När behov av inköp uppkommer ska det först kontrolleras om kommunen har ett gällande 

ramavtal som kan tillgodose behovet. Om detta finns ska inköpet göras genom avrop på ramavtalet för 

att kommunen ska leva upp till avtalstrohet.  

 

Om det saknas ett ramavtal ska en upphandling genomföras. Det finns flera olika 

upphandlingsförfaranden. Vilket förfarande som kan användas beror på avtalets värde samt på vilken 

typ av tjänst som ska upphandlas. De så kallade Tröskelvärdena är de beloppsgränser som avgör vilket 

upphandlingsförfarande som är lämpligt. Tröskelvärdena ändras kontinuerligt.18 

 

Inköp och upphandling ska också utföras i enlighet med kommunens styrdokument. De viktigaste 

styrdokumenten inom området är Inköps- och upphandlingspolicy, Riktlinjer för inköp och 

upphandling, Riktlinjer för direktupphandling, samt Riktlinjer för upphandling av livsmedel. Enligt 

riktlinjerna ska kommunen sträva efter att ställa så långtgående krav som möjligt för att främja social 

rättvisa och minska negativ miljöpåverkan, i sina upphandlingar. 

 

Det är varje verksamhets skyldighet att genomföra upphandlingar och avrop på ramavtal enligt LOU, 

samt i enlighet med kommunens styrdokument inom området. Det är viktigt att kommunen följer 

gällande regler. Konsekvenserna om vi inte gör det kan bli kostsamma, dels på grund av högre priser 

men också på grund av att kommunen kan bli skadeståndsskyldig, samt tappar förtroende gentemot en 

leverantör som gått miste om en försäljning. Mot bakgrund av detta har den här uppföljningen av 

varsamhetens arbete med upphandling och inköp genomförts.  

 

                                                           
13 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
14 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
15 Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 
16 Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. 
17 Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner. 
18 Aktuella tröskelvärden finns i Svensk Författningssamling och publiceras på bland annat Konkurrensverkets 

webbplats. 
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Metod  
Stickprov har utförts på inkomna fakturor i kommunens ekonomisystem Agresso och dessa har 

analyserats. Urvalet har skett efter fakturornas storlek, där sammanlagt 10 fakturor över 50 tkr som 

inkommit det gångna året19 har granskats. Det som analyserats är om kraven är uppfyllda enligt lag 

eller kommunens styrdokument, alternativt genom avtalstrohet.  

 
Resultat (resultat år 2020 i parentes) 

 
*Kategorin övrigt består av Avdelning för systemstöd och administration samt Avdelningen för kvalitet och 

utveckling. 

 
Analys och slutsatser  
Av de 10 granskade fakturorna uppfyller 8 kraven för inköp eller upphandling genom avtalstrohet. De 

andra 2 fakturorna uppfyller inte dessa krav då det saknas dokumentation kring hur inköpen har 

genomförts.20 

 
Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
Följande utvecklingsområde har identifierats:  

 Socialnämndens myndighetsverksamhet behöver arbeta för att samtliga inköp och 

upphandlingar ska uppfylla kraven genom lag, kommunens styrdokument eller genom 

avtalstrohet.  

 
 

                                                           
19 För att granska ett helt år används som kontrollperioden sep 2020 till augusti 2021 
20 Det finns varken någon dokumentation i ärendehanteringssystem Public 360 eller i Upphandlingsverktyget 

Visma Tendsign. Det finns heller inga avtal i avtalskatalogen. 
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Handläggare 
Karin Allard 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2021-12-06 

Diarienummer 
SN-2021/239 

   

 

Socialnämnden 

Intern kontrollplan 2022 för socialnämnden 

 
Förslag till beslut 

1. Socialnämnden antar internkontrollplan för nämndens verksamheter för 2022. 

2. Internkontrollplanen anmäls till kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fem kommunövergripande interna kontroller genomförs för alla nämnder/styrelser med 
separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, upphandling/inköp, bisysslor, 
ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut.  
De nämndspecifika kontrollområdena som föreslås för 2022 är Utskrivningsprocessen i och 
med Cosmic Link och Hantering av fysiska personakter. 
I nämndens internkontrollplan för 2022 finns också en planering för 
verksamhetsuppföljningar. 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  
Internkontrollplanen är baserad på en riskanalys utförd av socialnämndens presidium i 
samarbete med förvaltningen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-12-06.  

Internkontrollplan 2022 för socialnämnden. 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Verksamhetscontroller 
Socialchef 
 

 
Catrin Josephson  
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Socialnämndens internkontrollplan för 2022 syftar till att säkerställa ändamålsenlighet, 
kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, att lagar, regler och 
beslut efterlevs och att allvarliga brister upptäcks. Beslutet om att godkänna nämndens 
internkontrollplan bedöms inte påverka barn på ett direkt sätt, utan handlar om att 
vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem 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. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Antagen av socialnämnden  
16 december 2021 
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Internkontroll i Knivsta kommun 
En tydlig och tillräcklig internkontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa: 
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, 
efterlevnad av lagar och regler samt att allvarliga brister upptäcks och hanteras. 

Varje nämnd och styrelse ska årligen anta en internkontrollplan som beskriver vad som ska 
kontrolleras under året. Varje internkontrollplan ska följas upp och analyseras och 
internkontrollen är en del av nämndens utvecklingsarbete och ingår i ledningssystemet. Detta 
innebär att varje nämnd ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och 
utvecklingsområden för att ständigt förbättra och utveckla den interna verksamheten i 
kommunen. 
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Internkontrollplan

Riskmatris

K
o
n
se
kv
en
s

4

3

2

1

1 2 3 4

Sannolikhet

Kritisk Totalt: 7

Kritisk
Medium

Låg

Konsekvens Sannolikhet

4 Allvarlig - är så stor konsekvens att
det helt enkelt inte får hända

Sannolik - Det är mycket troligt att fel
kan uppstå

3 Kännbar - Uppfattas som besvärande
av berörda personer (internt och
externt)

Möjlig - Det finns en möjlig risk för att
fel kan uppstå

2 Lindrig - Uppfattas som liten av
berörda

Mindre sannolik - Risken är mycket
liten för att fel kan uppstå

1 Försumbar - Uppfattas som obetydlig
av berörda

Osannolik - Risken är praktiskt taget
obefintlig att fel kan uppstå

Kontrollområde Risk Riskvärde

Ekonomisk förvaltning 1 Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs. 12

541 6

732

7
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Kontrollområde Risk Riskvärde

Upphandling och inköp 2 Att kommunens inköp och upphandlingar inte
genomförs enligt ingångna avtal och kommunens
styrdokument.

12

Bisysslor 3 Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i
Knivsta kommun.

12

Anmälan av
delegationsbeslut

4 Att beslut inte fattas inom ramen för gällande
delegationsordning.

12

Arbetsmiljö 5 Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och
kvaliteten i kommunens verksamheter.

12

Utskrivningsprocessen i och
med Cosmic Link

6 Att enskilda inte får en planerad vård, omsorg eller
stöd då de skrivs ut från slutenvård.

16

Hantering av fysiska
personakter

7 Att personakter inte hanteras enligt lagstiftning. 12

Övergripande uppföljningar

Ekonomisk förvaltning

Risk: Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs.

Kontrollmoment Beskrivning

Att regler och riktlinjer för ekonomisk
förvaltning efterlevs.

Kontrollmetod (hur?)
Via stickprov

Redovisning til l nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
Förvaltningsekonom och redovisningsekonom

Upphandling och inköp

Risk: Att kommunens inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och
kommunens styrdokument.

Kontrollmoment Beskrivning

Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av
kommunens riktlinjer.

Kontrollmetod (hur?)
Stickprov av inkomna fakturor i ekonomisystemet och sedan analys
av genomförda stickprov.

A)Kontroll av avtalstrohet genom andel inköp som görs där det finns
ett avtalsförhållande vid inköpstillfället.

B) Kontroll av att köp utan avtal genomförs i enlighet med gällande
lagstiftning och kommunens styrdokument.
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Kontrollmoment Beskrivning

Redovisning til l nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
Upphandlingschef

Bisysslor

Risk: Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun.

Kontrollmoment Beskrivning

Kontroll över anställdas bisysslor samt
efterlevnad av regelverk och rutiner
kopplade till bisysslor.

Kontrollmetod (hur?)
Dokumentstudier, statistik och enkät till chefer.

Redovisning till nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
Verksamhetscontroller tillsammans med HR-kontoret.

Anmälan av delegationsbeslut

Risk: Att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning.

Kontrollmoment Beskrivning

Uppföljning av nämndens
delegationsordning och kontroll av inkomna
delegationslistor under utvald period.

Kontrollmetod (hur?)
Stickprov och uppföljning

Redovisning til l nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
Kommunkansliet

Arbetsmiljö

Risk: Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och kvaliteten i kommunens
verksamheter.

Kontrollmoment Beskrivning

Att kommunens arbetsmiljöpolicy,
checklistor och rutiner inom systematiskt
arbetsmiljöarbete används/efterlevs med
fokus på konsekvenser av Covid-19.

Kontrollmetod (hur?)
Genomgång av statistiken kring arbetsmiljö, sjukfrånvaro och
personalomsättning samt huruvida analyser är genomförda på
enhetsnivå.
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Kontrollmoment Beskrivning

Redovisning til l nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
Verksamhetscontroller tillsammans med HR-kontoret.

Nämndspecifika uppföljningar

Utskrivningsprocessen i och med Cosmic Link

Risk: Att enskilda inte får en planerad vård, omsorg eller stöd då de skrivs ut från
slutenvård.

Kontrollmoment Beskrivning

Uppföljning av utskrivningsprocessen inom
Vård- och omsorgskontoret.

Kontrollmetod (hur?)
Granskning av rutiner och processer, samt enkät.

Redovisning til l nämnd
2022

Kontrollansvarig/Funktion
Verksamhetscontroller eller vård- och omsorgskontoret.

Hantering av fysiska personakter

Risk: Att personakter inte hanteras enligt lagstiftning.

Kontrollmoment Beskrivning

Kontroll om hanteringen av fysiska
personakter är korrekt.

Kontrollmetod (hur?)
Genomgång av rutiner och processer, samt enkät.

Redovisning til l nämnd
Under 2022.

Kontrollansvarig/Funktion
Verksamhetscontroller eller vård- och omsorgskontoret.
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Verksamhetsuppföljning 
Externa utförare År Egen regi År 

Attendo - Hemtjänst 
(LOV) 

2022 Hemvård* 2022 

Svensk kvalitetsvård AB 
- Hemtjänst (LOV) 

2022 Råd och stöd 2022 

Nytida AB - Gruppbostad 
- Dadelvägen och 
Lyckåsen (LOU) 

2022 Myndighet - Bistånd 2022 

Vardaga AB – Särskilt 
boende - Vilhelms gård 
(LOU) 

2022 Socialpsykiatri 
- boendestöd 

2023 

S:ta Maria gruppbostad 
(Ramavtal) 

2022 Stöd och service** 
Tegelparken 

2023 

Söderstöd 
Familjerådgivning 

2023 Myndighet - Vuxen 2023 

Attendo - Hemtjänst LOV 2023 Stöd och service** 
Personlig assistans 

2023 

Svensk kvalitetsvård AB 
- Hemtjänst (LOV) 

2023 Hemvård* 2023 

Nytida AB - Gruppbostad 
- Dadelvägen och 
Lyckåsen (LOU) 

2023 Särskilt boende -Estrids 
gård 

2023 

Vardaga AB – Särskilt 
boende - Vilhelms gård 
(LOU) 

2023 Stöd och service** Daglig 
verksamhet 

2024 

  Stöd och service** 
Kontaktpersoner/ledsagare 

2024 

  Myndighet - Barn och unga 2024 

  Särskilt boende -Estrids 
gård 

2024 

  Hemvård 2024 

  Hemsjukvård**** 2025 

  Socialpsykiatri*** 2025 

Ovan redovisas en tidsplan för verksamhetsuppföljningar. Tidsplanen revideras årligen i samband med att 
internkontrollplanen antas av socialnämnden för kommande år. 
*Enheten Hemvård består från och med hösten 2021 av Hemtjänst. 

** Stöd och service delas under första halvåret 2022 till två enheter, en med daglig verksamhet och 
personlig assistans och en med serviceboendet Tegelparken, ledsagare och kontaktpersoner. 
Uppföljningen delas upp i fyra olika uppföljningar utifrån de olika områdena. 

***Uppföljningen för Socialpsykiatri har tidigare bestått av två uppföljningar, en för boendestöd och en 
för stödboende. Dessa två slås ihop till en uppföljning 2025. 

****Enheten för Hemsjukvård – består av hemsjukvård och rehabilitering och har t.o.m. hösten 2020 
ingått i enheten för Hemvård 

Verksamhetsuppföljningar av utförare utförs av Vård- och omsorgskontoret, både externa och egen regi. 
Myndighetsenheterna följs upp av Strategiskt ledningsstöd. 
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Socialnämnden 

Lokalförsörjningsplan socialnämnden  2021-2035 

 
Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att anta Lokalförsörjningsplan socialnämnden 2021-2035 
2. Socialnämnden beslutar att för kännedom överlämna Lokalförsörjningsplan           

SN-2021/292 till kommunstyrelsen, samhällsutvecklingsnämnden och 
Kommunfastigheter. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har arbetat fram en lokalförsörjningsplan till stöd för nämndens planering med 
en planeringsperiod fram till 2035. Lokalförsörjningsplanen ska säkerställa förutsättningarna 
för socialnämnden att hantera både dagens och framtidens utmaningar med boende och 
lokaler för individer i behov av socialt stöd på bästa sätt. 
 
Bakgrund 
Förvaltningen har arbetat fram en lokalförsörjningsplan till stöd för nämndens planering. 
Syftet med planen är att ge en tydlig bild av hur socialnämndens nuvarande behov av lokaler 
och bostäder tillgodoses, att skapa balans i planeringen och ge en bild av hur kommande 
behov kan tillgodoses samt att säkerställa marktillgång för socialnämndens behov av lokaler 
och bostäder. Lokalförsörjningsplanen bygger bland annat på befolkningsprognosen. Denna 
plan utgår från befolkningsprognosen 2021-2035, uppdaterad juni 2021 och övriga kända 
förutsättningar.  
Att göra en uppskattning av socialnämndens framtida behov av bostäder och lokaler är en 
komplex fråga och det finns många olika faktorer att ta med i beaktande. 
Samhällsutvecklingen i stort, politiska beslut och ändrad lagstiftning är sådana faktorer som 
kan påverka framtida behov. Den verksamhetsspecifika kunskapen om aktuell behovsbild 
och efterfrågan behöver också tas med i planeringen, exempelvis vid långsiktigt beviljade 
beslut där det oavsett befolkningsökning går att göra antagande om kommande års behov 
utifrån nuläget. Även om det inte är i exakt korrelation så kan en befolkningsökning dock 
väntas medföra ett ökat behov även för Socialnämnden. 
 
Målbilden med lokalförsörjningsplanen är att säkerställa förutsättningarna för socialnämnden 
att hantera både dagens och framtidens utmaningar med boende och lokaler för individer i 
behov av socialt stöd på bästa sätt vilket innebär att bostäder och lokaler ska vara: 
kostnadseffektiva, ändamålsenliga, placerade där behov finns och förverkligade i rätt tid 
 
Särskilt boende för äldre 
Det finns ett stort överskott av platser i särskilt boende genom den etablering av två nya 
privata äldreboenden som skett de senaste åren. Villa Ängby i centrala Knivsta som drivs av 
Vardaga samt Norlandias boende i Alsike. Båda dess boenden står tomma idag. Den  
föreslagna förtätningen  av Estrids och Vilhelms äldreboende med ytterligare 14 platser, som 
behandlas i ett separat ärende till nämnden 16 december 2021, kommer bidra till ett minskat 
behov från socialnämnden att köpa platser. Men utifrån en prognos om att behovet av platser 
i särskilt boende ökar med 4 platser per år så kommer förtätningen av nuvarande boenden 
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inte på sikt att stoppa ett kommande behov av andra lösningar, såsom upphandling av 
ramavtal alternativt köp av enstaka platser, vilket kan innebära att de två tomma boendena 
kommer i fråga. 
 
Hur behovet av platser på särskilt boende förändras över tid påverkas av flera olika faktorer, 
som exempelvis medellivslängd, medianvårdtid, andelen av de äldre som får omfattande 
omsorg samt fördelningen mellan hemtjänst och särskilda boenden. Det finns därför alltid en 
viss grad av ovisshet när beräkningar görs för en lång tid framåt och prognosarbetet behöver 
ske regelbundet med kontinuerlig uppföljning för att kunna ge en korrekt behovsbild 
 
Bedömningen är att Knivsta kommuns behov av platser på särskilt boende i första hand kan 
lösas genom den föreslagna förtätningen av Estrids och Vilhelms gård samt genom 
upphandling av ramavtal och köp av enstaka platser. Det innebär att fram till 2035 finns det 
förmodligen inte något behov av nybyggnation. Förvaltningen får dock följa behovet av 
platser och återkomma till nämnden när det behövs ett långsiktigt inriktningsbeslut. När det 
gäller den långsiktiga planeringen för särskilda boenden för äldre är det viktigt att det inte 
etableras fler boenden än vad som behövs för kommunens eget behov av platser. 
 
Bostad med särskild service 
Behovet av platser på bostad med särskild service enligt LSS i Knivsta Kommun beräknas 
öka med någon eller några platser per år.  
Behov av platser på servicebostad täcks de närmsta åren inom planeringsperioden i och 
med att Tegelparkens servicebostad öppnade under 2020, med utökning 2021. 
Förvaltningen bör dock se över och börja planera inför behov av ny servicebostad alternativt 
utökat antal platser på existerande servicebostad. 
Behov av en ny gruppbostad beräknas till 2024, och arbetet kring planering av detta har 
påbörjats i och med socialnämndens beslut och beslut från kommunstyrelsen att inleda ett 
detaljplanearbete på fastigheten del av Särsta 3:1. Förvaltningen får fortsatt följa behovet 
och återkomma till nämnden i frågan när en utökning kommer att behövas i form av 
ytterligare gruppbostad. 
Beroende på hur behovet ser ut, och vilka andra möjliga lösningar som kan nyttjas, så 
beräknas det finnas behov av nytt boende med särskild service enligt LSS kring vart tredje 
år. Detta skulle innebära ett nytt gruppboende ungefär var sjätte år och ett nytt 
serviceboende vart sjätte år. Förvaltningen får löpande under perioden se över behov av 
platser, planera inför utökning av nya boenden samt återkoppla till nämnden. 
 
 
Vårdcentrum 
Region Uppsala har för avsikt att etablera vårdcentrum i Knivsta för ett färdigställande runt 
2026-2027. En etablering av ett vårdcentrum i Knivsta innebär möjlighet för 
kommuninvånarna att få tillgång till effektiv och Nära vård i Knivsta där vården kommer 
närmare patienten. Om tidplanen för färdigställandet ska kunna hållas behöver beslut om 
plats för Vårdcentrum tas i närtid så att ett detaljplanearbete kan inledas. Detta kan ske efter 
fortsatta dialog med regionen och Programkansliet för Effektiv och Nära vård. 
I den dialogen är det viktigt att beakta att det ska vara lätt för kommuninvånarna att ta sig till 
ett Vårdcentrum, att placeringen är bra ur ett risk- och säkerhetsperspektiv samt att det finns 
förutsättningar för en detaljplaneläggning av platsen i närtid.  
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Administrativa lokaler och övriga lokaler 
I arbetet med att effektivisera lokalanvändandet och öka samverkan mellan kommunens 
enheter har kommunledningen beslutat att myndighetsdelen inom Vård- och 
omsorgskontoret, som idag sitter på Ängbyvägen, ska flytta in i Kommunhuset.  
Beslutet att flytta in myndighetsdelen inom Vård och Omsorg till Kommunhuset möjliggör 
andra omflyttningar inom Vård och Omsorg.  När myndighetsdelen flyttar från Ängbyvägen till 
Kommunhuset kommer verksamheten inom Råd och Stöd att flytta in i de lokaler som 
myndighetsdelen lämnar. Det innebär att de externa lokalerna inom industriområdet där Råd 
och Stöd har sin verksamhet idag kan lämnas under hösten 2022.   
Lokalomflyttningarna möjliggör även för Vård och Omsorg att lämna några andra mindre 
kontrakt på Ängbyvägen och flytta in i myndighetsdelens nuvarande lokaler. 
 
Den panering som pågår i projektet Effektiv och Nära Vård för ett Vårdcentrum i Knivsta 
2026-2027 innebär en inriktning mot att nuvarande vårdcentral på Ängbyvägen lokaliseras i 
ett nybyggt Vårdcentrum. Planeringen kan även innebära att verksamheten inom Råd och 
Stöd, som inledningsvis flyttar till Ängbyvägen, kommer att samlokaliseras i ett framtida 
Vårdcentrum. Utifrån det och fastighetens skick finns en inriktning mot att lokalerna på 
Ängbyvägen kommer att rivas. Det skulle innebära att den verksamhet inom Vård och 
Omsorg som då finns kvar på Ängbyvägen, framförallt daglig verksamhet, kommer behöva 
andra lokaler.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Lokalförsörjningsplanen innehåller en inriktning. De ekonomiska analyserna kommer att 
finnas i de ärenden där beslut tas om ex. nya lokaler. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Lokalförsörjningsplan socialnämnden 2021-2035 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Kommunfastigheter 
 

 
 
 
Catrin Josephson  

 

Socialchef 



 § 128 Lokalförsörjningsplan socialnämnden  2021-2035 - SN-2021/292-1 Lokalförsörjningsplan socialnämnden  2021-2035 : Lokalförsörjningsplan socialnämnden  2021-2035

Sida 4 av 4 

 
 

 

  

 

Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej x   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

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

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Bild på KommunhusetLokalförsörjningsplan 
socialnämnden
2021-2035
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Syftet med denna plan är

• att ge en tydlig bild av hur socialnämndens nuvarande behov av 
lokaler och bostäder tillgodoses 

• att skapa balans i planeringen och ge en bild av hur kommande 
behov kan tillgodoses 

• att säkerställa marktillgång för socialnämndens behov av lokaler 
och bostäder.

Knivsta Kommun 22021-11-26
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Målbilden med denna plan är

att säkerställa att Knivsta kommun hanterar både dagens och 
framtidens utmaningar med boende och lokaler för individer i behov 
av socialt stöd på bästa sätt vilket innebär att bostäder och lokaler 
ska vara:

• Kostnadseffektiva

• Ändamålsenliga

• Placerade där behoven finns

• Förverkligade i rätt tid

Knivsta Kommun 32021-11-26
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Nuläge
Lokalförsörjningsplan

Uppföljning

tidigare lokalförsörjningsplan

Till 
Kommunstyrelsen 

för kännedom

Till Socialnämnd 
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Befolkningsprognos 
Juli
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Följande antaganden ligger till grund för 
lokalförsörjningsplanen

• Befolkningsprognos juli 2021

Befolkningsprognoserna innehåller alltid en viss osäkerhet och revideras två gånger per år utifrån 
förändrade förutsättningar. Prognosen för tillskottet av bostäder är baserad på idag kända utbyggnadsplaner och 
naturligtvis finns risk för en försening i projekten som kan ändra förutsättningarna i tillväxttakten. Att bostäderna 
verkligen startar utifrån de prognoser som tagits fram samt det verkliga utfallet på lägenhetsstorlekarna är alltid en 
osäkerhetsfaktor. Osäkerheten ökar ju längre bort i tid bostadsbyggnationen planeras eftersom olika 
omvärldsfaktorer som idag inte är kända kan komma att påverka prognoserna framöver.

Att göra en uppskattning av socialnämndens framtida behov av bostäder och lokaler är en komplex fråga och det 
finns många olika faktorer att ta med i beaktande. Samhällsutvecklingen i stort, politiska beslut och ändrad 
lagstiftning är sådana faktorer som kan påverka framtida behov. Den verksamhetsspecifika kunskapen om aktuell 
behovsbild och efterfrågan behöver också tas med vid planläggning, exempelvis vid långsiktigt beviljade beslut där 
det oavsett befolkningsökning går att göra antagande om kommande års behov utifrån nuläget.

Även om det inte är i exakt korrelation så kan en befolkningsökning dock väntas medföra ett ökat behov även för 
Socialnämnden.

2021-11-26 Knivsta Kommun 5
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Befolkningsprognos 2021-2035 med tillväxttakt

Befolkningsprognos juli 2021

2021-11-26 Knivsta Kommun 6

19 106 19 550 20 100 20 650 21 150 21 675 22 200 22 700 23 250 23 800 24 300 24 850 25 425 26 000 26 500 27 050

1,4%

2,3%

2,8%
2,7%

2,4%
2,5%

2,4%

2,3%

2,4%
2,4%

2,1%

2,3% 2,3% 2,3%

1,9%

2,1%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Befolkning Befolkningstillväxt

Under 2020 passerade folkmängden i Knivsta kommun 19 000 invånare, 20 000 invånare bedöms uppnås år 2022. 
Befolkningsökningen består främst av inflyttning men också ett positivt födelseöverskott. Någon gång efter år 2030 
bedöms antalet invånare uppgå till 25 000 invånare.
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Befolkningsprognos 75-84 år 
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Befolkningsprognos 85 år-
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Särskilt boende

Särskilt boende är ett boende där individen har sin egen lägenhet och får stöd av personal som jobbar där. 
Boendeformen är utformad för personer som har ett omfattat behov av omsorg och service och därför inte kan bo kvar 
i sin bostad. För att få en plats på ett särskilt boende måste individen ha ett biståndsbeslut från kommunen. I Knivsta 
kommun finns särskilda boende i form av omvårdsboende, demensboende och korttidsboende.

Korttidsboende eller växelvårdsboende är för de som har ett tillfälligt behov av omsorg, eller som avlastning för de 
som vårdas av anhöriga. Knivsta Kommun har 9 stycken platser för korttidsboende. Då de boende nyttjar platsen 
kortare perioder och inte på heltid så kan en plats nyttjas av fler stycken individer. Knivsta Kommun köper i dagsläget 
även in en extern plats på korttidsboende.

Knivsta kommun har två stycken särskilda boenden. Estrids gård som är i kommunal drift och Vilhelms Gård som drivs 
av Vardaga på uppdrag av Knivsta Kommun. Dessa båda boenden ligger bredvid varandra på central plats i Knivsta. 

Totalt finns 96 platser för särskilt boende i Knivsta kommun där kommunen har hyreskontrakt och ansvarar för 
verksamheten. 43 av dessa är platser för demensboende.

Vid behov så köper Socialnämnden utöver detta även in enstaka externa demens- och omvårdnadsplatser på särskilt 
boende hos olika leverantörer i andra kommuner. De senaste åren har mellan 7 och 15 platser köpts in årligen, ibland 
för kortare perioder och ibland för årslångt boende. Ofta har så skett exempelvis när platserna på demensboende har 
varit fullbelagda på Estrids Gård och Wilhelms Gård. När behov av demensboende föreligger så kan placering på 
omvårdnadsboende ej ske, även om sådan plats skulle stå till förfogande. 

Knivsta Kommun 92021-11-26



 § 128 Lokalförsörjningsplan socialnämnden  2021-2035 - SN-2021/292-1 Lokalförsörjningsplan socialnämnden  2021-2035 : Lokalförsörjningsplan socialnämnden 2021-2035

Särskilt boende – Estrids Gård och Vilhelms Gård

Estrids Gård
Estrids Gård är ett särskilt boende i kommunal drift med 54 lägenheter för boende. 18 stycken av dessa är 
demensplatser. Här finns även 9 stycken platser för korttidsboende och växelvård. Det finns möjlighet till 
parboendeplatser upp till 5 stycken. 

Vilhelms Gård
Vilhelms Gård är ett särskilt boende som drivs av Vardaga på uppdrag av Knivsta Kommun och som har 42 lägenheter 
fördelat på tre stycken avdelningar. 25 stycken av dessa är demensplatser. På Vilhelms Gård finns även 
dagverksamheten Smultronstället.

Lägenheterna på både Estrids Gård och Vilhelms gård ligger på 32 kvm. Möjlighet finns att vid behov 
hyra till ett förråd på 2 kvm.

Utökat antal platser
I dagsläget så pågår ett arbete med att se över möjligheten till att utöka antalet lägenheter på både Estrids Gård och 
Vilhelms gård. Mer information kring detta finns att hitta längre fram i Lokalförsörjningsplanen. I samband med en 
eventuell ombyggnad så planeras även en översyn av fördelningen mellan omvårdnadsplatser och demensplatser. 

Knivsta Kommun 102021-11-26
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Särskilt boende – uppföljning från tidigare plan

Tidigare upprättad lokalförsörjningsplan för hemtjänst och särskilt boende från 2017 beskrev en uppskattad 
behovsprognos för perioden 2017-2026. I denna plan prognostiserades behovet av antal platser i särskilt boende till 
112 stycken platser år 2020 och 118 stycken platser år 2021. 

Behovet av antal platser i särskilt boende har inte ökat i samma utsträckning som uppskattat i tidigare 
lokalförsörjningsplan. Det finns 96 stycken platser för särskilt boende i Knivsta Kommun. Behovet av antal platser 
under 2020 var 94 stycken (när man räknar med de 8 externa platser som Knivsta Kommun köpte in). 
Detta är något lägre än uppskattningen som gjordes 2017. 

En förklaring till att behovet av platser inte har ökat i samma omfattning som uppskattats 2017 är att Knivstas 
befolkningsmängd inte ökat i samma utsträckning som beräknat i tidigare plan. En annan förklaring är att Covid-19 
pandemin, risk för smittspridning och den negativa bild som framkommit i media sannolikt har gjort att man inte 
velat flytta in i särskilt boende. Många har valt att bo kvar hemma med stöd istället. De besöksförbud från anhöriga 
som har gällt på de särskilda boendena kan också till viss del avskräckt från inflytt. Man kan anta att behovet av antal 
platser hade legat högre om inte Covid-19 hade varit. Under 2019 och fram till februari månad 2020, innan pandemin 
tog fart, så  fanns det få lediga platser och beläggningen av de existerande platserna låg då på mellan 96% och 98%. 

Under första halvåret 2021 så har antalet belagda platser åter ökat. 

Knivsta Kommun 112021-11-26
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Särskilt boende – boendetid

Boendetid
I tidigare upprättad lokalförsörjningsplan för hemtjänst och särskilt boende från 2017 räknade man med en 
genomsnittlig boendetid på 11 månader på särskilt boende.

Att få  fram exakt statistik på genomsnittlig boendetid är svårt då det är varierande både tidsmässigt och på 
individnivå. En beräkning på de kontrakt som upprättats och avslutats under perioden 2017 – oktober 2020 visar att 
medeltiden för ett kontrakt på särskilt boende ligger på 31,3 månader (Mediantiden ligger på 24 månader). 
Det skiljer sig något mellan de två boendena, vilket delvis förklaras med att de svårast sjuka där extrabemanning krävs, 
ofta placeras i egenregin på Estrids Gård.

Estrids Gård Vilhelms Gård
Medeltid för kontrakt: 28,5 månader Medeltid för kontrakt: 36 månader
Mediantid för kontrakt: 22 månader Mediantid för kontrakt: 32 månader

Medianvårdtid på särskilt boende i Knivsta kommun var under 2019 cirka 31 månader. Som jämförelse kan nämnas att 
snitt i riket 2019 var cirka 24,2 månader. Referens är från 2019 då siffrorna från 2020 (i och med Coronapandemins 
utbrott) visar på så pass avvikande och extrema siffror jämfört med övriga år att det kan ge en missvisande bild av den 
genomsnittliga faktiska medianvårdtiden.

Att genomsnittlig kontraktstid ligger väsentligt högre än beräkningarna som gjordes 2017 borde ha gett utslag och 
medfört ett högre behov av platser än uppskattat. Andra faktorer som en lägre befolkningsökning samt effekter från 
Covid-19 har dock verkat som motvikt, och behovet av antal platser på särskilt boende ligger något lägre än 
beräkningar från tidigare lokalförsörjningsplan. Vid framtida uppskattning av antal platser som kommer 
att behövas så behöver man räkna på en längre boendetid än vad som angavs i tidigare plan. 

Knivsta Kommun 122021-11-26
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Särskilt boende – framtida behov

Behovet av lokaler för särskilt boende är beroende av hur många individer som är i behov av omsorg och plats på 
sådant boende, och antal platser som är nödvändigt för att täcka detta behov. För att räkna ut framtida behov så 
behöver man titta på beräknad befolkningsutveckling i de aktuella åldersgrupperna samt på ungefärligt behov av 
omsorg i dessa grupper. En allmän trend i landet är att åldersgruppen över 65 år har en allt bättre hälsa och kan bo 
kvar allt längre i sin bostad med hjälp av andra insatser så som hemtjänst. Det är främst i åldersgrupperna över 85 år 
som behov av särskilt boende finns. 

Lokalbehovet för korttidsvård och växelvård hänger samman med antal omsorgstagare, hur länge de har behov av 
omsorg samt vilken beläggningsgrad det är på de befintliga platserna på ett boende. Eftersom omsorgstagarna inom 
korttidsvård och växelvård endast är i behov av boende en kortare period så skiljer det stort mellan antal 
omsorgstagare och behov av antal platser.  

Förvaltningen har i sina prognoser räknat på en ungefärlig ökning av platser på särskilt boende med cirka 4 stycken per 
år, något som har stämt väl in på faktiska förhållanden (dock med en något lägre ökning i anslutning till Covid-19 
pandemin). Om man räknar på att antal platser på särskilt boende även fortsättningsvis skulle öka med 4 platser per år, 
vilket idag bedöms vara det bästa beräkningsunderlaget för att få en tillförlitlig prognos, så skulle behovet av platser 
(inkluderat platser för korttidsboende) under planeringsperioden se ut som nedan. 

2025: 114 platser       2030: 134 platser       2035: 154 platser

Hur behovet av platser på särskilt boende förändras över tid påverkas av flera olika faktorer, som exempelvis 
medellivslängd, medianvårdtid, andelen av de äldre som får omfattande omsorg samt fördelningen mellan 
hemtjänst och särskilda boenden. Det finns därför alltid en viss grad av ovisshet när beräkningar görs 
för en lång tid framåt och prognosarbetet behöver ske regelbundet med kontinuerlig uppföljning för 
att kunna ge en korrekt behovsbild. 
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Särskilt boende – framtida behov

I dagsläget finns inget behov av att utöka med något särskilt boende då behovet täcks av de platser som finns i 
kommunen. Räknar man med att antalet platser ökar med cirka platser per år så kommer det däremot behövas 
cirka 60 platser fler år 2035 jämfört med 2020. Förvaltningen bör under planeringsperioden se över olika alternativ 
samt planera för att kunna täcka det ökade behovet av platser.

Det kommer förmodligen att kunna finnas möjlighet att utöka antal platser på de två boenden som redan finns i 
kommunen, något som kan täcka kommande behov av ytterligare platser flera år framöver.

I Knivsta så finns det även två stycken externa aktörer för särskilt boende. Villa Ängby som hyrs av Vardaga och som 
ligger i centrala Knivsta, samt Norlandia som har ett boende i Alsike. Dessa boenden är i dagsläget inte i drift, utan 
står med tomma platser. Kommunen har ett avtal om köp av enstaka platser på Villa Ängby, vilket hittills inte 
kunnat nyttjas eftersom boendet inte driftats. Detta kan ju dock komma att ändras, och när man ser på planering 
av framtida behov så bör dessa aktörer tas med i beaktande. Vid behov skulle köp av enstaka platser, alternativt 
upphandling av ramavtal kunna vara ett alternativ (dock under förutsättning att boendena då är i drift).

Bedömningen nu är att Knivsta kommuns behov av platser på särskilt boende i första hand kan lösas på andra sätt, 
och att det fram till 2035 förmodligen inte finns något behov av nybyggnation. Förvaltningen får dock följa behovet 
av platser och återkomma till nämnden när det behövs ett långsiktigt inriktningsbeslut
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Andra möjliga boendetyper

Trygghetsboende

Trygghetsboende är en bostad med extra god tillgänglighet där de boende har tillgång till gemensamma 
ytor för exempelvis måltider, aktiviteter och umgänge. Ett trygghetsboende har därmed inget med vård 
att göra och ska inte förväxlas med ett vård- och omsorgsboende. Hyresgästen hyr sin bostad på eget 
initiativ och fungerar som en hyresrätt. 

I Knivsta kommun finns idag inga trygghetsboenden.  

Biståndsbedömt trygghetsboende

Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform för äldre personer som inte är i behov av 
heldygnsvård, men som har behov av vård, stöd och hjälp. Att erbjuda lättåtkomlig service och bryta 
isolering är ett annat syfte med sådant boende. Boendet ska kunna erbjuda exempelvis gemensamma 
måltider, kulturella aktiviteter och umgänge. Hemtjänst och hemsjukvård kan utifrån behov beviljas på 
samma sätt som i ett ordinarie boende. Bistånd till biståndsbedömt trygghetsboende prövas av 
biståndshandläggare, detta enligt socialtjänstlagen och  utifrån den sökandes individuella behov. Vid drift 
av ett biståndsbedömt trygghetsboende krävs först tillstånd utfärdat av IVO (inspektionen för vård och 
omsorg). 

I Knivsta Kommun finns idag inget biståndsbedömt trygghetsboende.
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Andra möjliga boendetyper

Seniorboende

Seniorboende är ett boende utformat så det är lätt att ta sig fram, även med olika typer av hjälpmedel. 
En del av dessa bostäder erbjuder även viss service och gemensamhetslokaler. 

I Knivsta kommun finns idag inga seniorboenden, men 45 stycken seniorbostadsrätter är planerade att 
byggas av fastighetskoncernen TB Gruppen i centrala Ängby i Knivsta med preliminär byggstart 2021 och 
preliminär inflyttning under 2022/2023. Lägenheterna kommer vara tillgänglighetsanpassade och med 
tillgång till reception, bilpool och olika slags gemensamhetsutrymmen. Dessa lägenheter fungerar i 
övrigt som en vanlig bostadsrätt och har ingen vård kopplad till sig. De är till för boende i åldern 55 och 
äldre.
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Hemtjänst

Den som på grund av ålder, sjukdom, funktionshinder eller funktionsnedsättning 
behöver hjälp i det egna hemmet kan få bistånd i form av hemtjänst för att underlätta vardagen. 

I Knivsta kommun kan den som fått beslut om hemtjänst själv välja vem som ska utföra tjänsten. Idag finns tre 
leverantörer av hemtjänst som är godkända av kommunen: Attendo, Svensk Kvalitetsvård och Knivsta kommun.

Hemtjänstens uppdrag är att utföra beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (2001:453) så som stöd och service, 
omvårdnad och trygghetslarm i egna hemmet till de som valt att dessa insatser ska utföras av Knivsta kommuns 
hemtjänst i egen regi. Hemtjänsten utför även hälso- och sjukvård upp till och med primärvårdsnivå, på delegation 
från kommunens sjuksköterskor. Inom denna hemsjukvård ingår även rehab. Hemtjänsten tar emot och verkställer 
beviljade insatser via verksamhetssystemet Siebel eller via uppdrag direkt från enheten för hemsjukvård och 
rehabilitering.

Antalet hemtjänsttagare i Knivsta Kommun under 2020 var 215 stycken (detta är inkluderat de som enbart har 
insats i form av trygghetslarm och inget ytterligare behov av hemtjänst). Under 2020 var det sammanlagda antalet 
hemtjänsttimmar cirka 58 000. 

Behovet av insatser förväntas utifrån befolkningsprognosen öka med cirka 3,5 % per år. Däremot bedöms Covid-19 
pandemin och risk för smittspridning medfört att efterfrågan under denna period varit något lägre än tidigare 
beräknat. 
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Hemtjänst – framtida behov

I tidigare upprättad lokalförsörjningsplan från 2017 gjordes en prognos där antalet hemtjänsttagare i Knivsta 
Kommun skulle fördubblas under perioden 2017 fram till 2026, från 127 hemtjänsttagare till 270 
hemtjänsttagare. Prognosen då var att man skulle behöva utöka för att täcka detta behov, något som hade krävt 
större, alternativt fler lokaler för personalen. Planer fanns då på en ny lokal för hemtjänsten i Alsike med ett 
färdigställanden 2019/2020, men detta har inte behövts genomföras. Den nuvarande lokalen uppfyller de behov 
som finns i dag.

Då hemtjänsttagarna bor kvar i ordinarie boende så krävs det inte några ytterligare lokaler förutom 
personalutrymme för de anställda inom hemtjänsten. När man gör prognos på kommande behov så är det 
antalet anställda som styr behovet av lokaler. Antalet anställda är dock beroende av hur många som är i behov av 
hemtjänst och i vilken utsträckning (antal hemtjänsttimmar). Någon ny lokal för personal kommer inte att 
behövas de kommande åren, men kan komma att omlokaliseras till det kommande Vårdcentrumet (se 
beskrivning längre fram i lokalförsörjningsplanen). Då planeringsperioden sträcker sig fram till 2035 så får 
behovet följas upp löpande.

Verksamheten räknar på en ungefärlig ökning av antal hemtjänsttimmar med 3,5 % per år. Eventuellt något lägre 
2022 om effekterna av Covid-19 pandemin håller i sig. Detta skulle innebära en ungefärlig ökning av antal 
hemtjänsttimmar från 58.000 timmar år 2020 enligt nedan:

2025: 68 000 timmar 2030: 80 000 timmar 2035: 94 000 timmar
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Hemsjukvård

Enheten för hemsjukvård och rehabilitering ansvarar för hemsjukvård och rehabilitering till personer från 17 år i 
ordinärt boende med eller utan hemtjänst, i särskilt boende och korttidsvård, till personer i gruppbostäder eller 
med personlig assistans och boendestöd. Arbetsterapeuterna har hjälpmedelsansvar för Knivstas kommuns 
invånare från 21 år.

Antalet inskrivna i hemsjukvården i Knivsta Kommun var i snitt 130 patienter i månaden under perioden 
juli 2020 - juli 2021. Totala antalet insatser/insatstimmar för samlade kompetensen var cirka 2655 timmar under 1 
år (under perioden september 2020 – september 2021)

Jämfört med vissa andra verksamheter så har efterfrågan av hemsjukvård under Covid-19 pandemin inte minskat, 
utan tvärtom ökat något.

Framtida behov
Behovet av insatser förväntas öka med ungefär samma takt som hemtjänsten, dvs cirka 3,5 % per år. 

Lokalerna delas med hemtjänsten och det finns inte något behov av att utöka dessa lokaler den närmsta tiden 
inom planeringsperioden. Den största delen av arbetet sker i det egna hemmet, och behov av lokal avser främst 
plats för personal. Uppföljning av lokalbehov får ske under planeringsperioden då den sträcker sig fram till 2035.
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Bostad med särskild service

Ett av socialnämndens ansvarsområden är att tillhandahålla insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). All verksamhet enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Rätten till insatser avgörs utifrån i lagen angivna 
förutsättningar. Lagen omfattar tio olika insatser, där bostad med särskild service för vuxna är en av dem, vilket 
regleras i § 9.9. 

Boende med särskild service kan antingen organiseras som servicebostad eller som gruppbostad. Gemensamt för 
dessa boendetyper är att bostaden ska inrättas i en miljö som ger de boende förutsättningar för ett aktivt 
deltagande i samhällslivet.

Gruppbostad
En gruppbostad består av ett mindre antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen i nära 
eller direkt anslutning till de enskilda lägenheterna och är lätta och nå. Service och omvårdnad ska kunna ges på 
alla tider på dygnet och ytorna är dimensionerade så att alla som bor i gruppbostaden kan delta samtidigt i olika 
aktiviteter. Gruppbostad beviljas för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer 
eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig för att täcka de boendes hela stödbehov inklusive 
fritids- och kulturella intressen

Dadelvägens gruppbostad och Lyckåsens gruppbostad
Dadelvägens gruppbostad och Lyckåsens gruppbostad är två gruppbostäder för vuxna som har 6 stycken 
lägenheter vardera och drivs av Nytida på uppdrag av Knivsta Kommun.
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Bostad med särskild service - servicebostad

Servicebostad
En servicebostad består av ett antal lägenheter som är samlade i ett eller flera kringliggande hus. De boende ska ha 
tillgång till gemensam service och fast anställd personal. 

Tegelparkens servicebostad
Tegelparkens servicebostad som öppnade under 2020 ligger centralt i Knivsta och har 12 stycken lägenheter. Från 
starten så var det 8 stycken lägenheter, men en utökning på 4 stycken lägenheter gjordes i början av 2021. 

Knivsta Kommun har förstahandskontrakt med Wåhlins fastigheter och den boende får efter beslut från 
biståndshandläggare ett andrahandskontrakt. Lägenheterna är olika stora, på olika våningsplan och spridda i 
fastigheten. Till servicebostäderna hör en gemensamhetslokal som de boende kan besöka och som är bemannad av 
personal även nattetid. I denna lokal så ordnas olika slags aktiviteter och ibland så lagas gemensamma måltider. 
Servicebostaden är till för de som har behov av boende enligt LSS och som behöver hjälp, men inte i samma 
utsträckning som på en gruppbostad. 

Lägenheterna är på 1rok och 2rok och ligger på mellan 34,5 kvm och 49,7 kvm.
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Bostad med särskild service – framtida behov

För att beräkna behovet av bostäder med särskild service brukar man utgå från att cirka 0,4 % av befolkningen i 
åldersgruppen 20-65 år har behov av insatser enligt LSS i form av boende. Detta skulle enligt uträkningsformeln 
innebära 42 stycken platser 2020 vilket stämmer ganska väl, men ligger något högre, än de antal platser som utgjorde 
det faktiska behovet under 2020. 

Under 2020 så hade Tegelparken 8 platser (utökades till 12 platser 2021), gruppbostäderna 12 platser och utöver det 
så köptes platser även in externt på boende med särskild service. Detta som ett komplement till kommunens egna 
platser samt för att kunna tillgodose ett skiftande och växande behov. Verksamheten strävar dock efter att kunna 
erbjuda individen ett boende inom Knivsta Kommun. Exempelvis när Tegelparkens servicebostad öppnades, då kunde 
ett flertal individer som bott i andra kommuner flytta tillbaka till hemkommunen Knivsta. 

Sammanlagt så låg behovet av platser på boende med särskild service enligt LSS på cirka 36 stycken under 2020. 
Förvaltningens prognos för 2021 ligger på 42 stycken platser.

Om man utgår från befolkningsberäkningen från juli 2021 och räknar på 0,4 % i åldersgruppen mellan 20 – 65 år så 
skulle prognosen av behov av antal platser på boende med särskild service se ut som nedan:

2025: 50 platser 2030: 56 platser 2035: 62 platser

Detta avser både boende på gruppbostad och servicebostad. Eftersom de faktiska siffrorna i Knivsta låg något lägre 
under 2020 så är det dock inte säkert att framtida ökning exakt följer dessa siffror. När det gäller bostad med särskild 
service så är det långsiktiga beslut, och man kan därmed utifrån redan beviljade beslut även göra antagande om 
kommande års behov. Det är därför av vikt att ta med den verksamhetsspecifika kunskapen om lokal 
behovsbild när man räknar på kommande behov av platser och vid planering av nya boenden.
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Bostad med särskild service – framtida behov

Behovet av platser på bostad med särskild service enligt LSS i Knivsta Kommun beräknas öka med någon eller några 
platser per år. 

Behov av platser på servicebostad täcks de närmsta åren inom planeringsperioden i och med att Tegelparkens 
servicebostad öppnade under 2020, med utökning 2021. Förvaltningen bör dock se över och planera inför behov 
av ny servicebostad alternativt utökat antal platser på existerande servicebostad.

Behov av en ny gruppbostad beräknas till 2024, och arbetet kring planering av detta har påbörjats. Förvaltningen 
får efter detta följa behovet och återkomma till nämnden i frågan när en utökning kommer att behövas i form av 
ytterligare gruppbostad.

Beroende på hur behovet ser ut, och vilka andra möjliga lösningar som kan nyttjas, så beräknas det finnas behov 
av nytt boende med särskild service enligt LSS kring vart tredje år. Detta skulle innebära ett nytt gruppboende 
ungefär var sjätte år och ett nytt serviceboende vart sjätte år. Förvaltningen får löpande under perioden se över 
behov av platser, planera inför utökning av nya boenden samt återkoppla till nämnden.
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Bostad med särskild service – privata aktörer

Det finns flertalet olika privata utförare av boende med särskild service enligt LSS i Knivsta Kommun. 

LSS-boenden vuxna:
o St. Maria, drivs av Svenska Kyrkan. Knivsta Kommun har upphandlat ramavtal av platser.

o Hälleby gruppbostad, drivs av Habiliteringsinsats AB
o Noor gruppbostad, drivs av Frösunda
o Gredelby gruppbostad, drivs av Humana

LSS-boenden barn:
o Karlsgård LSS, drivs av CVO (Center för vård och omsorg)
o Attendo Åsgatan, drivs av Attendo

I slutet av denna lokalförsörjningsplan så finns kartbild på vart de olika boendena ligger.
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Öppen verksamhet/träffpunktsverksamhet

Öppen förskola – Fröhuset
Fröhuset är en kommunal öppen förskola och en mötesplats för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen. Möjlighet 
finns till att måla, pyssla, läsa böcker och samtala med andra besökare. Det krävs ingen anmälan, utan det är fritt 
deltagande under verksamhetens öppettider. Det aktiviteter som anordnas, exempelvis sångstund, föredrag och 
besök av olika professioner, är frivilliga. Det serveras även fika till självkostnadspris. 

Öppna förskolan Fröhuset är en del av Knivsta familjecentral. Familjecentralen är en mötesplats för den som har barn 
i åldern 0-6 år eller som väntar barn och är en samverkan mellan barnmorskemottagning, barnavårdscentral, 
socialrådgivare samt öppna förskolan Fröhuset. 

Verksamheten ligger centralt i Knivsta i samma byggnad som bland annat Råd och Stöd och Vårdcentralen och drivs i  
samarbete mellan Socialnämnden och Utbildningsnämnden.

Dagverksamhet för daglediga - Lyckträffen
Lyckträffen riktar sig till alla daglediga över 18 år i Knivsta Kommun. Det är en öppen mötesplats för de som söker 
social gemenskap eller som vill delta i olika aktiviteter. Lyckträffen drivs av Knivsta Kommun i nära samarbete med 
volontärer, frivilligorganisationer och studieförbund. För de som vill så anordnas frivilliga aktiviteter så som 
musikträffar, föreläsningar, fysisk aktivitet, filmvisningar, språkcafé och studiecirklar. Verksamheten tar även emot ett 
stort antal språkpraktikanter. Syftet är att med förebyggande arbete motverka ensamhet, social isolering och den 
psykiska ohälsa som detta kan medföra. 

Lokalen ligger centralt i Knivsta.
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Öppen verksamhet/träffpunktsverksamhet

Öppen träffpunkt socialpsykiatri – Stegen
Stegen riktar sig till de som är över 18 år, är bosatta i  Knivsta Kommun och som har psykisk ohälsa och/eller 
psykisk funktionsnedsättning. Stegen består av två stycken verksamheter, en öppen mötesplats och en 
arbetsrehabilitering.  

Syftet med arbetsrehabiliteringen är att hjälpa till arbete, studier eller praktik.

Syftet med mötesplatsen är bland annat att bryta isolering, skapa nya kontakter och att få lära sig nya saker. Där 
anordnas olika slags aktiviteter och besökarna är själva med och bestämmer verksamhetens innehåll. 

Verksamheten har i dagsläget plats för fler deltagare.

Framtida behov
De tre ovanstående öppna verksamheterna är inte lagstyrda och det finns inga krav på att en kommun måste 
erbjuda sådan verksamhet. Att beräkna behov för kommande år går därmed inte att göra på samma sätt som för 
andra lagstyrda verksamheter. Det kan vara beroende av exempelvis kommunens och socialnämndens budget i 
helhet, politisk vilja och utbudet av liknande alternativa verksamheter. 

Socialnämndens verksamheter arbetar med ett allt mer hälsofrämjande och förebyggande fokus, men när det 
gäller lokalerna till ovanstående verksamheter finns i dagsläget inga planer på förändring. 
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Behovsstyrd verksamhet

Daglig verksamhet
Daglig verksamhet är en sysselsättning för individer med funktionsnedsättning och som tillhör LSS målgrupp. 
Deltagande kräver beslut från biståndshandläggare. Verksamheten på daglig verksamhet är uppdelad i olika 
grupper med olika slags aktiviteter och arbetsuppgifter. 

Lokalen ligger centralt i Knivsta. Även om behovet av platser ökar med några stycken per år så är lokalen i sig 
tillräckligt omfattande för att täcka behovet de närmsta åren. Skulle man byta lokal så skulle flera mindre rum och 
lokaler vara mer ändamålsenligt än en stor lokal med samma area. Detta då det är en fördel om de olika 
arbetsgrupperna kan ha sin verksamhet i olika lokaler.

Dagverksamhet äldre
Dagverksamheten Smultronstället ligger på Vilhelms Gård och drivs av Vardaga på uppdrag av Knivsta Kommun. För 
deltagande i dagverksamheten Smultronstället krävs beslut från biståndshandläggare, och verksamheten riktar sig 
till individer med demenssjukdom. Det finns 20 heldagsplatser, men de flesta som deltar gör inte det på heltid. 
Ofta är beslut på någon/några dagar per vecka eller del av dag. Det går därför att anpassa verksamheten och 
tillgodose behov av dagverksamhet till fler än 20 individer. I dagsläget finns platser lediga. 

Finns inget ökat lokalbehov de närmsta åren men eventuellt mot slutet av planeringsperioden, vilket får fastställas 
vid uppföljning av planen under perioden. 
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Bostäder

Halvårsskiftet 2021 så hade Knivsta Kommun 46 stycken bostäder fördelat på tre olika verksamheter. Vuxenenheten 
som har hand om bostadssociala kontrakt och kontrakt för integration (de som anvisats till Knivsta från 
Migrationsverket) Biståndsenheten samt Stödboendet.

Förutom dessa lägenheter så har Knivsta Kommun även kontrakt på 12 stycken lägenheter med Wåhlins Fastigheter. 
Dessa utgör Tegelparkens Servicebostad och beskrivs ytterligare i texten om ”Bostad med särskild service”. 
De tas inte upp i följande beskrivning av Knivsta Kommuns bostadsinnehav.

Av de 46 bostäderna är 34 stycken hyreslägenheter och 12 stycken bostadsrättslägenheter. Utöver detta så fanns 
det halvårsskiftet 2021 ytterligare fyra stycken bostadsrätter hos Lokalförsörjningen som återlämnats av 
verksamheterna för att gå till försäljning. Tre av dessa har sedan dess sålts.

Det har skett en markant minskning i antalet lägenheter jämfört med tidigare år. Mellan 2018 och 2020 så minskade 
antalet lägenheter med 73 stycken.

2018: 131 lägenheter 2019: 89 lägenheter 2020: 58 lägenheter

Det finns flera olika förklaringar till denna minskning.

 Befolkningsmängden har inte ökat i Knivsta Kommun i samma utsträckning som man tidigare 
räknat med. Tillväxten 2019 var den lägsta sedan kommunen bildades.
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Bostäder

 Antal anvisningar från Migrationsverket har minskat både under 2019 och 2020 jämfört med 2018. Den 
rådande situationen med Covid-19 pandemin, stängda gränser och ökade reserestriktioner påverkar antalet 
asylsökande som kommer till Sverige. Något som i sin tur påverkar antalet anvisningar till kommunen från 
Migrationsverket. Antalet anvisningar från Migrationsverket till Knivsta Kommun minskade i antal redan från år 
2018 till år 2019, detta innan pandemin bröt ut. Även med detta i beaktande så hade förmodligen prognos på 
antal anvisningar legat på en högre nivå om svårigheterna att ta sig mellan länder inte varit. Hur detta påverkar 
behovet kommande år och om det kommer medföra en stor ökning när smittspridningen minskar och gränser 
öppnas är ännu osäkert, men en viktig faktor att ta med i beaktande kring planering av kommande behov av 
bostäder. 

 Handläggare i verksamheten har arbetat aktivt för att hjälpa hyresgästerna hitta andra alternativa lösningar 
och i vissa fall ta över förstahandskontrakt.

 Samarbetet med Knivstabostäder (som är den fastighetsägare där Knivsta Kommun har flest kontrakt på 
lägenheter) har fungerat mycket väl och det har funnits upparbetade rutiner kring bland annat överlåtelse av 
förstahandskontrakt.

Det pågår nationella utredningar kring kommunens ansvar avseende bostadsförsörjning, vilket för socialnämnden 
kan innebära att behovet trots ovanstående resonemang inte kommer att minska. Förvaltningen behöver följa 
lagändringar och återkoppla till nämnden om sådana förändringar innebär större konsekvenser i bostadsbehovet.
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Bostäder – statistik lägenheter (30/6 2021)

Knivsta Kommun 30

Storlek på lägenheterna 1rkv/1rok 2rok 3rok 4rok

Bostadssociala kontrakt 1 2

Integration 6 11 7 1

Biståndsenheten 1 1 1 1

Stödboende 13 1

Sammanlagt 21 15 8 2

Antal lägenheter Knivsta Bostäder Kommunfastigheter Rikshem Bostadsrätt Sammanlagt

Lokalförsörjningen (försäljn.) 4 4

Bostadssociala kontrakt 2 1 3

Integration 19 3 2 1 25

Biståndsenheten 2 1 1 4

Stödboende 3 1 10 14

Sammanlagt 26 5 3 16 50
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Bostadsrätter

Knivsta Kommun har bostadsrättslägenheter i åtta olika bostadsrättsföreningar utspridda på olika platser i centrala 
Knivsta. Under våren 2021 såldes en bostadsrättslägenhet, och Knivsta Kommun ägde då 16 stycken bostadsrätter 
vid halvårsskiftet 2021. 

Under sommaren och hösten 2021 såldes ytterligare 3 stycken bostadsrättslägenheter, vilket innebär att 
försäljningen under 2021 kommer att hamna på sammanlagt 4 stycken och ett bostadsrättsinnehav på 13 stycken 
lägenheter till årsskiftet 2021/2022. Fortsatt arbete pågår i verksamheterna för att ställa ytterligare lägenheter till 
förfogande för försäljning, och 2 stycken bostadsrättslägenheter har lämnats till mäklare för att gå till försäljning i 
början av 2022. 

Sammanlagt så har antalet bostadsrättslägenheter nästan halverats de senaste tre åren. I början av 2019 så hade 
kommunen 25 stycken bostadsrätter. Under 2019 såldes 3 stycken lägenheter och under 2020 såldes 5 stycken 
lägenheter. 

I dagsläget finns inga planer på nyförvärv utan tvärtom så finns det beslut från Kommunstyrelsen på att försäljning 
av ytterligare bostadsrättslägenheter ska ske. En av anledningarna till detta är att det i dagsläget finns ett gott 
utbud av hyreslägenheter. Det byggs många nya hyreslägenheter i Knivsta Kommun och kommunen kommer att 
kunna teckna kontrakt med dessa fastighetsägare. Det föreligger ingen brist på bostäder utan kommunens behov av 
bostäder kan tillgodoses genom hyreskontrakt. Bostadsrättslägenheterna köptes av kommunen när läget såg 
annorlunda ut och för att kunna lösa socialnämndens behov av lägenheter under en period när det var stor brist på 
lägenheter att kunna erbjuda. Kommunen var även skyldig att erbjuda boende till de som anvisats från 
Migrationsverket och behövde öka andelen lägenheter relativt snabbt.
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Hyreslägenheter

Knivsta Kommun har i dagsläget 34 stycken tecknade hyreskontrakt med Knivstabostäder, Kommunfastigheter samt 
Rikshem. Fördelningen ser ut enligt följande:

Knivstabostäder: 26 lägenheter
Kommunfastigheter: 5 lägenheter
Rikshem: 3 lägenheter

Knivsta Kommun har ett löpande avtal med Rikshem om bostadssociala hyreskontrakt där antalet lägenheter är 
reglerade till 6 stycken.

Knivstabostäder och Kommunfastigheter erbjuder Knivsta kommun var fjärde ledig lägenhet från deras ordinarie 
bestånd. Detta utifrån kommunens ägardirektiv. Under 2022 är ägardirektivet satt till var femte ledig lägenhet.

Under 2020 och 2021 så skrev Knivsta Kommun hyreskontrakt på sju stycken nya hyreslägenheter vardera år. Dessa 
kontrakt var med Knivstabostäder och Kommunfastigheter. 

Framöver kommer antalet hyresrätter öka kraftigt i kommunen. Utifrån den information som kommunen har idag om 
kommande bostadsprojekt så innebär det ett tillskott med cirka 800 hyreslägenheter de närmsta åren. Det troliga är 
att hyresrätterna kommer utföras med statligt investeringsstöd, vilket innebär att 12,5% av lägenhetsbeståndet 
kommer att erbjudas till kommunen och/eller till personer under 31 år. Flera sådana erbjudande har inkommit till 
Knivsta Kommun och fler väntas inkomma i takt med att nya hyresprojekt startar. Möjligheten för kommunen att 
tillgodose framtida behov av bostäder genom hyreskontrakt ser väldigt god ut. 
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Hyreslägenheter överlåtelse av kontrakt + besittningsskydd

Överlåtelse av förstahandskontrakt
Om det bedöms lämpligt så undersöks möjlighet för andrahandshyresgästen att kunna ta över ett eget 
förstahandskontrakt. Om hyresgäst uppfyller de förutsättningar som föreligger, såsom ekonomi och skötsamhet 
under hyrestiden, så kan en ansökan hos hyresvärd göras om att överlåta kontraktet till hyresgäst. Hyresgäst måste 
ha varit boende i lägenheten i minst 18 månader innan ansökan kan göra. I de fall där hyresgäst bor i 
bostadsrättslägenhet är detta ej möjligt. 

Antal överlåtelse av eget kontrakt under 2019: 38 stycken
Antal överlåtelse av egna kontrakt under 2020: 26 stycken
Antal överlåtelse av egna kontrakt under 2021: 17 stycken

Besittningsskydd
De andrahandskontrakt som upprättas görs så utan besittningsskydd för hyresgästen. När en hyresgäst har bott i 
samma lägenhet under fyra års tid så får denne däremot automatiskt besittningsskydd, denna rättighet går ej att 
”förhandla bort”. Besittningsskydd innebär att man har rätt att bo kvar i lägenheten även om hyresvärden säger upp 
kontraktet. Det bästa är om hyresgästen innan dess har lyckats få ett eget förstahandskontrakt eller på annat sätt 
lyckats lösa sin boendesituation, detta för att undvika långa andrahandsuthyrningar och för att frigöra lägenheter till 
andra som är i behov av insats i form av boende.
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Bostäder - Integration

Om en person som ansökt om asyl får uppehållstillstånd har han eller hon rätt att bosätta sig i Sverige. Det gäller även 
kvotflyktingar som får uppehållstillstånd innan de kommer till Sverige. Migrationsverket anvisar de som inte själv har 
ordnat med boende till en kommun. Lagstiftningen som reglerar detta finns i Bosättningslagen (2016:38). Hur många 
nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna 
mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. 

Knivsta Kommun har halvårsskiftet 2021 25 stycken lägenheter för att möta detta behov. En av dessa är 
bostadsrättslägenhet, resterande är hyreslägenheter. Detta är en markant minskning jämfört med tidigare år.

2018: 91 stycken lägenheter
2019: 54 stycken lägenheter
2020: 31 stycken lägenheter

Kommunen har rätt att söka ersättning från migrationsverket för de tomhyror som kommunen har haft för lägenheter 
som står tomma i väntan på anvisning. Då kommunen har en skyldighet att ordna med boende för de som anvisas till 
Knivsta, och detta kan ske med ganska kort framförhållning så krävs det att det finns ett antal lägenheter som står redo 
för inflyttning. Återsökning av tomhyra görs löpande av bostadssamordnare. Från det att ansökan lämnats in tar det 
cirka 1 – 4 månader att få ett beslut från migrationsverket.

Andrahandskontrakt med avstående av besittningsskydd skrivs på 24 månader från inflyttningsdatum. Hyresgästen ska 
under denna period leta annat boende till hyresperiodens slut. Möjlighet till att söka förstahandskontrakt finns vid 18 
månader om det bedöms lämpligt och om kraven på att kunna ta över ett eget kontrakt är uppfyllda.
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Bostäder - Integration

Framtida behov
Behovet av lägenheter till Integration påverkas till stor del av hur många anvisningar som görs till Knivsta Kommun av 
Migrationsverket, samt av anvisade hushållets sammansättning. Migrationsverkets prognos för mottagande av 
nyanlända bör därför till stor del ligga till grund för planering av kommande behov. Denna prognos har dock ett visst 
mått av osäkerhet då behovet av asyl kan komma att snabbt behöva ändras utifrån situationen i världen, politiska 
beslut eller andra yttre faktorer. En beredskap för att kunna hantera snabbt ändrade behov är därför önskvärt. 
Planerat antal anvisningar från Migrationsverket är räknat till 19 stycken under 2022, en minskning från tidigare år. 

Hur hushållets sammansättning ser ut har stor påverkan på antalet lägenheter. Storlek på lägenhet och antal 
lägenheter är beroende av om det är ensamkommande individer, par eller familjer som anvisas till Knivsta. 
Kommunen får i förväg inte information om detta, utan enbart om antal beräknade individer under kommande år. 
Kommunen måste därmed ha en beredskap på olika slags scenarion och även ha flera olika slags lägenheter lediga i 
sitt bestånd. 

Antalet anvisningar från migrationsverket (individer, ej hushåll):

2018: 48 stycken anvisningar
2019: 30 stycken anvisningar
2020: 26 stycken anvisningar
2021: 24 stycken anvisningar
2022: 19 stycken anvisningar
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Bostäder - Bostadssociala kontrakt

Ett bostadssocialt kontrakt är ett tidsbegränsat andrahandskontrakt. Beslut tas enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
efter utredning och bedömning av behov. Hyresperioden ska i dagsläget begränsas till åtta månader, men kan vid 
fortsatt behov förlängas. När ett sådant kontrakt beviljas så upprättas det utan besittningsskydd för 
andrahandshyresgästen. 

Hyresgästen ska under denna perioden arbeta för att hitta andra lösningar då denna insats är tänkt att vara under 
en kortare period fram till dess att behovet av boende kan tillgodoses på annat sätt.

Halvårsskiftet 2021 så har Knivsta Kommun tre stycken lägenheter med bostadssociala kontrakt. Alla dessa är 
hyreslägenheter. Detta är en kraftig minskning sedan 2018.

2018: 25 stycken lägenheter
2019: 12 stycken lägenheter 
2020: 5 stycken lägenheter

Bostäder – Skyddat boende

Knivsta kommun har inget eget skyddat boende, vid behov så köps sådan plats in. Det rör sig om någon enstaka 
placering per år och behovet kommer förmodligen inte att öka nämnvärt kommande år.
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Bostäder - Biståndsenheten

Biståndsenheten har halvårsskiftet 2021, förutom bostäderna med särskild service, fyra stycken lägenheter. Av 
dessa är en bostadsrätt och tre hyresrätter. 

En av lägenheterna är en särskilt anpassad bostad utifrån hyresgästens specifika behov. 

Antalet lägenheter har nästan halverats från föregående år. 2019 så hade biståndsenheten nio stycken lägenheter. 
Ett flertal av de boende har varit bosatta i lägenheterna under längre tid, och minskningen beror till största delen på 
att ett aktivt arbete med att hjälpa hyresgäst att hitta alternativa lösningar eller söka förstahandskontrakt. 

Antalet nya kontrakt har legat på en låg nivå de senaste åren. Biståndsenheten ska i första hand arbeta med behov 
av andra former av boende så som gruppboende eller servicelägenheter, inte genom andrahandskontrakt i ordinarie 
hyreslägenhet/bostadsrättslägenhet. I sådant fall ska detta främst vara i form av särskilt anpassade bostäder.

2019: 9 lägenheter
2020: 5 lägenheter

Knivsta Kommun 372021-11-26



 § 128 Lokalförsörjningsplan socialnämnden  2021-2035 - SN-2021/292-1 Lokalförsörjningsplan socialnämnden  2021-2035 : Lokalförsörjningsplan socialnämnden 2021-2035

Stödboende

Stödboendet har vid halvårsskiftet 2021 14 stycken lägenheter för sin verksamhet. 10 av dessa är bostadsrätter och 
4 stycken hyresrätter. En av bostadsrätterna återlämnas till Lokalförsörjningen för försäljning under hösten 2021.

Stödboende för barn och unga är en placeringsform för barn och unga (16-20 år) som av någon anledning inte kan 
bo med sina vårdnadshavare. Placering sker utifrån individuella behov och efter beslut från socialsekreterare på 
Barn och Unga. Boendet sker i möblerad lägenhet och med stöd från personal som finns tillgänglig dygnet runt. 

Stödboende för vuxna är en placeringsform för vuxna som under trygga former behöver träna och förbereda sig för 
ett självständigt boende och liv. Ansökan görs hos biståndshandläggare på Biståndsenheten eller socialsekreterare 
på Vuxenenheten och beslut tas enligt socialtjänstlagen utifrån individuella behov.

De boende har inget eget kontrakt utan boende i stödboendets lägenheter är en tillfällig behovsstyrd insats. 
Personal hjälper till med stöd och med att på olika sätt förbereda för att klara eget boende när flytt från 
stödboendet sker. På grund av att det inte finns behov av att kunna ta över ett eget kontrakt så har stödboendet en 
högre andel bostadsrätter än övriga verksamheter.  

Stödboendet önskar byta så att de får fler lägenheter som ligger i närheten av deras administrativa lokaler så att de 
hyresgäster som är i behov av nära kontakt även har fysiskt nära till verksamheten.

Behovet av bostäder till stödboendet beräknas de kommande åren varken nämnvärt öka eller minska, 
utan ligga på en ungefärlig nivå som i dagsläget. Detta får dock följas upp under planeringsperioden. 
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Bostäder – Framtida behov

Knivsta Kommun 39

Hur behovet av lägenheter kommer att se ut framöver beror till stor del på antalet anvisningar från 
Migrationsverket, men även på hur behovet i kommunen ser ut i övrigt och vilka individuella behov som finns 
och som uppstår. Det kan vara svårt att framåt uppskatta exakt hur många ansökningar om bostadssociala 
kontrakt eller stödboende som kommer att inkomma och bli beviljade, men fler antal invånare i kommunen kan 
komma att medföra ett ökat behov av lägenheter. Det behöver dock inte vara en direkt korrelation. 
Samhällsutvecklingen i stort, levnadsstandard, politiska beslut och ändrad lagstiftning är också sådana faktorer 
som kan påverka behovet av hjälp med bostad.

Socialtjänstlagen och bosättningslagen är de lagar som i första hand har påverkan av kommunens behov av 
bostäder. För kommande år så behöver kommunen även uppmärksamma eventuella ansvarsförändringar i och 
med bland annat Socialstyrelsens uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att motverka och förbygga 
hemlöshet samt Regeringens uppdrag om att tillsätta en utredning kring ”socialt hållbar bostadsförsörjning” 
(Dir. 2020:53)

Det finns dock goda förutsättningar att täcka kommande behov av bostäder genom tecknande av hyreskontrakt 
då utbudet av hyresrätter till kommunens förfogande beräknas vara fullt tillräckligt. Förvaltningen får under 
planeringsperioden kontinuerligt följa upp och se över utvecklingen kring behov av ytterligare bostäder.
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Särskilt boende för äldre

Kommunal drift
• Estrids gård 

Mejerskansgatan 26

Extern drift
 Vilhelms gård 

Disponentgatan 3

Privat aktörer (ej i drift)
 Villa Ängby 

Förrådsvägen 38A

 Norlandia Stora Alsike 
Brunnbyvägen 48
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Boende med särskild service enligt LSS

Kommunal drift
• Tegelparkens serviceboende 

Klyvargatan 14

Extern drift
 Dadelvägen gruppbostad 

Dadelvägen 15
 Lyckåsen gruppbostad 

Lyckåsvägen 9

Privata aktörer
 Gredelby servicebostad 

Forngravsvägen 2
 Noor gruppbostad 

Solhagsvägen 7

 Attendo Åsgatan 
Åsgatan 93

 St Maria LSS 
Brunnbyvägen

 Hälleby gruppbostad 
Risberga

 Karlsgård LSS 
Karlsgård 34

Knivsta Kommun 412021-11-26
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Lokaler

Sammanställning lokalkostnader

Knivsta Kommun 422021-11-26

Lokal Fastighetsägare Bruttohyra
Intäkter från brukare    
(inklusive moms)

Dadelvägen Gruppbostad Kommunfastigheter 1 366 880 619 262

Lyckåsen Gruppbostad Kommunfastigheter 604 873 401 045

Tegelbrukets LSS - lokal Wåhlin fastigheter 259 054

LSS-servicebostäder Wåhlin fastigheter 1 112 396 1 112 395

Högåsvägen 157 Knivsta kommun 196 527

Vilhelms Gård Rikshem 8 278 177 4 013 087

Estrids Gård Rikshem 12 199 130 5 074 865

Boendestöd Kommunfastigheter 236 981

Råd och Stöd Ängbyv 12, provtagning Kommunfastigheter 57 837

Socialtjänstkontoret (IFO) Kommunfastigheter 2 431 589

Flyktingkorridor, Ängbyvägen Kommunfastigheter 367 000

Fröhuset Kommunfastigheter 456 450

Råd och Stöd Svevia 540 020

Stegen Lydins fastigheter 411 563

Lyckträffen Rikshem 606 322

Daglig verksamhet Kommunfastigheter 1 164 139

Personal kontorsplatser Kommunhuset 920 000

31 208 938
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Lokalförsörjningsplan

Särskilt boende för äldre
Det finns ett stort överskott av platser i särskilt boende genom den etablering av två nya privata äldreboenden 
som skett de senaste åren. Båda dess boenden står tomma idag. Den föreslagna förtätningen  av Estrids och 
Vilhelms boende kommer bidra till ett minskat behov från socialnämnden att köpa platser. Men utifrån en 
prognos om att behovet av platser i särskilt boende ökar med 4 platser per år så kommer förtätningen av 
nuvarande boenden inte på sikt att stoppa ett kommande behov av ytterligare lösningar.

Bedömningen är att Knivsta kommuns behov av platser på särskilt boende i första hand kan lösas genom den 
föreslagna förtätningen av Estrids och Vilhelms gård samt genom upphandling av ramavtal och köp av enstaka 
platser där de två tomma boendena kan komma ifråga. Det innebär att fram till 2035 finns det förmodligen 
inte något behov av nybyggnation. Förvaltningen får dock följa behovet av platser och återkomma till 
nämnden när det behövs ett långsiktigt inriktningsbeslut. När det gäller den långsiktiga planeringen för 
särskilda boenden för äldre är det viktigt att det inte etableras fler boenden än vad som behövs för 
kommunens eget behov av platser.

2021-11-26
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Lokalförsörjningsplan

Vårdcentrum
Region Uppsala har för avsikt att etablera vårdcentrum i Knivsta för ett färdigställande runt 2026-2027. Ett 
vårdcentrum är ett nätverk inom ett geografiskt område med verksamheter från den regionala och 
kommunala primärvården, elevhälsan, socialtjänsten, sjukhusvården och ideell sektor mm. En etablering av ett 
vårdcentrum i Knivsta innebär möjlighet för kommuninvånarna att få tillgång till Effektiv och Nära vård i 
Knivsta där vården kommer närmare patienten.

I stadsutvecklingsstrategin Knivsta 2035 finns ett möjligt läge markerat, se bifogad kartbild. För att säkra 
förutsättningarna och den tillgänglighet som krävs för ett Vårdcentrum kommer det att ske en fortsatt dialog 
om läget med regionen och programkansliet för Effektiv och Nära Vård. I den dialogen är det viktigt att beakta 
att det ska vara lätt för kommuninvånarna att ta sig till ett Vårdcentrum, att placeringen är bra ur ett risk- och 
säkerhetsperspektiv samt att det finns förutsättningar för en detaljplaneläggning av platsen i närtid. 

2021-11-26
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Nuvarande arbetsförslag till möjlig placering av 
Vårdcentrum intill Gredelbyleden

2021-11-26 Knivsta Kommun 45
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Lokalförsörjningsplan

Bostad med särskild service
Behovet av platser på bostad med särskild service enligt LSS i Knivsta kommun beräknas öka med någon eller 
några platser per år. 
Behov av platser på servicebostad täcks de närmsta åren i och med att Tegelparkens servicebostad öppnade 
under 2020, med utökning 2021. Förvaltningen bör dock se över och börja planera inför behov av ny 
servicebostad alternativt utökat antal platser på existerande servicebostad.

Behov av en ny gruppbostad beräknas till 2024, och arbetet kring planering av detta har påbörjats i och med 
socialnämndens beslut och beslut från kommunstyrelsen att inleda ett detaljplanearbete på fastigheten del av 
Särsta 3:1. 

Förvaltningen får fortsatt följa behovet och återkomma till nämnden i frågan när en utökning kommer att 
behövas i form av ytterligare gruppbostad.

Beroende på hur behovet ser ut, och vilka andra möjliga lösningar som kan nyttjas, så beräknas det finnas 
behov av nytt boende med särskild service enligt LSS kring vart tredje år. Detta skulle innebära ett nytt 
gruppboende ungefär var sjätte år och ett nytt serviceboende vart sjätte år. Förvaltningen får löpande under 
perioden se över behov av platser, planera inför utökning av nya boenden samt återkoppla till nämnden.

2021-11-26
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Lokalförsörjningsplan

Administrativa lokaler och övriga lokaler
I arbetet med att effektivisera lokalanvändandet och öka samverkan mellan kommunens enheter har 
kommunledningen beslutat att myndighetsdelen inom Vård- och omsorgskontoret, som idag sitter på 
Ängbyvägen, ska flytta in i Kommunhuset.

Beslutet att flytta in myndighetsdelen inom Vård och Omsorg till Kommunhuset möjliggör andra omflyttningar 
inom Vård och Omsorg.  När myndighetsdelen flyttar från Ängbyvägen till Kommunhuset kommer 
verksamheten inom Råd och Stöd att flytta in i de lokaler som myndighetsdelen lämnar. Det innebär att de 
externa lokalerna inom industriområdet där Råd och Stöd har sin verksamhet idag kan lämnas under hösten 
2022. Lokalomflyttningarna möjliggör även för Vård och Omsorg att lämna några andra mindre kontrakt på 
Ängbyvägen och flytta in i myndighetsdelens nuvarande lokaler.

Den planering som pågår i projektet Effektiv och Nära Vård för ett Vårdcentrum i Knivsta 2026-2027 innebär en 
inriktning mot att nuvarande vårdcentral på Ängbyvägen lokaliseras i ett nybyggt Vårdcentrum. Planeringen 
kan även innebära att verksamheten inom Råd och Stöd, som inledningsvis flyttar till Ängbyvägen, kommer att 
samlokaliseras i ett framtida Vårdcentrum. Utifrån det finns en inriktning mot att lokalerna på Ängbyvägen 
kommer att rivas. Det skulle innebära att den verksamhet inom Vård- och omsorgskontoret som då finns kvar 
på Ängbyvägen, framförallt daglig verksamhet, kommer behöva andra lokaler. 

2021-11-26
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Socialnämnden 

Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor 
till hyresavtal samt andrahandskontrakt. 

 
Förslag till beslut 

1.  Socialnämnden beslutar att teckna tilläggsavtal med Rikshem Samfast AB för att 
genomföra ett projekt för att skapa 14 ytterligare boendelägenheter i lokalerna. 

2. Socialnämnden beslutar om att hyra in Villa Ängby av Vardaga Äldreomsorg AB som 
evakueringslokal. Detta under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om att 
teckna nytt hyresavtal med Rikshem, vilket omskrivs i tilläggsavtalet. 

3. Socialnämnden beslutar att teckna avtalsbilagor 1 och 7 till ett nytt hyreskontrakt med 
Rikshem Samfast Knivsta AB. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden beslutade 15 juni 2021 att ingå avtal med Rikshem Samfast Knivsta AB om 
en förstudie av eventuell ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård (SN-2021/163 § 58).  
Efter genomförd förstudie föreslås nu Socialnämnden att genomföra ombyggnationen och 
därmed tillskapa 14 nya boendelägenheter.  
 
Ombyggnationen innebär att ett ökande behov av särskilt boende för äldre fortsatt kan 
tillgodoses inom Knivsta kommun. De nya lägenheterna tillskapas främst av sällan nyttjade 
gemensamhetsytor och förändringen inverkar inte på hyran eller på utseendet i de nuvarande 
lägenheterna. Under tiden som ombyggnationen pågår kommer samtliga brukare att 
evakueras till Villa Ängby, ett annat särskilt boende som hyrs in i andra hand av Vardaga 
Omsorg Äldreomsorg AB, tillsammans med kommunens ordinarie personal. Den ekonomiska 
konsekvensanalysen visar att ombyggnationen ger socialnämnden möjlighet att framöver 
bedriva mesta möjliga äldreomsorg för sina skattemedel. 
 
 
Bakgrund 
Knivsta kommun har en mycket liten andel äldre, men gruppen över 80 år förväntas växa 
dubbelt så snabbt procentuellt som snittökningen i riket. Socialnämndens ansvarar för två 
särskilda boenden för äldre: Estrids gård med 45 boendelägenheter och 9 korttidsplatser, samt 
Vilhelms gård med 42 boendelägenheter och dagverksamhet. Estrids gård drivs i egen regi 
medan Vilhelms gård drivs av Vardaga AB genom entreprenadavtal med Knivsta kommun.  
Boendena har numera sällan lediga platser och nämnden köper även externa platser utanför 
kommunen. Socialnämnden eftersträvar alltid att så få som möjligt ska behöva flytta ifrån 
kommunen på grund av sitt omvårdnadsbehov och ser också vikten ur ett anhörigperspektiv 
att slippa längre resor för att kunna ha en vardaglig och tät kontakt med den närstående som 
bor på ett särskilt boende.   
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Socialnämnden beslutade 15 juni 2021 att ingå avtal med Rikshem Samfast Knivsta AB (här 
kallat Rikshem) om en förstudie av eventuell ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård för 
att tillskapa 14 nya lägenheter. 
 
 
Förstudiens genomförande 
Förstudien har inneburit många och täta kontakter mellan Rikshem och kommunen i olika 
konstellationer och mellan många olika professioner och funktioner. Kortfattat är här innehållet 
i förstudiens olika delar:  
 
Tillskapande av nya lägenheter 
- Flertalet platsbesök och gemensam bearbetning och ombearbetning av ritningar. 
- Dialog rörande umgängesyta, kök, tvättstuga, medicinrum, sköljutrymmen med mera. 
- Tyngdpunkt på bibehållen funktionalitet av brukarnas gemensamhetsytor. 
 
Evakuering av de boende 
- Inventering av olika alternativ för delvist kvarboende eller full evakuering. 
- Beräkning av tidsplan och dialog med flyttfirma. 
- Platsbesök och dialog med evakueringsboende. 
- Tyngdpunkt på upplevd trygghet för de boende. 
 
Riskbedömning och facklig samverkan 
Riskbedömning på enhetsnivå utifrån tre delar: 1) Evakueringen, 2) Nya lägenheter och 
ändrade utrymmen och 3) Bemanningen. I riskbedömningen har både skyddsombud, 
huvudskyddsombud och facklig representation från Kommunal deltagit. Samverkan har också 
skett på kontorsnivå.  
 
Dialog om kommande avtalsvillkor och kontroll av ekonomi 
I arbetet har förutom delar av Vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp även 
lokalförsörjningschef, förvaltningsekonom och ekonomichef deltagit.  
 
Nya boendelägenheter 
Estrids och Vilhelms gård är byggda med ovanligt stora ytor, vilket möjliggör för kommunen att 
möta ett ökande behov av särskilt boende genom en intern förtätning av fastigheterna. Varje 
lägenhet på Estrids och Vilhelms gård är ca 2 kvadratmeter större än normen i Sverige. Detta 
förändras inte i den planerade ombyggnationen. Därutöver har fastigheterna ovanligt stora 
gemensamhetsrum, där de ytor som idag nyttjas i mycket liten grad kommer att kunna byggas 
om till nya lägenheter. Förstudien har kunnat konkretisera ombyggnationsplaner som tillskapar 
8 nya boendelägenheter på Vilhelms gård och 6 nya på Estrids gård, med fortsatt funktionella 
ytor i övrigt och en god boendemiljö. Nuvarande lägenheter och lägenhetshyror påverkas inte. 
De nya lägenheterna blir likvärdiga de nuvarande.  
 
Förändrad bemanningsmodell 
När de nya lägenheterna är på plats kommer varje avdelning att ha 10 lägenheter, vilket är ett 
vanligt upplägg på nybyggda boenden i Sverige. Det här ger möjlighet till att ha en förändrad 
bemanningsmodell med viss minskad personaltäthet per brukare men med en mindre 
förstärkning av bemanningen på totalen och en modell som är flexibel beroende på vårdtyngd.  
 



 § 129 Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt. - SN-2021/301-1 Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt. : Tjänsteutlåtande - Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt.

Sida 3 av 5 

 
 

 

  

 
Förändrat hyresavtal  
Fastigheterna förändras i en ombyggnation och ett nytt hyresavtal har tagits fram av Rikshem 
och Knivsta kommun som innebär att hyresnivån för kommunen justeras i motsvarande grad 
som hyresintäkterna för de tillskapade lägenheterna. Hyresperioden sätts till 20 år efter färdig 
ombyggnation, vilket innebär att avtalet går ut år 2043 istället för nuvarande avtalsperiod som 
går ut 2031. Hyresavtalet behandlas i ett separat ärende där Kommunstyrelsen är 
beslutsfattande.  
 
Evakuering av de boende 
Under ombyggnationen kommer ingen boende att bo kvar i fastigheterna.  
Kommunen kommer att hyra in Villa Ängby i andrahand under en period av ett år. Villa Ängby 
är ett nybyggt äldreboende som hyrs av Vardaga AB men som inte är i drift. Där finns 
ändamålsenliga lokaler där varje brukare kommer att bo i egen lägenhet på samma sätt som i 
sitt ordinarie boende och med samma personalgrupp som man är van vid från antingen Estrids 
eller Vilhelms gård.  
 
Evakueringsperiod Vilhelms gård planeras till cirka 1 april – mitten av augusti 2022.  
Evakueringsperiod Estrids gård planeras till cirka 1 september – mitten av februari 2023. 
 
Projektkoordinator på deltid kommer att tillsättas från förvaltningen för att samordna hela 
projektet från kommunens sida och vara ett stöd för verksamheterna. 
En flyttfirma kommer att ansvara för att packa, flytta och packa upp såväl brukarnas inventarier 
och tillhörigheter i lägenheterna som verksamhetens möbler i gemensamhets- och 
personalutrymmena. Detta sker cirka en avdelning per dag, vilket innebär att varje brukare 
beräknas få en flyttdag till Villa Ängby och en flyttdag tillbaka igen efter evakueringsperiodens 
slut. Personalförstärkningar kommer att sättas in dagarna innan, under och efter flytten.  
Under hela evakueringsperioden förflyter livet på Villa Ängby på samma sätt som det annars 
hade gjort på antingen Vilhelms gård eller Estrids gård.  
 
I framtagande av den här planeringen har det varit en allra högsta prioritet att upplevelsen är 
trygg för varje boende. Detta kommer att vara avgörande även framöver i varje avvägning 
längs med projektet. Individuella hänsyn kommer att tas utifrån behov och situation.  
 
Delaktighet och kommunikation 
Brukare, anhöriga och medarbetare informerades i april månad om uppstartad dialog mellan 
förvaltning och socialnämnd kring eventuell förstudie, samt att beslut kring detta skulle tas av 
socialnämnden innan sommaren.  
I samband med utskick av denna handling uppdateras informationen till brukare, anhöriga och 
medarbetare med förslag till beslut. Även dialog med kommunala pensionärsrådet har varit 
såväl innan beslut om förstudie som innan utskick av denna handling.  
 
Informations- och dialogträffar för anhöriga och brukare inplaneras till januari och kommer då 
även att inkludera erbjudande om besök på Villa Ängby. Under hela projektet kommer det att 
läggas stor vikt vid en god dialog mellan kommunen, brukare och anhöriga för ett lugnt 
genomförande som stör minsta möjliga i det vanliga livet. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Evakueringskostnader 
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Andrahandshyra av Villa Ängby inklusive vissa driftskostnader och flyttkostnader beräknas 
uppgå till cirka 10,3 miljoner kr. Dessa är inbakade i projektet och tas av Rikshem.  
Därutöver tillkommer utökade kostnader av främst löner i samband med evakueringen på cirka 
1 miljon kr netto för år 2022 och knappt 300 tkr för år 2023. Förvaltningen föreslår att medel 
för 2022 års merkostnader äskas i form av KS medel för förändring och innovation.  
 
Förändrade hyresvillkor  
Den förändrade hyresnivån för kommunen justeras i motsvarande grad som hyresintäkterna 
för de tillskapade lägenheterna. Detta innebär att det uppstår en ökad tomhyreskostnad, som 
är främst kännbar under de första åren innan lägenheterna uppnår högsta möjliga beläggning. 
Detta är medtaget i kalkylen för hela projektet.  
 
Förändrade ekonomiska villkor  
För Vilhelms gård innebär de förändrade förutsättningarna efter ombyggnationen att 
leverantören och kommunen ingår ett tilläggsavtal som sänker ersättningen per brukare på 
samtliga 50 platser. Detta i kombination med att färre platser behöver verkställas i andra 
kommuner (till högre kostnad) medför en nettominskning på ca 3,15 miljoner/år när boendet 
uppnått 95 % beläggning. Vid förnyad LOU-upphandling om några år kommer samma 
prismodell att gälla. 
Även på Estrids gård kommer det att finnas uteblivna kostnader för externt köpta platser, vilket 
i kombination med en förändrad bemanning ger en nettominskning på 3,25 miljoner kr/år vid 
95 % beläggning.  
 
Enligt förvaltningens beräkningar kommer det att ta cirka två och ett halvt år att hämta in de 
tillkommande kostnader som uppstår under evakueringsperioden. Därefter ökar den positiva 
effekten årligen i takt med en högre beläggningsgrad för att från och med år fem ligga på ca 
6,46 miljoner årligen jämfört med om ombyggnationen inte genomförs. Eftersom antalet äldre 
i behov av särskilt boende ökar finns ingen kostnadsminskning på totalen, utan per brukare. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande-2021-11-25 
Tilläggsavtal till hyresavtal nr 7410-KÄB001 
Bilaga 1 (Rumsbeskrivningar och samtliga ritningar) 
Bilaga 7 ”Projektgenomförande” (Ingår i Hyresavtalet) 
”Letter of intent” för andrahandshyresavtal Villa Ängby (inkluderas vid utskick till nämnd 8/12) 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 
 

Catrin Josephson 

Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej X  

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

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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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

3 (23) 
FASTIGHET 

Kv Kantsågen, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Estrids gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

ALLMÄN ORIENTERING 
Estrids och Vilhelms gård är två boenden i Knivsta för äldre i behov av omvårdnad. Boendena invigdes 2011.  
Nu planerar Rikshem en ombyggnad av vård- och omsorgsboendet för att tillskapa flera boenderum. I 
sambanden med denna ombyggnad effektiviseras även flödena i administrativa delarna och storlek och 
deposition av avdelningskök ses över.  
Verksamheten drivs i Estrids gård av Knivsta kommun medan Vilhelms gård drivs av en privat aktör i form av 
Vardaga. 
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

4 (23) 
FASTIGHET 

Kv Kantsågen, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Estrids gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

2008, 3003, 4003 KORRIDOR 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V    
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Se rivningsritning, Undertak rivs varsamt så det kan återanvändas 
Pardörr ska sparas för återmontage i korridorens nya ände. 
 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S      
V Målas 

Kompl utåtgående hörn med trähörnskydd, 
full rumshöjd lika bef, målas 

    

T Bef undertak kompletteras med överblivet 
korridorundertak 

 FB   

Ö Bef pardörr flyttas hit och placeras enl ritn 
Kompl med nya foder lika bef, målas 

 FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

5 (23) 
FASTIGHET 

Kv Kantsågen, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Estrids gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

2012, 3011, 4011 KORRIDOR 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V    
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Se rivningsritning 
 
 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S Kompl utåtgående hörn med trähörnskydd, 

full rumshöjd lika bef, målas 
  vit  

V Målas     
T      
Ö Föreslagen stålpelare brandskyddsmålas 

R60 
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

6 (23) 
FASTIGHET 

Kv Kantsågen, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Estrids gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

2038A, 3038, 4038 RUM 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G Lagas   
S    
V Fasadvägg ommålas 

Betongvägg ommålas 
  

T Bef bjälklag målas   
Ö Beslagning fönster?   
 
 
RIVES 
 
Se rivningsritning, Undertak rivs varsamt så det kan återanvändas på annan plats där komplettering behövs 
Plastmatta rivs. 
 

 

 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
Bärande vägg rivs enl ritning och ersätts med förslagsvis två stålpelare och stålbalk. 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G Plastmatta, Träimitation lika bef     
S Träsockel lika bef, målas   vit  
V Fasadvägg lagas 

Lättväggar målas 
Samtliga utåtgående hörn förses med 
trähörnskydd, full rumshöjd lika bef, målas 

    

T Brandinklädnad av föreslagen ny balk, R60, 
Målas 
Nytt undertak, omfattning enl ritn 

  
 
FB 

  

Ö Ny skåp och pentryinredning enl elevationer  FB   
 Nya dörrar  FB   
 Ny kapphylla enl elevationer 

Ny infälld elc, placeras enl elevationer 
 FB 

FB 
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

7 (23) 
FASTIGHET 

Kv Kantsågen, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Estrids gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

2038B, 3038A, 4038A WC/D 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V    
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Undertak rivs varsamt så det kan återanvändas på annan plats där komplettering behövs 
Plastmatta rivs. 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
Urtag i bjälklag för golvfall vid duschplats. Nytt fall med brunn gjuts. 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G Plastmassagolv, lika bef   Grå, lika bef  
S 100 mm plastmassagolv mjuk övergång, lika 

bef 
  Grå lika bef  

V Kakel enl elevationer 
Vägghylla bakom WC-stol enl elevationer, 
jämför befintliga rum. 

    

T Undertak  FB   
Ö Ny dörr  FB   
 WC/D-inredning enl elevationer 

Föreskriven inredning ska jämföras med 
befintlig, om olikhet ska toalettpappers-
.hållare, tork och tvålhållare väljas lika bef. 

 FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

8 (23) 
FASTIGHET 

Kv Kantsågen, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Estrids gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

2040, 3037, 4037 DAGRUM 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G Lagas   
S    
V ommålas   
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Se rivningsritning, Undertak rivs varsamt så det kan återanvändas på annan plats där komplettering behövs. 
Kakel rivs. Massagolv rivs vid behov. 
Köksinredning enl elevationer 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
Murstensklädd bärande vägg rivs och ersätts av förslagsvis två stålpelare och stålbalk. Dold infästning av föreslagna 
stålpelare och stålbalk. 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G Plastmatta, träimitation lika bef     
S Träsockel lika bef, målas   vit  
V Målas 

Föreslagen stålpelare brandskyddsmålas 
R60 

    

T Lagas lika bef 
Brandinklädnad av föreslagen stålbalk, R60 

    

Ö Nya dörrar  FB   
 Utlämningsdisk återmonteras enl 

elevationer 
 FB   

 Nytt personligt skåp utanför boenderum, 
placeras lika bef skåp 

 FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

9 (23) 
FASTIGHET 

Kv Kantsågen, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Estrids gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

2041, 3040, 4040 KÖK 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V Ommålas   
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Dörrar, Undertak rivs, kakel rivs (även vid tvättställ) 
Kök enl elevationer 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S 100 mm plastmassagolv mjuk övergång, lika 

bef 
  Grå, lika bef  

V Målas 
Kakel enl elevationer 

    

T Nytt undertak  FB   
Ö Nya skjutdörrar  FB   
 Köksutrustning enl elevationer  FB   

 
  



 § 129 Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt. - SN-2021/301-1 Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt. : Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård, Bilaga 1 - rumsbeskrivningar samt ritningar

 
 
 
 
 

RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

10 (23) 
FASTIGHET 

Kv Kantsågen, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Estrids gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

2043, 3042, 4042 DAGRUM 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V Ommålas   
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Enl ritn, Undertak rivs varsamt, så det kan återmonteras. 
 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S Träsockel lika bef, målas     
V Målas 

Utåtgående hörn förses med trähörnskydd, 
full rumshöjd lika bef, målas 

  vit  

T Bef sparas  FB   
Ö Nya dörrar  FB   
 Nytt personligt skåp utanför boenderum, 

placeras lika bef skåp 
 FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

11 (23) 
FASTIGHET 

Kv Kantsågen, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Estrids gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

2044, 3045, 4045 RUM 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G Lagas   
S    
V Betongväggar ommålas 

Fasadvägg ommålas 
  

T Bjälklag målas   
Ö    
 
 
RIVES 
Undertak rivs varsamt så det kan återanvändas på annan plats där komplettering behövs. Plastmatta. 
 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
Bärande vägg rivs och ersätts förslagsvis av två stålpelare och stålbalk.  
Dold infästning av föreslagen stålbalk och stålpelare. 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G Plastmatta, träimitation lika bef     
S Träsockel lika bef, målas   vit  
V Målas 

Föreslagen stålpelare brandskyddsmålas 
R60 
Fasadvägg lagas 
Samtliga utåtgående hörn förses med 
trähörnskydd, full rumshöjd lika bef, målas 

    

T Undertak i omfattning enl ritn 
Inklädnad av föreslagen stålbalk R60 

 FB   

Ö Garderob och pentryinredning enl 
elevationer 

 FB   

 Nya dörrar  FB   
 Kapphylla och infälld elc enl elevationer  FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

12 (23) 
FASTIGHET 

Kv Kantsågen, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Estrids gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

2044A, 3045A, 4045A WC/D 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G Lagas   
S    
V    
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Se rivningsritning, Undertak rivs varsamt så det kan återanvändas på annan plats där komplettering behövs. Vid 
behov rivs plastmassagolv. 
Sköljrumsinredning sparas för återmontage i nytt sköljrum 
Dörr sparas för återmontage, flyttas till rum 266a 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
Urtag i bjälklag för golvfall vid duschplats. Nytt fall med brunn gjuts. 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G Plastmassagolv, lika bef   Grå, lika bef  
S 100 mm plastmassagolv mjuk övergång, lika 

bef 
  Grå lika bef  

V Kakel enl elevationer     
T Undertak  FB   
Ö Bef inredning som flyttas, placeras enl 

elevationer, Hyllor anpassas enl elevationer.  
    

 Ny dörr  FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

13 (23) 
FASTIGHET 

Kv Kantsågen, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Estrids gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

2045 KORRIDOR 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V Ommålas   
T Bef återmonteras och anpassas   
Ö    
 
 
RIVES 
Enl ritn, Undertak rivs varsamt, så det kan återmonteras. 
Pardörr flyttas 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S Kompl med träsockel lika bef, målas   vit  
V Målas 

Kompl utåtgående hörn med trähörnskydd, 
full rumshöjd lika bef, målas 

    

T      
Ö  Bef pardörr återmonteras i nytt läge  FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

14 (23) 
FASTIGHET 

Kv Kantsågen, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Estrids gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

2065, 3062, 4062 STÄD 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V ommålning   
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Enl ritn, 
Bef hyllor och korgar på vägg demonteras och sparas för återmontage, 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S 100 mm plastmassagolv mjuk övergång, lika 

bef. Golv och sockel ska vara vattentätt. 
  Grå lika bef  

V Målas     
T Målas 

(utan undertak) 
    

Ö Bef laminerade sparringhyllor kapas och 
återmonteras. 
Bef korgar på sparringskenor återmonteras 
på ny vägg enl elevationer 

 FB 
 
FB 
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SIGN 

JL 
SID 

15 (23) 
FASTIGHET 

Kv Kantsågen, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Estrids gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

2066, 3063, 4063 PASSAGE 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V Ommålas   
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Enl rivningsritn, Undertak rivs varsamt, så det kan återmonteras. 
 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S Kompl med träsockel lika bef, målas   vit  
V Målas     
T Bef sparas  FB   
Ö Nya dörrar  FB   
 Bef dörr återmonteras till Sköljrum  FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

16 (23) 
FASTIGHET 

Kv Kantsågen, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Estrids gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

2066A, 3063A, 4063A SKÖLJRUM 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V    
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Bef sparringhyllor sparas för återmontage 
Undertak rivs varsamt, så det kan återmonteras. Plastmatta rivs. 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G Plastmassagolv, lika bef   Grå, lika bef  
S 100 mm plastmassagolv mjuk övergång, lika 

bef 
  Grå lika bef  

V Målas 
Kakel enl elevationer 

    

T Nytt undertak  FB   
Ö Bef inredning som flyttas, placeras enl 

elevationer, Hyllor anpassas enl elevationer.  
 FB   

 Bef dörr återmonteras  FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

17 (23) 
FASTIGHET 

Kv Kantsågen, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Estrids gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

2066B, 3063B, 4063B FÖRRÅD 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V Ommålas   
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Bef sparringhyllor sparas för återmontage 
Undertak rivs varsamt, så det kan återmonteras. 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S Kompl med träsockel lika bef, målas   vit  
V Målas     
T Bef undertak återmonteras  FB   
Ö Bef sparringhyllor anpassas i längd till nytt 

förråd 
 FB   

 Ny dörr  FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

18 (23) 
FASTIGHET 

Kv Kantsågen, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Estrids gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

2066C, 3063C, 4063C FRDHYLLOR 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V Ommålas   
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Enl ritn, 
 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G Plastmatta lika bef   Grå lika bef  
S Kompl med träsockel lika bef, målas   vit  
V Målas     
T (Utan undertak)     
Ö  Sparringhyllor på vägg, d=300, 6 st 

laminerade hyllplan 
 FB Vit  

 Nya dörrar  FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

19 (23) 
FASTIGHET 

Kv Kantsågen, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Estrids gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

3044 PASSAGE 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V Ommålas   
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Se rivningsritning, Undertak rivs. Plastmatta rivs. 
Parti och dörr flyttas för återmontage i samma rum 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G Plastmatta, träimitation lika bef     
S Kompl med träsockel lika bef, målas   vit  
V Målas 

Utåtgående hörn förses med trähörnskydd, 
full rumshöjd lika bef, målas 

    

T Nytt undertak, lika korridor  FB   
Ö Bef dörrr och glasparti flyttas hit och 

placeras enl ritn, kompl med nya foder lika 
bef, Målas 

 FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

20 (23) 
FASTIGHET 

Kv Kantsågen, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Estrids gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

3046 KORRIDOR 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V    
T Undertak anpassas   
Ö    
 
 
RIVES 
 
 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S Kompl med träsockel lika bef, målas   vit  
V Målas     
T      
Ö Ny dörr  FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

21 (23) 
FASTIGHET 

Kv Kantsågen, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Estrids gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

3053A FÖRRÅD 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V Ommålas   
T Bjälklag målas   
Ö    
 
 
RIVES 
Undertak rivs varsamt så det kan återanvändas på annan plats där komplettering behövs 
 
 
 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S Kompl med träsockel lika bef, målas   vit  
V Målas     
T Utan undertak     
Ö Sparringhyllor på två väggar, d=400 och en 

vägg d=600 enl ritn, 7 st laminerade hyllplan 
 FB Vit  

 Ny dörr  FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

22 (23) 
FASTIGHET 

Kv Kantsågen, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Estrids gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

3069, 4069 TVÄTTSTUGA 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V Fasadvägg ommålas 

Betongvägg ommålas 
Lättvägg ommålas 

  

T    
Ö    
 
 
RIVES 
Dörr ska sparas för återmontage vid rummets nya entré 
Klinker 
TT och TM demonteras, Luddlåda flyttas, Se elevationer. 
 

 

 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S Kompl med 100 mm plastmassagolv mjuk 

övergång, lika bef 
  Grå lika bef  

V Målas 
Kakel enl elevationer 

    

T      
Ö Handfat, luddlåda, TT och TM enl 

elevationer 
 FB   

 Dörrar återmonteras på ny plats  FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

23 (23) 
FASTIGHET 

Kv Kantsågen, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Estrids gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

 
 

3070, 4070 EXP PERS 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V    
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Enl rivningsritn, Undertak rivs varsamt, så det kan återmonteras. 
Glasparti och dörr flyttas 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S Kompl med träsockel lika bef, målas   vit  
V Målas. 

Utåtgående hörn förses med trähörnskydd, 
full rumshöjd lika bef, målas 

    

T Undertak  FB   
Ö Bef flyttade glasparti och dörr förses med 

nytt foder, målas 
 FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

3 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

ALLMÄN ORIENTERING 
Estrids och Vilhelms gård är två boenden i Knivsta för äldre i behov av omvårdnad. Boendena invigdes 2011.  
Nu planerar Rikshem en ombyggnad av vård- och omsorgsboendet för att tillskapa flera boenderum. I 
sambanden med denna ombyggnad effektiviseras även flödena i administrativa delarna och storlek och 
deposition av avdelningskök ses över.  
Verksamheten drivs i Estrids gård av Knivsta kommun medan Vilhelms gård drivs av en privat aktör i form av 
Vardaga. 
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

4 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

208 EXP 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G Lagas   
S    
V Betongvägg ommålas 

Lättvägg ommålas 
Fasadvägg ommålas 

  

T    
Ö    
 
 
RIVES 
Se rivningsritning, Plastmatta rivs, Undertak rivs varsamt, så det kan återmonteras. 
Övriga delar som ska sparas, se nedan 
WC dörrar ska sparas till nya rummen 212 & 239, enl ritn, All WC inredning i ett WC sparas för montage i rum 239 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G Plastmatta, träimitation lika bef     
S Träsockel lika bef, målas   vit  
V Målas 

Samtliga utåtgående hörn förses med 
trähörnskydd, full rumshöjd lika bef, målas 

  vit 
vit 

 

T Bef undertak återanvänds och kompletteras 
med delar från andra rum 

 FB   

Ö Bef skåpinredning flyttas hit och placeras 
enl ritn 

 FB   

 Bef dörr flyttas hit och placeras enl ritn, 
kompl med nya foder lika bef, Målas 

 FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

5 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

209 RUM 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V Fasadvägg ommålas 

Betongvägg ommålas 
  

T Bef bjälklag målas   
Ö Beslagning fönster?   
 
 
RIVES 
Dörr ska sparas till nya rummet 208, enl ritn 
Se rivningsritning, Plastmatta rivs. Undertak rivs varsamt så det kan återanvändas på annan plats där 
komplettering behövs 
Övriga delar som ska sparas, se nedan 
Skåpinredning sparas för återmontage i rum 208 

 

 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
Bärandevägg rivs enl ritning och ersätts med förslagsvis två stålpelare och stålbalk. 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G Plastmatta, träimitation lika bef     
S Träsockel lika bef, målas   vit  
V Fasadvägg lagas 

Lättväggar målas 
Brandinklädnad av föreslagen stålpelare 
R60, målas 
Samtliga utåtgående hörn förses med 
trähörnskydd, full rumshöjd lika bef, målas 

    

T Brandinklädnad av föreslagen stålbalk, R60 
Nytt undertak, omfattning enl ritn 

  
FB 

  

Ö Ny skåp och pentryinredning enl elevationer  FB   
 Nya dörrar  FB   
 Ny kapphylla enl elevationer 

Ny infälld elc, placeras enl elevationer 
 FB 

FB 
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

6 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

210 WC/D 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V    
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Plastmatta rivs.  
Undertak rivs varsamt så det kan återanvändas på annan plats där komplettering behövs 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
Urtag i bjälklag för golvfall vid duschplats. Nytt fall med brunn gjuts. 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G Plastmassagolv lika bef   Grå lika bef  
S 100 mm plastmassagolv mjuk övergång, lika 

bef 
  Grå lika bef  

V Kakel enl elevationer 
Vägghylla bakom WC-stol enl elevationer, 
jämför befintliga rum. 

    

T Undertak  FB   
Ö Ny dörr  FB   
 WC/D-inredning enl elevationer 

Föreskriven inredning ska jämföras med 
befintlig, om olikhet ska toalettpappers-
.hållare, tork och tvålhållare väljas lika bef. 

 FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

7 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

212, 312, 412 FÖRRÅD 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V ommålas   
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Glasparti enl ritn 
 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S Träsockel lika bef, målas   vit  
V Målas     
T      
Ö Bef dörr flyttas hit och placeras enl ritn, 

kompl med nya foder, lika bef, målas 
 FB  

vit 
 

 Sparringhyllor på vägg, d=400, 6 st 
laminerade hyllplan 

 FB vit  

 
  



 § 129 Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt. - SN-2021/301-1 Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt. : Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård, Bilaga 1 - rumsbeskrivningar samt ritningar

 
 
 
 
 

RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

8 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

214, 314, 414 KORRIDOR 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V    
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Enl ritn, Undertak rivs varsamt, så det kan återmonteras. 
 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S Kompl av träsockel lika bef, målas   Vit  
V Kompl utåtgående hörn med trähörnskydd, 

full rumshöjd lika bef, målas 
  vit  

T      
Ö Nytt personligt skåp utanför boenderum, 

placeras lika bef skåp 
 FB   

      
 
  



 § 129 Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt. - SN-2021/301-1 Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt. : Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård, Bilaga 1 - rumsbeskrivningar samt ritningar

 
 
 
 
 

RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

9 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

219, 317, 358, 417, 458 PASSAGE 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V Ommålas   
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Enl ritn, Undertak rivs varsamt, så det kan återmonteras. 
 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S Kompl av träsockel lika bef, målas   vit  
V Målas     
T Bef undertak återmonteras och anpassas  FB   
Ö Nya dörrar  FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

10 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

219A, 317A, 358B, 417A, 458B FÖRRÅD 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V Ommålas   
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Bef sparringhyllor sparas för återmontage 
 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S Kompl av träsockel lika bef, målas   vit  
V Målas   vit  
T Bef undertak återmonteras  FB   
Ö Bef sparringhyllor anpassas i längd till nytt 

förråd 
 FB   

 Ny dörr  FB   
 
  



 § 129 Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt. - SN-2021/301-1 Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt. : Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård, Bilaga 1 - rumsbeskrivningar samt ritningar

 
 
 
 
 

RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

11 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

219B, 317B, 358A, 417B, 458A SKÖLJRUM 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V    
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Bef sparringhyllor sparas för återmontage 
Undertak rivs varsamt, så det kan återmonteras på annan plats. Plastmatta rivs. 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G Plastmassagolv lika bef   Grå lika bef  
S 100 mm plastmassagolv mjuk övergång, lika 

bef 
  Grå lika bef  

V Målas 
Kakel enl elevationer 

    

T Nytt undertak  FB   
Ö Bef inredning som flyttas, placeras enl 

elevationer, Hyllor anpassas enl elevationer.  
 FB   

 Ny dörr  FB   
 
  



 § 129 Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt. - SN-2021/301-1 Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt. : Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård, Bilaga 1 - rumsbeskrivningar samt ritningar

 
 
 
 
 

RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

12 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

219C, 317C, 358C, 417C, 458C FRDHYLLOR 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V Ommålas   
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Enl ritn 
 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G Plastmatta lika Passage   Grå lika bef  
S Kompl av träsockel lika bef, målas   vit  
V Målas     
T (utan undertak)     
Ö  Sparringhyllor på vägg, d=300, 6 st 

laminerade hyllplan 
 FB Vit  

 Nya dörrar  FB   
      

 
 
  



 § 129 Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt. - SN-2021/301-1 Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt. : Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård, Bilaga 1 - rumsbeskrivningar samt ritningar

 
 
 
 
 

RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

13 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

220, 318, 357, 418, 457 STÄD 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V Ommålas   
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Enl ritn, 
Bef hyllor och korgar på vägg demonteras och sparas för återmontage, 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S 100 mm plastmassagolv mjuk övergång, lika 

bef, Massan sammansmälta med bef golv. 
Ingen fukt får gå igenom färdigt massa golv 
och sockel. 

  Grå lika bef  

V Målas     
T Målas 

(Ej undertak) 
    

Ö Laminerade sparringhyllor kapas och 
återmonteras. 
Korgar på sparringskenor återmonteras på 
ny vägg enl elevationer 

 FB 
 
FB 

  

      
      

 
 
 
  



 § 129 Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt. - SN-2021/301-1 Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt. : Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård, Bilaga 1 - rumsbeskrivningar samt ritningar

 
 
 
 
 

RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

14 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

 

221, 319, 419 KORRIDOR 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V Lagningsmålning   
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Demontera gardinstång för återmontering enl nedan 
 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S      
V      
T      
Ö Montage av gardinstång i höjd med 

fönsterspröjs 
 FB   

      
      

  



 § 129 Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt. - SN-2021/301-1 Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt. : Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård, Bilaga 1 - rumsbeskrivningar samt ritningar

 
 
 
 
 

RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

15 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

235, 333, 433 RUM 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V Fasadvägg ommålas 

Betongvägg ommålas 
  

T Bef bjälklag målas   
Ö    
 
 
RIVES 
 
Se rivningsritning, Undertak rivs varsamt så det kan återanvändas på annan plats där komplettering behövs. 
Plastmatta rivs, vid behov även plastmassagolv. 
Sköljrumsinredning sparas för återmontage i rum 219b. 

 

STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
Bärande vägg rivs enl ritning och ersätts förslagsvis med två stålpelare och stålbalk. 
Urtag i bjälklag för golvfall vid duschplats. Nytt fall med brunn gjuts. 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G Plastmatta, träimitation lika bef     
S Kompl av träsockel lika bef, målas   vit  
V Fasadvägg lagas 

Lättväggar målas 
Föreslagen stålpelare brandskyddsmålas, 
R60 
Samtliga utåtgående hörn förses med 
trähörnskydd, full rumshöjd lika bef, målas 

    

T Brandinklädnad av föreslagen balk, R60 
Nytt undertak, omfattning enl ritn 

  
FB 

  

Ö Ny skåp och pentryinredning enl elevationer  FB   
 Nya dörrar  FB   
 Ny kapphylla enl elevationer 

Ny infälld elc, placeras enl elevationer 
 FB 

FB 
  

 
 
  



 § 129 Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt. - SN-2021/301-1 Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt. : Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård, Bilaga 1 - rumsbeskrivningar samt ritningar

 
 
 
 
 

RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

16 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

235A, 333A, 433A WC/D 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V    
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Se rivningsritning, Undertak rivs varsamt så det kan återanvändas på annan plats där komplettering behövs 
Sköljrumsinredning sparas för återmontage i rum 219b. 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
Urtag i bjälklag för golvfall vid duschplats. Nytt fall med brunn gjuts. 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G Plastmassagolv lika bef   Grå lika bef  
S 100 mm plastmassagolv mjuk övergång, lika 

bef 
  Grå lika bef  

V Kakel enl elevationer 
Vägghylla bakom WC-stol enl elevationer, 
jämför befintliga rum. 

    

T Undertak  FB   
Ö Ny dörr  FB   
 WC/D-inredning enl elevationer 

Föreskriven inredning ska jämföras med 
befintlig, om olikhet ska toalettpappers-
.hållare, tork och tvålhållare väljas lika bef. 

 FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

17 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

236 DAGRUM 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V    
T Bef undertak anpassas   
Ö    
 
 
RIVES 
Se rivningsritning, Undertak rivs varsamt så det kan återanvändas på annan plats där komplettering behövs. 
Massagolv rivs om behov föreligger. 
Utlämningsdisk sparas för återmontage 
Köksinredning sparas 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
Murstensklädd bärande vägg rivs enl ritning och ersätts förslagsvis med två stålpelare. 
Urtag i bjälklag för dold infästning av föreslagen stålpelare. 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G Plastmatta, träimitation lika bef     
S Kompl av träsockel lika bef, målas   vit  
V Målas 

Föreslagen stålpelare brandskyddsmålas 
R60 

    

T Föreslagen stålbalk brandskyddas, R60. 
Inklädnad med uk 2600 öfg, inklädnaden 
fortsätter som fast undertak mot kök enl 
ritn, målas (INFÄLLD BELYSNING) 

    

Ö Bef utlämningsdisk monteras enl 
elevationer 

 FB   

 Skjutdörr enl elevationer, kök  FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

18 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

237 TILLAGNINGSKÖK 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V Ommålas   
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Se rivningsritning, Undertak rivs 
Köksinredning sparas 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S 100 mm plastmassagolv mjuk övergång, lika 

bef 
  Grå lika bef  

V Målas 
Kakel enl elevationer 
Utåtgående hörn förses med trähörnskydd, 
full rumshöjd lika bef, målas 

    

T Nytt undertak  FB   
Ö Köksinredning, (nytt och bef) monteras enl 

elevationer 
 FB   

 Skjutdörr enl elevationer  FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

19 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

239, 335, 435 WC 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V Ommålas   
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Se rivningsritning, Undertak rivs 
Köksinredning sparas 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G Plastmassagolv   Grå lika bef  
S 100 mm plastmassagolv mjuk övergång, lika 

bef 
  Grå lika bef  

V Målas 
Kakel vid handfat 

    

T Nytt undertak  FB   
Ö Bef dörr flyttas hit och placeras enl ritn, 

kompl med nya foder, lika bef, målas 
 FB   

 Bef WC inredning återmonteras  FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

20 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

240 TVÄTTSTUGA 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V Lagningsmålning   
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Se rivningsritning, Undertak rivs varsamt så det kan återanvändas på annan plats där komplettering behövs 
Mangel flyttas till frd i samråd med brukarna. 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S 100 mm plastmassagolv mjuk övergång, lika 

bef 
  Grå lika bef  

V Målas 
Samtliga utåtgående hörn förses med 
trähörnskydd, full rumshöjd lika bef, målas 

    

T Undertak anpassas  FB   
Ö Ny inredning enl elevationer  FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

21 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

307, 407 EXP 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G Lagning efter WC   
S    
V Betonvägg ommålas 

Lättvägg ommålas 
Fasadvägg ommålas 

  

T    
Ö    
 
 
RIVES 
Se rivningsritning, Undertak rivs varsamt, så det kan återmonteras. 
Övriga delar som ska sparas, se nedan 
WC dörrar ska sparas till nya rummen 307, 308, 407 & 408, enl ritn, All WC inredning i två WC sparas för montage i 
rum 335 & 435 
All tvättstugeinredning, utom TT och TM sparas för återmontag enl elevationer. Mangel flyttas till frd i samråd med 
brukarna 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G Plastmatta, träimitation lika bef     
S Kompl av träsockel lika bef, målas   vit  
V Målas 

Samtliga utåtgående hörn förses med 
trähörnskydd, full rumshöjd lika bef, målas 

    

T Bef undertak återanvänds och kompletteras 
med delar från andra rum 

 FB   

Ö Bef skåpinredning flyttas hit och placeras 
enl ritn 

 FB   

 Bef dörr flyttas hit och placeras enl ritn, 
kompl med nya foder, lika bef, målas 

 FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

22 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

308, 408 RUM 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V Fasadvägg ommålas 

Betongvägg ommålas 
  

T Nytt bjälklag målas   
Ö Beslagning fönster?   
 
 
RIVES 
Dörr ska sparas till nya rummen Exp 307 och 407, enl ritn 
Se rivningsritning, Undertak rivs varsamt så det kan återanvändas på annan plats där komplettering behövs. 
Golvmatta rivs. 
Övriga delar som ska sparas, se nedan 
Skåpinredning sparas för återmontage i rum 307 och 407 

 

 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
Bärande vägg rivs enl ritning och ersätts förslagsvis med två stålpelare och balk. 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G Plastmatta, träimitation lika bef     
S Kompl av träsockel lika bef, målas   vit  
V Fasadvägg lagas 

Lättväggar målas 
Brandinklädnad av föreslagen stålpelare 
R60, målas 
Samtliga utåtgående hörn förses med 
trähörnskydd, full rumshöjd lika bef, målas 

    

T Brandinklädnad av föreslagen stålbalk, R60 
Nytt undertak, omfattning enl ritn 

  
FB 

  

Ö Ny skåp och pentryinredning enl elevationer  FB   
 Nya dörrar  FB   
 Ny kapphylla enl elevationer 

Ny infälld elc, placeras enl elevationer 
 FB 

FB 
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

23 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

 
 

309, 409 WC/D 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V    
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Undertak rivs varsamt så det kan återanvändas på annan plats där komplettering behövs. Golvmatta rivs. 
 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
Urtag i bjälklag för golvfall vid duschplats. Nytt fall med brunn gjuts. 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G Plastmassagolv   Grå lika bef  
S 100 mm plastmassagolv mjuk övergång, lika 

bef 
  Grå lika bef  

V Kakel enl elevationer 
Vägghylla bakom WC-stol enl elevationer, 
jämför befintliga rum. 

    

T Undertak  FB   
Ö Ny dörr  FB   
 WC/D-inredning enl elevationer 

Föreskriven inredning ska jämföras med 
befintlig, om olikhet ska toalettpappers-
.hållare, tork och tvålhållare väljas lika bef. 

 FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

24 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

334, 434 DAGRUM 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V    
T Bef undertak anpassas   
Ö    
 
 
RIVES 
Se rivningsritning, Undertak rivs varsamt så det kan återanvändas på annan plats där komplettering behövs 
 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S Kompl av träsockel lika bef, målas   vit  
V Målas     
T      
Ö Skjutdörr enl elevationer, kök  FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

25 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

336, 436 TVÄTTSTUGA 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V Ommålning   
T    
Ö Bef inredning återmonteras enl elevationer   
 
 
RIVES 
Se rivningsritning, Undertak rivs – OBS! Tvättställ med tillhörande sparas. Kakel rivs. 
 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S 100 mm plastmassagolv mjuk övergång, lika 

bef. Golv och sockel utförs vattentätt. 
  Grå lika bef  

V Målas     
T Undertak  FB   
Ö Ny inredning enl elevationer  FB   
 Bef dörr återmonteras, kompl med nytt 

foder, målas 
 FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

26 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

337, 437 TILLAGNINGSKÖK 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V Ommålas   
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Se rivningsritning, Undertak rivs, Kakel rivs, dörrar mot dagrum demonteras 
Köksinredning enl elevationer 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S 100 mm plastmassagolv mjuk övergång, lika 

bef. Golv och sockel utförs vattentätt. 
  Grå lika bef  

V Målas 
Kakel enl elevationer 

    

T Nytt undertak  FB   
Ö Köksinredning (nytt och bef) monteras enl 

elevationer 
 FB   

 Skjutdörr enl elevationer, kök  FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

27 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

 

338, 438 KORRIDOR 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V Lagningsmålning   
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Se rivningsritning, Undertak rivs varsamt så det kan återmonteras 
 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S Kompl av träsockel lika bef, målas   vit  
V Målas 

Utåtgående hörn förses med trähörnskydd, 
full rumshöjd lika bef, målas 

    

T      
Ö      
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

28 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

340, 440 DAGRUM 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V    
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Dörr till Kök 
 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G      
S Kompl av träsockel lika bef, målas   vit  
V Målas     
T      
Ö Nytt personligt skåp utanför boenderum, 

placeras lika bef skåp 
 FB   

 Ny dörr  FB   
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

29 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

341, 441 RUM 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V Fasadvägg ommålas 

Betongvägg ommålas 
  

T Bef bjälklag målas   
Ö Beslagning fönster?   
 
 
RIVES 
 
Se rivningsritning, Undertak rivs varsamt så det kan återanvändas på annan plats där komplettering behövs. 
Plastmatta rivs, även massagolv om behov föreligger. 
Övriga delar som ska sparas, se nedan 
Sköljrumsinredning sparas för återmontage i nytt Sköljrum enl elevationer 

 

 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
Bärande vägg rivs enl ritning och ersätts förslagsvis med två stålpelare och stål. 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G Plastmatta, Träimitation lika bef     
S Kompl av träsockel lika bef, målas   vit  
V Fasadvägg lagas 

Lättväggar målas 
Samtliga utåtgående hörn förses med 
trähörnskydd, full rumshöjd lika bef, målas 

    

T Brandinklädnad av föreslagen stålbalk, R60 
Nytt undertak, omfattning enl ritn 

  
FB 

  

Ö Ny skåp och pentryinredning enl elevationer  FB   
 Nya dörrar  FB   
 Ny kapphylla enl elevationer 

Ny infälld elc, placeras enl elevationer 
 FB 

FB 
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RUMSBESKRIVNING 
SIGN 

JL 
SID 

30 (30) 
FASTIGHET 

Kv Brädgården, Knivsta 
UPPDRAG NR. 

21-023 
Vilhelms gård 

DATUM 

2021-11-19 
 STATUS 

Granskningshandling 
 

 

342, 442 WC/D 
Rev.  

 
 
 
BEFINTLIGT KULÖR, ANMÄRKNING REV 

G    
S    
V    
T    
Ö    
 
 
RIVES 
Se rivningsritning, Undertak rivs varsamt så det kan återanvändas på annan plats där komplettering behövs. 
Plastmatta rivs, även massagolv om behov föreligger. 
Sköljrumsinredning sparas för återmontage i nytt Sköljrum 
STOMKOMPLETTERINGAR/HÅLTAGNING 
Urtag i bjälklag för golvfall vid duschplats. Nytt fall med brunn gjuts. 
 
NYTT KOD MÅLNING KULÖR, GLANS, ANMÄRKNING REV 

G Plastmassagolv   Grå lika bef  
S 100 mm plastmassagolv mjuk övergång, lika 

bef 
  Grå lika bef  

V Kakel enl elevationer 
Vägghylla bakom WC-stol enl elevationer, 
jämför befintliga rum. 

    

T Undertak  FB   
Ö Ny dörr  FB   
 WC/D-inredning enl elevationer 

Föreskriven inredning ska jämföras med 
befintlig, om olikhet ska toalettpappers-
.hållare, tork och tvålhållare väljas lika bef. 

 FB   
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Tilläggsavtal till hyresavtal nr 7410-KÄB001 

Detta tilläggsavtal (”Tilläggsavtalet”) har träffats mellan; 

i) Rikshem Samfast Knivsta AB, org.nr 556859-2231 (”Hyresvärden”); och 

ii) Knivsta kommun, org.nr 212000-3013 (”Hyresgästen”). 

1.  Bakgrund 

1.1  Enligt hyresavtal med kontraktsnummer 7410—KÄB001, jämte tilläggsavtal, (”Hyresavtalet”) 

hyr Hyresgästen lokaler för vård- och omsorgsboende för äldre. Hyresavtalet löper med en 

hyrestid till och med 2031-12-31. Hyresvärden har påbörjat ett projektarbete som syftar till att 

tillskapa ytterligare boendelägenheter inom lokalerna (”Projektet”). Projektet ska genomföras 

i två etapper och beräknas påbörjas i april 2022. 

1.2 Parterna är överens om att ingå ett nytt hyresavtal avseende lokalerna (”Nya Hyresavtalet”). 

Det Nya Hyresavtalet ska börja att löpa när Projektet är färdigställt, preliminärt  2023-03-15. 

1.3 Mot ovanstående bakgrund har parterna ingått följande överenskommelse. 

2. Överenskommelse 

2.1  Parterna är överens om att Hyresavtalet - oberoende av vad som anges om hyres- och 

uppsägningstider i Hyresavtalet - upphör att gälla automatiskt, d.v.s. utan föregående 

uppsägning, den dag då hyrestiden enligt Nya Hyresavtalet börjar löpa (”Upphörandedagen”).  

2.3 I övrigt löper Hyresavtalet på oförändrade villkor fram till och med Upphörandedagen. Härav 

följer bland annat att Hyresgästen är skyldig att betala hyra och övriga ersättningar enligt 

Hyresavtalet fram till Upphörandedagen.  

2.4 Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyra, skadestånd eller annan ersättning till följd av 

Projektet. Hyresgästen har dock rätt till ersättning för evakuerings- och flyttkostnader m.m. 

enligt bilaga 7, projektgenomförande, till Nya Hyresavtalet.  

2.5 Tilläggsavtalet är villkorat av att Nya Hyresavtalet ingås och att villkoren om ömsesidiga beslut 

för godkännande m.m. enligt punkten 20 i de särskilda bestämmelserna till Nya Hyresavtalet 

uppfylls. 

_____________________________ 

Signatursida följer 
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1. Hyresvärd Namn:

Rikshem Samfast Knivsta AB
Personnr/orgnr:

556859-2231

2. Hyresgäst Namn:

Knivsta kommun
Personnr/orgnr:

212000-3013

Aviseringsadress:

Lokalförsörjningen, Ansvar 700, 741 75 Knivsta 

3. Lokalens adress
m.m

Kommun:

Knivsta
Fastighetsbeteckning:

Gredelby 7:91

Gata:

Disponentgatan 3, Mejerskans gata 26
Trappor/hus: Lokalens nr:

4. Lokalens
användning

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

Vård- och omsorgsboende för äldre 

 Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Bilaga: 3

5. Hyrestid Från och med den:

Se bilaga 3
Till och med den:

Se bilaga 3

6. Uppsägningstid/
Förlängningstid

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 18  månader före den avtalade hyrestidens utgång. 

I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med  3  år   månader 

7. Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick.

 En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

Bilaga: 

8. Lokalens storlek
och omfattning

Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2

Vårdboende 11 441 BRA

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.

 Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). Bilaga: 1, x

 Tillfart för bil för i-
och urlastning

 Plats för
skylt

 Plats för skyltskåp/
automat

 Parkeringsplats(er) 

för  bil(ar)

 Garageplats(er) 

för 19  bil(ar)
 

9. Inredning Lokalen uthyrs

 utan särskild för verksamheten avsedd inredning  med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Bilaga: 

10. Underhåll 

Allmänna och
gemensamma
utrymmen

 Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för
verksamheten.

 Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.

 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 4

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga Bilaga: 4

11. Ledningar för
telefoni och data-
kommunikation

 Hyresvärden  Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

 Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Bilaga: 

Sid 1 ( 4 )
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12. Skyltar,
markiser m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

 Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga: 

13. Hyra Kronor 20 465 570  per år exklusive nedan markerade tillägg 

14. Index  Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 2

15. Fastighetsskatt  Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.  Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga: 3

16.
Driftskostnader Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer

 El  VA  Värme  Varmvatten  Kyla  Ventilation

Betalning:

El  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

VA  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Värme  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Varmvatten  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Kyla  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Ventilation  Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

17. Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

 hyresvärden  hyresgästen

18. Avfalls-
hantering

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: 

 Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen 
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

 Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses 

vara  procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till  kronor per år.

 Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.

 Särskild reglering enligt bilaga Bilaga: 

19. Snöröjning och
sandning

 ingår i hyran  ombesörjs och bekostas av hyresgästen  annan reglering enligt bilaga Bilaga: 

20. Oförutsedda
kostnader

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta om, eller 
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningen för fastigheten. 

Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara 100  procent. 

Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran. 

Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt
nedanstående regler om hyrans betalning.
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21. Mervärdesskatt
(moms) 

Hyresgästens
momsplikt

Hyresvärdens
momsplikt

Se bilaga 3

 Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
 Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

 Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
gällande moms.
 Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

22. Hyrans
betalning

Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr:

 kalendermånads början  kalenderkvartals början genom insättning på Enligt avi Enligt avi

23. Ränta, betal-
ningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

24. Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.

 Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
 Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.

Bilaga: 3

25. Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

 För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga: 

 Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga: 

26. Revisions-
besiktningar

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om
hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.

27. Tillgänglighet
till vissa utrymmen

Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.

28. PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt
reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med
motsvarande belopp.

29. Brandskydd  Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul. Bilaga: 5

30.
Myndighetskrav
m.m.

 Hyresvärden

 Hyresgästen

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

31. Ombyggnads-
och
ändringsarbete

Byggvaru-
deklaration

Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i
övrigt. 

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt. 

Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga. Bilaga: 

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som ska tillföras lokalen.
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32. Säkerhet Hyresgästen ska till hyresvärden senast den  lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

 borgen ställd av  bankgaranti intill ett belopp om  annan säkerhet i form av Bilaga: 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.

33. Försäkringar Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för
den egna verksamheten.

 Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga. Bilaga: 

34. Yttre åverkan  Hyresvärden  Hyresgästen

ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar
som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

35. Låsanordningar  Hyresvärden  Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.

36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

 Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga: 

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

37. Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

38. Hantering av
personuppgifter

 Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga: 6

39. Särskilda
bestämmelser

Ritningar, rumsbeskrivning Bilaga: 1

Indexklausul Bilaga: 2

Särskilda bestämmelser Bilaga: 3

Gränsdragningslista Bilaga: 4

Brandskyddsklausul, Gränsdragningslista brand Bilaga: 5, 5.1

Personuppgiftsklausul Bilaga: 6

Projektgenomförande Bilaga: 7

40. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.

Ort/datum:

Uppsala 2021-
Ort/datum:

Knivsta 2021-

Hyresvärdens namn:

Rikshem Samfast Knivsta AB
Hyresgästens namn:

Knivsta kommun

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Sid 4 ( 4 )

Nr: 7410-KÄB001-01

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds.
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INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor  ska  %  

eller  kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex 

 (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent av bashyran enligt nedanstående grunder.

- För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1 - 30/6 anses bashyran
 anpassad till indextalet för oktober månad året innan.

- För hyresavtalet som börjar löpa någon gång under tiden 1/7 - 31/12 anses bashyran i
 stället anpassad till indextalet för oktober månad under samma tid.

- Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal
 såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet bastal,

nämligen indextalet för oktober månad år  .

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed
indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid
hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. 

Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet.

Hyresändringen sker alltid fr o m den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning.

På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärd: Hyresgäst:

Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Hyresvärdens egna noteringar om bastal:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 6E upprättat 1999 i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Reviderat 2002 och
2011. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 2

7410-KÄB001-01 Gredelby 7:91

Rikshem Samfast Knivsta AB 556859-2231

Knivsta kommun 212000-3013

20 465 570 100

2022

Uppsala 2021- Knivsta 2021-

Rikshem Samfast Knivsta AB Knivsta kommun
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INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Anvisningar till Indexklausul för lokal

Bashyra
Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet ska utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom

exempelvis hyrans i kr/m2 och år samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen mm).

Bastalet
Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år
(se bestämmelserna på sidan 1).
 
Jämförelse mellan indextalen sker så snart årets oktoberindex blir känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november.

Beräkning av tillägget
1) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet.
2) Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet.
3) Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran.

Exempel

Beräkning av hyrestillägg för år 2002
 
Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999,  somär 259,7 (bastalet). Oktoberindex för år 2001 är 269,1.

1 . Beräkna skillnaden mellan indextalet 269,1 och 259,7. Skillnaden är positiv och uppgår 9,4.
2. Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 000 kr. Resultatet blir 3 619,56 kr ochutgör hyrestillägget för år
     2002 enligt klausulen.

Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex 262,0 (oktoberindex år 2000 var 262,6).
 
Skillnaden mellan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande blivit positiv och uppgått till 2,3. Kvoten mellan 2,3 och bastalet 259,7, multiplicerad
med bashyran 100 000 kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,63 kr. Den sammalagda hyran hade dock blivit lägre än för år 2001.

Alternativ B: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än bastalet 259,7 t ex 259,5.
 
Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyrestillägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla.

Bilaga nr: 2 
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     Bilaga 3 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

Bilaga 3 till hyresavtal nr 7410-KÄB001-01 (”Hyresavtalet”) mellan Rikshem Samfast Knivsta AB, org. 

nr 556859-2231 (”Hyresvärden”) och Knivsta kommun, org. nr 212000-3013 (”Hyresgästen”). 

Hyresvärden och Hyresgästen kallas nedan gemensamt för ”Parterna” och enskilt för ”Part”. 

1. BAKGRUND 

Hyresvärden äger fastigheten Knivsta Gredelby 7:91 (”Fastigheten”). Hyresgästen hyr enligt 

hyresavtal, nr 7410-KÄB001, daterat 2011-09-06, jämte tilläggsavtal, lokaler för vård- och 

omsorgsboende av Hyresvärden inom Fastigheten (”Befintliga Hyresavtalet”).  

Hyresvärden har påbörjat ett projektarbete som syftar till att tillskapa ytterligare boendelägenheter 

inom lokalerna (”Projektet”). Projektet genomförs i två etapper (en byggnad i taget). Projektet 

beräknas påbörjas i april 2022 och vara färdigställt 2023-02-28.  

Genom detta Hyresavtal inklusive bilagor förbinder sig Hyresvärden att hyra ut och Hyresgästen att 

hyra lokalerna (”Lokalen” ) till de villkor som framgår av Hyresavtalet.   

Det antecknas att Parterna, samtidigt med Hyresavtalet, ingått ett separat tilläggsavtal till Befintliga 

Hyresavtalet . Befintliga Hyresavtalet upphör att gälla den dag då hyrestiden enligt Hyresavtalet 

börjar gälla (se punkten 6 nedan).  

2. SAMARBETSFORMER - GENOMFÖRANDE 

Parterna har i bilaga 7, Projektgenomförande, träffat en överenskommelse avseende Hyresvärdens 

och Hyresgästens samarbete och mellanhavanden i övrigt avseende Projektet.  

3. HYRESOBJEKTETS OMFATTNING 

Lokalens area uppgår till cirka 11 441 kvm BRA.   

I förhyrningen ingår även rätt att nyttja tomtmark intill Lokalen för utevistelse för personal och 

boende samt 19 garageplatser inom byggnaden Estrids gård. 

4. UTFORMNING OCH SKICK 

Hyresvärden tillhandahåller Lokalen, om Parterna inte skriftligen överenskommit om annat, i det 

skick och med den utformning som framgår av ritningar och teknisk- och rumsbeskrivning, se 

bilagorna 1-X [kompletteras inför undertecknande]. 

Hyresgästen är medveten om och accepterar att Lokalen vid hyrestidens början på grund av 

besiktningsanmärkningar vid godkänd slutbesiktning, inte har sådant skick som framgår av ovan 
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föregående stycke. Hyresvärden ska prioritera åtgärdandet av sådana kvarvarande arbeten och 

åtgärda dem med skyndsamhet. Åtgärderna ska vara slutförda senast 12 veckor efter Tillträdesdagen 

för det fall omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat. Hyresvärden ska samråda med 

Hyresgästen angående arbetenas utförande i syfte att minimera störningar i Hyresgästens 

verksamhet.  

5. ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL 

Hyresobjektet uthyrs för att användas som vård- och omsorgsboende och därmed jämförlig 

verksamhet, exempelvis lokaler för hemtjänst.  

Det är av synnerlig vikt för Hyresvärden att Lokalen används för angivet ändamål.  

6. HYRESTID, TILLRÄDE M.M. 

Hyrestiden löper från och med den dag Projektets båda etapper färdigställts och Lokalen är 

inflyttningsklar (”Tillträdesdagen”) enligt nästa mening till och med det månadsskifte som inträffar 

närmast efter tjugo (20) år därefter. Lokalen ska anses inflyttningsklar från och med den dag 

Hyresobjektet får tas i bruk i enlighet med slutbesked, interimistiskt slutbesked eller annat 

motsvarande beslut enligt Plan- och bygglagen (2010:900). För det fall sådant beslut inte krävs för att 

Hyresobjektet ska få tas i bruk infaller Tillträdesdagen istället den dag då Hyresvärden meddelar att 

Lokalen är tillgängligt för tillträde.  

Parternas målsättning är att Tillträdesdagen ska infalla preliminärt omkring 2023-03-15. Parterna åtar 

sig att gemensamt och var för sig verka för att tillträde kan ske så snart som möjligt i anslutning till 

angivet datum. Parterna är dock införstådda med att Tillträdesdagen kan komma att tidigare- eller 

senareläggas i förhållande till denna tidpunkt. Hyresvärden ska löpande informera Hyresgästen om 

hur arbetena fortskrider. När Tillträdesdagen är fastställd ska Parterna teckna ett tillägg till 

Hyresavtalet där Tillträdesdagen och hyrestiden (20 år) enligt ovan ska anges. 

7. HYRA 

Hyran för Lokalen uppgår till 20 465 570 kronor per år exklusive tillägg och betalas från och med 

Tillträdesdagen. 

8. EL 

Hyresgästen ombesörjer och bekostar el genom eget abonnemang för den totala förbrukningen av 

fastighets- och s.k. hushålls-/verksamhetsel i Lokalen.  

9. FASTIGHETSSKATT 

Byggnaden är klassificerad som vårdbyggnad och är därmed inte föremål för fastighetsskatt. Om 

fastighetsskatt införs för byggnaden ska Hyresgästen som tillägg till hyran betala på Lokalen 
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belöpande andel av vid varje tid för Fastigheten utgående fastighetsskatt. Hyresgästens andel för 

fastighetsskatt uppgår till 100 procent. Ersättning för fastighetsskatt betalas samtidigt med hyran. 

Hyresgästen är medveten om att taxeringsvärdet kan förändras under hyrestiden vilket medför 

förändring av den fastighetsskatt som belöper på Lokalen. 

10. MERVÄRDESSKATT (MOMS) 

Hyresvärden är skattskyldig till mervärdesskatt (moms) för uthyrning av delar av Hyresobjektet och 

Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid var tid gällande moms. Momsgraden bedöms preliminärt 

uppgå till [40] procent. Hyresgästen är medveten om och accepterar att momsgraden kan komma att 

ändras. 

Om Hyresvärden till följd av Hyresgästens självständiga agerande – såsom upplåtelse av Lokalen i 

andra hand (även upplåtelse till eget bolag), överlåtelse eller genom att upphöra att bedriva 

momspliktig verksamhet – blir jämknings- eller återbetalningsskyldig för moms enligt 

bestämmelserna i gällande momslagstiftning ska Hyresgästen fullt ut ersätta Hyresvärden med det 

återbetalda beloppet. Hyresgästen ska även ersätta Hyresvärden för skattetillägg och ränta som 

utgått på grund av Hyresgästens självständiga agerande. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för 

den kostnadsökning som följer av Hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på 

underhålls- och/eller driftskostnader samt investeringar som uppstår genom Hyresgästens agerande.  

11. UNDERHÅLL 

Parternas respektive underhållsansvar framgår av Hyresavtalet och därtill hörande 

gränsdragningslista, bilaga 4. 

12. BRANDSKYDD 

Ansvarsfördelning avseende brandskyddsåtgärder m.m. regleras i brandskyddskyddsklausul, bilaga 5 

och grändsdragningslista brand, bilaga 5.1. 

13. MYNDIGHETSKRAV 

Hyresvärden ansvarar för att Lokalen på Tillträdesdagen uppfyller de myndighetskrav som krävs för 

att erhålla slutbesked avseende åtgärder som faller inom Hyresvärdens iordningsställande av Lokalen 

och som därmed krävs för att Lokalen ska få användas för avsett ändamål 

Hyresgästen ansvarar på egen bekostnad och omsorg, för verksamhetsspecifika myndighetskrav för 

att verksamheten ska kunna fortsätta bedrivas inom Lokalen efter Tillträdesdagen. Detta gäller även 

om verksamheten inom Lokalen förändras efter Tillträdesdagen.  
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14. NEDSÄTTNING AV HYRA 

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av 

att Hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av Lokalen eller fastigheten i övrigt. De åligger dock 

Hyresvärden att i god tid underrätta Hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under 

vilken tid arbetet ska utföras. 

Ersättning och/eller nedsättning av hyran ska inte utgå på grund av tillfälliga avbrott i försörjningen 

med vatten, avlopp, värme, kyla, ventilation, telekommunikation, hissar eller annat dylikt. 

15. ÖVERLÅTELSE 

Hyresgästen äger inte rätt att utan Hyresvärdens skriftliga samtycke överlåta hyresrätten till Lokalen. 

16. UPPLÅTELSE I ANDRA HAND 

Hyresgästen äger inte rätt att utan Hyresvärdens skriftliga samtycke upplåta hela eller delar av 

Lokalen i andra hand.  

17. PANTSÄTTNING, INSKRIVNING 

Hyresrätten till Lokalen får inte pantsättas eller användas som säkerhet i någon annan form och inte 

heller inskrivas i fastigheten. 

18. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Alla ändringar och tillägg till detta Hyresavtal ska, för att vara bindande, ske skriftligen och 

undertecknas av behörig firmatecknare för respektive part. 

19. FÖRHÅLLANDE MELLAN OLIKA AVTALSDOKUMENT 

För det fall det förekommer motstridiga uppgifter mellan hyreskontraktsformuläret och dess bilagor 

ska vad som anges i bilagorna äga företräde. 

20. VILLKOR FÖR HYRESAVTALETS GILTIGHET 

Hyresavtalet är för sin giltighet villkorat av;  

i) styrelsebeslut i Rikshem AB (publ) respektive lagakraftvunnet beslut från behöriga 

beslutsorgan inom Knivsta kommun, samt   

ii) lagakraftvunnet bygglov för Projektet (för det fall bygglov är erforderligt).  

Om ovanstående villkor inte är uppfyllda senast per 2022-02-28 upphör Hyresavtalet att gälla.  

__________________________________ 
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Denna bilaga till Hyresavtalet är upprättad i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt. 

Uppsala 2021-    Knivsta 2021- 

Rikshem Samfast Knivsta AB   Knivsta kommun 

____________________________  _____________________________ 

____________________________  _____________________________ 
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Kontraksnr: 7410-KÄB001-01
Fastighet:    Gredelby 7:91
Adress:        Disponentgatan 3, Mejerskans gata 26
Hyresvärd:   Rikshem Samfast Knivsta AB
Hyresgäst:   Knivsta Kommun

GRÄNSDRAGNINGSLISTA Bilaga 4

 Underhållsansvar      Utbytesansvar
HV HG HV HG Anmärkning

Byggnad/lokal Entré- och andra dörrar som leder till eller från lokalen X         X
utvändigt och Dörröppnare och dörrstängare X X X X HV: trapphusentréer, huvudentré i fasad. HG: övriga

mark Skyltar, skyltskåp X X X X Var och en svarar för sina. HG:s skyltar ska godkännas av HV enligt huvudavtalet.
Fönster och karmar X  X  HG: ansvarar för yttre åverkan. 

Markiser, solskydd, persienner X         X Uppsättning ska godkännas av HV.
Fasad X X
Ytterbelysning X         X
Stängsel och grindar X X
Åskskyddsanläggning X X
Lösa uteinventarier X X Tex. lösa utemöbler
Skyltbelysning X X

HV HG HV HG Anmärkning
Byggnad/lokal Ytskikt väggar X X HG: Målning, HV: övrigt

invändigt Ytskikt tak X X HG: Målning, HV: övrigt

Ytskikt golv X         X HG: Skötselansvar enligt skötselinstruktion. 

Innerdörr, inklusive beslag X         X
Armaturer (allmänbelysning) X X HG: Se Byte av lysrör, glimtändare, glödlampor

Fast inredning/utrustning X X HG: svarar för ren verksamhetsanknuten inredning/utrustning.

Installationsbunden utrustning, verksamhet X X Inklusive förekommande myndighetskrav.
Avloppssystem/stammar X X Se golvbrunn och vattenlås.
Ventilation X X
VVS-system, styr- och reglersystem X X
Värmedistributionsanläggning X X Ej extra elradiator
Dörröppnare och dörrstängare X X X X HV: trapphusentréer, huvudentré i fasad. HG: övriga

Fönster och karmar X         X HG: ansvarar för yttre åverkan. 

Glaspartier i lokalen X X
Skyltar, Hänvisningsskyltar         X X
Fast belysning X         X Se Byte av lysrör, glimtändare, glödlampor

Särskilt anpassad belysning för verksamheten X X
Desinfektion: Spolon X X

Signatur HG: Signatur HV: 
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Kontraksnr: 7410-KÄB001-01
Fastighet:    Gredelby 7:91
Adress:        Disponentgatan 3, Mejerskans gata 26
Hyresvärd:   Rikshem Samfast Knivsta AB
Hyresgäst:   Knivsta Kommun

GRÄNSDRAGNINGSLISTA Bilaga 4

Blandare och kranar X X
 Underhållsansvar      Utbytesansvar

HV HG HV HG Anmärkning
Våtrum Sanitetsporslin X X
& toalett Duschar X X

Ytskikt golv X X
Ytskikt väggar X X
Ytskikt tak X X
Golvbrunn och vattenlås X X HG: rengör sil till golvbrunn och vattenlås.

HV HG HV HG Anmärkning
Fasta Centraldamsugare X X
inventarier & Köksutrustning/vitvaror, gemensamhetskök X X
maskiner Köksutrustning/vitvaror boendeenheter X X

Tvättstugeinredning, fast X X
Tvättstugeinredning, luddfilter & vattenlås X X

HV HG HV HG Anmärkning
Hiss Personhissar X X HG: lås till personhiss

HV HG HV HG Anmärkning
Lås & Lås, inkl cylindrar, nycklar, kåpor, låskista, trycken och vred X X
säkerhet Passersystem och kodlås X X HV: Underhåll och reinvestering HG: drift av passersystem

Larm, verksamhet         X X Kallelsesignaler, trygghets-, överfalls- och inbrottslarm eller dylikt.
Larm, fastighet X X Driftlarm
Dörrlås till entréer och andra dörrar som leder till eller från lokalen X X

HV HG HV HG Anmärkning
El Elmätare X X

Elcentraler X         X
Elledningar X X HV: Tillhandhållade av befintlig kanalisation

Eluttag och dosor X X
Eluttag och motorvärmare, Parkeringsplats X X Ansvar åvilar den som upplåter parkerings-/garageplatsen. 

HV HG HV HG Anmärkning
Tele- och Ledning för telefoni         X X HV: Tillhandhållade av befintlig kanalisation

datakom- Ledning för data         X X HV: Tillhandhållade av befintlig kanalisation

munikation Ledning för bredband X X

Signatur HG: Signatur HV: 



 § 129 Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt. - SN-2021/301-1 Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt. : Nytt hyresavtal 7410-KÄB001-01, inklusive bilaga 7

Kontraksnr: 7410-KÄB001-01
Fastighet:    Gredelby 7:91
Adress:        Disponentgatan 3, Mejerskans gata 26
Hyresvärd:   Rikshem Samfast Knivsta AB
Hyresgäst:   Knivsta Kommun

GRÄNSDRAGNINGSLISTA Bilaga 4

Ledning för kabeltv X X

            Ansvar
HV HG Anmärkning

Skötsel Fönsterputs X
Golv X
Klottersanering, utvändigt X
Byte av lysrör, glimtändare, glödlampor X
Returhantering lysrör X
Städning X
Grovsopor X
Rensning av avlopp X X HG: rengör sil till golvbrunn och vattenlås.

Markskötsel X
Vitvaror (i kök och tvättstugor) X HG: Skötsel av samtliga maskiner enligt gällande skötselinstruktion för repsektive maskin. 

HV HG
Övrigt Skadegörelse invändigt X

Inbrott X

Bortforsling av felparkerade bilar X
Ansvaret åvilar den som upplåter parkerings/garageplats (hela garaget eller hela 
perkeringsplatsen kan vara upplåten till HG). I övrigt HV. 

Kabel-TV X HV: står för basutbud

Skadegörelse, invändigt X
Skadegörelse, utvändigt X HG: Skadegörelse orsakad av HG, någon som gästar HG eller utför arbete för HG:s räkning. 

Bevakningstjänster X

Ort & datum Ort & datum

RIKSHEM SAMFAST KNIVSTA AB
genom fullmakt Rikshem AB (publ) KNIVSTA KOMMUN

_____________________________ ___________________________________
Namn Namn

Signatur HG: Signatur HV: 
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Kontraksnr: 7410-KÄB001-01
Fastighet:    Gredelby 7:91
Adress:        Disponentgatan 3, Mejerskans gata 26
Hyresvärd:   Rikshem Samfast Knivsta AB
Hyresgäst:   Knivsta Kommun

GRÄNSDRAGNINGSLISTA Bilaga 4

_____________________________ ___________________________________
Namnförtydligande Namnförtydligande

Signatur HG: Signatur HV: 
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BRANDSKYDDSKLAUSUL
FÖR LOKALHYRESAVTAL

Sid 1 (1)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Om denna klausul strider mot bestämmelse i huvudavtalet, gäller i första hand denna klausul.
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand
och för livräddning vid brand eller annan olycka. Samma lag föreskriver att ägare och nyttjanderättshavare i övrigt ska vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
 

 Hyresvärden ansvarar för att lokalen vid tillträdet uppfyller kraven på brandskydd som krävs för det avtalade
användningsändamålet med förhyrningen.

 Parterna har kommit överens om fördelningen av ansvaret för brandskydd inför tillträdet. Parternas ansvar för att
ordna brandskydd inför tillträdet regleras i bilaga.

Hyresgästen ansvarar för underhåll och utbyte av sådant brandskydd i lokalen som är synligt och åtkomligt för denne, såsom exempelvis
nödutgångsskyltar och andra brandskyddsanordningar som enbart betjänar lokalen och som inte är styrda av byggnadens centrala system.
Hyresgästen svarar också för sådana brandskyddsanordningar som hyresgästen har tillfört lokalen.  
 
 
Hyresgästen ansvarar för och bekostar därutöver sådant brandskydd som efter tillträdet kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd
användning.    
 
Hyresgästen ska utan dröjsmål anmäla brister som denne upptäcker eller borde upptäcka, i det brandskydd som hyresvärden tillhandahåller och
svarar för.
 
Systematiskt brandskyddsarbete

Parterna åtar sig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de allmänna råd som behörig myndighet meddelat. Vardera part
är dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning av partens
systematiska brandskyddsarbete. 
 
Hyresgästen förbinder sig att se till
 
  att    räddnings- och utrymningsvägar alltid hålls öppna och inte vare sig helt eller delvis blockeras
 
  att    funktionen av sprinkler- och andra brandskyddsanordningar aldrig försämras genom t.ex. förbyggnad eller uppställning av föremål,
 
  att    branddörrar hålls stängda och brandceller är intakta
 
  att    plomberingar av handtag aldrig bryts annat än i händelse av brand eller brandövning. 
 
 Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat 2005 i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018 och 2021 även i samråd
med SABO. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr:

Bilaga:

5

7410-KÄB001-01 Gredelby 7:91

Rikshem Samfast Knivsta AB 556859-2231

Knivsta kommun 212000-3013

Uppsala 2021- Knivsta 2021-

Rikshem Samfast Knivsta AB Knivsta kommun
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HYRESKONTRAKT Nr: 7410-KÄB001-01 
HYRESVÄRD: Rikshem Samfast Knivsta AB                                                  Bilaga 5.1 
HYRESGÄST: Knivsta kommun 
 
 
 

BRANDSKYDD     HV HG    
Brandskyddsorganisation, fastigheten  X     
Brandskyddsorganisation, verksamheten    X   
Utrymning   Anskaffning Underhåll   Kontroll/tillsyn 
Utrymningsvägar HV  HV  HG 
Dörrar i och till utrymningsvägar HV  HV  HG 
Utrymningstrappor HV  HV  HG 
Genomlysta skyltar HV  HG   HG 
Allmänbelysning HV  HV  HG 
Nödbelysning HG  HG  HG 
Utrymningsplaner HV  HG  HG 
Hänvisningsskyltar HV  HG  HG 
Skydd mot uppkomst av brand         
Anlagd brand     HG  HG 
Uppvärmningssystem HV  HV  HV 
Skydd mot brandspridning inom brandcell       
Ytskikt och beklädnad HV  HV  HG 
Inredning  HG  HG  HG 
Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller   
Brandcellsgränser HV   HV   HG 
Branddörrar  HV   HV   HG 
Brandglas  HV   HV   HG 
Luftbehandlingssystem HV   HV   HV 
Brandgasspjäll HV   HV   HV 
Skydd mot brandspridning mellan byggnader       
Taktäckning  HV  HV  HV 
Bärförmåga vid brand           
Skydd av bärande stomme HV  HV  HV 
Anordning för brandsläckning         
Handbrandsläckare HG  HG  HG 
Brandfilt  HG  HG  HG 
Larm- och släcksystem         
Automatiskt utrymningslarm HV  HV  HG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

signatur hyresvärd / hyresgäst 
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PERSONUPPGIFTSKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/Orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/Orgnr:

Information om
behandling av
personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar alltid personuppgifterna på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lag. I det här dokumentet ger vi närmare
information om behandlingen och uppmuntrar därför hyresgästen och dennes kontaktperson att läsa igenom dokumentet noggrant.
 
Hyresgästen ansvarar för att se till att denna information lämnas till kontaktpersoner, representanter eller andra individer vars
personuppgifter kan komma att behandlas under hyresförhållandet.
 
Personuppgiftsansvarig
Vi är personuppgiftsansvariga för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi
har och för hur vi behandlar dem. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.
 
Vilka personuppgifter behandlar vi? 
En personuppgift är all information som kan kopplas till en individ. Inom ramen för ett hyresförhållande är det främst personuppgifter för
kontaktpersoner och hyresgäster (som är enskild firma eller privatperson) som vi behandlar. Sådana uppgifter kan t.ex. omfatta namn, adress,
kontaktuppgifter, personnummer och information om lokalen. I vissa fall inhämtar vi även en kreditupplysning för att säkerställa att det finns
ekonomiska förutsättningar att erlägga hyra för lokalen.
 
För vilka syften behandlar vi personuppgifterna?
Personuppgifterna behandlas i syfte att:
 
* Fullgöra och administrera våra rättigheter och skyldigheter enligt hyresavtalet, vilket bl.a. inkluderar hyresaviseringar och
hyresförhandlingar.
* Utföra löpande förvaltning och underhåll av lokalen, vilket bl.a. inkluderar kommunikation med kontaktperson.
* Fastställa eller styrka eventuella rättsliga anspråk, exempelvis genom kontroller under hyreshållandet i syfte att säkerställa att lokalen
     används i enlighet med tillämplig lag och i enlighet med hyresavtalet.
* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson via de kontaktuppgifter som vi har tillgång till.
* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson om andra företags produkter/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband
     med hyresförhållandet t.ex. försäkringsbolag.
* Ta fram statistik, göra kundundersökningar och följa upp interna rutiner och policys.
 
När raderar vi personuppgifterna?
Vi sparar uppgifter om kontaktperson så länge denne är registrerad som kontaktperson. Informationen uppdateras om hyresgästen anmäler
annan kontaktperson.
 
För det fall vi erhåller uppgifter om störningar i lokalen och inte vidtar någon åtgärd, kommer sådana uppgifter som regel att sparas två år,
varefter radering sker. Detsamma gäller uppgifter om otillåten andrahandsuthyrning eller överlåtelse av lokalen. Uppgifter om betalning av
hyra sparas under sju år (utöver innevarande år) då detta krävs enligt bokföringsregler. Övriga uppgifter raderas när de inte längre är
relevanta/korrekta, vilket innebär att de som regel bevaras under den tid som hyresförhållandet består.
 
När hyresförhållandet upphör raderar vi merparten av uppgifterna. Men om det finns några kvarstående rättsliga anspråk, t.ex.
hyresfordringar, kommer vi att bevara de uppgifter som krävs för att kunna driva anspråket. Sådana uppgifter sparas med hyresavtalet som
rättslig grund. Vi sparar dessa uppgifter, samt uppgifter om eventuell misskötsamhet, som bidragit till att uppsägning skett, i två år efter att
hyresförhållandet upphört.

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 90 upprättat 2008. Reviderat maj 2018. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 6

7410-KÄB001-01 Gredelby 7:91

Rikshem Samfast Knivsta AB 556859-2231

Knivsta kommun 212000-3013
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PERSONUPPGIFTSKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Information om
behandling av
personuppgifter

Laglig grund för behandlingen av personuppgifterna
Vår behandling av personuppgifter sker i huvudsak för att fullgöra och administrera våra skyldigheter enligt hyresavtalet med hyresgästen.
För det fall hyresgästen är en privatperson eller enskild firma, sker denna behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal
medan behandlingen sker med stöd av ett berättigat intresse om hyresgästen är en juridisk person. För annan behandling som utförs har vi ett
berättigat intresse av att behandla personuppgifterna, t.ex. för att skicka information, göra kundundersökningar och marknadsföring samt
tillhandahålla tjänster som är relaterade till uthyrningen.
 
Vilka får ta del av personuppgifterna?
Inom ramen för hyresförhållandet, kan vi komma att lämna ut personuppgifter till andra bolag som tillhandahåller tjänster till oss (t.ex. IT-
tjänster eller förvaltningstjänster) eller bolag som tillhandahåller varor/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband med
hyresförhållandet (t.ex. försäkringsbolag). Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU/EES, säkerställer vi att sådan överföring är laglig,
t.ex. genom att avtal innehåller de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns
tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.
 
Om det förekommer störningar, betalningsförsummelser eller andra överträdelser av hyresavtalet eller tillämpliga bestämmelser kan vi
komma att lämna ut uppgifter till berörda myndigheter. Vi lämnar även ut personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsbeslut.
 
Rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen
Individer har vissa rättigheter vid behandling av dennes personuppgifter.
 
* Rätt till tillgång (registerutdrag), d.v.s. en rätt att få bekräftelse på och information om vår behandling av personuppgifter.
* Rätt till rättelse, d.v.s. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
* Rätt till radering, d.v.s. en rätt att få uppgifter borttagna.
* Rätt till begränsad behandling, d.v.s. en rätt att kräva att vår behandling begränsas.
* Rätt till dataportabilitet, d.v.s. en rätt att begära att uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag.
* Rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter.
* Rätt att inge klagomål till myndighet om att vi inte behandlar personuppgifterna enligt lag.
 
Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer. För det fall kontaktpersonen skulle vilja utöva någon av rättigheterna kan denne
kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår på vår webbplats och ovan.   

Övrigt

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 90 upprättat 2008. Reviderat maj 2018. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 6

7410-KÄB001-01 Gredelby 7:91
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  Bilaga 7 

 

     

PROJEKTGENOMFÖRANDE 

Bilaga 7 till hyresavtal nr 7410-KÄB001-01 (”Hyresavtalet”) mellan Rikshem Samfast Knivsta AB, org. 

nr 556859-2231 (”Hyresvärden”) och Knivsta kommun, org. nr 212000-0313 (”Hyresgästen”). 

Hyresvärden och Hyresgästen kallas nedan gemensamt för ”Parterna” och enskilt för ”Part”. 

1.  BAKGRUND OCH SYFTE 

1.1 Hyresvärden ska inom de lokaler som Hyresgästen förhyr enligt Hyresavtalet (”Lokalen”) 

genomföra ett projektarbete innefattandes tillskapandet av ytterligare boendelägenheter 

inom Lokalen  (”Projektet”). I syfte att möjliggöra det fortsatta arbetet med Projektet har 

parterna överenskommit om att principer och metoder enligt denna bilaga 7 ska gälla.  

1.2 Denna bilaga 7 reglerar Hyresvärdens och Hyresgästens roller samt deras respektive 

rättigheter och skyldigheter från och med Hyresavtalets undertecknande till hyrestidens 

början. Bilagan reglerar även hur möten, information, besked och eventuella förändringar 

avseende Lokalen ska hanteras.  

2.  ORGANISATION 

2.1 Nedan angivna företrädare för Parterna ska ha behörighet och befogenhet att företräda 

respektive Part i samtliga frågor som uppkommer inom ramen för Projektet inklusive 

Entreprenadavtalet (såsom definierat nedan) och Hyresavtalet.  

Projektansvarig och behörig företrädare (ombud) hos Hyresgästen är: 

Namn: 

Telefon: 

Mobil: 

E-post: 

Projektansvarig och behörig företrädare (ombud) hos Hyresvärden är: 

Namn: [          ] 

Telefon:  

Mobil:  

E-post:  

  

 Byte av företrädare (ombud) ska skriftligen meddelas den andre Parten. 
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 3. ENTREPRENADAVTAL 

3.1 Hyresvärden ska stå för upphandlingen, projekteringen och det praktiska genomförandet av 

Projektet (”Entreprenaden”). Parterna är överens om att entreprenadavtalet 

(”Entreprenadavtalet”) ska baseras på ABT 06- Allmänna bestämmelser för 

totalentreprenader avseende byggnads-,  anläggnings- och installationsentreprenader och 

AMA AF 12.  

3.2 Entreprenadavtalet ska omfatta samtliga handlingar erforderliga för utförandet av Projektet 

och ska minst omfatta de handlingar som räknas upp nedan. Entreprenadens omfattning och 

utförande ska framgå av Entreprenadavtalet. Hyresvärden är ansvarig för att ta fram 

relevanta handlingar minst enligt följande; 

i) Entreprenadavtal  

ii) Programskiss, bygglovshandling  

iii) Huvudtidplan, beskedstidpunkter  

iv) Rumsfunktionsprogram  

4. MÖTEN, BESKED M.M 

 Hyresgästmöten 

4.1 Under tiden från det att Entreprenaden enligt Entreprenadavtalet påbörjats till dess att 

densamma slutbesiktigats ska Hyresvärden ansvara för att kalla Hyresgästen till möten 

(”Hyresgästmöten”) vid behov. Parterna ska vid första Hyresgästmötet enas om frekvens och 

schemaläggning av dessa möten. Vid behov ska Part på begäran av den andra Parten närvara 

vid extra möte vilket ska hållas utan dröjsmål från påkallandet. 

4.2 Vid Hyresgästmötena ska Hyresvärden föra protokoll, vilka ska justeras av Parterna. 

Protokollen ska tillhandahållas Hyresgästen snarast och Hyresgästen åtar sig att returnera 

det justerade protokollet inom sju (7) arbetsdagar efter mottagandet. I protokollet ska bl.a. 

anges vilka handlingar som Parterna tillhandahållit varandra samt det frågor som tagits upp 

och eventuella beslut som fattats. 

Besked från Parterna 

4.3 Projektet ska genomföras i nära samarbete mellan Parterna. Hyresgästen ska stå till 

Hyresvärdens förfogande och ska lojalt ansvara för att erforderliga besked och synpunkter 

lämnas i alla verksamhetsspecifika frågor, till Hyresvärden eller av Hyresvärden anlitad 

entreprenör, utan dröjsmål i förhållande till upprättad beskedstidplan. Tillkommer frågor 

som inte omfattar beskedstidplanen ansvarar Hyresgästen för att besvara dessa och lämna all 

erforderlig information utan oskäligt dröjsmål, dock senast inom sju (7) arbetsdagar från det 

att frågan framställts skriftligen. För frågor som kräver särskild kunskap kan de 

projektansvariga inhämta besked i frågan från annan. 

4.4 Om besked inte lämnas inom sju (7) arbetsdagar har Hyresvärden rätt att välja utförande, 

efter meddelande därom till Hyresgästen. 
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Tillhandahållande av handlingar 

Hyresvärden ska för genomförandet av Entreprenaden upprätta de handlingar som erfordras, 

exempelvis beskrivningar och ritningar, med undantag för verksamhetsrelaterade och 

hyresgästspecifika handlingar som tas fram av Hyresgästen. Respektive Part ansvarar själv för 

riktigheten av den information som lämnas till den andre samt för de handlingar som Part 

själv upprättar eller låter upprätta. Hyresvärden ska, enligt vad som anges i beskedstidplan, 

tillhandahålla sådana handlingar såsom exempelvis beskrivningar och ritningar för 

Hyresgästens kännedom, granskning, samt när så krävs, godkännande. Hyresgästen har då 

möjlighet att lämna besked eller önskemål om ändring, tillägg eller avgående arbete enligt 

punkten 5 (ÄTA-arbete). 

5.  ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG (ÄTA-arbeten) 

5.1 Parterna har under entreprenadtiden rätt att lämna besked (Hyresvärden) eller framställa 

önskemål (Hyresgästen) om förändring av Lokalens skick, utformning, utförande eller 

funktion genom ändring, tillägg eller avgående arbeten (”ÄTA-arbete”). Parterna är 

införstådda med att sådana förändringar kan leda till att entreprenören även äger rätt till 

ersättning och/eller tidsförlängning för annat som hinder och väsentlig rubbning. 

5.2 Hyresvärden ska efter besked eller förfrågan, utan dröjsmål, ta ställning till önskemålet 

genom att utreda och projektera för begärt ÄTA-arbete. Hyresvärden ska därefter redovisa 

resultatet av utredningen och/eller projekteringen till Hyresgästen så snart det kan ske. 

Hyresvärden ska i samband med redovisningen av resultatet av projekteringen även redovisa 

förslag till överenskommelse enligt punkten 5.3. Om Hyresgästen inte önskar genomföra ett 

av Hyresgästen initierat ÄTA-arbete ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för Hyresvärdens 

verifierade kostnader för projekteringen av berört ÄTA-arbete och för alla övriga verifierade 

kostnader med anledning av det av Hyresgästen initierade ÄTA-arbetet. 

5.3 Överenskommelse om ett ÄTA-arbete ska, utom i fall som avses i punkten 5.5, träffas 

skriftligen, och innehålla följande punkter: 

i) Kostnader för ÄTA-arbetet och alla övriga kostnader med anledning av ÄTA-arbetet och 

hur de ska hanteras, dvs. om kostnaden ska erläggas genom tillägg till hyran eller kontant 

mot faktura.  

ii) Konsekvenser för tillträde av enligt Hyresavtalet. 

iii) Ägare, ansvar och kostnad för drift, underhåll och utbyte. 

iv) Eventuell återställningsskyldighet för Hyresgästen. 

v) Äganderätt till eventuell överförd egendom. 

5.4 Under förutsättning att Parterna kan enas om en hantering av kostnaden för ett ÄTA-arbete, 

inklusive hanteringen av eventuella ytterligare kostnader och tidsförskjutningar med 

anledning av Hyresgästens initiering av ett ÄTA-arbete, får inte Hyresvärden utan sakliga skäl 

vägra att ingå överenskommelse med Hyresgästen avseende genomförande av ÄTA i enlighet 

med Hyresgästens önskemål. Som sakligt skäl ska t.ex. anses att ändringen medför en 

väsentlig värdeminskning av byggnaden, att ändringen påverkar fasaden eller att ändringen 

medför en väsentlig negativ påverkan på tekniska system inom byggnaden.  
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5.5 Efter samråd med Hyresgästen äger Hyresvärden också rätt att besluta om och genomföra:  

i) mindre ÄTA-arbeten avseende bl.a. planlösning och funktion i byggnaden som kan komma 

att krävas av konstruktionsskäl eller liknande skäl,  

ii) ÄTA-arbeten som kan komma att krävas som en följd av författning eller myndighetsbeslut, 

och 

iii) nödvändiga s.k. likställda ÄTA-arbeten enligt ABT 06 kap 2 § 4. 

Eventuella kostnader för ÄTA-arbeten enligt denna punkt ska stanna på Hyresvärden och 

påverkar således inte hyran.  

5.6 Först efter det att, i förekommande fall, skriftlig överenskommelse om ÄTA-arbete har 

ingåtts är Hyresvärden berättigad/skyldig att utföra önskat ÄTA-arbetet. Innan sådan 

överenskommelse träffats gäller tidigare bestämt utförande. Förändringar ska tas upp i en 

ÄTA-lista. ÄTA-listan ska stämmas av veckovis eller vid behov mellan Hyresgästens och 

Hyresvärdens projektansvarige. Beslut om genomförande fattas normalt på Hyresgästmöte. 

5.7 För det fall Parterna överenskommit om ÄTA-arbete som inneburit att byggnaden (Lokalen) 

ska förändras eller att ansvaret för drift, underhåll, utbyte, ägande eller återställande 

förändrats i förhållande till Hyresavtalet ska överenskommelsen dokumenteras i form av ett 

tilläggsavtal till Hyresavtalet. 

6.  HYRESGÄSTENS EGNA ARBETEN 

6.1 I Hyresvärdens åtagande ingår att Hyresvärdens entreprenör ansvarar för tidssamordning av 

Hyresvärdens entreprenadarbeten och Hyresgästens egna entreprenader 

(”Sidoentreprenader”). De huvudsakliga Sidoentreprenader som Hyresgästen avser att 

utföra ska framgå av Entreprenadavtalet. Mindre Sidoentreprenader ska meddelas 

Hyresvärden med god framförhållning. Hyresgästen är införstådd med att Hyresvärdens 

entreprenör för Entreprenaden äger rätt till ersättning och tidsförlängning för all oväntad 

påverkan med anledning av arbeten som utförs av Hyresgästens Sidoentreprenörer. Parterna 

ska under Projektet ha en nära dialog om tidpunkter för de olika arbetenas utförande för att 

säkerställa en så litet tids- och kostnadsmässig påverkan på Entreprenaden som möjligt. 

6.2 Hyresgästen har rätt att utföra egna arbeten endast efter godkännande från Hyresvärden. 

Hyresvärden har inte rätt att neka Hyresgästen rätt att utföra egna arbetena utan skälig 

anledning. Hyresgästen ska meddela Hyresvärden skriftligen i skälig tid innan tillträde önskas 

för egna arbeten och i samband därmed informera Hyresvärden om omfattningen av och 

tidsåtgången för arbetena. 

6.3 Tillträde till arbetsplatsen ska beredas för Hyresgästen och dennes entreprenörer i samråd 

med Hyresvärden. Det område inom vilket Hyresgästens arbete ska utföras ska, om någon av 

parterna begär det, avsynas gemensamt av Parterna och protokollföras innan arbetena 

påbörjas. 

6.4 Hyresgästens entreprenörer ska underordna sig och följa upprättade arbetsmiljöplaner, 

arbetsmiljöföreskrifter och annat som krävs för att säkerställa en säker arbetsmiljö. För sina 
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egna entreprenader ska Hyresgästen för Hyresvärden redovisa erforderliga riskanalyser och 

annat som följer av gällande lagstiftning innan arbeten får påbörjas. 

7.  ARBETSOMRÅDE  

7.1 Projektet genomförs i två etapper. Hyresgästen kvarstannar i  delar av Lokalen och bedriver 

ordinarie verksamhet i de delar av Lokalen som inte omfattas av den pågående 

ombyggnationsetappen. Hyresvärden ska i samråd med Hyresgästen tydligt avgränsa det 

aktuella arbetsområdet. 

Hyresvärden har ansvar för de delar av Lokalen där entreprenadarbeten pågår. [Hyresgästen 

ansvarar för övriga delar av Lokalen]. Hyresvärden ansvarar för den övergripande 

samordningen av ombyggnationsarbetena.    

7.2 Under Entreprenadtiden har Hyresvärden rätt att inom Lokalen och fastigheten i övrigt 

använda den yta som krävs för att kunna genomföra Entreprenaden.  

7.3 Hyresvärden ska även i övrigt ha rätt att tillträda Lokalen och fastigheten i övrigt för 

transport av personal och material till och från den nyttjade ytan. 

8.  STÖRNINGAR M.M. 

8.1 Hyresgästen ska kvarstanna i delar av Lokalen under ombyggnadstiden. Arbetena kommer att 

medföra störningar i varierande art och omfattning på verksamheten. Hyresvärden ska i 

möjligaste mån tillse att verksamheten inte påverkas mer än nödvändigt. Hyresvärden ska i 

god tid underrätta Hyresgästen om arbetets art och omfattning, tider etc. 

8.2 Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyra, skadestånd eller annan ersättning till följd 

av Entreprenaden/Projektet. Hyresgästen har dock rätt till ersättning för evakuerings- och 

flyttkostnader enligt punkten 9.  

8.3 Hyresgästen ska i god tid före påbörjandet av ombyggnationsarbetena tömma berörda delar 

av Lokalen. Möbler och annan inredning som lämnas kvar av Hyresgästen får slängas av 

Hyresvärden på Hyresgästens bekostnad.  

8.4 Hyresvärden ska i god tid kommunicera en tidplan för varje etapp.    

9. ERSÄTTNING EVAKUERINGS- OCH FLYTTKOSTNADER M.M. 

 Hyresgästen har rätt till ersättning för faktiska evakuerings- och flyttkostnader upp till ett 

belopp om maximalt 10,3 miljoner kronor (inklusive mervärdesskatt). För det fall 

kostnaderna överstiger detta belopp svarar Hyresgästen härför.   

 För det fall Hyresgästen evakuerats och Projektet försenas i förhållande till den tidplan som 

kommunicerats med Hyresgästen, och detta inte beror på Hyresgästen, i sådan utsträckning 

av Hyresgästen drabbas av följdkostnader till följd härav är Hyresvärden ersättningsskyldig 

för dessa. 
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10.  INVENTARIER/INREDNING 

10.1 Hyresgästen ombesörjer och bekostar själv anskaffningen och monteringen av 

verksamhetsspecifik inredning och inventarier. 

11.  FÖRSÄKRING 

10.1 Hyresvärden ansvarar för att dennes entreprenör har erforderliga försäkringar avseende 

Entreprenaden. 

___________________________________ 

 

Denna bilaga till Hyresavtalet har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav Parterna tagit var 

sitt. 

Uppsala 2021-    Knivsta 2021- 

Rikshem Samfast Knivsta AB   Knivsta kommun 

 

__________________________  __________________________ 

 

__________________________  __________________________ 
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Avsiktsförklaring 

 

 

1. Parter 
 

(1) 

Knivsta Kommun, (”Kommunen”)  Org.nr: nnnnnn-nnnn 

Adress:  

e-post:    

telefon: 

 

(2)  

Vardaga Äldreomsorg AB, (”Vardaga”) Org.nr: 556573-6450  

Evenemangsgatan 21, Box 1565, 171 29 Solna 

e-post:        

telefon:               

 

Gemensamt benämnda ”Parterna” och var för sig ”Part”. 

 

2. Bakgrund 
Vardaga hyr äldreboendet Villa Ängby på Förrådsvägen 38 A i Kommunen (”Hyresobjektet”) av 

fastighetsägaren Vectura Fastigheter AB (Fastighetsägaren”). Ingen verksamhet bedrivs för närvarande inom 

Hyresobjektet. Inom Kommunen finns ett behov av att hitta evakueringslokaler under den tidsperiod som 

Kommunens egna bestånd av äldreboende genomgår renovering. Kommunen har därför kontaktat Vardaga 

angående möjligheten att under en begränsad tidsperiod hyra Hyresobjektet. Mot bakgrund av detta har 

Parterna enats om följande avsiktsförklaring. 

Avsiktsförklaringen ska utgöra grunden för de fortsatta förhandlingarna mellan Parterna, till dess att de 

resulterat i ett bindande avtal avseende hyra av Hyresobjektet (”Andrahandshyresavtalet”). Parterna är ense 

om att rättsligt bindande avtal uppkommer först då man överenskommit om avtalsvillkoren och 

Andrahandshyresavtalet undertecknats av behöriga företrädare för Parterna. 
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3. Innehåll i Andrahandshyresavtal 
Vardaga ska till Kommunen upplåta hela Hyresobjektet till Kommunen. Hyresobjektets exakta omfattning 

kommer att framgå av Andrahandshyresavtalet som tecknas mellan Parterna. Genom 

Andrahandshyresavtalet kommer Kommunen att överta Vardagas samtliga skyldigheter samt rättigheter 

förknippade med lokalen exklusive endast de kostnader för lokalen som beskrivs närmare nedan. 

 

4. Kostnader 
Ersättning ska utgå till Vardaga med ett fast belopp motsvarande bashyra och indexuppräkning. Kostnader 

för Värme, Vatten, samt El ska debiteras preliminärt och avräkning ska ske efter hyrestidens slut baserat på 

faktiskt kostnad och förbrukning. Övriga fasta tillägg som tillkommer avser drift av kylanläggning samt 

övrig fastighetsrelaterad drift av Hyresobjektet (rondering, markskötsel, avfallshantering etc). 

 

Bashyra 7 770 400   

Index 528 980  Preliminär, tillkommer justering för KPI 2021 

Värme 176 000  Preliminär 

Vatten 70 000  Preliminär 

El 70 000  Preliminär 

Drift kylanläggning 12 336   

Övriga kostnader 250 000  Rondering, markskötsel, grovsopor m.m. 

Total 8 877 716   
 

Mervärdesskatt på Lokalhyran tillkommer. Alla övriga kostnader som krävs för att bedriva verksamhet inom 

boendet såsom kostnader för IT-drift, trygghetslarm, ev inbrottslarm, inventarier (inkl spoldesinfektorer), 

ansvarsförsäkring, verksamhetsrelaterade myndighetstillstånd etc åligger Kommunen att ansvara för. 

 

5. Tidplan och förutsättningar. 
Andrahandshyresavtalet föreslås löpa under 13 månader, preliminärt med start 2022.03.21. 

Andrahandshyresavtalet föreslås tecknas senast 2022.02.07 och måste för att vara giltigt även signeras av 

Fastighetsägaren. Kommunens avstående från besittningsskydd för Hyresobjektet ska särskilt regleras i 

Andrahandshyresavtalet. 

Om Andrahandshyresavtalet. inte ingåtts före 2022.02.07 och Parterna inte uttryckligen skriftligen enats 

om en förlängning av denna tid, upphör denna avsiktsförklaring automatiskt att gälla. 

 

6. Övrigt 
Tillägg eller ändringar till avsiktsförklaringen kan ändras endast göras genom skriftlig överenskommelse 

mellan Parterna. 
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Denna avsiktsförklaring har upprättats i 2 st. likalydande original av vilka Parterna erhållit varsitt. 

 

Stockholm           / 2021 Knivsta / 2021 

 

Vardaga Äldreomsorg AB    Knivsta Kommun 

 

 

 

……………………………… …………………………….. 

Ulla Tansen NN 
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Handläggare 
Catrin Josephson 
Socialchef 

Tjänsteskrivelse 

Socialnämnden 

Nytt 20-årigt hyresavtal med Rikshem Samfast Knivsta AB 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ingå ett nytt 20-årigt hyresavtal 
med Rikshem Samfast Knivsta AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att ingå ett nytt hyresavtal på 20 år, där antalet 
vårdplatser ökar med totalt 14 platser på Estrids och Vilhelms gård. I hyresavtalet inkluderas 
tidigare verksamhetsanpassningar och ett övertagande av driften av Sinnenas trädgård. 

Bakgrund 
Knivsta kommun hyr sedan 2011-12-30 lokalerna för Estrids och Vilhelms gård på 
fastigheterna Gredelby 7:84 respektive Gredelby 7:86 av Rikshem Samfast Knivsta AB (här 
kallat Rikshem) för vård- och omsorgsboende för äldre. Nuvarande hyresavtal löper ut 2031-
12-31. Vid tecknande av ett nytt 20-årigt hyresavtal upphör det befintliga avtalet att gälla med
automatik. Orsaken till att hyresperioden sätts till 20 år är att en kortare avtalsperiod skulle
resultera i ett högre kvadratmeterpris för kommunen när den kommande ombyggnationen då
skulle komma att slås ut på färre antal år.

Förändringar i ett kommande hyresavtal 
Innebörden av att teckna ett nytt hyresavtal blir att avtalstiden förlängs till 2043-03-15 istället 
för nuvarande avtalsslut vid 2031-12-31. I praktiken blir det cirka 11 års förlängd hyrestid.  

I det nya hyresavtalet inkluderas en ökad hyra med 978 000 kr för de 14 extra 
boendelägenheterna som tillskapas vid förtätningen, vilket motsvarar en höjning från 1683 
kr/m² till 1770 kr/m². Denna justering motsvarar de hyresintäkter kommunen kan erhålla för de 
tillskapade lägenheterna.  

Även tidigare års verksamhetsanpassningar, så som förbättrad ventilation/kyla och utökad 
gränsdragningslista för tillsyn av brandlarm, kommer att inkluderas i det nya avtalet. Detta 
medför således ingen extra kostnad utan endast att befintliga tilläggsavtal upphör.  

I det nya hyresavtalet övertar Rikshem även skötseln av Sinnenas Trädgård från kommunens 
park- och naturenhet, till motsvarande kostnad, på 235 000 kr, som den utförs på idag. Detta 
är inte ett villkor för övriga hyresvillkor utan är en förändring som föreslogs av Rikshem och 
önskades av kommunen i samband med tecknande av nytt hyresavtal.  

Totalt kommer den nya hyran att bli 1789 kr/ m² eller 20 465 570 kr i årshyra för 2021. Inga 
ytterligare förändringar av avtalsvillkoren görs.    

Socialnämndens ställningstagande 

I ett särskilt tilläggsavtal till det befintliga hyresavtalet regleras att parterna är överens om att 
ingå ett nytt hyresavtal (Nya hyresavtalet) när projektet är färdigställt, preliminärt 2023-03-15. 
Den dag då Nya hyresavtalet börjar gälla upphör det befintliga hyresavtalet att gälla 

Diarienummer: 
SN-2021/302 
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automatiskt, dvs utan föregående uppsägning. Fram till det Nya hyresavtalet börjar gälla så 
löper det befintliga hyresavtalet på med oförändrade villkor. Socialnämnden har beslutat om 
tilläggsavtalet med Rikshem. Tilläggsavtalet träder i kraft enbart om Kommunstyrelsen beslutar 
om det Nya hyresavtalet.  
 

Rumsbeskrivningar och samtliga ritningar utgör bilaga 1 till det Nya hyresavtalet. 
Genomförandet av ombyggnationen de nya boendelägenheterna regleras i en bilaga till det 
nya hyresavtalet, bilaga 7 ”Projektgenomförande”. Socialnämnden har beslutat om bilaga 1 
och 7. Dessa träder i kraft enbart om Kommunstyrelsen beslutar om det Nya hyresavtalet. 

 
Därutöver har Socialnämnden beslutat om att teckna ett andrahandshyresavtal med Vardaga 
avseende Villa Ängby för de 12 månader som totalt berörs av evakueringen. Kostnaden för 
detta täcks av Rikshem, vilket specificeras i ovan nämnda bilaga 1 till det Nya hyresavtalet. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys  

Hyresförändringen 
De ökade hyreskostnaderna som de nya boendelägenheterna innebär, kommer att genera 
ökade hyresintäkter med motsvarande nivå, när samtliga lägenheter är belagda.   
Om kommunen väljer att inte teckna ett nytt hyresavtal så kommer det gamla avtalet att 
fortfarande gälla fram till och med 2031-12-31 med oförändrade villkor. Kommunen kommer 
då gå miste om de förbättrade ekonomiska villkor som ombyggnationen på totalen innebär för 
driften av särskilt boende i fastigheterna. Det kommer också resultera i att antalet externa vård- 
och omsorgsplatser kommer att behövas köpas in i motsvarande grad.  
 
Leasingavtalet 
Avtalet med Rikshem är sedan tidigare klassificerat som en ”sale-lease-back” dvs ett finansiellt 
avtal. Det innebär i korthet att de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet 
av ett objekt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Detta betyder att den ekonomiska 
äganderätten finns hos leasetagaren medan den formella äganderätten är kvar hos 
leasegivaren. I praktiken innebär det att kommunen ska betrakta fastigheten som den vore 
kommunens egna fastighet med avskrivningar och räntekostnader för fastighets-
investeringen, vilket får konsekvensen att räntekostnaden är sjunkande under avtalstiden (dyrt 
i början och billig i slutet av avtalsperioden).  
 
Detta ombyggnationsprojekt höjer fastighetens anskaffningsvärde med ca 27 miljoner kronor 
och ska fördelas över 20 år. Samtidigt görs nu andra förändringar såsom t ex tillsyn av 
brandlarm och skötsel av sinnenas trädgård i avtalet, vilket innebär att kommunens kostnader 
för detta inte längre finns vid sidan av avtalet. Sammantaget bedöms leasingavtalet avseende 
ombyggnationsprojektet ha enbart en mindre inverkan på den totalekonomiska kalkylen utan 
att projektets ekonomiska fördelar kan ifrågasättas eller i någon större omfattning förändras.  
 
I och med en avtalsförlängning med ytterligare drygt 10 år ökar det tidigare avtalets 
leasingvärde och får en påverkan på leasingkostnaden i genomsnitt med 3 miljoner kronor per 
år (år 1: 3,7 mnkr och år 20: 2,3 mnkr). Förvaltningen bedömer att det vore sannolikt att en 
avtalsförlängning oavsett ombyggnation hade inträffat i närtid (dock senast år 2026 för att ha 
förhandlingsutrymme att göra olika vägval). Detta skulle då medfört en konsekvens som 
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överstiger beskriven nivå. Med andra ord bedöms detta projekt att vara fördelaktigt för 
kommunen på lång sikt. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Hyresavtalet med bilaga 1-7 
Tilläggsavtalet  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 

Catrin Josephson 

Socialchef 



 § 130 Nytt 20-årigt hyresavtal med Rikshem Samfast Knivsta AB - SN-2021/302-2 Nytt 20-årigt hyresavtal med Rikshem Samfast Knivsta AB : Tjänsteutlåtande - Nytt 20-årigt hyresavtal med Rikshem Samfast Knivsta AB

Sida 4 av 4 

 
 

 

  

 

Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Frågan rör särskilt boende för äldre. 

 

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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