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Sammanträde med Socialnämnden 

Tid: Torsdag den 10 februari 2022, kl. 08:45 

Plats: Kvallsta, Knivsta kommunhus.  

Ordförande: Kerstin Eskhult 

Sekreterare: Stella Vallgårda 

Handlingar finns tillgängliga i kommunhuset samt på kommunens hemsida www.knivsta.se  

Förhinder 

Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet eller behöver delta på distans kan mejla till 
stella.vallgarda@knivsta.se.  

   

Föredragningslista 

  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering 

Förslag: tisdag 17 februari 2022.  

  

3. Godkännande av dagordning   

 
Informationsärenden   

4. Verksamhetsinformation från enheten för hemsjukvård och 
rehabilitering 
Ewelina Sandström, enhetschef.  
 

 

5. Aktuellt från förvaltningen 
 

a. Covid 19-läget 

b. Lansering av ledningssystem 

c. Pågående tillsyn av IVO inom barn och unga 

d. Information 6 månader efter införande av uppsökande- 
uppdraget 

e. Ombyggnationsprojektet: svar på inlämnade frågor 

 

 

6. Hantering av ovaccinerad personal vid nyrekrytering 
Dialogfråga 

 

http://www.knivsta.se/
mailto:stella.vallgarda@knivsta.se
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Beslutsärenden   

7. Uppföljning av internkontrollområde utskrivningsprocessen 

Övriga underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2021-12-03.  

Rapport Uppföljning av internkontrollområde 
utskrivningsprocessen 

 

SN-2021/252 

8. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämnden 
2021 
Tjänsteutlåtande 2022-02-02  

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämnden 2021 

 
 

SN-2022/14 

9. Yttrande till förvaltningsrätten med anledning av 
överklagande av socialnämndens beslut, § 123 och § 124 
2021-12-16 (mål nr 124-22) 
Förslag till yttrande till förvaltningsrätten, daterad 2021-01-27. 

Förvaltningsrättens föreläggande. 

Tjänsteutlåtande 2022-01-27  

 

SN-2022/30 

10. Övriga anmälningsärenden 

Beslut från IVO gällande Lex Maria SN-2021/210 

  

11. Anmälan av delegationsbeslut 

- Protokoll från socialnämndens individutskott 2022-01-12 
samt 2022-01-27 

- Delegationslista ur Viva, individ- och familjeomsorgen 
2021-12-01-2022-01-31 

- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2021-12-09 – 
2022-02-02 
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Handläggare 
Karin Allard 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2021-12-03 

Diarienummer 
SN-2021/252 

   

 

Socialnämnden 

Uppföljning av internkontrollområde utskrivningsprocessen 

 
Förslag till beslut 
1. Socialnämnden tar emot rapporten Uppföljning av internkontrollområde 
utskrivningsprocessen.  

2. Socialnämnden bedömer att utförd kontroll av kontrollområde utskrivningsprocessen från 
nämndens internkontrollplan för 2021 i tillräcklig hög grad har utrett omständigheterna inom 
aktuellt kontrollområde.  

3. Socialnämnden beslutar att vård- och omsorgskontoret ska arbeta med de åtgärdspunkter 
som presenteras i rapporten Uppföljning av internkontrollområde utskrivningsprocessen och 
att kontoret återkommer med en rapport om det arbetet på nämndens sammanträde i maj 
2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den här uppföljningen visar att nämndens verksamhet, på det stora hela, har fungerande 
dokument såsom riktlinjer, rutiner och processbeskrivningar för utskrivningsprocessen. Inom 
ramen för den här uppföljningen har dock några åtgärdspunkter identifierats, utifrån brister 
vilka nämndens verksamhet behöver arbeta med. Dessa åtgärdspunkter handlar om att 
säkerställa att rutiner och processer för samverkan dels mellan nämndens enheter, dels 
mellan nämndens enheter och regionens verksamheter är välfungerande. Samt om att 
nämndens verksamheter behöver fortsätta att hantera den bristfälliga samverkan med 
regionen i de länsövergripande forum för uppföljning som finns beskrivet i ViS-dokumentet1 
Samverkan vid utskrivning från slutenvården. 
 
Bakgrund 
Inför framtagandet av socialnämndens internkontrollplan 2021 genomfördes en riskanalys 
med nämndens presidium, vilka gjorde bedömningen att det fanns en möjlig risk för att 
enskilda inte får en planerad vård, omsorg eller stöd då de skrivs ut från regionens 
slutenvård och att detta i så fall skulle innebära allvarliga konsekvenser för enskilda. Detta är 
bakgrunden till att den här uppföljningen genomförs. 
 
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 2021-12-03.  

                                                
1 ViS betyder Vård i samverkan. ViS - är ett samlingsbegrepp för de styrdokument som stödjer huvudmännens 

samarbete i Uppsala län inom hälsa, stöd, vård och omsorg. 
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Rapport Uppföljning av internkontrollområde utskrivningsprocessen 

 
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 uppföljning av utskrivningsprocessen syftar till att säkerställa att lagar, 
regler och beslut efterlevs och att allvarliga brister upptäcks. Uppföljningen 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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Uppföljning av internkontrollområde 
utskrivningsprocessen 

 

 
 

Kontrollområde i socialnämndens internkontrollplan 2021 

SN-2021/252  
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Inledning  
Inför framtagandet av socialnämndens internkontrollplan 2021 genomfördes en riskanalys med nämndens 
arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömdes det att risken att enskilda inte får en planerad vård, omsorg eller stöd då 
de skrivs ut från slutenvård behövde följas upp.  
Kontrollmoment: Uppföljning av utskrivningsprocessen inom Vård- och omsorgskontoret. 
 
Syfte  
Syftet med denna uppföljning är att följa upp huruvida enskilda får en planerad vård, omsorg eller stöd av Knivsta 
kommun då de skrivs ut från slutenvård.  
 
Bakgrund och genomförande  
Region Uppsala och kommunerna i länet har kommit överens om att följa ersättningsmodellen enligt lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.1 Avsikten med lagen är minska antalet dagar som 
enskilda vistas på sjukhus när de är utskrivningsklara.2 I ViS-dokumentet3 Samverkan vid utskrivning från 
slutenvård finns riktlinjer som tydliggör samarbetsprocessen och ansvarsfördelningen för in- och utskrivning från 
slutenvård. Riktlinjens målgrupp är de patienter som är inskrivna i slutenvården och som antingen redan har eller 
sannolikt får behov av insatser från kommunal hemsjukvård och/eller socialtjänst samt öppenvård efter att de 
skrivs ut. Genomförandet för samverkan i samband med utskrivning beskrivs som en process i fyra steg. Processen 
börjar med att patienten skrivs in och avslutas med att patienten skrivs ut. Inom varje steg finns en beskrivning av 
ansvarsfördelning mellan slutenvården, vårdcentralen, den specialiserade öppenvården, den kommunala 
hemsjukvården och socialtjänsten. Inom utskrivningsprocessen kommunicerar aktörerna genom ett 
kommunikationsverktyg. Kommunernas eventuella betalningsansvar börjar tre dagar efter att ett meddelande om 
att patienten är utskrivningsklar skickats i kommunikationsverktyget. I riktlinjerna framgår det hur processen ska 
följas upp, både länsövergripande, lokalt inom ramen för närvårdssamverkan och av varje verksamhet.4 
 
Socialnämndens verksamhet signalerade under 2020 att utskrivningsprocessen inte fungerade optimalt, då 
kommunikationen varit bristande både mellan delar av nämndens verksamhet och Akademiska sjukhuset, men 
också mellan enheter inom nämndens verksamhet. Nämnden gjorde bedömningen att det finns en möjlig risk för 
att enskilda inte får en planerad vård, omsorg eller stöd då de skrivs ut från slutenvården och att detta i så fall 
skulle innebära allvarliga konsekvenser för enskilda. Detta är bakgrunden till att den här uppföljningen genomförs.  
 
Uppföljningen har genomförts med följande metoder: 

 Dokument såsom rutiner, ansvarsfördelning, processbeskrivningar och liknande har begärts in från vård- 
och omsorgskontoret och granskats.   

 En enkät har skickats ut till berörda enhetschefer inom vård- och omsorgskontoret, biståndshandläggare vid 
Biståndsenheten, legitimerad personal vid Estrids gård och Hemsjukvård och rehabilitering, samt till 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och hjälpmedelsansvarig (MAR).5 

 
Vård- och omsorgskontorets rutiner, processbeskrivningar etc.  
MAS och MAR deltar i arbetet med att skapa ViS-dokument i länet, samt ansvarar för kommunens lokala ViS-
dokument, samt implementeringen av de här dokumenten i kommunen. De deltar också i en gemensam 
avvikelsehantering med regionen där avvikelser diskuteras tillsammans med vilka förändringar som behöver 
genomföras.  
 
Vård och omsorgskontoret har riktlinjer för vård- och omsorgsplanering vid in- och utskrivning mellan landstingets 
slutenvård och kommunal vård och omsorg6. De som omfattas av riktlinjen är biståndshandläggare vid 

                                                           
1 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  
2 Enligt 1 kapitlet 2 § i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612).  
3 ViS betyder Vård i samverkan. ViS - är ett samlingsbegrepp för de styrdokument som stödjer huvudmännens samarbete i Uppsala 
län inom hälsa, stöd, vård och omsorg. 
4 Riktlinjerna finns i ViS-dokumentet Samverkan vid utskrivning från slutenvård.  
5 Enkätfrågorna finns i bilaga 1.   
6 SN-2016/166. 
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Biståndsenheten, samt legitimerad personal inom kommunens hälso- och sjukvård. Vid behov omfattas även 
omsorgspersonal/kontaktman inom nämndens utförarverksamhet. Vård- och omsorgskontoret har också en Rutin 
för samverkan vid utskrivning från slutenvården. Rutinen tydliggör kommunens ansvar i processen för in- och 
utskrivning från slutenvården. Även rutinen riktar sig främst till hälso-och sjukvårdspersonal och 
biståndshandläggare. Rutinen syftar bland annat till att skapa förutsättningar för patientsäkerhet och att säkra 
ledtider. Rutinen innehåller en beskrivning av hur kommunikationen i kommunikationsverktyget ska ske, en tydlig 
beskrivning av ansvarsfördelning, samt hur hälso- och sjukvårdspersonal och biståndshandläggare samverkar inom 
utskrivningsprocessens alla steg. Rutinen utgår från regionens riktlinjer.7 Under den enskildes sjukhusvistelse ska 
kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och regionen ske via ett kommunikationsverktyg. 
Biståndsenheten har både en lathund och en rutin för biståndshandläggare som handlar om hur de internt fördelar 
ansvaret för kommunikationsverktyget, samt hur de ska hantera och kommunicera genom verktyget.    
 
Resultat från enkäten 
 
Ansvarsfördelning och rutiner inom den egna verksamheten  
De flesta anser att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom den egna verksamheten för vem som gör vad inom 
utskrivningsprocessen. De flesta bedömer också att kunskapen om, samt rutinerna kring denna process är 
tillräckliga inom den egna verksamheten. Det länsövergripande ViS-dokumentet bedöms av MAR som känd inom 
aktuella verksamheter inom kommunen. Chefen för Hemsjukvård och rehabilitering anser dock att det behövs ett 
förtydligande och ökad samstämmighet inom enheten för rutiner och uppdrag. MAR beskriver att samarbetet 
kommer förändras nu i och med att ett nytt kommunikationsverktyg införs.8 Det nya kommunikationsverktyget 
innebär att processen och rutinerna för utskrivningsprocessen ses över, vilket medför ett stort arbete med 
förhoppningen om ett bra resultat för både patienter och personal. Den nya rutinen kommer i december 2021. 
Enhetschefen vid Biståndsenheten anser att det behövs ett förtydligande och hon ser därför fram emot en ny lokal 
rutin.  
 
Samarbete och rutiner inom kommunen 
Majoriteten anser att samarbetet mellan berörda enheter inom kommunen delvis är välfungerande när det gäller 
utskrivningsprocessen. Det som behöver förbättras, beskrivs bland annat av legitimerad personal inom hälso- och 
sjukvården, vara samarbetet med Biståndsenheten eftersom de exempelvis aldrig informerar om vad som bestämts 
på utskrivningsmöten. Enhetschefen vid Hemsjukvård och rehabilitering anser att hela teamarbetet behöver 
utvecklas. Enhetschefen vid Estrids gård beskriver att samarbetet med Biståndsenheten kan förbättras eftersom 
Estrids gård ofta får beställningar sent från Biståndsenheten. Estrids gård behöver bättre framförhållning för 
utskrivningsklara. Även MAR beskriver att samarbetet inom kommunen behöver förfinas mellan Biståndsenheten 
och legitimerad personal. Förhoppningen är att den nya lokala rutinen förtydligar delar i samarbetet. Ett nytt 
projekt har startats gällande samarbete mellan biståndshandläggare och arbetsterapeut och detta projekt tror MAR 
kommer bli en bra väg framåt för att patienterna ska få rätt insatser när behovet finns.  
 
Samverkan med Region Uppsala  
Majoriteten anser att samverkan med regionen delvis är välfungerande. MAR beskriver att de flesta patienter i 
länet kommer hem inom tre dagar, från att de är färdigbehandlade på slutenvården, vilket är ett bra resultat. Men 
hon tillägger att det finns samarbetsområden som behöver förbättras, till exempel hjälpmedel/rehabilitering och 
läkemedel. Det saknas ofta bedömningar kring rehabilitering, samt överrapportering av hjälpmedelsbehov från 
regionen.  
 
Utförare om samverkan med Region Uppsala  
Enhetschefen vid Hemsjukvård och rehabilitering anser att samarbetet med regionen fungerar relativt dåligt. 
Hemsjukvård och rehabilitering har problem med att få en bra överblick på patienternas behov, då informationen 
som skrivs av regionen i kommunikationsverktyget sällan stämmer med NPÖ9 eller verkligheten. Utskrivningen 

                                                           
7 Riktlinjerna finns i  ViS-dokumentet Samverkan vid utskrivning från slutenvård. 
8 Det nya kommunikationsverktyget Cosmic Link ska implanteras under 2022.  
9 Nationell patientöversikt (NPÖ) är ett webbaserat system för sammanhållen journalföring som möjliggör att behörig vårdpersonal 
kan ta del av patientens journal, även den journal som finns hos andra vårdgivare.  
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blir svårplanerad för medarbetarna på enheten och insatserna blir felaktiga eller fördröjda på grund av detta. Hon 
hade önskat ”mindre jagande av korrekt information.” Sjuksköterska vid Estrids gård ger samma bild. 

Enhetschefen vid Estrids gård anser att verksamheten får brukare som inte är riktigt utskrivningsklara.   
 
Biståndsenheten om samverkan med Region Uppsala   
Enhetschefen vid Biståndsenheten beskriver att biståndshandläggarna behöver ta ett stort samordningsansvar samt  
ägna sig åt mycket påtryckningar på regionen för att få relevanta underlag. Biståndshandläggare anser att processen 
inte fungerar helt som den ska enligt gällande ViS-dokument eftersom biståndshandläggare behöver ʺjagaʺ 

slutenvården på både information och dokument. Biståndshandläggarna beskriver att bilaga 410 i många fall 
skickas till dem för sent, eller helt saknas i samband med att patienter skrivs ut. Det framgår av 
biståndshandläggarna att det relativt ofta händer att information som fylls i bilaga 4 inte stämmer överens med 
patientens aktuella status. Biståndshandläggarna anser att det är svårt att få tag i avdelningarna om behov av detta 
finns, till exempel i de fall där relevanta dokument saknas. Ett till problem som lyfts är att de preliminära 
utskrivningsdatum som anges av avdelningarna sällan stämmer. Patienter kan ibland bli utskrivningsklara långt 
innan det preliminära datumet och skickas då hem utan förvarning, vilket försvårar biståndshandläggarnas arbete. 
Biståndshandläggarna får ibland höra från hemtjänsten att de inte hinner planera inför att en patient ska komma 
hem, vilket också försvårar hemtjänstens arbete. En biståndshandläggare skriver såhär om situationen i och med 
utskrivning: ”Kunden är aldrig insatt i när den ska lämna sjukhuset och anhöriga vet oftast inte hur den enskilde 

mår och vad den behöver.” En biståndshandläggare påpekar att samverkan med primärvården, främst 
läkargruppen, också behöver förbättras då det oftast dröjer med fördelning av det medicinska ansvaret såsom 
läkemedelshantering.  
 
Slutsatser och åtgärdspunkter 
Uppföljningen visar att nämndens verksamhet, på det stora hela, har fungerande dokument såsom riktlinjer, rutiner 
och processbeskrivningar för utskrivningsprocessen. Samverkan mellan nämndens enheter bedöms dock av de 
flesta som endast delvis välfungerande. Det beskrivs att samarbetet mellan Biståndsenheten och legitimerad 
personal inom utförarverksamheterna kan förbättras. Under tiden då denna uppföljning genomförs tas en ny lokal 
rutin för utskrivningsprocessen fram. Förhoppningen är att den nya lokala rutinen ska förtydliga delar av 
samarbetet. Det framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete att ”Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet  
enligt LSS ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra 
verksamhetens kvalitet.”11 Av rutinerna och processerna ska det bland annat framgå hur samverkan ska  
skötas både i den egna verksamheten och med andra verksamheter inom socialtjänsten eller  
enligt LSS och med vårdgivare, myndigheter, föreningar och andra organisationer.12 En åtgärdspunkt mot 
bakgrund av detta är att: 

 nämndens verksamhet säkerställer att rutinerna och processerna för samverkan mellan nämndens enheter är 
välfungerande i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.13 

 
Det framkommer att kommunikationen och samverkan mellan Region Uppsala och nämndens verksamheter brister 
inom utskrivningsprocessen och risken är att enskilda far illa av detta. Följande åtgärdspunkter har identifierats 
utifrån denna problematik:  

 Nämndens verksamheter behöver fortsätta att hantera den bristfälliga samverkan med regionen i de 
länsövergripande forum för uppföljning som beskrivs i ViS-dokumentet Samverkan vid utskrivning från 
slutenvården. Samt att: 

 nämndens verksamhet säkerställer att rutinerna och processerna för samverkan mellan kommunens enheter 
och regionens verksamheter är välfungerande i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.14 

                                                           
10 Det står i ViS-dokumentet Samverkan vid utskrivning från slutenvård  på sida 5 att ”Socialtjänstens handläggare har inte tillgång 
till NPÖ och kan därför vid behov begära ett underlag från vårdavdelningen för att styrka behov av socialtjänstinsats”. Underlaget 
från vårdavdelningen är enligt samma ViS-dokument bilaga 4 som ska fyllas i. Bilaga 4 är en blankett som handlar om status för 
allmän omvårdnad och ska vara en del av underlaget till biståndshandläggarens utredning om behov enligt socialtjänstlagen.  
11 4 kapitlet 2 § SOSFS 2011:9.  
12 4 kapitlet 5-6 § SOSFS 2011:9.   
13 4 kapitlet 2 § samt 5-6 § SOSFS 2011:9.  
14 4 kapitlet 2 § samt 5-6 § SOSFS 2011:9.  
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Bilaga 1. Enkätfrågor

1. Vilken t it el har du ( t ill exempel enhetschef, biståndshandläggare etc. )?

2. Beskriv hur ut skrivningsprocessen fungerar ut ifrån din verksamhets perspekt iv:

3. Är utskrivningsprocessen m ellan regionens slutenvård och Knivsta kom mun välfungerande?

Det stäm m er bra – beskriv vad som fungerar bra:

Det stäm m er delvis – det här behöver t illkomm a för at t processen ska fungera
bät t re:

Det stäm m er inte alls – det här behöver t illkomm a för at t processen ska fungera
bät t re:

4. Det finns en tydlig ansvarsfördelning inom er verksam het för vem som gör vad inom
utskrivningsprocessen?

Det stäm m er bra – beskriv vad som fungerar bra:

Det stäm m er delvis – det här behöver t illkomm a för at t ansvarsfördelningen ska bli
tydligare:
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Det stäm m er inte alls – det här behöver t illkomm a för at t ansvarsfördelningen ska bli
tydligare:

5. Kunskapen kr ing utskrivningsprocessen är t illräcklig vid din enhet?

Det stäm m er bra – beskriv vad som fungerar bra:

Det stäm m er delvis – det här behöver t illkomm a för at t kunskapsnivån ska höjas:

Det stäm m er inte alls – det här behöver t illkomm a för at t kunskapsnivån ska höjas:

6. Det finns t illräckliga rut iner vid din verksamhet för utskr ivningsprocessen?

Det stäm m er bra – beskriv vad som fungerar bra:

Det stämm er delvis – det här behöver t illkomm a när det gäller rut iner:

Det stäm m er inte alls – det här behöver t illkomm a när det gäller rut iner:

7. Sam arbetet mellan berörda enheter inom Knivsta kom mun är välfungerande när det gäller
utskrivningsprocessen?

Det stäm m er bra – beskriv vad som fungerar bra:
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Det stäm m er delvis – det här behöver t illkomm a för at t samarbetet ska fungera
bät t re:

Det stäm m er inte alls – det här behöver t illkomm a för at t samarbetet ska fungera
bät t re:

8. Sam verkan mellan din verksam het och regionen är välfungerande när det gäller
utskrivningsprocessen:

Det stäm m er bra – beskriv vad som fungerar bra:

Det stäm m er delvis – det här behöver t illkomm a för at t samverkan ska fungera
bät t re:

Det stäm m er inte alls – det här behöver t illkomm a för at t samverkan ska fungera
bät t re:

9. Lämna gärna en övr ig komm entar om du har något at t t illägga:
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Socialnämnden 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämnden 2021 

 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämndens 
verksamheter. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens bokslut 2021 redovisar ett överskott på 5,7 miljoner kronor. För 
verksamhetsberättelse och årsbokslut, se bilagor. 
 
Bakgrund 
Nämnden är ålagd att redovisa verksamhetsberättelse och årsbokslut per december månad.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Socialnämnden redovisar ett överskott på 5,7 miljoner kronor för 2021. Nettokostnad 2021 
uppgår till 298 miljoner kronor, jämfört med 302 miljoner år 2020. Överskott finns inom 
Förebyggande verksamhet SoL, LOV – hemtjänst och delegerad HSL, Vård & omsorg i 
ordinärt boende övrigt, Insatser LSS i ordinärt boende, Ifo öppenvård och stöd, Ifo vård och 
stöd institution/annat boende, Ifo, ekonomisk bistånd, Flyktingmottagande, samt 
Arbetsmarknadsåtgärder. Underskott finns inom Nämnd- och styrelseverksamhet, Vård & 
omsorg i särskilt/ annat boende, Insatser LSS i boende med särskild service, samt Färdtjänst 
och riksfärdtjänst. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-02-02  
Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämnden 2021 

Beslutet ska skickas till 

Akten  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Revisorerna  
Ekonomichef 
 

Catrin Josephson  
Socialchef 



 § 7 Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämnden 2021 - SN-2022/30-3 Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämnden 2021 : Tjänsteutlåtande - Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämnden 2021

Sida 2 av 2 

 
 

 

  

 

Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi. När en verksamhet inte 
förväntas ha en ekonomi i balans ska verksamheten enligt kommunens rutiner ta fram en 
handlingsplan för budget i balans, vilken kan innehålla aktiviteter som leder till 
kostnadsminskningar som berör barn. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Barnets bästa tillvaratas i den verksamhet som möter barn. 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Inga kända 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Nämndens uppdrag 
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. Utöver gällande lagstiftning och regionala samt lokala 
styrdokument drivs och utvecklas socialnämndens verksamheter med Agenda 2030 som grund. 
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Omvärldsbevakning 

Året som gått 

Coronapandemin 
Den pågående pandemin har under 2021 fortsatt att prägla socialnämndens verksamheter på 
olika sätt. Inom vård och omsorgsverksamheterna lades under våren mycket kraft på allt nytt 
inom vaccinplanering, smittspårning, source control och besöksrutiner. Efter en kort period av 
lättnader återupptogs mot slutet av året flera tidigare direktiv samtidigt som den höga frånvaron, 
gjorde personalsituationen mycket ansträngd. Under hela år 2021 höll smittan dock sig ifrån 
nästan samtliga av vård- och omsorgsverksamheternas brukare vilket är glädjande. 

Träffpunkten Lyckträffens lokal var helt stängd i nästan 1,5 år och Öppna förskolan Fröhuset har 
i perioder främst bedrivit utomhusverksamhet och i perioder varit stängd. Mot bakgrund av 
verksamheternas värde för folkhälsan öppnades de slutligen efter sommaren, dock till en 
anpassad verksamhet. På samma sätt öppnade samtidigt den biståndsbedömda dagverksamheten 
på Vilhelms gård. 

Socialnämnden kunde mot slutet av året anta en handlingsplan för att kontinuerligt förebygga 
vårdrelaterade infektioner och smittspridning (inte enbart covid-19). Samtliga berörda 
verksamhetschefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor hade varit involverade i att ta fram 
den viktiga handlingsplanen, som nämnden kommer att kunna följa upp framöver. 

Inom individ- och familjeomsorgen har pandemin märkts av gällande arbetsmiljö, arbetsmetoder 
och insatsutbud. Minskade eller ökade volymer är svårare att säkert koppla till pandemin även 
om höstens ökning av orosanmälningar och ansökningar inom både individ- och 
familjeomsorgen och omsorgen kan antas peka på ett visst mörkertal under pandemin. Att 
digitala lösningar ökat på grund av pandemin kan bland annat konstateras genom att nästan 
100 % av sökande inom ekonomiskt bistånd numera väljer att använda den digitala e-ansökan, 
vilket frigör mer tid hos verksamheten för socialt arbete med målgruppen. 

Verksamhetsutveckling  
Under året har många utvecklingsarbeten drivits framåt, pandemin till trots! 

Omställningsarbetet till effektiv och nära vård blir allt mer påtagligt och för att mer effektivt 
kunna arbeta med omställningsarbetet med ”Knivstafokus” har en statsbidragsfinansierad 

processledare anställts som också har ett övergripande ansvar kring suicidprevention och bland 
annat gett information till samtliga chefer i kommunen. 

Genom statsbidrag har också flera medarbetare från enheterna Råd och stöd och Socialpsykiatri 
och stödboende kunnat satsa riktat kring suicidprevention. Dels genom uppsökande arbete där 
man utbildat anhöriggrupp för äldre och fört samtal om psykisk ohälsa och dels genom 
utbildning av cirka 40 andra medarbetare inom Vård och omsorgskontoret i "Första hjälpen 
psykisk ohälsa", en tvådagars lång utbildning. 

Mycket av årets utvecklingsarbete har präglats av utökad samverkan internt och externt och att 
möta medborgarens behov ur ett helhetsperspektiv. Inom det globala målet nr 3, God hälsa och 
välbefinnande kan särskilt nämnas att det kring de yngsta invånarna har samverkan växlats upp 
mellan socialtjänst och skola, bland annat genom projektet skolnärvaro, samt internt mellan 
myndighet och utförare. 

I och med lagändring har socialnämnden från sommaren också ett lagstadgat ansvar för stöd till 
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våldsutövare, vilket verksamheterna förberett sig på. 

En modell och rutin för arbete med icke biståndsbedömt anhörigstöd i Knivsta har tagits fram i 
samverkan med enheternas anhörigombud, för att säkra ett viktigt stöd till anhöriga oavsett 
målgrupp. 

Inom globala målet nr 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, har det tydligt satsats 
under året i och med projektstart av "Arbetsmarknad Knivsta 2.0", för att samordna och korta 
vägarna mellan befintliga funktioner i kommunens olika kontor och nå större effekt i 
arbetsmarknadsåtgärderna, vilket redan lett till viktiga lösningar för individuella medborgare. 
Vid sidan av detta arbete klarade kommunens olika kontor av att, trots pandemins begränsningar, 
erbjuda 108 st feriearbeten, bland annat med extra tillskjutna medel från Kommunstyrelsen. 

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) har tecknats mellan socialnämnden och Röda korset, där 
invånare kan vända sig till ett Öppet hus bemannat av Röda korset för stöd i t ex kontakter med 
myndigheter. Detta nyttjas främst av nyanlända. 

Som en av de första kommunerna i länet införde Knivsta under året digital signering av hälso- 
och sjukvårdsinsatser genom ett eget statsbidragsfinansierat projekt i syfte att minska brister i 
signering av läkemedel och rehabinsatser för såväl egenregi som privata utförare. Redan efter ett 
par månader noterades önskat resultat. 

Införandet av nytt verksamhetssystem Cambio Viva slutfördes innan sommaren efter stora 
arbetsinsatser från samtliga verksamheter. Därmed har nu socialnämndens alla verksamheter ett 
och samma system, vilket borgar för effektivare flöden i ärendena. Samtidigt har biståndsenheten 
gått vidare i arbetsmodellen IBIC, vilket framöver även ska implementeras i utförarledet, för att 
förstärka individanpassning och träffsäkerhet i bedömning och uppföljning. Under hösten 
intensifierades också ett annat systembyte i och med den regionbeslutade övergången från 
systemet Prator till Cosmic link. 

I mars beslutade Socialnämnden att under 2022 införa ”tillitsreform i hemtjänsten”, vilket 

kommer att förskjuta mer av insatsens planering från biståndshandläggare till brukaren och 
utföraren. Socialnämnden beslutade även om en ny trygghetsfrämjande arbetsmodell där två 
behandlare från Enheten för råd och stöd på del av sina tjänster börjat att arbeta uppsökande 
gentemot ungdomar på skolor, fritidsgård, föräldraträffar samt nattvandra vissa helgkvällar. Allt 
för att nå ungdomarna tidigare innan behovet av samhällets stöd vuxit sig stora. 

Efter en förstudie under sommar och höst beslutade socialnämnden i december att under 2022 
och 2023 förtäta Estrids och Vilhelms gård vilket kommer att utöka antalet platser för nya 
brukare på boendena samt på totalen sänka verksamhetskostnaderna per brukare på längre sikt. 

Vård och omsorgskontoret har gått med i föreningen cykling utan ålder, där tre cyklar, med plats 
för både medarbetare och brukare, har blivit en uppskattad aktivitet både på Estrids gård och 
Vilhelms gård och en del i ett habiliterande förhållningssätt och skapandet av en värdig 
äldreomsorg. 
Stegens mötesplats har som en sysselsättning för besökarna skapat en cykelverkstad, där det 
repareras cyklar från andra enheter. 

I september delades enheten Hemvård i två enheter, enheten för Hemtjänst och enheten för 
Hemsjukvård och rehabilitering, med en enhetschef för respektive enhet. Respektive verksamhet 
har fokuserat på att hitta samarbetsformer i de nya organisationsstrukturen, där fokus legat på 
teamarbete, med brukaren i centrum. 
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Volymförändringar 
Antalet kommuninvånare i behov av stöd har börjat öka igen och det ökade trycket har märkts 
särskilt för biståndsenheten avseende LSS samt för vuxenhetenen avseende missbruk. Inom 
missbruksområdet har en ökad intern samverkan och utveckling av hemmaplanslösningar 
bidragit till att nämnden ändå inte ser någon större ökning av institutionsplaceringar utan istället 
en ökning av beviljade öppenvårdsinsatser. 
Antalet orosanmälningar för barn ligger på ett högt inflöde vilket innebär att år 2021, trots viss 
minskning från 2020, ändå inneburit en dubbelt så hög volym som för fem år sedan. Detta är 
pressande i verksamheten eftersom enheten för Barn och unga alltjämt präglas av en relativt hög 
personalomsättning med ett ständigt introduktionsarbete samtidigt som en rättssäker 
myndighetsutövning ska säkerställas. 

Inom ekonomiskt bistånd är volymerna så låga att de enstaka individer som fått egen försörjning 
genom årets arbetsmarknadsåtgärder direkt har synlig effekt på minskad andel med långvarigt 
försörjningsstöd, vilket är glädjande. 

Tegelparkens serviceboende utökade i början av året sitt boende med 4 platser och har nu en 
kapacitet för 12 brukare, varav 11 platser nyttjats. 

Inom äldreomsorgen syns en uppgång från år 2020 där antalet brukare nu är något högre än år 
2019. 

Det är fortsatt mycket få nyanlända som anvisas till kommunen. Av Migrationsverkets årsplan på 
24 personer har 23 anlänt. 

Framtiden 

Socialnämndens verksamheter tar ständigt nya steg i förändringsresan och både stora och små 
förändringar väntar i den nära framtiden. Under hösten har innovationschefen bjudits in till turné 
till alla Vård- och omsorgskontorets chefer, som ett led i att höja verksamheternas 
innovationskraft och samtidigt kartlägga behov och idéläge ute i verksamheterna. 

Medarbetare från Vård- och omsorgskontoret har i ett hackaton tagit fram ett helt nytänkande 
koncept "Kompetenslabb" där verksamheter under kommande år kommer att 
kompetensutvecklas genom både scenarios och tekniska övningsmoment. 

Inom digitaliseringsresan kan nämnas att flera av nämndens verksamheter under början av år 
2022 byter från Prator till Cosmic link för kommunikationen med Region Uppsala. Framöver 
kommer samtliga verksamheter att involveras. Införandet av RPA inom ekonomiskt bistånd fick 
pausas under systembytet från Procapita till Viva men återupptas under hösten. Förändringen 
förväntas tidseffektivisera handläggningen. 
Projektet "Träning på distans" har pågått under året och planeras gå över i förvaltning under 
2022. Ett annat mycket stort arbete som under året närmade sig lansering är Vård- och 
omsorgskontorets digitala, processbaserade kvalitetsledningssystem som kommer kunna börja 
tas i bruk i början av år 2022. 

Arbetet med att införa tillitsreform i hemtjänsten kommer att påverka flera olika enheter och 
funktioner inom verksamheterna det närmaste året, inklusive de privata utförarna inom 
kundvalet. Arbetet kommer också att inkludera framtagande av ny avgiftsmodell för brukarna. 

Medarbetarna inom Enheten för barn och unga kommer att kompetensutvecklas i "Signs of 
safety" som handlar om att bedöma risk- och friskfaktorer hos barn och att engagera familjens 
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egna nätverk till att hitta en fungerande lösning framåt. Vidare kommer samverkan med skola, 
öppenvård och region Uppsala att utvecklas kring de hemmasittande barnen. Det kvarstår också 
arbete med att bli stringentare i handläggning och att vara en genomgående rättssäker och trygg 
verksamhet. 

Inom biståndsenheten fortsätter den komplexa uppgiften av att allt mer kvalitetssäkra rätt insats 
på rätt nivå till rätt brukare som behöver innehålla allt ifrån kostnadseffektivitet till översyn av 
vårdkedja och behovsbedömning. 

Inom omställningen till Effektiv och nära vård fortsätter projektdeltagande och i Knivsta satsas 
på att närvårdsstrateg och processledare besöker alla arbetsplatsträffar i nämndens verksamheter. 

Utmaningar framåt består bland annat i att rekrytera och behålla sjuksköterskor på Estrids gård 
samt fortsatt arbete för stabilitet inom barn och unga. Hemmaplanslösningarna för barn och unga 
har inte alltid fungerat och det finns fortsatt behov att vidareutveckla och förstärka det arbetet. 

Kommande lagstiftning såsom reviderad Socialtjänstlag, ny Äldreomsorgslag och förändringar 
inom LSS och bostadsförsörjning kommer inom ett par år att påverka socialnämnden och dess 
verksamheter, bland annat genom att ett mycket tydligare förebyggande arbete blir lagstyrt. Den 
väg socialnämndens verksamheter redan slagit in på är således på rätt väg. 
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Socialnämndens måluppföljning 

Kommunfullmäktiges mål 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

 
 

Socialnämndens strategi för att nå de globala målen och en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt 
är att satsa på förebyggande arbete och tidiga insatser för att nå invånarna innan behoven vuxit 
sig stora och kostsamma. Av samma anledning ges också stöd helst på hemmaplan där det egna 
nätverket och de igångsatta vårdkontakterna kan korta ner individens väg till hälsa och 
välbefinnande. Även det senaste årets satsning på arbetsmarknadsåtgärder främjar ett samhälle 
som är både inkluderande och som har ekonomisk tillväxt. 

Socialnämndens verksamheter visar på en positiv kostnadstrend men behöver fortsatt en ökande 
kostnadseffektivitet, liksom det i varje läge behöver väljas rätt omsorgsnivå för den enskilde, 
utifrån lagstiftningens krav och den enskildes behov. 

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad 

 
 

Socialnämndens verksamheter håller till stora delar en hög kvalitet. Här kan nämnas flera IVO-
tillsyner varje år där kommunen lämnas utan kritik samt få domslut där förvaltningsrätten ändrat 
nämndens beslut. Det finns dock även brister att fortsätta jobba med vilket t ex internkontroller 
kan visa. När det gäller produktivitet och kontinuitet inom hemtjänsten har hög frånvaro lett till 
att uppsatt målvärde inte kunnat nås. 

Det finns på flera områden fortsatt en relativt hög kostnadsnivå men i och med att de härrör till 
antingen kommuninvånares mående, uppbyggda biståndsnivåer eller avtalspriser i till hög grad 
köpt vård är det trögrörliga förändringsprocesser. Det är positiva trender inom samtliga områden 
och sedan ett par år tillbaka finns en mycket tydlig ekonomistyrningsmodell genom varje 
organisatorisk nivå. Socialnämnden redovisar ett budgetöverskott för år 2021. 

 

Indikator  
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
Delår 
2021 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

Brukartiden i förhållande till total arbetstid inom hemtjänst i 
egen regi ska inte understiga 70 %.  

 
 

55 % 67 % 64 % 63 % 70 % 

Kontinuiteten inom hemtjänsten ska inte understiga 15.  
 
 

17 15 - 19 15 
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Indikator  
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
Delår 
2021 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

Redovisning och analys av samtliga inkomna synpunkter 
och klagomål i socialnämndens verksamheter redovisas till 
socialnämnden 2 ggr/år  

 
 

- - 1 2 2 

Vid tillsyn av verksamhet samt anmälningar gällande Lex 
Maria och Lex Sarah ska IVO ha godkänt nämndens 
åtgärder.  

 
 

- - 100% 100% 100% 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)  
 
 

26,68% 18,83% - - - 

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)  
 
 

49,03% 37,95% - - - 

Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas 
tillvara 

 
 

Samtliga verksamheter arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare. I byggandet av en 
innovationskultur eftersträvas att varje medarbetares kompetens och idéer tas tillvara och i 
regelbundna arbetsplatsträffar finns lokal samverkan kring såväl arbetsmiljö som 
verksamhetsutveckling. Medarbetarpulsen visar på en fortsatt positiv trend sedan flera år. På 
grund av pandemin har dock vissa enheter haft en hög frånvaro under året. Det varierar dock 
kraftigt inom kontoret och på totalen visar sjukfrånvaron på aningens lägre nivåer än för år 2020. 

Indikator  
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
Delår 
2021 

Utfall 
2021 

Mål 
2021 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen 
- Motivationsindex  

 
 

80,83% 81,75% - 82,75% 81% 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen 
- Ledarskapsindex  

 
 

80,92% 81,33% - 83,33% 81% 

Sjukfrånvaro Vård- och omsorgskontoret  
 
 

7,39% 9,52% 8,36% 8,27% 6% 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)  
 
 

6,9% 8,1% - - 6% 

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och 
åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet 

 
 

Socialnämnden har ingått ett idéburet offentligt partnerskap med Röda korset, avseende Öppet 
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hus och samhällsvägledning där nyanlända är främsta målgruppen.

Som en fortsättning på förra höstens medborgardialog, initierad från lokala samrådet HSVO,
genomfördes under hösten en fokusgrupp där medborgares röster hämtades in rörande hur
digitaliseringen inom hälso- och sjukvården och omsorgen kan göras på bästa sätt.

Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa

Inom alla socialnämndens verksamheter arbetas med ett allt ökande fokus på tidiga och
förebyggande insatser och ett främjande av goda levnadsvanor. Därtill deltar verksamheterna i
omställningen till en effektiv och nära vård.

Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation.

Ett par av de nationella indikatorerna för målet finns inte ännu. Att erbjuda kommuninvånaren
individanpassat stöd utifrån sin unika situation - i ett föränderligt samhälle - är dock
Socialnämndens fokus i de uppdrag som ges till verksamheterna.

Indikator Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
Delår
2021

Utfall
2021

Mål
2021

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) 3,4% - - - 3%

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd
ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 75% 77% 72% 72% 75%

Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel
(%)

5,28% - - - 7%

Gemensamma mål mellan verksamheter ska uppfyllas samt
redovisas till socialnämnden i samband med årsbokslut.

- - - 100 % 100 %

Varje skola har en utsedd socialsekreterare, för förenklad
och trygg samverkan med tidig ingång. - - - - 100 %

Öppenvården har innan årets slut genomfört minst ett
utbildningstillfälle för frivilligstödjare samt ska under året
utforma någon form av föräldrainformation tillsammans med
skola eller kultur/fritid..

- - - - 2

Omsorg till invånare i Knivsta kommun ska ge mervärde för brukaren.
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Socialstyrelsens årliga brukarundersökning inom äldreomsorgen blev i år uppskjuten och
kommer inte att ske förrän i januari 2022. Indikatorerna kommer alltså inte att kunna mätas i år.

Indikator
Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
Delår
2021

Utfall
2021

Mål
2021

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn,
andel (%) 89% 79% - - 90%

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn,
andel (%)

80% 83% - - 80%

Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid
hemma

75 90,91 - 77,78 75

Socialnämndens mål

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad

Socialnämndens verksamheter ska kännetecknas av god kvalitet och effektivitet.

Prognos måluppfyllelse

Analys

Målet är enbart delvis uppfyllt, Både produktivitet och kontinuitet inom hemtjänsten är tydligt
påverkad av hög frånvaro inom enheten. Med nuvarande arbetsmodell bedöms målet kunna nås
nästa år.

Indikator Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
delår
2021

Utfall
2021

Mål
2021

Progno
s

Brukartiden i förhållande till total arbetstid inom
hemtjänst i egen regi ska inte understiga 70 %. 55 % 67 % 64 % 63 % 70 %

Kontinuiteten inom hemtjänsten ska inte
understiga 15. 17 15 - 19 15

Redovisning och analys av samtliga inkomna
synpunkter och klagomål i socialnämndens
verksamheter redovisas till socialnämnden 2
ggr/år

- - 1 2 2

Vid tillsyn av verksamhet samt anmälningar
gällande Lex Maria och Lex Sarah ska IVO ha
godkänt nämndens åtgärder.

- - 100% 100% 100%
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Brukar tiden i förhållande till total arbetstid inom hemtjänst i egen regi ska inte understiga
70 %.

Produktiviteten har under året pendlat mellan 60-72%, med ett helårs resultat på 63 % som ligger
under målet på 70%. Det har varit en hög sjukfrånvaro i verksamheten med många vikarier vilket
har bidragit till lägre produktivitet.

Kontinuiteten inom hemtjänsten ska inte understiga 15.

Målet är inte uppnått, när mätningen genomfördes under oktober var kontinuitetsmåttet 19.

Verksamheten har påbörjat ett arbete att öka kontinuiteten av personal bland brukare, dock har
arbetet försvårats utifrån pandemin med hög frånvaro, samt många vikarier i verksamheten. När
den årliga personal-kontinuitetsmätningen genomfördes var sjukfrånvaron hos ordinarie personal
under aktuell månad 16,58% och därtill tillkom hög frånvaro för vård av barn.

Det har påbörjats ett arbete med att öka antalet delegeringar (hälso- och sjukvård) under året
vilket, förutom mindre sjukfrånvaro bedöms kunna bidra till ökad kontinuitet framåt.

Redovisning och analys av samtliga inkomna synpunkter och klagomål i socialnämndens
verksamheter redovisas till socialnämnden 2 ggr /år

Redovisning har skett genom kvalitetsberättelse vid delår och helår (inrymd i denna rapport).

Vid tillsyn av verksamhet samt anmälningar gällande Lex Mar ia och Lex Sarah ska IVO
ha godkänt nämndens åtgärder .

IVO har godkänt nämndens åtgärder i samtliga anmälningar gällande Lex Maria och Lex Sarah

Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation.

Socialnämnden ska i samverkan utforma sitt arbetssätt utifrån individens behov.

Prognos måluppfyllelse

Analys

Utvecklingsarbetet har fortsatt under året och verksamheterna har i sak uppfyllt indikatorerna för
målet. Arbetet fortsätter med nya aktiviteter framöver.
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Indikator
Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
delår
2021

Utfall
2021

Mål
2021 Prognos

Gemensamma mål mellan verksamheter ska
uppfyllas samt redovisas till socialnämnden i
samband med årsbokslut. - - - 100 % 100 %

Varje skola har en utsedd socialsekreterare, för
förenklad och trygg samverkan med tidig
ingång.

- - - - 100 %

Öppenvården har innan årets slut genomfört
minst ett utbildningstillfälle för frivilligstödjare
samt ska under året utforma någon form av
föräldrainformation tillsammans med skola eller
kultur/fritid.

- - - - 2

Gemensamma mål mellan verksamheter ska uppfyllas samt redovisas till socialnämnden i
samband med årsbokslut.

Samtliga utförarenheter och myndighetsenheter har under året gemensamt utvecklat sina
samverkansformer och processer för att stärka arbetet för en sammanhållen socialtjänst. Det har
både skett i gemensamma chefsforum, samt i specifika arbetsmöten mellan separata enheter och i
vissa projekt eller specifika aktiviteter.

Exempel:
Enheten för barn och unga samt Enheten för råd och stöd har tillsammans under året utvecklat en
samverkansmodell som redovisas i verksamhetsberättelserna på enhetsnivå.

GÅ-möten har hela året hållits varannan vecka mellan Enheten för socialpsykiatri och
stödboende och myndighetsenheterna .

På gemensam planeringsdag under hösten har bland annat utskrivningsprocessen bearbetats
mellan Estrids gård och biståndsenheten.

Vuxenenheten och Enheten för råd och stöd har utvecklat en tidig bedömningsmodell
tillsammans som redovisas i verksamhetsberättelserna på enhetsnivå.

Satsningen på en sammanhållen socialtjänst genom gemensamt uppsatta mål bedöms bidra för
att ännu bättre möta medborgarens behov ur ett helhetsperspektiv.

Var je skola har en utsedd socialsekreterare, för förenklad och trygg samverkan med tidig
ingång.

Under året har samtliga skolor fått en socialsekreterare som är kontaktsekreterare och ingången
till enheten har därmed förenklats. Både skolan och Enheten för barn och unga behöver dock
ytterligare förstärka och förtäta sin samverkan. Det finns brister eftersom det i vissa fall fortsatt
inte sker en återkoppling från Enheten för barn och unga när anmälan inkommit. En väsentlig del
i alla utredningar inom området Barn- och Unga bör innehålla en kontakt med anmälande skola
för återkoppling och kunskapsinhämtning av information och underlag från de vuxna som är en
så väsentlig del av barnets liv.

I det dagliga arbetet, likväl som genom projektet kring hemmasittande/skolnärvaro, fortsätter
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arbetet med att utveckla samverkan, för barnets bästa. 

Öppenvården har innan årets slut genomfört minst ett utbildningstillfälle för 
frivilligstödjare samt ska under året utforma någon form av föräldrainformation 
tillsammans med skola eller kultur/fritid. 

Utbildningstillfällen för frivilligstödjare har erbjudits vid flera tillfällen, de har dock tackat nej 
till samtliga erbjudande utifrån att de inte haft behov av insatsen. Behandlare i öppenvården har 
haft tät kontakt med ansvarig för frivilligstödjarna och har besökt gruppen i samband med 
öppenvårdens nattvandringar. 

En informationskväll för föräldrar har hållits i CIK tillsammans med kultur och fritid; skolan, 
elevhälsan och polisen. 
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Uppdrag 

Rapportering uppdrag- Kommunfullmäktige 

Uppdrag Målbild 

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. 

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. 

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimera fossila 
drivmedel och plastanvändning i kommunkoncernens 
verksamheter med särskilt fokus på en giftfri förskola. 

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

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. 

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. 

Förändringsresan för socialnämndens verksamheter handlar om såväl effektivitet som kvalitet 
och är ett led i att bygga ett hållbart Knivsta. Under förra hösten ökade fokus på agenda 2030 och 
detta fortsatte under 2021 bland annat genom att ytterligare funktioner utbildades. Även i 
omställningen till en Effektiv och nära vård är Agenda 2030 en tydlig ram. 

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla 
verksamhetsområden 

Socialnämnden har under hösten beslutat om en lokalförsörjningsplan som för första gången 
omfattar samtliga nämndens verksamheter och blir viktig för det långsiktiga arbetet framöver. 
Socialnämnden är också just nu med och lokaleffektiviserar genom att säga upp ett externt 
hyreskontrakt för Enheten för Råd och stöd, och genomföra en rotation av flera verksamheter 
som slutar med att myndighetsenheterna under 2022 flyttar in i kommunhuset och på totalen spar 
hyreskostnader för kommunen. 

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimera fossila drivmedel och plastanvändning i 
kommunkoncernens verksamheter med särskilt fokus på en giftfri förskola. 

Vid socialnämndens upphandling av leasingbilar till hemtjänsten ställs krav på miljövänliga 
egenskaper såsom t ex låga CO2-utsläpp. 
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Upphandlingar – med krav på hållbar konsumtion och handel inriktad mot cirkulär 
resurshushållning och delningsekonomi, ekologiska produkter och rättvisa 
produktionsvillkor. 

Uppdraget överensstämmer med hur nämndens verksamheter arbetar och planerar. Under året 
har det dock främst varit aktuellt med avrop från redan existerande ramavtal. 



 § 7 Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämnden 2021 - SN-2022/30-3 Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämnden 2021 : Verksamhetsberattelse- och bokslut 2021

Socialnämnden, Verksamhetsberättelse- och bokslut 17(33) 

Ekonomi 

Verksamheternas förutsättningar 

Tilldelad ram och effektiviseringsbeting från kommunfullmäktige  
Socialnämnden har tilldelats medel för 2021 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & budget 
2021 (MoB). De generella förutsättningarna är att den ekonomiska ramen har ökat med 2,9 % 
som fördelas enligt följande: 

 Indexuppräkning för socialnämndens verksamheter ligger i genomsnitt på 1,7 %.  
 Ramen har utökats med 4,77 miljoner kronor till följd av det riktade statsbidraget 

"Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer".  
 Bokslutsreglering för ersättning till Försäkringskassan (SFB) för statlig personlig 

assistans kvarstår och i tilldelad budget beräknas Försäkringskassan fakturera för 24 
personer år 2021. Utfallet blev 17 personer och en återbetalning på 2,3 miljoner kronor 
till Finansförvaltningen. 

 Alla intäkter från enskilda tillfaller nämnden från och med 2021.  
 Effektiviseringsbeting för nämndens verksamheter ligger på -2,4 miljoner kronor, vilket 

nämnden i detaljbudgetarbetet hanterat som en generell minskning av ramen. 

Förutom dessa har nämnden fått 0,18 miljoner tillägg för aktiv personalpolitik 2020 (helårseffekt 
2021) och 0,6 miljoner för att utöka antalet feriearbeten för ungdomar. 

Årsbokslutet 

Budgetavvikelse för Socialnämndens verksamheter 2021 uppvisar ett överskott på 5,7 miljoner 
kronor. Nettokostnad 2021 uppgår till 298 miljoner kronor, jämfört med 302 miljoner år 2020. 
Det motsvarar en minskning med 1,5 % jämfört med föregående år. Att nettokostnaden inte höjts 
från föregående år, trots pris- och löneuppräkning visar på en förhöjd kostnadseffektivitet i 
verksamheterna bland annat genom hemmaplanslösningar som minskat externt köpt vård. Att 
nettokostnaden till och med sänkts förklaras främst genom statsbidrag för sjukfrånvaro under 
första halvåret, statliga medel för föregående års pandemikostnader samt minskade 
lokalkostnader. 

Utfallet är 1,2 miljoner kronor bättre än oktoberprognos. Anledningen till detta är oväntade 
intäkter för återsökt moms 2018-2020, ett extra inbetalt statsbidrag för covid-återsök 2020, en 
positiv förändring av semesterlöneskulden 0,5 miljoner kronor, lägre kostnader för ekonomiskt 
bistånd de sista 2 månaderna, samt något lägre personal- och bemanningskostnader för november 
och december än tidigare prognostiserat. 

Nämnd- och styrelseverksamhet redovisar ett underskott på 22 tkr. Nettokostnaden uppgår till 
1,27 miljoner kronor, vilket är något lägre än föregående år (1,34 mnkr) och beror på 
förändringar i anställningar inom nämndsekretariatet. 

Förebyggande verksamhet SoL uppvisar ett prognostiserat överskott på 1,26 miljoner kronor 
jämfört med budget. Till följd av pandemin har Lyckträffens lokal varit stängd och medarbetaren 
lånades ut till Stegen. Stegen i sin tur uppvisar lägre bemanningskostnader än vanligt på grund 
av färre deltagande. Under 2022 förväntas verksamheterna att återgå till sin normala drift. 

LOV - hemtjänst och delegerat HSL redovisar en marginell positiv avvikelse på +66 tkr. 
Egenregin har börjat året med ett internt effektiviseringsbeting på -4,6 miljoner kronor och 
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utfallet har landat på -2,8 miljoner kronor. Arbetet med att effektivisera bemanningsplaneringen 
har fortsatt och viss vakans har varit på enheten, vilket har bidragit till minskade 
personalkostnader. Den biståndsbedömda tiden är i snitt lägre per brukare jämfört med tidigare 
år, vilket dock jämnas ut med att delegerad hälso- och sjukvård stigit. 

Sammanlagda nettokostnader för Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt samt särskilt/ 
annat boende har minskat med 3 miljoner kronor, vilket motsvarar 3 %. Anledningen till det är 
minskade personal- och bemanningskostnader, samt minskade lokalkostnader. Cirka 1,7 miljoner 
kronor är felbudgetering pga. en gammal uppdelning mellan verksamheter ordinärt boende och 
särskild boende, där kostnaden egentligen bör ligga på särskilt boende - och så är det budgeterat 
för kommande år. 

Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt visar på ett överskott på 5,5 miljoner kronor. Den 
största anledningen till överskottet är minskade kostnader för köpt sjuksköterskebemanning (c:a 
1,6 mnkr), vakanser och tjänsteledighet på rehab (c:a 0,6 mnkr). Övrigt överskott tillhör särskilt 
boende. 

Vård & omsorg i särskilt/ annat boende visat på ett underskott på 2,5 miljoner kronor. 
Kostnader för externa platser för brukare över 65 har ökat med 0,9 miljoner kronor jämfört med 
budget (motsvarar en ny helårsplacering), samt kostnad för psykiatriboende har ökat med 1,6 
miljoner kronor jämfört med budget (motsvarar 1,5-2 nya externa placeringar). 

Insatser LSS i ordinärt boende redovisar ett överskott på 0,3 miljoner kronor jämfört med 
budget. Överskottet beror på lägre personal- och bemanningskostnader på både personlig 
assistans, samt sjuksköterskebemanning än vad som tidigare prognostiserats för årets sista 2 
månader. 

Insatser LSS i boende med särskild service redovisar ett underskott på 3 miljoner kronor. En 
miljon av denna kostnadsökning beror på förändrade avtalsvillkor med Nytida i och med 
förändrat omvårdnadsbehov på Lyckåsen. Resten av underskottet beror på cirka 4 nya 
boendebeslut jämfört med budget. 

Färdtjänst och riksfärdtjänst har ett underskott på 0,27 miljoner kronor, vilket beror på 
omfördelning av personalkostnader i början av året. 

Individ och familjeomsorg 

IFO öppenvård och stöd redovisar ett överskott på 0,6 miljoner kronor. Anledningen till 
överskottet är att Socialnämnden fått externa medel från region Uppsala för finansiering av en 
kurator på ungdomsmottagningen, vilket var inte känt vid budgettillfället. På vuxensidan har 
inga externa köp av skyddat boende genomförts. 

IFO vård och stöd institution/annat boende visar ett överskott på 0,3 miljoner kronor, där 
nettokostnaderna ligger i linje med de budgeterade. Kostnader för externt köpt vård på vuxen 
missbruk ligger i linje med budget. HVBs kostnader för externa köp har minskat med 2,4 
miljoner kronor (motsvarande c:a 1,5 helårs placering). Kostnader för familjehemsplaceringar 
har ökat med 0,8 miljoner kronor (motsvarande 1 helårsplacering). Kostnaderna för köpt 
bemanning på enheten Barn och Unga har återigen ökat med en miljon jämfört med budget för 
verksamhetsområdet. 

Ifo, ekonomiskt bistånd visar ett överskott på 0,5 miljoner kronor. En del av resultatet kan 
relateras till den medvetna satsningen på arbetsmarknadsåtgärder som lett till att flera klienter 
nått självförsörjning. 
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Flyktingmottagande redovisar ett överskott på 2,5 miljoner kronor. Av dessa avser 1,7 miljoner 
kronor retroaktiva ersättningarna av engångskaraktär för 2017-2020, som tidigare bedömdes som 
ytterst osäkra och inte hade medräknats i budget. Schablonersättningar som beräknas i budgeten 
utifrån försiktighetsprincipen samt en vakans står för resten av överskottet på 0,8 miljoner 
kronor. 

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott på 0,3 miljoner kronor. Socialnämnden har 
fått ett tillägg till ramen på 0,6 miljoner från KF som avser utökning av sommarjobb. Över 
hundra ferieungdomar har fått jobb under sommaren, vilket överensstämmer med vårens 
planering. Överskottet beror till stor del på att medel avsatta för rekrytering av 2 handledare har 
inte används, eftersom samtliga kontor klarade av att tillsätta feriejobben utan handledare. 

Satsning på äldreomsorgen 2021 
De 4,77 miljoner kronor som tilldelades nämnden har används enligt följande: 

 2,13 miljoner till Estrids gård för extra personalresurser för dygnet-runt-sjuka 
 1,9 miljoner kronor för att behålla sjuksköterskebemanning på Hemvården och Estrids 

gård (Estrids kostnad inhyrd ssk 1,298 mnkr 100 %, hemvård 625 tkr årskostnad 1 ssk 
100 %) 

 0,6 miljoner kronor för att höja hemtjänstersättning med 2,5 % 
 0,3 miljoner kronor för utökning på rehab, för att hantera post Corona effekter 

Sjuksköterskebemanningen på Hemvård och Estrids gård är tjänster som tidigare inkluderats i 
beslut om besparingar enligt handlingsplan för ekonomi i balans 2020, men som nu istället 
kunnat behållas. Under året har nya direktiv kommit och behov delvis förändrats, men satsningen 
har nyttjas fullt ut och enligt gällande regelverk. 

Externa projektmedel 
Förutom Kommunfullmäktiges medel och satsningen på Äldreomsorgen har Socialnämnden sökt 
flera externa projektmedel. 

Under 2021 har 13 nya statsbidrag tillkommit omfattande totalt 13,2 miljoner kronor (inkl 4,77 
Äldreomsorgssatsningen).  

Statsbidragen är välbehövliga tillskott till verksamheten, men är oftast mycket kortvariga och 
begränsade i hur de kan användas. Samtidigt är nämnden beroende av dessa bidrag för att kunna 
göra nödvändiga satsningar och även undvika nedskärningar i ordinarie verksamhet. 

Samtliga statsbidrag återredovisas och i de flesta fall behöver medel om inte nyttjats återbetalas 
till staten. En projektledare för "förvaltningsstöd" har visstidsanställts under året och finansieras 
med externa medel. Funktionen har bland annat projektledar- och statistik-ansvar även i uppdrag 
att arbeta med projektbeskrivningar och återredovisningar samt med att ta fram en modell för hur 
VOK ska arbeta med statsbidragsfinansierade projekt framöver. 

En annan visstidsanställning som genomförs genom statliga medel är en processledare för 
omställningen till effektiv och nära vård som ska förstärka arbetet med frågorna utifrån ett 
Knivstaperspektiv. På samma funktion finns även suicidförebyggande samordning. 

Mot slutet av sommaren anställdes även en externt finansierad systemadministratör med 
projektledaransvar som under hösten förberett bytet av kommunikationssystemet med regionen 
från Prator till CosmicLink. 

Några övriga exempel av vad statsbidragen möjliggjort är detta: 
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* Satsning på suicidpreventivt arbete inom enheterna socialpsykiatri och råd och stöd, såväl 
direkt operativt som att stärka kunskap hos medarbetare. 
*Satsning på "Första hjälpen psykisk hälsa" som är ett standardiserat utbildningsprogram för att 
höja många olika slags professioners beredskap att bemöta personer med psykisk ohälsa. 
* Utbildning i Friluftsfrämjandets kurs "Häng med oss ut" som syftar till att ge personer med 
psykisk ohälsa förutsättningar för återhämtning och aktiviteter i naturen. 

Digitalisering 
Projektet "Digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser" har genomförts under våren och 
gick över i förvaltning 1 augusti 2021. Projektet har finansierats med statsbidrag och syftet har 
främst varit att minska brister i signering av läkemedel och rehabiliteringsinsatser. Redan efter 
ett par månader har det visat sig att antalet signerade hälso- och sjukvårdsinsatser ökat markant. 
Även externa LOV-utförare använder sig nu av denna digitala signering. Licenskostnad finns 
finansierad även för år 2022. 
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Nettokostnadsuppställning årsbokslut 

Nämndens verksamheter 
Nettokostna

d 2020 
KF Budget 

2021 
Tillägg och 

avdrag 2021 
Nettokostna

d 2021 
Budgetavvik

else 2021 

Effektiviseringsbeting      

      

Nämnd- och styrelseverksamhet 1 336 1 250  1 272 -22 

      

Vård och omsorg enligt SoL och 
HSL 

     

-Förebyggande verksamhet SoL 3 407 4 149  2 889 1 260 

-LOV - hemtjänst och delegerad 
HSL 

35 281 37 610  37 545 66 

-Vård & omsorg i ordinärt 
boende övrigt 

23 039 23 175  17 648 5 527 

-Vård & omsorg i särskilt/ annat 
boende  

98 856 88 307 36 90 846 -2 503 

      

Vård och omsorg enligt LSS och 
SFB 

     

-Insatser LSS i ordinärt boende 29 893 34 552 -2 293 31 978 281 

-Insatser LSS i boende med 
särskild service 

37 862 38 207  41 177 -2 970 

      

Färdtjänst och riksfärdtjänst 3 410 3 657  3 932 -275 

      

Individ och familjeomsorg      

-Ifo öppenvård och stöd 25 671 27 075  26 471 604 

-Ifo vård och stöd 
institution/annat boende 

31 840 33 599 51 33 317 332 

-Ifo, ekonomisk bistånd 7 487 8 403 108 7 994 517 

      

Flyktingmottagande 1 305 1 493  -1 013 2 506 

      

Arbetsmarknadsåtgärder 2 938 3 446 605 3 724 327 

Summerat 302 328 304 924 -1 493 297 779 5 652 
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Investeringar 
Investeringsmedel för verksamhetssystem VoO har förbrukats med 615 tkr och investeringen är 
härmed avslutad. Kostnaden blev lägre än tidigare prognostiserad, då del av kostnad utgjorts av 
utbildningar och konsulter som gått på driften. Övriga investeringsmedel har inte utnyttjas. Detta 
eftersom kostnader för den centrala förvaltningens e-arkiv, där nämnden ingick i en pilot, 
belastade KLK och eftersom de digitaliseringar som genomförts har kunnat finansieras med 
statliga medel. 

  

Investeringsplan 2021 

Investering KF 
investeringsr

am 2021 

Tillägg 
investeringsram 

2021 

Investeringsutg
ift 2021 

Avvikelse 
investering 

2021 

Inventarier 100 0 0 100 

Digitalt arkiv 200 0 0 200 

Digitalisering - innovation 1000 0 0 1000 

Verksamhetssystem VoK 0 1000 615 385 

Summering 1300 1000 615 1685 
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Volymer och nyckeltal 

Område Nyckeltal 
Utfall Helår 

2019 
Utfall Helår 

2020 
Mål Helår 2021 

Utfall Helår 
2021 

Hemtjänst Biståndsbedömd 
tid 

62 579 58 410 60 000 56 780 

Antal brukare 
totalt 

221 215 220 223 

Andel utförd tid 
av 
biståndsbedömd 
tid inom LOV. 

68,3% 76% 76 84% 

Särskilt boende 
äldre 

Antal brukare 
totalt 

112 133 135 123 

Antal brukare 
köpta platser 

15 7 11 11 

Personlig 
assistans enligt 
SFB, antal 
brukare. 

Personlig 
assistans enligt 
SFB, antal 
brukare 

19 19 21 17 

Insatser enligt 
LSS 

Boende särskild 
service LSS, 
antal brukare 
totalt 

36 36 40 45 

Daglig 
verksamhet 
LSS, antal 
brukare totalt 

45 46 50 42 

Korttidsvistelse 
LSS, antal 
brukare totalt 

15 14 15 10 

Daglig 
verksamhet 
LSS, antal 
brukare köpta 
platser 

7 7 7 6 

Institutionsvård, 
stödboende och 
familjehem 

Institutionsvård 
och stödboende, 
antal vuxna 

21 17 17 12 

Institutionsvård 
och stödboende 
vuxna, antal 
vårddygn 

3 315 3 500 3 500 2 416 

Institutionsvård 
och stödboende, 
antal barn/unga 

42 30 30 11 

Institutionsvård 
och stödboende 
barn och unga, 
antal vårddygn. 

10 129 4 963 6 100 3 324 

Familjehem, 
antal barn/unga 

35 37 36 33 
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Område Nyckeltal 
Utfall Helår 

2019 
Utfall Helår 

2020 
Mål Helår 2021 

Utfall Helår 
2021 

Familjehem 
barn/unga, antal 
vårddygn 

9 615 8 625 9 250 7 662 

Ekonomiskt 
bistånd 

Ekonomiskt 
bistånd, antal 
individer 

200 175 191 107 

Ekonomiskt 
bistånd, andel 
individer med 
långvarigt 
ekonomiskt 
bistånd. 

21% 23% 15% 33% 
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Ledningssystem för kvalitet 

Systematiskt förbättringsarbete 

Av socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9) framgår att verksamheter som bedrivs i enlighet 
med socialtjänstlagen och LSS ska ha ett ledningssystem. Ledningssystemet ska innehålla de 
processer och rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheternas 
samtliga delar.  Arbetet med kvalitetsledningssystem innebär att säkra de rutiner och processer 
som verksamheten ska jobba efter, genomföra riskanalyser och egenkontroller samt utreda 
inkomna klagomål och avvikelser.  Kvalitetsfrågorna har lyfts in i verksamhetsberättelsen och 
samtliga chefer rapporterar kvalitetsarbetet i Stratsys. Kvalitetsrapporten är tänkt att ge en bild 
av hur verksamheten arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet under 2021.  Kvalitetsarbetet 
gällande hälso- och sjukvård redovisas i separat Patientsäkerhetsberättelse 

Digitalisering av ledningssystemet har fortsatt under 2021. Allt mer av det systematiska 
förbättringsarbetet sker nu med stöd av Stratsys och verksamhetssystemet VIVA. Under 2021 
har stort arbete genomförts för att första februari 2022 kunna publicera pilot för den del av 
ledningssystemet som alla medarbetare kommer nå via intranätet. Där finns processer samt styr- 
och stöddokument lätt tillgängliga för alla medarbetare. 

Brukare och närstående har varit delaktiga i kvalitets- och utvecklingsarbetet genom att lämna in 
synpunkter och klagomål som utretts. Förändringar och åtgärder har vidtagits i kvalitetshöjande 
syfte. Inom vissa delar av verksamheten har brukare och närstående besvarat enkäter som 
använts i förändringsarbetet på respektive enhet. På utförarenheter finns brukarråd, där möjlighet 
finns att bidra till utvecklingen. 

Medarbetare är delaktiga i förbättringsarbetet genom att uppmärksamma och rapportera 
avvikelser och missförhållanden, är delaktiga i utredningsarbetet och genomförande av åtgärder.  
Vidare är de delaktiga i framtagande av processer och rutiner och är med i utvecklingsarbetet i 
olika projekt, både inom den egna enheten men också i samverkan med andra. 

Kvalitets- och utvecklingsavdelningen bistår ledningen och enheterna i det systematiska 
förbättringsarbetet. Både utifrån enskilda händelser, men även gällande sammanställning, analys 
och framtagande av åtgärdsplaner för kontoret. Medarbetare i avdelningen är även med i 
länsövergripande samverkan och förbättringsarbete vilket bidrar till kvalitetshöjning inom Vård- 
och omsorgskontoret. 

Pandemin har påverkat möjligheten till fysiska utbildningar, men trots det har både fysiska, 
hybrid- och rena webbutbildningar kunna genomföras. Det har varit utbildningar där Vård- och 
omsorgskontoret varit ansvariga eller utbildningar arrangerade av andra aktörer där 
arbetsgrupper eller enskilda medarbetare deltagit. 

Under 2021 har övergång till nytt verksamhetssystem inom Vård- och omsorgskontoret 
genomförts och påverkat all verksamhet. Hanteringen av avvikelser sker nu inom 
verksamhetssystemet för hela kontoret, vilket bidrar till en kvalitetshöjning, men är ännu inte 
helt implementerad. Under 2022 kommer även lex Sarah och lex Maria börja hanteras inom 
verksamhetssystemet. 

Samverkan 

Samverkan bidrar till utveckling av verksamheterna och det stöd som ges till Knivstas 
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medborgare. Samverkan sker på flera plan, både inom respektive enhet, mellan enheter och 
avdelningar inom vård- och omsorgskontoret, mellan andra kontor i kommunen, med externa 
utförare, med andra kommuner i länet samt Region Uppsala. 

Samverkan mellan enheterna bidrar i allt större utsträckning till en sammanhållen socialtjänst 
och har skett utifrån enskilda brukares behov, kring rutiner, arbetsformer och utvecklingsarbete. 
Så kallade GÅ-möten genomförs tillsammans med chefer inom myndighet och 
utförarverksamheter för att gemensamt finna lösningar i stödet till den enskilde. 
Biståndshandläggare och samordnare i hemtjänsten genomför samverkansmöten där syftet är att 
få en sammanhållen syn och förståelse för varandras uppdrag. Familjeteam är en samverkan 
mellan familjebehandlare och boendestödjare. Även olika projekt har bidragit och bidrar till 
samverkan mellan enheter både inom Vård och omsorgskontoret och andra kontor i kommunen. 

Samverkan har även skett med skola, elevhälsa, kultur och fritid både genom samverkan kring 
enskilda individer, men även strukturellt i samverkansforum såsom SSPF, SUF, POSOM, 
Familjecentralen, UM och TSI-projektet främja skolnärvaro. 

Lokalt finns samverkan med flertalet ideella organisationer och studieförbund.  Pandemin har 
bidragit till att samverkansaktörerna minskat något under året, men förhoppningen är att delar av 
samverkan ska återupptas. Under 2021 har en IOP inletts med Röda korset kring Samhällslots. 

Knivsta kommun ingår i närvårdssamverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner. 
Samverkan kring hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) bedrivs för att uppnå helhetssyn och 
långsiktighet i arbetet med att skapa goda förutsättningar för invånares hälsa och välbefinnande. 
I Knivsta finns politiskt samråd för HSVO och på tjänstemannanivå lokal tjänsteledning för 
HSVO. En gemensamt finansierad närvårdsstrateg finns i kommunen för stöd i arbetet och 
Socialchef medverkar i länsgemensam tjänsteledning för HSVO. Ytterligare forum för 
samverkan med Region Uppsala och länets kommuner sker bland annat med FoU-S. 

Kommunen samverkar också med andra kommuner bland annat via Socialchefsnätverk, 
Socialjour, Barnahus, Familjecentralen, Arbetsledare jourtid, Överförmyndarförvaltning samt 
Hjälpmedel i Uppsala län (HUL). 

Riktlinjer och rutiner 

Under 2021 har ett flertal riktlinjer och rutiner reviderats och nya tagits fram, både övergripande 
dokument inom kontoret och inom respektive enhet. Arbetet har genomförts i samverkan med 
chefer och medarbetare inom kontoret. De nya eller reviderade dokumenten har skickats ut till 
alla chefer som gått igenom dem med sina medarbetare på APT. Information har lämnats i 
nyhetsbrev. Information och uppföljning har även skett genom att Kvalitets- och 
utvecklingsavdelningen medverkat i ledningsgrupper och vid behov hjälpt chefer att presentera 
rutiner/riktlinjer i arbetsgrupper 

I samverkan med Region Uppsala och länets kommuner deltar Vård och omsorgskontoret i 
framtagande av länsgemensamma VIS-dokument. Länsgemensamma överenskommelser, 
riktlinjer och rutiner finns lättillgängliga via VIS. För att ytterligare öka tillgängligheten till VIS-
dokumenten kommer de att finnas länkade via vård- och omsorgskontorets ledningssystem. 

Synpunkter och klagomål 

Verksamheten ska ta emot, utreda och vid behov genomföra åtgärder utifrån inkomna synpunkter 
och klagomål på verksamhetens kvalitet. Kommungemensamma Riktlinjer för synpunkter och 
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klagomål (KS-2021/98) har antagits under 2021. Utifrån dessa har vård- och omsorgskontoret 
har tagit fram en processbeskrivning och under 2022 kommer en kompletterande 
kontorsövergripande rutin tas fram. 

Enhetschef ansvarar för att utreda, genomföra åtgärder, besvara och dokumentera inkomna 
synpunkter och klagomål. Enhetschef sammanställer och analyserar för att se mönster och 
trender som indikerar på brister i verksamhetens kvalitet. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen 
sammanställer, analyserar och tar fram åtgärdsplan för hela vård- och omsorgskontoret i 
samarbete med ledningen 

I verksamhetsberättelsen redogörs för synpunkter och klagomål för hela Vård- och 
omsorgskontoret förutom de synpunkter och klagomål som avser hälso- och sjukvård. Dessa 
redovisas istället i patientsäkerhetsberättelsen. Upphandlade verksamheters uppgifter redovisas i 
samband med avtalsuppföljningar. 

Under 2021 har 34 synpunkter och klagomål inkommit och hanterats. Sju gäller 
förbättringsförslag från brukare och anhöriga, vilket bidragit till förändringar i verksamheten. 
Sex synpunkter och klagomål har mottagits och besvarats utifrån de beslutade ombyggnationerna 
och evakueringarna av Vilhelms gård samt Estrids gård. Det har inkommit klagomål som berör 
brister i samverkan inom Vård- och omsorgskontoret, inom kommunen samt med regionvården. 
Ett par lyfter även upp brister i bemötande. Via Inspektionen för vård och omsorg har flera 
ärenden inkommit gällande klagomål på handläggning. 
 
Analys 
De enheter som aktivt arbetat med att göra synpunkts- och klagomålshanteringen tydlig och 
enkel att använda för brukare och närstående får in fler förbättringsförslag och klagomål som 
bidrar till utveckling och kvalitetssäkring. Några enheter planerar att framöver göra en satsning 
för att förenkla hanteringen för de berörda. 

Det finns behov att öka följsamheten till riktlinjer och rutiner för hanteringen. Nya stöddokument 
behöver tas fram i form av rutiner som ger stöd för verksamheten att tillvarata brukare och 
närståendes synpunkter och klagomål än mer systematiskt 

Det har inkommit ett flertal klagomål gällande brist på bemanning vilket bland annat inneburit 
att vissa insatser och aktiviteter inte kunnat genomföras. Till viss del kan sjukfrånvaro på grund 
av pandemin vara orsak, men mestadels kan det handla om brister i ärendehantering vid 
personals frånvaro. Även i avvikelsehanteringen återkommer detta, vilket tyder på att det finns 
ett behov att säkerställa att bemanningsplaneringen fungerar optimalt. 

Utvecklingsområde och åtgärder 

 Tydliggöra synpunkts- och klagomålshanteringen för brukare och närstående i alla 
enheter 

 Implementera riktlinje och process samt ta fram kontorsövergripande rutin. 
 Genomföra workshops med chefer kring hantering av synpunkter och klagomål  
 Ta fram rutiner för optimal bemanningsplanering 
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Antal synpunkter/klagomål 

Synpunkten/klagomålet avser 
Under övrigt - fyll i vad 

synpunkten/klagomålet avser 
Antal synpunkter/klagomål 

Bemanning  7 

Bilkörning  4 

Handläggning  4 

Inflytande  0 

Information  0 

Samverkan  3 

Tillgänglighet  0 

Trygghet  0 

Övrigt - vad? Förslag på förändringar såsom nya 
aktiviteter, öppettider, brukarråd 

7 

Övrigt - vad? Ombyggnation och evakuering av 
säbo 

6 

Övrigt - vad? Övrigt 3 

Summa synpunkter och klagomål  34 

Avvikelser SoL och LSS 

Verksamheten ska uppmärksamma, rapportera, utreda och vid behov genomföra åtgärder utifrån 
avvikelser i verksamheten. Arbetet ska ske systematiskt för att bidra till att säkra kvaliteten. 

Varje avvikelse kategoriseras i allvarlighetsgrad utifrån en skala mellan ett och fyra. Om 
händelsen kategoriseras till en mindre (1) eller måttlig (2) avvikelse bedöms den vara av 
karaktären synpunkter, klagomål och kvalitetsbrister som hanteras på respektive enhet enligt 
rutin. Händelse som kategoriseras till betydande (3) eller katastrofal (4) bedöms vara 
missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande och avvikelsen ska därför skyndsamt 
rapporteras till kvalitets- och utvecklingsavdelningen som bedömer om avvikelsen ska hanteras 
utifrån lex Sarah. 

127 avvikelser utifrån SoL och LSS har rapporterats. Majoriteten (75) av avvikelserna har 
kategoriserats vara av mindre allvarlighetsgrad och 15 av måttlig allvarlighetsgrad. Fem 
avvikelser har rapporterats ha betydande allvarlighetsgrad och en avvikelse av katastrofal art. 
Avvikelser i kategori 3 och fyra har bedömts och i något fall utretts utifrån lex Sarah. 31 ärenden 
är ännu inte klara i utredningsfasen och har därmed inte kategoriserats. 

En tredjedel av avvikelserna handlar om utebliven insats, vilken kan betyda allt från att aktivitet 
fått skjutas upp till att insats inte har verkställts inom mer än tre månader. Orsaker är brister i 
planering i samband med frånvaro eller brister i följsamhet till rutiner vid uppdragslämnande 
från handläggning till utförande. En femtedel av händelserna handlar om brister i omsorg som 
kan handla om att en viss insats inte har genomförts på helt korrekt sätt. Orsakerna är exempelvis 
att personalresurserna just vid det tillfället inte räckt till. 

Stor andel av avvikelserna inom handläggningen handlar om fel som uppstått i samband med 
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övergång till nytt verksamhetssystem, exempelvis gällande beräkning och utbetalning av 
ekonomiskt bistånd. Åtgärder har genomförts för att korrigera orsakerna till felen. 

Inom larmhantering har avvikelser skett både gällande installation av larm som inte fungerat på 
grund av tekniska problem och missar i hanteringen utifrån bristande följsamhet till rutiner. I 
några fall handlar det om att det tagit längre tid att besvara larm än vad det ska göra enligt rutin 
och överenskommelse. När larm inte har fungerat har man satt in andra åtgärder för att säkra för 
brukaren till dess att larmfunktionen säkerställts. En avvikelse är av sådan art att den utreds 
enligt lex Sarah. 

Tre avvikelserapporter gällande rättssäkerhet och sekretess handlar om samma ärende, men avser 
tre olika personer och handlar om att två brukare fått sms skickade till sig från verksamheten där 
ett förnamn på annan brukare använts. 

I verksamhetsberättelsen redogörs för avvikelser utifrån socialtjänst, SoL och LSS, medan hälso- 
och sjukvårdsavvikelser redogörs i patientsäkerhetsberättelsen för 2021. 

Avvikelser socialtjänst 2021 Antal 

Utebliven insats 41 

Omsorg och personlig omvårdnad 22 

Dokumentation 13 

Larmhantering 12 

Beräkning och utbetalning av ekonomiskt bistånd 12 

Hot och våld mellan brukare 7 

Rättssäkerhet, sekretess 4 

Övrigt 16 

Totalt 127 

Avvikelser i vårdkedjan mellan Region Uppsala och Vård- och omsorgskontoret gällande 
socialtjänst 

2021 har sex avvikelser i vårdkedjan med Region Uppsala hanterats utifrån socialtjänstfrågor. 
Av dessa är två upprättade inom Vård- och omsorgskontoret och bedöms vara avvikelser inom 
Region Uppsala. Övriga är från Region Uppsala till enheter inom Vård- och omsorgskontoret. 
Av dessa är ingen bedömd som allvarlig. Vård- och omsorgskontoret bedömer att två av 
händelserna inte ska ses som avvikelser i vårdkedjan. 

Vård- och omsorgskontorets avvikelser i vårdkedjan rörande enbart hälso- och sjukvård 
rapporteras i patientsäkerhetsberättelsen 

Avvikelse Från verksamhet Till verksamhet Utredd, besvarad 

Vårdcentral gör 
orosanmälan istället för 
anmälan enligt 6 § LVM 

Vuxenenheten VoK Knivsta vårdcentral Nära 
vård och hälsa 

Utredd och besvarad av 
Region Uppsala 

Brist i samverkan, ej 
kommit till SIP 

Ätstörningsenheten BUP Barn och Unga VOK Utredd och besvarad 

Brist i samverkan, besök 
missade 

Hälsofam 
Barnspecialistmottagningen 

Barn och Unga VOK Utredd och besvarad 
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Avvikelse Från verksamhet Till verksamhet Utredd, besvarad 

Brister i kommunikation Biståndsenheten VOK Medicinavdelning 30E 
UAS 

Väntar svar från Region 
Uppsala 

Brister i boendemiljön Knivsta vårdcentral Estrids gård VOK Utredning pågår 

Brister i samverkan och 
kommunikation 

Neuropsykiatriska enheten 
BUP 

Barn och Unga VOK Utredd och besvarad 

Analys 

Enbart en liten andel av de uppmärksammade och rapporterade avvikelserna har varit av allvarlig 
(5 st) eller katastrofal (1 st) karaktär. Enheterna är bra på att observera att dessa behöver 
bedömas och eventuellt hanteras utifrån lex Sarah. 

Sammanställningen visar att utebliven insats och brister i omsorg och personlig omvårdnad är de 
typer av avvikelser som är mest frekventa. Till stor del finns brister i planering med som orsak 
till att avvikelsen uppstått. Det finns anledning att se över om det finns ytterligare åtgärder som 
kan genomföras för att säkra kvaliteten. För de avvikelser av allvarligare karaktär inom 
avvikelsetypen utebliven insats handlar det däremot om brister i samverkan mellan handläggning 
och utförande. Pågående arbete för att säkerställa god samverkan mellan enheterna behöver 
fortsätta. 

Att ha fungerande larm och larmkedja kan vara av avgörande betydelse för brukares liv och 
hälsa. Avvikelser i larmhanteringen har under 2021 varit relativt hög. Ett antal åtgärder har 
genomförts för att säkerställa att larminstallation och rutiner för larmhantering fungerar. Det 
finns anledning att under 2022 följa upp att dessa åtgärder har haft avsedd effekt. 

Viss del av avvikelserna handlar om införandet av nytt verksamhetssystem.   Osäkerhet i hur ett 
visst arbetsmoment ska utföras i nya systemet har bidragit till att avvikelser uppstått. Det kan 
också handla om att verksamhetssystemet saknat någon styrning i bakgrundsarbete som bidragit 
till att exempelvis ett beslut inte gått att registrera korrekt. Åtgärder genomförs kontinuerligt. 

Vid sammanställning framkommer att implementeringen av arbetssätt med avvikelsehantering i 
verksamhetssystemet har kommit olika långt i olika enheter. Skäl finns att se över hur stöd till 
verksamheterna kan ges för att förbättra hanteringen. 

Utvecklingsområden och åtgärder 

 Ta fram rutiner för optimal bemanningsplanering 
 Säkerställa samverkan mellan handläggare och utförare gällande uppdrag/beställning 

samt start av insats. 
 Följa upp att hanteringen av larm och larmkedja är säkerställd. 
 Genomföra workshops för chefer kring avvikelsehantering. 

Lex Sarah 

Varje medarbetare inom Vård- och omsorgskontoret har en skyldighet att rapportera misstanke 
om missförhållande eller risk för missförhållande inom verksamheten.  Verksamheten ska 
genomföra de omedelbara åtgärder som krävs för att undanröja missförhållande för den enskilde. 
Kvalitets- och utvecklingsavdelningen genomför utredning i samarbete med verksamheten. 
Socialchef beslutar om anmälan ska göras till Inspektionen för vård och omsorg eller ej. 
Allvarliga avvikelser lämnas till Kvalitets- och utvecklingsavdelningen för beslut om de ska 
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hanteras inom lex Sarah. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen sammanställer, analyserar och 
tar fram övergripande utvecklingsbehov och åtgärder i samarbete med ledningen vid del- och 
årsbokslut. 

Enhetschef ansvarar årligen för att informera varje medarbetare om rapporteringsskyldighet och 
vad lex Sarah innebär. Enhetschef kan få stöd av kvalitets- och utvecklingsavdelningen i 
samband med information till enheten. Under 2022 kommer hanteringen av lex Sarah börja göras 
via verksamhetssystemet Viva, uppdatering av rutiner och övriga stöddokument kommer ske i 
samband med det. 

Under 2021 har sex utredningar enligt lex Sarah initierats. Tre av dessa avslutades under 2021. 
Två ledde till anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) då de bedömdes handla om 
ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. IVO har 
fattat beslut att avsluta båda dessa, då socialnämnden fullgjort sin utrednings- och 
anmälningsskyldighet i enlighet med 14 kap. 6-7 §§ SoL. Två utredningar är i avslutsfas vid 
årsskiftet 2021/2022 och en utredning pågår. 

Berörda verksamheter har genomfört ett antal genomgripande åtgärder för att säkra kvaliteten 
och förhindra upprepning av det inträffade. 

Gällande tre avvikelser av allvarligare art har övervägande gjorts och bedömningen är att de inte 
handlar om förhållanden som ska utredas utifrån lex Sarah. 

Analys 
Tre av de sex lex Sarahutredningarna har gällt händelser med suicidrisk/-försök. En av dem har 
anmälts till IVO utifrån påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, i en är beslut taget att det 
ej handlade om missförhållande i verksamheten, även om det var en allvarlig situation och den 
tredje bedöms på samma sätt. Det är tre allvarliga händelser som kunde ha fått stora 
konsekvenser viktigt att förebygga och säkerställa att verksamheten är så väl förberedd som 
möjligt att uppmärksamma och förhindra att det händer. Utbildningar för medarbetare gällande 
suicidprevention samt rutiner och handlingsplaner som ger stöd i arbetet är bra och viktiga 
verktyg som bedöms bidra till att säkerställa en god kvalitet i verksamheten. 

Utvecklingsområden och åtgärder 

 Utbildningar inom suicidprevention 
 Kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention 
 Revidering och implementering av styr- och stöddokument 
 Hantering av lex Sarah och lex Maria ärenden i verksamhetssystemet Viva 
 Workshops för chefer kring hantering av Lex Sarah 

Vad avsåg lex Sarah 
rapporten? 

Resultat av utredningen 

Är 
händelsen 
anmäld till 
IVO? 

Resultat av IVO:S utredning 

Sekretesshandlingar 
lämnades ut till inte behörig 
individ 

Påtaglig risk för ett allvarligt 
missförhållande 

Ja Avslutar ärendet och kommer 
inte vidta ytterligare åtgärder. 

Risk för suicid i ordinärt 
boende 

Handlar inte om ett 
missförhållande eller påtaglig 
risk för missförhållande 

Nej -- 
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Vad avsåg lex Sarah 
rapporten? 

Resultat av utredningen 

Är 
händelsen 
anmäld till 
IVO? 

Resultat av IVO:S utredning 

Risk för suicid i stödboende Påtaglig risk för ett allvarligt 
missförhållande 

 Ja  Avslutar ärendet och kommer 
inte vidta ytterligare åtgärder. 

Suicidförsök, skydds- och 
begränsningsåtgärder 

Utredning ej avslutad vid 
årsskiftet. Bedömning görs att 
det inte handlar om 
missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Nej -- 

 Trygghetslarm ej installerat  Utredning pågår   

Risk för fall från fönster på 
säbo 

Utredning ej avslutad vid 
årsskiftet. Bedömning görs att 
det handlar om en påtaglig risk 
för ett allvarligt missför-hållande 
och ska anmälas till IVO. 

  

Tillsyner och granskningar 

Ett antal tillsyner och granskningar har genomförts i Vård och omsorgskontorets enheter. 
Eventuella tillsyner som avser hälso- och sjukvård redovisas i patientsäkerhetsberättelsen. 

Interna tillsyner och granskningar 

1. Verksamhetsuppföljning av Hemsjukvård och rehabilitering (SN-2021/26). Bedömning 
görs att verksamheten i stort är välfungerande, men det finns utvecklingsområden och 
åtgärdsbehov som presenteras i rapporten. Återredovisning av åtgärder till socialnämnden 
är försenad på grund av chefsbyte. 

2. Uppföljning av internkontrollområde rättssäkerhet IFO barn och unga efter uppföljning 
2020 (SN-2021-229). Det är tydligt att enheten för barn och unga har arbetat med de 
utvecklingsområden och åtgärdspunkter som identifierades vid föregående uppföljning. 
Inom ramen för denna uppföljning har ytterligare ett antal utvecklingsområden och behov 
av åtgärder identifierats, vilka verksamheten behöver arbeta med. Återredovisning av 
åtgärder ska redovisas vid socialnämndens sammanträde i juni 2022. 

Tillsyner IVO 

1. Nationell tillsyn där syftet varit att granska i vilken utsträckning kommunen anlitar 
privata utförare för hemtjänstinsatser samt om kommunen kontrollerar att dessa har 
IVO:s tillstånd att utföra hemtjänst (SN-2021/89). Ärendet är avslutat med motiveringen 
att kommunen bedöms kontrollera privata utförares tillstånd att bedriva hemtjänst. 

2. Tillsyn föranlett av ett klagomålsärende gällande handläggning av ärende som rör våld i 
nära relationer gällande barn (SN-2021/173). IVOs utredning pågår fortfarande. 

3. Tillsyn av Stödboende för barn och unga i Knivsta (SN-2021/295). Resultat av tillsynen 
visar bland annat att att verksamheten har förutsättningar att ge de inskrivna en trygg och 
säker vård med möjlighet till delaktighet och upplevelse av meningsfullhet. Ärendet 
avslutat med en påtalad brist där IVO inte vidtar några vidare åtgärder, men kan följa upp 
det vid kommande tillsyner. Bristen handlade om att placerad ungdom bor i en lägenhet 
som inte tillhör nämndens stödboendeverksamhet. 

4. Tillsyn avseende omplacering och hemflytt av placerade barn (SN-2021/296). Beslutet 
har föranletts av ett regeringsuppdrag om förstärkt tillsyn i ärenden som rör barn och 
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unga och riktar sig mot socialnämnder i ett antal kommuner. Svar till IVO har lämnats 
via webbenkät. 

5. Nationell tillsyn av gruppbostäder som bedrivs enligt 9:9 LSS (SN-2021/1-131). 
Tillsynens fokus är att granska förekomsten av tvångs- och begränsningsåtgärder samt 
kränkningar riktade mot de som bor på boendet. Ärendet är pågående hos IVO. 

Vid sammanställning av tillsyner och granskningar har det visat sig att ärende SN-2021/134, 
Tillsyn på stödboende barn och unga i Knivsta, dubbelregistrerats i diariet och tillhör ärende SN-
2021/296. 

Analys 

Interna uppföljningar har visat på en verksamhet i berörda enheter som i stort fungerar bra, men 
att det finns utvecklingsområden och behov av åtgärder. Socialnämnden har beslutat att 
redovisning ska ske efter några månader. För Hemsjukvård och rehabilitering skulle detta ha 
skett 2021-09-02, men har försenats på grund av chefsbyte i enheten. Det har hänt vid tidigare 
tillfällen under senare år att redovisning uteblivit i tid varför det finns skäl för Vård- och 
omsorgskontoret att se över sina rutiner för att säkerställa att redovisning till Socialnämnd sker. 
 
I flera tillsynsärenden saknas dokumentation av utgående svar till IVO i ärendet i diariet. Behov 
finns att säkerställa en fungerande rutin för hela verksamheten för diarieföring. 

IVO har under 2021 inlett sex granskningsärenden där socialtjänsten Knivsta varit en del. Tre 
nationella och tre som rör enbart verksamheten i Knivsta. I de tillsyner som avslutats har IVO 
avslutat utan att finna någon brist, med ett undantag, se ovan SN 2021/173. 

Utvecklingsområde, åtgärder 

 Säkerställa rutin för redovisning av åtgärder och utvecklingsområden till Socialnämnden. 
 Säkerställa diarieföring av både inkommande och utgående handlingar i tillsynsärenden. 



Nämndens verksamheter nettokostnad i tusentalskronor

Nämnd- och styrelseverksamhet

Nettokostnad 2020

1 336

Nämndbudget 2021

1 250

Nettokostnad 2021

1 272

Avvikelse 2021

-22

Block Vård och omsorg enligt SoL och HSL

-Förebyggande verksamhet SoL

Nettokostnad 2020

3 407

Nämndbudget 2021

4 149

Nettokostnad 2021

2 889

Avvikelse 2021

1 260

-LOV - hemtjänst och delegerad HSL

Nettokostnad 2020

35 281

Nämndbudget 2021

37 610

Nettokostnad 2021

37 545

Avvikelse 2021

66

-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt

Nettokostnad 2020

23 039

Nämndbudget 2021

23 175

Nettokostnad 2021

17 648

Avvikelse 2021

5 527

-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende 

Nettokostnad 2020

98 856

Nämndbudget 2021

88 307

Tillägg och avdrag 2021

36



Nettokostnad 2021

90 846

Avvikelse 2021

-2 503

Vård och omsorg enligt lss och SFB

-Insatser LSS i ordinärt boende

Nettokostnad 2020

29 893

Nämndbudget 2021

34 552

Tillägg och avdrag 2021

-2 293

Nettokostnad 2021

31 978

Avvikelse 2021

281

-Insatser LSS i boende med särskild service

Nettokostnad 2020

37 862

Nämndbudget 2021

38 207

Nettokostnad 2021

41 177

Avvikelse 2021

-2 970

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Nettokostnad 2020

3 410

Nämndbudget 2021

3 657

Nettokostnad 2021

3 932

Avvikelse 2021

-275

Individ och familjeomsorg

Ifo öppenvård och stöd

Nettokostnad 2020

25 671

Nämndbudget 2021

27 075

Nettokostnad 2021

26 471

Avvikelse 2021

604

Ifo vård och stöd institution/annat boende



Nettokostnad 2020

31 840

Nämndbudget 2021

33 599

Tillägg och avdrag 2021

51

Nettokostnad 2021

33 317

Avvikelse 2021

332

Ifo ekonomiskt bistånd

Nettokostnad 2020

7 487

Nämndbudget 2021

8 403

Tillägg och avdrag 2021

108

Nettokostnad 2021

7 994

Avvikelse 2021

517

Flyktingmottagande

Nettokostnad 2020

1 305

Nämndbudget 2021

1 493

Nettokostnad 2021

-1 013

Avvikelse 2021

2 506

Arbetsmarknadsåtgärder

Nettokostnad 2020

2 938

Nämndbudget 2021

3 446

Nettokostnad 2021

3 724

Avvikelse 2021

327

Summa socialnämnd

Nettokostnad 2020

302 328

Nämndbudget 2021

304 924

Nettokostnad 2021

297 779



Avvikelse 2021

5 652
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Socialnämnden 

Yttrande till förvaltningsrätten med anledning av överklagande av 
socialnämndens beslut, § 123 och § 124 2021-12-16 (mål nr 124-22) 

 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner förslaget till yttrande. 

2. Beslutet justeras omedelbart 

 

Sammanfattning av ärendet 

Det är två av socialnämndens beslut från den 16 december 2021 som har överklagats enligt 
ordningen för laglighetsprövning, § 123 (Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: 
Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt) och § 124 (Nytt 20-årigt 
hyresavtal med Rikshem Samfast Knivsta AB). 

I yttrandet föreslår förvaltningen att nämnden ska motsätta sig bifall till överklagandena.  

Beträffande överklagandena av beslut § 123 görs invändningen med grund i att det inte är 
olagligt för nämnden att fatta beslut om att ingå avtal om rumsbeskrivningar och 
projektgenomförande med Rikshem och att ingå hyresavtal för evakueringslokaler med 
Vardaga. 

I fråga om överklagandena av beslut § 124 föreslås nämnden invända att frågan om att ingå 
nytt hyresavtal med Rikshem avgörs av kommunstyrelsen och att socialnämndens beslut 
enbart är rent förberedande och därmed inte överklagbart. 

 
 
Underlag för beslut 
1. Förslag till yttrande till förvaltningsrätten, daterad 2021-01-27. 
2. Förvaltningsrättens föreläggande. 
3. Tjänsteskrivelse 2022-01-27  
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
 

 
 
 

Catrin Josephson 
Socialchef 
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Yttrande till förvaltningsrätten i mål 124-22 

Yrkande 

Socialnämnden motsätter sig bifall till överklagandena. 

Bakgrund 

Socialnämnden bedriver de två äldreboendena Estrids gård och Vilhelms gård i 

centrala Knivsta. Lokalerna förhyrs i dagsläget av Rikshem Samfast AB 

(Rikshem) sedan 2011-12-30 enligt ett 20-årigt kontrakt. 

Den planerade ombyggnationen innebär att behovet av särskilda boenden för äldre 

bättre kan tillgodoses. De nya lägenheterna tillskapas främst genom att sällan 

nyttjade gemensamhetsytor tas i anspråk för nya bostadslägenheter. Förändringen 

inverkar vare sig på hyran eller på utseendet i de nuvarande lägenheterna för de 

boende. Planen är att samtliga brukare evakueras till Villa Ängby, som är ett 

nybyggt privat särskilt boende där verksamheten ännu inte är igång, under 

ombyggnadstiden. Den ordinarie personalen följer de boende under evakueringen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens långsiktiga lokalförsörjning enligt § 

16 i reglementet för kommunstyrelse och nämnder i Knivsta kommun 

(reglementet) ansvarar. Av § 44 reglementet framgår att varje nämnd för sin egen 

lokalförsörjning, i samråd med kommunstyrelsen. 

Det är två av socialnämndens beslut från den 16 december 2021 som har 

överklagats, § 123 (Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, 

bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt) och § 124 (Nytt 20-årigt 

hyresavtal med Rikshem Samfast Knivsta AB). Ett flertal personer har överklagat 

socialnämndens beslut i separata men inte identiska överklaganden. Med ett 

undantag är skrifterna kortfattade. I den mån de klagande anger några 

omständigheter till stöd för sitt överklagande riktar de sig mot den planerade 

evakueringen av de boende på Estrids gård och Vilhelms gård. 

Beslut § 123 innebär att socialnämnden ingår ett avtal med Rikshem för att skapa 

14 nya lägenheter, att ett hyresavtal för evakueringslokaler vid Villa Ängby ingås 

med Vardaga äldreomsorg AB (Vardaga) samt att rumsbeskrivningar och samtliga 

ritningar fixeras (bilaga 1) och projektgenomförandet fixeras (bilaga 7). 

Beslut § 124 är ett förslag till kommunstyrelsen om att ingå ett nytt hyresavtal 

med Rikshem (Nya hyresavtalet) när projektet är färdigställt, preliminärt 2023-03-

15. 
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Grunder 

Beslut § 123 

Socialnämnden har enligt reglementet ansvar för sin egen lokalförsörjning. 

Genom de överklagade besluten accepterar nämnden avtalsskrivningarna mellan 

kommunen, Rikshem och Vardaga för att genomföra den planerade utbyggnaden 

av kommunens äldreboenden. De avtalsskrivningar som nämnden har beslutat är 

villkorade med att kommunstyrelsen godtar det underliggande Nya hyresavtalet. 

På så sätt överskrider inte socialnämnden sin befogenhet enligt reglementet, utan 

överlåter frågan om den långsiktiga lokalförsörjningen till kommunstyrelsen. 

Nämnden menar att de klagandes inlagor inte anger några omständigheter som gör 

att nämnden hindras av lag eller annan författning att ingå avtalen i fråga. 

Nämnden anser vidare att det inte finns några omständigheter i inlagorna som 

motiverar att ramen för en laglighetsprövning ska gå utöver frågan om avtalen får 

ingås genom beslut i nämnden. Frågan om evakueringen av de boende är en annan 

frågeställning och som kräver lämplighetsöverväganden av den överprövande 

domstolen som går längre än vad kommunallagens ordning för laglighetsprövning 

medger. 

Beslut § 124 

Kommunfullmäktige har genom § 16 i reglementet placerat ansvaret för 

kommunens långsiktiga lokalförsörjning hos kommunstyrelsen. 

Det föreslagna Nya hyresavtalet innebär att det befintliga avtalet förlängs, den 

nuvarande slutdagen 2031-12-31 förflyttas till 2043-03-15. För detta avtal är 

kommunstyrelsen avtalspart. Socialnämndens beslut om att föreslå 

kommunstyrelsen att ingå det 20-åriga hyresavtalet ska därför betraktas som ett 

rent förberedande beslut som inte får överklagas enligt 13 kap. 2 § 2 

kommunallagen. 
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Ärendet 

Anmälan enligt lex Maria från Knivsta kommun om risk för allvarlig vårdskada vid 

Estrids gård i Knivsta.  

 

Anmälan handlar om att en patient gavs Oxascand (ett lugnande läkemedel) enligt vid 

behovsordination upprepade gånger under en period av ca 12 timmar. I samband med detta 

överskreds den dygnsdos som läkare ordinerat och patienten blev tilltagande förvirrad och 

orolig samt riskerade att skadas då hen föll vid två tillfällen. 

 

Beslut 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några 

ytterligare åtgärder. 

 

Skälen för beslutet 

IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att 

utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 

vårdskada.  

 

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har 

vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.  

 

Därmed har vårdgivaren uppfyllt kraven i 3 kap. 2-5 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), 

PSL och de föreskrifter som beskriver vårdgivares ansvar för systematiskt 

patientsäkerhetsarbete, HSLF-FS 2017:40 och anmälan till IVO av händelser som medfört 

eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada, HSLF-FS 2017:41.   

 

För att kunna säkerställa att händelsen som har anmälts till myndigheten har utretts i 

nödvändig omfattning utifrån 7 kap. 8 § PSL har IVO begärt in komplettering av 

vårdgivarens utredning. 

 

Begärd komplettering 

IVO har begärt att vårdgivaren kompletterar den interna utredningen med bland annat en 

fördjupad analys av bakomliggande orsaker till händelsen samt en tydligare beskrivning 

av hur man avser att genomföra de åtgärder som redovisats. Vårdgivaren har inkommit 

med den begärda kompletteringen. 
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Underlag 

 Anmälan

 Kompletterande redovisning

Beslut i detta ärende har fattats av inspektören Kerstin Nilsson. I den slutliga 

handläggningen har inspektören Pia Lindström deltagit. Inspektören Helene Malmkvist 

har varit föredragande. 

Information om IVO:s uppdrag i hanteringen av anmälningar enligt lex Maria 

Vårdgivaren är skyldig att utreda och till IVO anmäla händelser som medfört eller hade 

kunnat medföra allvarlig vårdskada. Syftet med utredningen ska vara att så långt som 

möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det. Av vårdgivarens 

utredning ska framgå vilka åtgärder som har beslutats i syfte att hindra att liknande 

händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte 

helt går att förhindra. Det ska även framgå att patienten getts tillfälle att beskriva 

händelsen samt hur hälso- och sjukvårdspersonalen informeras om vårdgivarens analys 

och bedömning av händelsen i syfte att bidra till lärande och ökad patientsäkerhet. IVO:s 

ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Maria är att granska vårdgivarens utredning. 

Om IVO bedömer att vårdgivarens utredning följer gällande bestämmelser avslutar IVO 

ärendet.  

Kopia till: Susanne Ahlman, medicinskt ansvarig sjuksköterska via epost: 

susanne.ahlman@knivsta.se  

mailto:susanne.ahlman@knivsta.se
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Upphandlande organisation
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Fredrik Söderlind 

Upphandling
Upphandling av flytt för Vilhelms och Estrids 
gård 
SN-2022/23 
Utkast 
Sista anbudsdag: 2022-02-07 23:59

Symbolförklaring

Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan är viktad och ingår i utvärderingen

Frågan ställs endast upplysningsvis Frågan besvaras av upphandlaren

Frågan är markerad för särskild uppföljning

1. Allmän information

1.1 Inledning
Knivsta kommun inbjuder till anbudsgivning avseende Upphandling av flytt för Vilhelms och Estrids 
gård

1.2 Beskrivning av uppdraget
Uppdraget avser flytt av de särskilda boendena Vilhelms gård och Estrids gård, fram och åter från 
Villa Ängby. 

I uppdraget åligger följande aktiviteter för flyttfirman: 

Packa, flytta och packa upp och placera saker i ny lägenhet på samma sätt som i lägenhet 
som man flyttar från varje brukares saker. I flytten ingår allt i respektive lägenhet inklusive 
vårdsäng. Vilhelms gård består av 42 lägenheter och Estrids gård består av 54 lägenheter + 2 
parboende. Packning och flytt av boendelägenheter inte får påbörjas före 8.30 och avslutas 
efter klockan 17.00.

1. 

Packning, flytt och uppackning av gemensamhetsutrymmen inklusive 2 stycken spoldon. I 
gemensamhetsutrymmet inkluderar en dagverksamhet beläget på Vilhelms gård.

2. 

Lägenheterna är inte i storlek/inventariermängd att betrakta som ”vanliga lägenheter”, t.ex. 
har man troligen betydligt mindre husgeråd än ett ”normalkök”. Storlek/ lägenhet är ca 32 kvm 
och är utrustat med ett mindre pentry.

3. 

En hel våning ska flyttas (packas in, flyttas och packas upp) under en dag och arbetet ska ske 
mellan kl 08.30-17.00. En våning är 18 lgh + 2 (parboenden), samt gemensamma utrymmen 
samt köket.

4. 

Flyttordningen ska planeras i samarbete med beställaren (i samråd med verksamheterna, 
både utifrån vilka lägenheter som är lämpligast att ta först osv)

5. 

Flexibilitet att låta anhöriga packa/packa upp och detta ska tas hänsyn till i den bifogade 
prisbilagan.

6. 
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För mer information om de särskilda boendena, se bifogade bilagor 1-2a-c.

Anbudsgivaren accepterar ovan angivna förutsättningar
Ja/Nej. Ja krävs

1.3 Tidplan
Flytt ska ske från Vilhelms gård till Villa Ängby 28 mars - 1 april 2022 (5 dagar) och åter till Vilhelms 
går ca 15-19 augusti 2022 (eventuellt en vecka senare)

Flytt från Estrids gård till Villa Ängby 5 - 9 september 2022 (eventuellt en vecka tidigare) och åter till 
Estrids gård 27 februari  3 mars 2023 (eventuellt en vecka senare).

Anbudsgivaren accepterar ovan angivna tidsplan
Ja/Nej. Ja krävs

1.4 Visning av lokaler
Anbudsgivare som vill titta på lokalerna kan maila till nedan angivna kontaktperson för 
överenskommelse om tid för besök:

Mona Lagvik 
Projektledare 
E-post: mona.lagvik@knivsta.se 
Telefon: 018-34 70 69

1.5 Upphandlande myndighet
Upphandlande myndighet är Knivsta kommun

Knivsta kommun, org.nr. 212000-3013  
Centralvägen 18  
741 75 Knivsta

Knivsta kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner, med Sveriges yngsta befolkning, 
mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala. Knivsta kommun har drygt 19 000 innevånare. Vår vision 
och mål är att fortsätta växa och verka för hållbarhetsutveckling (ekonomiskt, ekologiskt och socialt).

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.knivsta.se.

1.6 Upphandlingens diarienummer
Upphandlingens diarienummer är SN-2022/23

1.7 Bilagor
Bilaga 1: Ritningar Estrid och Vilhelms gård 
Bilaga 2, a-c: Ritningar Villa Ängby

SN-2022/23 Upphandling av flytt för Vilhelms och Estrids 
gård
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2. Upphandlingsföreskrifter

2.1 Upphandlingsförfarande
Upphandlingen genomförs med ett förenklat förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling (LOU).

Tilldelningsbeslut får föregås av förhandling. Tilldelningsbeslut kan dock fattas utan förhandling. Det 
är därför av yttersta vikt att anbudsgivaren redovisar samtliga efterfrågade uppgifter samt sitt bästa 
anbud redan vid inlämnandet av anbudet.

2.2 Anbudsgivning
I denna upphandling accepteras endast elektronisk anbudsgivning via TendSign. För anbudsgivare 
är det kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud. För att få tillgång till systemet krävs 
dock en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på 
http://www.tendsign.com/lamna-anbud/ genom att klicka på länken "Skapa nytt konto". Efter 
genomförd registrering får användaren omedelbar tillgång till systemet.

Vid frågor eller behov av support kring användandet av systemet kontaktas TendSign support via 
epost: tendsignsupport@mercell.com. En manual, en instruktionsfilm och vanliga frågor och svar 
finns på www.tendsign.com/support. TendSign support har öppet vardagar 07:00-17:00. Tänk på att 
lämna anbud i god tid så ni har möjlighet att få hjälp av TendSign support under kontorstid.

Genom Tendsign får anbudsgivaren: 
– all ny information om upphandlingen, 
– automatisk kontroll av att samtliga frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid 
anbudslämnandet.

Observera att maximal storlek för uppladdning av filer är 50 megabyte. Anbudsgivare uppmanas att 
omedelbart kontakta TendSign om problem uppstår i samband med anbudslämnande.

Om en anbudsgivare inte registrerar sig på TendSigns hemsida utan hämtar förfrågningsunderlaget 
på annat sätt, kan Knivsta kommun inte garantera att all information om upphandlingen (eventuella 
förtydliganden samt frågor och svar) under anbudstiden kommer anbudsgivaren tillhanda.

2.3 Möjlighet att lämna anbud på hela eller delar av upphandlingen
I denna upphandling kan anbud endast lämnas på hela uppdraget. 

2.4 Anbudets form och innehåll
Form

Om anbudet inte är komplett, saknar klar och tydlig redovisning av efterfrågade uppgifter, eller om 
anbudet innehållsmässigt ej helt överensstämmer med upphandlingsdokumentets anvisningar kan 
anbudet komma att förkastas. 

Svar och efterfrågad information lämnas på markerade platser i upphandlingsdokumentet.  
Anbudsgivaren uppmanas att begränsa svaren till att omfatta de efterfrågade uppgifterna. Vid 
fritextsvar får hänvisning till bilaga ske endast om det avser tabell eller annan grafisk illustration.

•

Den upphandlande myndigheten uppmanar anbudsgivare att inte bifoga mer information till 
anbudet än vad beställaren frågat efter. 

•

Alternativa anbud tillåts ej för denna upphandling.•
Reservationer accepteras ej för denna upphandling.•

Innehåll

Anbudet ska innehålla de handlingar och uppgifter som efterfrågas i upphandlingsdokumentet.

SN-2022/23 Upphandling av flytt för Vilhelms och Estrids 
gård

Utkast
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Svar på frågor ställda i upphandlingsdokumentets olika delar.•
Begärd information som efterfrågas i upphandlingsdokumentets olika delar.•
Begärda handlingar för kvalificering av anbudsgivare.•
Begärda handlingar för utvärdering av anbudet.•
Anbudet ska vara skrivet på svenska. Officiella dokument, t ex intyg utfärdade av för 
anbudsgivaren extern part, kan vara skrivna på andra språk.

•

Anbud ska lämnas i svenska kronor (SEK) exkl mervärdesskatt.•

2.5 Sista anbudsdag
Anbud ska vara Knivsta kommun tillhanda senast

2022-02-07 23:59

2.6 Anbudsöppning
Sluten anbudsöppning sker tidigast dagen efter anbudstidens utgång. Anbudsöppningen är inte 
offentlig.

Om anbudsgivare så begär får dock även representant från handelskammare närvara, förutsatt att 
anbudsgivaren ansvarar för kostnaderna för sådana representanter.

2.7 Anbudets giltighetstid
Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med

2022-04-07

Om upphandlingen eller tilldelningsbeslutet blir föremål för överprövning ska anbudsgivaren vara 
bunden av sitt anbud till dess att rättsprocessen är avslutad och avtal har tecknats, dock som längst i 
sex månader.

2.8 Kontakt med anbudsgivare
Knivsta kommun kommer under upphandlingens genomförande att ställa frågor samt ge 
tilldelningsbeslut till anbudsgivaren via det konto som anbudsgivaren har skickat in anbudet via i 
upphandlingssystemet Mercell TendSign (TendSign). Kontakt kan ske genom e-post, telefon och 
fråge- och svarsfunktionen i TendSign. Anbudsgivaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som finns 
upplagda i detta konto är aktuella och korrekta. Anbudsgivaren ansvarar för att, via 
kontaktuppgifterna angivna i detta konto, vara tillgänglig för mottagande av information samt för att 
svara på frågor i upphandlingen.

Anbudsgivare ombeds kontrollera att de företagsuppgifter som anges vid registreringen i TendSign 
är identiska med det företag som är anbudsgivande företag. Anbudsgivare bör kontrollera att det 
genomgående angetts korrekt företagsnamn (firma) och korrekt organisationsnummer.

2.9 Förtydligande, kompletteringar eller frågor om upphandlingsdokument
Om upphandlingsdokumentet upplevs som otydligt eller om några av de ställda kraven uppfattas 
som orimliga, onormalt kostnadsdrivande eller konkurrensbegränsande i något avseende är det 
viktigt att Knivsta kommun kontaktas på ett så tidigt stadium som möjligt så att missförstånd kan 
undvikas.

Knivsta kommun lämnar alltid eventuella förtydliganden eller kompletteringar genom TendSign. 
Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. Begäran om ett förtydligande eller en 
komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda genom TendSign.

Sista dag för anbudsgivare att inkomma med frågor är tio dagar före sista anbudsdag. Om frågor 
inkommer senare än tio dagar före sista anbudsdag garanterar Knivsta kommun inte att frågan 
besvaras. Detta på grund av att Knivsta kommun av likabehandlingsskäl är förhindrad att lämna 
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tillkommande information i slutet av anbudstiden. Enligt 12 kap. 11 § LOU ska upphandlande 
myndighet på begäran av en leverantör lämna ut kompletterande upplysningar om 
upphandlingsdokumentet senast sex dagar före sista anbudsdag under förutsättning att leverantören 
har begärt det i god tid. Endast frågor avseende upphandlingsdokumentet besvaras.

Publicerade frågor och svar samt eventuella förtydliganden och kompletteringar under anbudstiden 
utgör en integrerad del av upphandlingsdokumentet.

Sista dag att ställa frågor är: 2022-01-28

2.10 Förtydligande och komplettering av anbud
Vid anbudslämnandet ska efterfrågade svar på frågor och ställda krav lämnas på anvisade platser i 
TendSign.

Möjligheterna att läka brister i anbud är begränsade och beror på bristens karaktär. Knivsta kommun 
har heller ingen skyldighet att begära kompletteringar och förtydliganden av anbudsgivare. Det är 
därför viktigt att anbudsgivare ser till att samtliga efterfrågade uppgifter och handlingar finns i 
anbudet. Knivsta kommun kommer bara att begära kompletteringar och förtydliganden av anbud 
under förutsättning att Knivsta kommun bedömer att det är möjligt enligt gällande rätt.

2.11 Tilldelning
Meddelande om tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll skickar Knivsta kommun ut med e-post 
till den e-postadress som anbudsgivaren registrerat i TendSign i samband med anbudsinlämningen.

Tilldelningsbeslutet utgör inte en accept i avtalsrättslig mening.

Upphandlingen är avslutad först när avtalet undertecknats eller upphandlingen avslutats på annat 
sätt. Avtalet blir bindande då båda parter skriftligen undertecknat ramavtalet. Ett avtalet kan tecknas 
tidigast då tio dagar förflutit från det att underrättelse om tilldelning skickades ut till anbudsgivarna 
enligt 20 kap. 1 § LOU.

2.12 Avbrytande av upphandling
Upphandlingen kan komma att avbrytas om sakliga skäl föreligger, exempel på sakliga skäl är om vi 
upptäcker allvarliga fel eller brister i upphandlingsdokumentet, om förutsättningarna för 
upphandlingen väsentligen förändras (t ex. på grund av politiska beslut), om det inte inkommer några 
lämpliga anbud eller om prisbilden är för hög i förhållande till tillgängliga medel.

2.13 Sekretess
Absolut sekretess råder för uppgifter som rör upphandlingen fram till att beslut om val av leverantör 
fattas eller om upphandlingen avbryts. Därefter gäller följande.

Knivsta kommun omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär att allmänheten, efter att 
underrättelse om val av leverantör har skickats eller om upphandlingen avbryts, som huvudregel har 
rätt att ta del av inkomna anbud. Det är dock möjligt att i vissa fall sekretessbelägga hela eller delar 
av anbud.  
 
Anbudsgivare som vill åberopa sekretess bör redovisa i anbudet vilka uppgifter som anbudsgivaren 
önskar sekretessbelägga samt beskriva den skada som skulle uppstå om uppgiften lämnades ut. 
Knivsta kommun ser gärna att alla uppgifter som anbudsgivaren önskar ska sekretessbeläggas 
lämnas i form av separata bilagor som enkelt kan avskiljas från övriga uppgifter i anbudet.  
 
Observera att Knivsta kommun gör en självständig sekretessprövning då handlingar begärs ut. 
Knivsta kommun är alltså inte bunden av anbudsgivarens begäran om sekretess. Kommunens beslut 
kan även överklagas till kammarrätten varför kommunen inte kan garantera att uppgifter som 
lämnats i anbud inte kommer att lämnas ut.
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3. Krav på leverantören

3.1 Uteslutning på grund av brott föreligger, enligt 13 kap 1 § LOU
Knivsta kommun kommer att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen om kommunen får 
kännedom om att leverantören enligt lagakraftvunnen dom är dömd för brott som omfattas av 13 kap 
1 § LOU.

Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en person som ingår i 
leverantörens förvaltnings, lednings - eller kontrollorgan har dömts för brottet. Detsamma gäller om 
den som har dömts för brottet är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören.

Anbudsgivaren försäkrar att inga hinder föreligger enligt denna punkt.

Anbudsgivaren försäkrar att uteslutningsgrunden inte föreligger enligt denna punkt
Ja/Nej. Ja krävs

3.2 Uteslutning på grund av registrering, skatt och 
socialförsäkringsavgift, enligt 13 kap 2 § LOU
Knivsta kommun kommer att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen om sådan 
omständighet föreligger som framgår av 13 kap 2 § första stycket LOU om detta har fastställts 
genom ett bindande domstolsavgörande eller myndighetsbeslut som har vunnit laga kraft.

Knivsta kommun kan komma att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen om sådan 
omständighet föreligger som framgår av 13 kap 2 § andra stycket LOU.

Anbudsgivaren försäkrar att inga hinder föreligger enligt denna punkt.

Anbudsgivaren försäkrar att uteslutningsgrunden inte föreligger enligt denna punkt
Ja/Nej. Ja krävs

3.3 Uteslutning på grund av andra omständigheter, enligt 13 kap 3 § 
LOU
Knivsta kommun kan komma att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen om sådan 
omständighet föreligger som framgår av 13 kap 3 § LOU.

Anbudsgivaren försäkrar att inga hinder föreligger enligt denna punkt.

Anbudsgivaren försäkrar att uteslutningsgrunden inte föreligger enligt denna 
punkten
Ja/Nej. Ja krävs

3.4 Behörighet att utöva yrkesverksamhet enligt 14 kap 2 § LOU
Anbudsgivaren ska

1. vara registrerad i ett aktiebolags, handels- eller föreningsregister eller motsvarande register som 
förs i den stat där leverantörens verksamhet är etablerad, eller

2. ha ett sådant tillstånd eller vara medlem i en sådan organisation som, när upphandlingen avser en 
tjänst, krävs för att leverantören ska kunna tillhandahålla tjänsten i den stat där leverantören är 

SN-2022/23 Upphandling av flytt för Vilhelms och Estrids 
gård

Utkast

Sida 6/21



etablera.

Utländsk anbudsgivare ska med anbudet bifoga intyg, utställt av myndighet i hemlandet, som styrker 
ovanstående.

Anbudsgivare som är etablerad i Sverige ska på begäran från kommunen begäran inkomma med 
bevis.

Anbudsgivaren försäkrar att de har erforderliga registreringar för att bedriva 
verksamhet
Ja/Nej. Ja krävs

3.5 Ekonomisk och finansiell ställning
Anbudsgivaren ska ha sådan ekonomisk ställning och finansiell stabilitet att denne kan upprätthålla 
ett långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av leverantörens ekonomiska ställning och finansiella 
stabilitet är utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget CreditSafes register, varifrån Knivsta 
kommun kommer att inhämta utdrag. Utdraget ska visa att anbudsgivaren minst är "kreditvärdig" 
enligt CreditSafes femgradiga skala, vilket motsvarar lägst riskklass 3 hos affärs- och 
kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralen (UC) och lägst rating A hos affärs- och 
kreditupplysningsföretaget Soliditet.

Ratingintervall och beskrivning enligt Creditsafe 

80 - 100 Mycket god kreditvärdighet 
60 - 79 God kreditvärdighet 
40 - 59 Kreditvärdig 
15 - 39 Kredit mot säkerhet 
0 - 14 Kredit avrådes

Nivå 40 i Creditsafe betyder kreditvärdig. På övergripande nivå granskas vid rating 40 i CreditSafe 
att det föreligger en komplett styrelse, att det inte föreligger några betalningsanmärkningar av 
betydande art och att den juridiska personen löpande klarar av att betala fakturor och/eller andra 
omkostnader varefter de förfaller till betalning, det vill säga har god betalningsförmåga.

Om en anbudsgivare får en lägre riskklassificering än kreditvärdig ska anbudsgivaren ändå anses 
uppfylla kraven på ekonomisk ställning och finansiell stabilitet om a) och/eller b) nedan är uppfyllda.

a) Anbudsgivaren på begäran lämnar in en sådan förklaring att det anses klarlagt att anbudsgivaren 
har motsvarande ekonomisk stabilitet.

b) Moderbolaget eller annan garant lämnar en garanti för anbudsgivarens ekonomiska stabilitet. Ett 
sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. En 
riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande sätt redovisas för och uppfyllas 
av garanten. Garanten ska minst vara kreditvärdig enligt CreditSafes femgradiga skala.

Anbudsgivare som inte är juridiska personer, som är nystartade företag eller som av annan 
anledning inte kan erhålla rating genom CreditSafe kan redovisa sin ekonomiska kapacitet och 
finansiella stabilitet på annat sätt. Bevis kan utgöras av bankgaranti, koncerngaranti eller senaste 
resultaträkning, revisorsintyg eller annan ekonomisk redovisning som visar att kravet på kreditvärdig 
är uppfyllt.

Knivsta kommun kommer att kontrollera att detta krav uppfylls genom att hämta in uppgifter från 
CreditSafe. Knivsta kommun kommer att göra en individuell bedömning av företagets ekonomiska 
ställning utifrån uppställda krav och inlämnade uppgifter.
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Anbudsgivaren försäkrar attt angivna krav på ekonomisk och finansiell ställning 
enligt ovan uppfylls. Om NEJ, lämna förklaring alternativt ange information om 
garant eller intyg av moderbolag avseende leverantörens ekonomiska och 
finansiella ställning i kommentarsfältet.
Ja/Nej. Ja krävs

 Leverantö rskommentar tillå ten

3.6 Teknisk och yrkesmässig kapacitet
Anbudsgivaren ska själv eller tillsammans med eventuell/-a underleverantör/-er ha förmåga och 
kapacitet att leverera produkter och utföra tjänster i den omfattning och komplexitet som 
anbudsgivarens anbud omfattar.

Anbudsgivare ska inneha dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget.

Anbudsgivaren ska ha bedrivit etablerad verksamhet inom flyttjänster sedan tre (3) år tillbaka.

Anbudsgivares ska i sin ledning ha personer med för uppdraget adekvat kompetens och erfarenhet.

Anbudsgivare ska förfoga över tillräckligt mycket personal med kompetens och erfarenhet för att 
kunna organisera, administrera och genomföra uppdraget under hela avtalstiden.

3.6.2 Företagspresentation
För att styrka ovan ställda krav avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet ska anbudsgivare i sitt 
anbud lämna en kortfattad beskrivning över sitt företag och dess verksamhet.

I beskrivningen ska minst framgå:

-affärsidé och verksamhet  
-organisation och ledning  
-geografisk etablering  
-personalstyrka

Anbudsgivaren ska till sitt anbud lämna en beskrivning över sitt företag. Beskrivningen kan lämnas i 
kommentarsfältet nedan, eller som bifogad fil.

Anbudsgivaren lämnar en beskrivning över sitt företag i kommentarsfältet, eller 
lämna den som bifogad fil
Bifogad fil

 Leverantö rskommentar tillå ten

3.6.4 Förteckning över tidigare genomförda uppdrag
För att styrka ovan ställda krav avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet ska anbudsgivare till 
anbudet bifoga en förteckning och beskrivning av liknande uppdrag som genomförts under de 
senaste tre åren. Med motsvarande avses större flyttjänster. Uppdragen ska ha pågått eller slutförts 
under de senaste tre åren. Uppdragens tidpunkt ska framgå av förteckningen.

Förteckningen ska innehålla minst två uppdrag med uppgifter på uppdragsgivarens namn, aktuella 
kontaktuppgifter (e-post och telefon) till uppdragsgivarens kontaktperson samt vilken tidsperiod som 
uppdragen genomfördes. Referensuppdraget ska även innehålla en kortfattad beskrivning av 
omfattning. Beskrivningen bör inte överstiga ½ A4 sida. Om förteckningen innehåller fler än 
två uppdrag ska anbudsgivaren specificera vilka två referenser som kan kontaktas.

Kommunen kan komma att kontakta uppdragsgivaren för att kontrollera att uppdragen har utförts 
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med gott resultat och att inga anmärkningar av betydande slag finns att ge. Anbudsgivaren ansvarar 
för att lämnade kontaktuppgifter är korrekta. I de fall referenten ej går att nå, kommer referensen ej 
att utvärderas och anbudet förkastas. Det är viktigt att anbudsgivaren försäkrar sig om att referenten 
både vill och kan delta. Vidare är det viktigt att referenten har sådan kännedom om 
referensuppdraget att referenten kan bedöma detta

Anbudsgivaren lämnar en förteckning över tidigare genomförda uppdrag i 
kommentarsfältet, eller lämna den som bifogad fil
Bifogad fil

 Leverantö rskommentar tillå ten

3.7 Systematiskt kvalitetsarbete
Anbudsgivaren ska vid avtalsstart och under hela avtalsperioden ha implementerade rutiner för 
systematiskt kvalitetsarbete.

Det systematiska kvalitetsledningsarbetet ska vara öppet för granskning av Knivsta kommun eller 
deras ombud och leverantören ska på begäran skicka in bevis för att villkoren är uppfyllda. Bevis på 
att villkoren efterlevs kan vara en kopia på giltigt certifikat enligt ISO 9001 (gällande version), eller 
motsvarande certifikat enligt annan kvalitetsledningsstandard som bygger på europeisk eller 
internationell standard.

Leverantörer som saknar en tredjepartscertifiering kan bevisa att kravet uppfylls genom annan 
beskrivning eller dokumentation som visar hur det systematiska kvalitetsarbetet är utformat och 
efterlevs.

Anbudsgivaren försäkrar att kravet på systematiskt kvalitetsarbete uppfylls.
Ja/Nej. Ja krävs

 Leverantö rskommentar tillå ten

3.8 Systematiskt miljöarbete
Anbudsgivaren ska vid avtalsstart och under hela avtalsperioden ha ett dokumenterat och 
implementerat systematiskt miljöarbete. Miljöledningsarbetet ska omfatta den verksamhet som 
ramavtalet avser.

Det systematiska miljöarbetet ska vara öppet för granskning av Knivsta kommun eller deras ombud 
och leverantören ska på begäran skicka in bevis för att villkoren är uppfyllda. Bevis på att villkoren 
efterlevs kan vara en kopia på giltigt certifikat enligt ISO 14001 (gällande version), eller motsvarande 
certifikat enligt annan miljöledningsstandard som bygger på europeisk eller internationell standard.

Leverantörer som saknar en tredjepartscertifiering kan bevisa att kravet uppfylls genom annan 
beskrivning eller dokumentation som visar hur det systematiska miljöarbetet är utformat och 
efterlevs.

Anbudsgivaren försäkrar att kravet på systematiskt miljöarbete uppfylls.
Ja/Nej. Ja krävs

3.9 Systematiskt hållbarhetsarbete
Leverantörens ska bedriva aktivt arbete med hållbarhetsfrågor (dimensionerna ekologisk, ekonomisk 
och socialt) i enlighet med Agenda 2030.

En beskrivning av hållbarhetsarbete ska lämnas i kommentarsfältet nedan eller som bifogad fil. I de 
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fall som anbudslämnaren väljer att bifoga fil ska detta anges i kommentarsfältet, t ex "Se bifogad fil".

Anbudsgivaren försäkrar att kravet på hållbarhetsarbete uppfylls.
Ja/Nej. Ja krävs
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4. Krav på tjänsten

4.1 Tjänstens utförande
Leverantören ska utföra flyttningen med försiktighet och yrkesskicklighet, under ledning av utsedd 
arbetsledare.

Leverantören ska påbörja flytt och utföra uppdraget inom den tidsram som anges i 1.3 Tidsplan.

Leverantören ska samordna flöden och logistik för att effektivisera utförandet av flyttuppdraget.

Leverantören ska hantera och flytta känsligt gods såsom konst, växter, instrument, otympliga 
inventarier och demontera/koppla ur IT- utrustningar och flytta dessa utan risk för skador samt 
montera/koppla in och driftsätta efter flytt.

Leverantören och angiven flyttpersonal ska ta hänsyn till att det finns sköra personer som bor på 
boendena.

Leverantören återrapportera efter utfört uppdrag till köparen.

Anbudsgivaren accepterar ovan ställda krav
Ja/Nej. Ja krävs

4.2 Känsligt gods
Under flyttuppdraget kan känsligt gods komma att hanteras. För att hantera konst, IT-utrustning och 
annat känsligt gods ska särskild omsorg iakttas. Vid behov ska personal med särskild kompetens 
användas. Köparen ska vid beställning ange att särskild kompetens krävs för att genomföra 
uppdraget.

Vagnar och pirror som säkerställer en trygg transport ska användas.

För det fall uppdraget innefattar packning av konst, packning av datorer samt övrig känslig utrustning 
så ska det ske med största försiktighet. Transport av sådan utrustning ska ske med emballage som 
är speciellt lämpliga för transport av all ömtålig utrustning.

Vid transport av dokument eller annan media innehållande känslig information ska förseglade 
emballage användas.

Anbudsgivaren accepterar ovan ställda krav
Ja/Nej. Ja krävs

4.3 Utrustning
Personal som används för uppdrag åt köparen ska vara utrustade med adekvat utrustning anpassad 
till uppdraget.

Under uppdragets utförande ska flyttpersonalen vara utrustade med verktyg som tillgodoser behovet 
i uppdraget. det kan exempelvis vara:

borrmaskin, elektrisk såg, skruvdragare, verktyg som normalt åtgår för att lösa nedmontering, 
uppmontering och anpassningar av befintliga inventarier.

•

skruv och plugg för uppmontering i gips och betong.•
tejp/märkpenna•
märklappar/etiketter i olika färger, för kategorimärkning av flyttgods, som inte gör åverkan på •
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möbler och inventarier vid avlägsnande.

Anbudsgivaren accepterar ovan ställda krav
Ja/Nej. Ja krävs

4.4 Packningsmateriel med mera
Packningsmaterial av god kvalitet ska tillhandahållas av leverantören i samband med transport. Efter 
utförd transport ansvarar leverantören för omhändertagande av materialet.

Leverantören ska även tillhandahålla annan nödvändig utrustning såsom erforderliga, exempelvis 
lastbärare av olika slag och bärsele.

Möbeltassar ska vid behov tillhandahållas och appliceras för att undvika skador på golv.

Kostnad för packmaterial och övrig utrustning ska ingå i priset.

Packmaterialet på fordonet ska vara beräknat och anpassat för varje enskilt uppdrag.

Kartonger ska tillhandahållas av leverantören och i flyttuppdraget ingår utkörning och avhämtning av 
kartonger.

Anbudsgivaren accepterar ovan ställda krav
Ja/Nej. Ja krävs

4.5 Personal

4.5.1 Kompetens
Leverantören ska vid genomförande av uppdraget använda personal med för ändamålet erforderlig 
utbildning och kompetens för att göra det fackmannamässigt.

Personalen ska vara yrkeskunnig, punktlig och självgående. De ska ha grundläggande utbildning 
och erfarenhet av flytt samt att montera möbler samt utföra upp- och nedmontering av inventarier 
inklusive IT-utrustning.

Personal som utför flyttuppdraget ska kunna förstå, tala och läsa svenska i den omfattning som 
krävs för att utföra uppdrag.

En förutsättning för uppdragens genomförande är att köparens och leverantörens personal 
samarbetar. Leverantören ansvarar för att dennes och eventuella underleverantörs personal 
respekterar detta.

Leverantörens personal ska respektera rökfria miljöer och följa lokala regler i de byggnader och 
fastigheter där uppdrag genomförs.

Anbudsgivaren accepterar ovan ställda krav
Ja/Nej. Ja krävs

4.5.2 Arbetsledare
Flytten ska ledas av en arbetsledare, som ska vara väl insatt i de villkor som gäller för uppdraget och 
se till att uppdraget blir genomfört enligt överenskommelse och på ett tryggt, säkert och 
professionellt sätt.  
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Arbetsledare ska:  
• ha minst två års erfarenhet av verksamheten/branschen och från olika typer och storlekar av 
flyttuppdrag  
• ha grundläggande kunskaper om logistik och transport-/tillfartslösningar  
• vara väl insatt i uppdragsbeskrivningen 
• efter överenskommelse med köparen finnas på plats genom utförandet av hela uppdraget.

Leverantörens arbetsledare ska samverka med kommunen vid planering samt vid genomförande av 
uppdraget.

Leverantören ska se till att den person som är ansvarig arbetsledare för uppdraget kan genomföra 
uppdraget från planering till slutfört uppdrag.

Om leverantören inte kan tillgodose detta ska köparen informeras. Köparen ska ges möjlighet att 
godkänna den tillhandahållna ersättaren för ansvarig arbetsledare för det specifika uppdraget.

Anbudsgivaren accepterar ovan ställda krav
Ja/Nej. Ja krävs

4.5.3 Identifiering och klädsel
Den personal som ska utföra flyttjänster ska kunna uppvisa en privat id-handling och en synlig 
namnbricka (eller synlig identitetshandling). Handlingen ska bäras väl synligt vid vistelse i 
kommunens lokaler.

Personalen ska vara klädd i för uppgiften lämplig och likformig skyddsklädsel samt ha annan 
personlig utrustning som krävs för arbetet. Klädsel och övrig personlig utrustning ska tillhandahållas 
av leverantören. Klädseln ska vara försedd med leverantörens logotyp.

Anbudsgivaren accepterar ovan ställda krav
Ja/Nej. Ja krävs

4.5.4 Personalförteckning
Leverantören ska under avtalstiden upprätthålla en aktuell personalförteckning och vikarielista 
(underleverantörs personal) för uppdrag enligt avtalet. Förteckningen delges köparen vid 
avtalstecknandet och därefter årligen och/eller på köparens begäran.

Personalförteckning/vikarielista ska innehålla:

Personalens namn med födelseår•
Dess kompetens för uppdraget•
Mobiltelefonnummer till ansvariga grupp- alternativt arbetsledare•

Anbudsgivaren accepterar ovan ställda krav
Ja/Nej. Ja krävs

4.5.5 Utbyte av anvisad personal
Leverantören får ersätta arbetsledare, eller annan sådan nyckelperson med annan personal under 
förutsättning att ersättaren har erforderlig kompetens för uppdraget, utförandet av uppdrag inte blir 
lidande av bytet samt köparen skriftligen har godkänt ersättaren.
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Leverantören får ersätta annan person än de som avses ovan efter att skriftligen ha informerat 
köparen och endast under förutsättning att ersättaren har erforderlig kompetens.

Leverantören ska på köparens begäran byta ut personal som avdelats för uppdrag under 
förutsättning att köparen kan visa att aktuell personal brister i kompetens, samarbetsförmåga eller 
leveransförmåga.

Vid byte av personal som sker på köparens begäran enligt ovan svarar leverantören för kostnader 
och tidsåtgång för bytets genomförande. Detta ansvar omfattar också att ge den nyinsatte 
personalen sådan information och utbildning som krävs för att fullgöra avtalat uppdrag.

Anbudsgivaren accepterar ovan ställda krav
Ja/Nej. Ja krävs

4.6 Fordon

4.6.1 Generella krav på fordon
Leverantörens fordon ska vara representativa, lämpade och godkända för transport enligt efterfrågad 
tjänst. Fordonen ska vara besiktade av auktoriserat besiktningsföretag samt inneha trafiktillstånd 
enligt Yrkestrafiklag (2012:210).

Samtliga fordon som används för transportuppdrag åt köparen ska vara försedda med baklift samt 
slutna- och låsbara skåp som står emot svåra väderförhållanden. Skåpen ska vara lämpade för 
flyttuppdraget.

Fordon som ska användas i uppdraget ska lägst uppfylla emissionskraven (utsläppskraven) 
motsvarande Euro 5.

Varje fordon ska vara utrustad med verktygslåda, vagn, tejp och tillräckligt med skyddsfilt och annat 
packmaterial för att klara aktuellt uppdrag samt härutöver ska finnas första hjälpen utrustning, 
brandsläckare, reflekterande skyddsväst och handlampa.

Fordonen ska ha säkerhetsbälten på samtliga sittplatser samt vara utrustad med bältesvarnare.

Leverantören ansvarar för att fordon har de tillstånd och förare den kunskap som uppgiften kräver.

Anbudsgivaren accepterar ovan ställda krav
Ja/Nej. Ja krävs

4.7 Trafiksäkerhet

4.7.1 Strukturerat trafiksäkerhetsarbete
Leverantören ska ha ett strukturerat och dokumenterat trafiksäkerhetsarbete som är öppet för 
granskning av köparen fr.o.m. avtalsstart. Trafiksäkerhetsarbetet ska vara aktivt under hela 
avtalsperioden. Detta innebär att leverantören ska ha en trafiksäkerhetspolicy samt ett 
åtgärdsprogram för trafiksäkerhetsarbetet.

Dokumenten som styr trafiksäkerhetsarbetet kan ingå i leverantörens andra typer av styrande 
dokument såsom resepolicy, miljöledningssystem, kvalitetsrutiner etc.

Trafiksäkerhetsarbetet ska minst ta upp följande aspekter:

fordonens säkerhet såsom regelbunden bromskontroll, mönsterdjup på däck och att yttre •
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belysning fungerar enligt lagstiftning.
att alla förare som omfattas av uppdraget har rätt behörighet för de fordon och den trafik som 
utförs

•

att rutiner finns för övriga faktorer för trafiksäkerhet såsom:•
att förarna håller hastighetsgränser och anpassar hastigheten efter rådande omständigheter•
att bilbälte används•
att förarna är nyktra och drogfria•
att alla förare som omfattas avtalet är införstådda med vad avtalet innebär•
användning av mobiltelefon•
arbetstider, kör- och vilotider•

Trafiksäkerhetsarbete ska följas upp internt hos leverantören minst en gång per kalenderår. 
Trafiksäkerhetsarbetet innebär att leverantören själv organiserar sitt arbete med att se till att de 
trafiksäkerhetsrelaterade kraven som anges i denna upphandling efterlevs.

Anbudsgivaren accepterar ovan ställda krav
Ja/Nej. Ja krävs

4.7.2 Alkolås
Förare ska vara nyktra och fria från övriga droger.

Fordonen som användas i uppdraget ska vara utrustade med alkolås . Intyg från tillverkaren eller 
återförsäljare ska skickas in till köparen senast tre månader efter avtalsteckning.

De alkolås som leverantören använder i transporttjänsten ska uppfylla CENELEC- standarden SS- 
EN 50436-2.

Anbudsgivaren accepterar ovan ställda krav
Ja/Nej. Ja krävs

4.7.3 Förarens utbildning
Förare som används i flyttuppdrag åt köparen ska genomgå en trafiksäkerhetsutbildning som minst 
omfattar sparsam körning, hastighetens betydelse för trafiksäkerheten, trafik och alkohol och droger, 
att köra i tätortsmiljö/uppsikt kring fordonet, vikten av att använda bilbälten samt utbildning i första 
hjälpen.  
 
Trafiksäkerhetsutbildning ska vara genomförd under det första avtalsåret för regelbundet arbetande 
personal och därefter löpande för tillkommande personal.

Dokumentation på genomförda utbildningar ska uppvisas vid avtalstecknandet samt därefter ska 
årligen en sammanställning delges köparen.

Anbudsgivaren accepterar ovan ställda krav
Ja/Nej. Ja krävs

SN-2022/23 Upphandling av flytt för Vilhelms och Estrids 
gård

Utkast

Sida 15/21



5. Utvärdering av anbud

5.1 Tillvägagångssätt
Vid utvärderingen av anbuden kommer det anbud att antas som uppfyller ställda krav och som 
bedöms vara ekonomiskt mest fördelaktigt. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas utifrån 
grunden:

- Pris.

Knivsta kommun kommer att utvärdera det anbudspris som lämnas i prisrutan nedan.

Den anbudsgivare som i sitt anbud har lägst anbudssumma för den angivna tjänsten kommer att 
tilldelas uppdraget. Om fler anbudsgivare har lämnat samma anbudspris kommer lottning att 
tillämpas.

5.2 Anbudspris
Anbudsgivaren ska lämna sina prisuppgifter (SEK exkl.moms) och ska omfatta följande delar:

- Fast kostnad för att genomföra angivna flyttar av Vilhelms- och Estrids gård fram och tillbaka till 
Villa Ängby i enlighet med angivna krav och förutsättningar.

I priset ingår samtliga kostnader förenade med tjänstens utförande såsom personal, fordon, 
drivmedel, hjälpmedel, flyttkartonger, packmaterial mm.

Anbudsgivaren ska till sitt anbud bifoga en prisbilaga där det på ett tydligt sätt framgår hur 
anbudspriset har räknats fram. Prisbilagan ska vara så pass tydligt utformad att det framgår hur 
priset för uppdraget förändras om det skulle avgå vissa delar av uppdraget (exempelvis om anhöriga 
önskar hjälpa till med att packa/plocka upp brukarnas saker)

a. Anbudsgivaren ska ange ett fast pris för uppdraget
Prisfält

 Leverantö rskommentar tillå ten

b. Anbudsgivaren ska till sitt anbud bifoga en prisbilaga där det på ett tydligt sätt 
framgår hur anbudspriset har räknats fram
Bifogad fil
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6. Avtalsvillkor

6.1 Accept av avtalsvillkor
Efter avslutad upphandling kommer avtal med nedanstående innehåll att skapas. Avtalet kommer att 
baseras på innehållet i detta upphandlingsdokument med bilagor samt anbudsgivarens anbud. 
Bindande avtal sluts genom att båda parter skriver under kommande avtalsdokument i original.

Anbudsgivare ska acceptera förutsättningar och villkor för det kommande avtalet.

Detta avtal får inte utan Knivsta kommuns i förväg inhämtade skriftliga medgivande överlåtas på 
annan leverantör.

Anbudsgivaren accepterar avtalsvillkoren
Ja/Nej. Ja krävs

6.2 Allmänna avtalsvillkor

6.2.1 Omfattning och utförande
Uppdraget avser leverans av Upphandling av flytt för Vilhelms och Estrids gård i enlighet med 
upphandlingshandlingarna. Samtliga obligatoriska krav och uppfyllda bör-krav ingår i avtalet.

6.2.2 Handlingarnas inbördes ordning
Avtalet består av detta avtal inklusive bilagor samt övriga nedan angivna handlingar. Om 
handlingarna innehåller oklarheter eller mot varandra stridande bestämmelser gäller handlingarna i 
nedanstående ordning: 
 
1. Tillägg till och ändringar i avtalet underskrivna av båda parter 
2. Detta avtal inkl. bilagor 
3. Kompletteringar, frågor och svar till förfrågningsunderlaget  
4. Förfrågningsunderlaget inkl. bilagor 
5. Leverantörens anbud

Tillägg och ändringar i detta avtal ska för att gälla vara skriftliga och undertecknade av behöriga 
företrädare för båda parter samt tydligt anges som ändringar i eller tillägg till detta avtal.

6.2.3 Kontaktperson
Leverantören ska tillhandahålla en särskild kontaktperson och i övrigt komma överens med 
kommunens kontaktperson om vilka rutiner som gäller från avtalsstart.

Leverantören ska meddela vem som är kontaktperson för avtalet under avtalsperioden.

Ange i kommentarsfältet nedan: 
a) Namn 
b) e-postadress 
c) Telefonnummer

Leverantörens kontaktperson
Ja/Nej. Ja krävs

 Leverantö rskommentar tillå ten
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6.2.4 Ändringar och tillägg under avtalstiden
Ändringar av och tillägg till detta avtal ska, för att vara gällande, göras skriftligen och undertecknas 
av behöriga företrädare för parterna.

6.2.5 Överlåtelse av kontrakt
Ingånget avtal får normalt inte överlåtas till annan fysisk eller juridisk person. Överlåtelse kan få ske, 
efter beställarens skriftliga medgivande, om den nya utföraren uppfyller de ursprungliga kriterierna 
för kvalitativt urval och helt eller delvis träder i utförarens ställe till följda av exempelvis 
företagsomstruktureringar, inklusive uppköp, sammanslagningar, förvärv eller insolvens, och att det 
inte medför andra väsentliga ändringar av avtalet.

Överlåtelsen ska i förväg godkännas av beställaren och ett skriftligt överlåtelseavtal ska upprättas 
och undertecknas av beställaren och den nye utföraren.

Sker överlåtelse utan godkännande har beställaren rätt till skadestånd för den skada beställaren 
lider. Beställaren äger också rätt att säga upp avtalet utan föregående uppsägning.

6.3 Priser, fakturering och betalning

6.3.1 Ersättning
Ersättning utgår enligt vinnande leverantörs anbud och inkluderar samtliga med uppdraget förenade 
kostnader för genomförande av uppdraget.

6.3.2 Elektronisk fakturering
Fakturor till offentlig verksamhet 
 
Från och med 1 april 2019 är e-fakturering obligatoriskt när du som företagare skickar fakturor till 
offentlig sektor. 
 
Undantag från e-fakturering råder i följande fall:

Fakturor som baseras på ramavtal utfärdade före 1 april 2019. •
Fakturor som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess eller information med risk att röja 
sekretessuppgifter. 

•

I dessa fall kan du som leverantör fortsätta skicka fakturor enligt tidigare överenskommelser under 
hela avtalstiden. 
 
Observera att PDF-fakturor inte är e-fakturor och därmed inte godkända enligt de nya lagkraven.

Fakturaväxling

Knivsta kommun använder sig av Pagero som operatör och erbjuder alla små leverantörer att gratis 
använda sig av Pageros portal för att registrera fakturor.

Knivsta kommun tar emot elektroniska fakturor i det så kallade Svefaktura-formatet. Detta är en 
standard som tagits fram av Sveriges kommuner och Regioner.

Knivsta kommuns EDI-adress: 2120003013 eller PeppolID 0007:2120003013

Anbudsgivaren accepterar kravet kring elektronisk fakturering
Ja/Nej. Ja krävs
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6.3.3 Faktureringsvillkor
Faktureringsadress: 
Knivsta kommun 
Ekonomikontoret 
741 75 Knivsta

Organisationsnummer: 212000-3013 
VAT-nummer: SE212000301301

Grundläggande uppgifter som behövs på fakturan

Leverantörens namn, adress och organisationsnummer•
Referenskod XXX•
Uppgift om F-skatt•
Fakturabelopp•
Momsbelopp samt momssats•
Plusgiro eller bankgiro•
Fakturadatum•
Faktureringsadress•
Unikt fakturanummer, ev OCR•
Betalningsvillkor, förfallodatum•
Vad fakturan avser•
Vilken period fakturan avser (om det är aktuellt)•

Det är viktigt att fakturor ställs till respektive kommun med rätt juridiska namn. 
 
Ofullständiga fakturor 
Om det saknas uppgifter om exempelvis organisationsnummer, betalinformation eller fakturanummer 
skickar vi tillbaka din faktura. Du får då skicka en ny faktura med de kompletterade uppgifterna, nytt 
fakturadatum och ny förfallodag.

Vid frågor angående fakturor kontaktar du ekonomikontoret på respektive kommun på nedanstående 
mejladresser:

Knivsta kommun -  Ekonomikontoret, Redovisningsenheten på E-post: 
ekonomikontoret@knivsta.se.

Referens: 
Vid beställning och inköp anger våra beställare en referenskod. Referensen består av 2-5 siffror 
samt i enstaka fall följt av en bokstav (inget mellanslag). Om beställaren inte anger koden ber vi att 
leverantören frågar efter den.

Koden underlättar vår hantering av fakturor och säkerställer att beställaren är anställd av Knivsta 
kommun.

6.3.4 Betalningsvillkor och fakturauppgifter
Faktura betalas senast trettio (30) dagar efter utfärdandedatum. Fakturerings-, påminnelse-
, administrationsavgift eller motsvarande avgift får inte debiteras.

6.4 Förbehåll
Oberoende av detta avtal äger Knivsta kommun rätt att beställa varor och tjänster som 
detta avtal omfattar, då leverantören inte kan tillgodose kommunens behov, från annan 
leverantör.

6.5 Fullgörandegaranti
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Utföraren garanterar fullgörande enligt de villkor som anges i detta avtal. I händelse av förändring i 
utförarens verksamhet, vilka försvårar eller omöjliggör fullgörande av åtagande, åvilar det utföraren 
att ersätta beställarens eventuella merkostnader. Samma gäller om beställaren av andra skäl lidit 
skada på grund av hur utföraren utför uppdraget. Utföraren förbinder sig att omedelbart rätta till 
iakttagna fel och brister i sin verksamhet

6.6 Försäkringar
Utföraren ska från och med avtalsstart och under hela avtalstiden vidmakthålla för branschen 
sedvanliga ansvarsförsäkring för den enligt detta avtal gällande lagstiftning och i övrigt enligt detta 
avtal. Intyg om gällande försäkring insändes på beställarens begäran.

Utföraren är ansvarig för skador som uppstår när arbete utförs. Försäkring ska därför finnas hos 
Utföraren.

6.7 Underleverantör
Leverantören äger inte rätt att anlita underleverantör för utförandet av de åtaganden som anges i 
detta avtal utan beställaren i förväg inhämtade skriftliga medgivande. Om underleverantör anlitas 
ansvarar leverantören för deras arbete som för sitt eget arbete.

6.8 Skadeståndsansvar
Utföraren svarar i förhållande till kommunen för skadestånd som kommunen, på grund av vållande 
hos utföraren eller personal som denne svarar för, kan komma att förpliktas utgå till tredje man.

6.9 Befrielsegrunder
Parterna ska vara befriade från att fullgöra skyldighet enligt detta kontrakt om utförandet hindras eller 
oskäligen betungas till följd av händelser utanför parternas kontroll. Till händelser utanför partens 
kontroll räknas inte strejk, blockad, lockout eller annan konflikt på arbetsmarknaden som beror på att 
parten inte följer på arbetsmarknaden gällande eller annars gängse tillämpade regler och principer.

Leverantören ska visa att konflikt, som nyss sagts, inte beror på leverantören. En part är skyldig att 
omgående skriftligen underrätta den andra parten i händelse av nämnda slag, som hindrar eller 
oskäligen betungar parts fullgörande av avtalet. Parten är skyldig att genast utföra åtaganden enligt 
avtalet när händelsen av nämnda slag upphör.

6.10 Fel och brister

6.10.1 Förtida uppsägning
Beställaren har rätt att helt eller delvis, med iakttagande av etthundraåttio (180) dagars 
uppsägningstid, säga upp avtalet avseende ännu inte genomförda delar om sakliga skäl föreligger 
härför.

Vid uppsägning har leverantören rätt till ersättning för utfört arbete, styrkta nödvändiga kostnader 
och direkta kostnader för avveckling av tjänsten.

6.10.2 Hävning
Knivsta kommun har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om

leverantören gör sig skyldig till väsentliga brister i sina åtaganden enligt detta avtal och inte 
vidtar rättelse inom skälig tid efter skriftlig anmodan härom,

•

leverantören lämnat oriktiga uppgifter i samband med upphandlingen,•
leverantören försätts i konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord eller tills vidare inställer •
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sina betalningar eller erhåller näringsförbud,
leverantören blir föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord 
eller annat liknande förfarande,

•

då företrädare för leverantören dömts för brott avseende yrkesutövningen enligt 
lagakraftvunnen dom,

•

leverantören eller företrädare för leverantören gör sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen,•
leverantören inte fullgör sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter.•

Hävning ska ske skriftligen till leverantören.

Beställaren har även rätt att med omedelbar verkan häva detta avtal om företrädare för eller anställd 
hos leverantören och i sin roll som företrädare eller anställd hos leverantören, blir dömd för olaga 
diskriminering eller om leverantören tvingas betala ut skadestånd enligt gällande 
diskrimineringslagstiftning.

Leverantören har rätt att skriftligen, med omedelbar verkan, häva avtalet om beställaren i väsentligt 
hänseende brutit mot avtalet och inte inom rimlig tid, trots skriftligt påpekande, vidtagit godtagbar 
rättelse. Leverantören är i dessa fall berättigad till ersättning för utfört arbete, nedlagd ersättningsgill 
kostnad och skälig kostnad för avveckling som inte ersätts på annat sätt.

Hävande part är berättigad till skadestånd.

6.10.3 Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande frågor ska i 
första hand lösas genom förhandling parterna emellan. Om parterna inte förlikas ska tvisten avgöras 
av svensk domstol vid köparens hemort med tillämpning av svensk rätt. Den omständigheten att tvist 
hänskjuts till rättsligt avgörande berättigar inte leverantören att avbryta sitt uppdrag.

6.11 Två exemplar
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt. 
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