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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 62 
 

Budgetuppföljning SOC april 2021 
Diarienr 21SN6 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner budgetuppföljningen per april. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialtjänsten har per mars en budgetavvikelse om -14,3 mkr och helårsprognosen sätts till -
50,6 mkr. 
  
Anton Li Nilsson ställde frågan: Hur har kostnaderna för Covid har sett ut hittills detta år 
jämfört med det som budgeterats för covidkostnader under de fiktiva 38. Fredrik Sjömark 
behövde få återkomma med svar i denna fråga vid senare tillfälle vilket han också sa att han 
skulle göra.   
 
Beslutsunderlag 
 Månadsuppföljning SOC april 2021 
 Analys SOC april 2021 
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Sammanträdesdatum  
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Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 63 
 

Analys Beställda timmar 2019-2021 
Diarienr 21SN138 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen rörande Analys av beställda timmar 2019-2021 
 
Beslutsunderlag 
 Till tertialrapportering Socialnämnden i maj -  Analys Beställda timmar 2019-2021 
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Sammanträdesdatum  
2021-05-26  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 64 
 

Tertialrapport 1 Hälso- och sjukvård 
Diarienr 21SN30 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Se bilaga 
 
Beslutsunderlag 
 Tertialrapport 2021-1 
 
 
  

Page 6 of 175



Sammanträdesprotokoll 7 (24) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-26  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 65 
 

Tertialrapport kvartal 1 Ordinärt boende 
Diarienr 21SN34 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamheten har i hög utsträckning präglats av att hantera pandemins utmaningar. De 
verksamheter som förändrades vid pandemins början är fortsatt förändrade vilket innebär att 
samvaroverksamheten är stängd och dagverksamheten för demenshandikappade är minskad. 
 
Vi har under perioden kunnat bedriva ett visst kvalitetsarbete som handlat om att via olika 
arbetsgrupper fokusera på de kvalitetsdokument som är viktigast att tydliggöra för vår 
personal. 
 
Resultatet under perioden är - 1 465 tkr, där hemtjänstproduktionen inklusive nattpatrullen 
står för -3 575 tkr. Övriga verksamheter inom ordinärt boende går således plus, 2 110 tkr. 
Avser främst bostadsanpassningen och övergripande verksamhet där kostnader kommer 
senare under året. Avdelningen dras fortsatt med för höga personalkostnader och till viss del 
ofinansierad verksamhet inom hemtjänstproduktionen - timmar som utförs hos brukare men ej 
betalas via bistånd. För perioden januari till april visar statistik ur TES på 3 225 utförda men 
ej betalda timmar som motsvarar ca 1 245 tkr. På helåret beräknas detta bli ca 3 700 tkr. 
 
Arbetet med bemanningsarbetet fortgår enligt plan. Focus och prio ligger på att få bättre 
kontroll i de grupper där underskottet är högst. Parallellt pågår en genomlysning i alla ärenden 
i alla hemtjänstgrupper för att få kontroll över i vilka ärenden de beviljade timmarna inte 
överensstämmer med de utplanerade. 
 
Beslutsunderlag 
 Tertialrapport 1 ordinärt boende 
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Sammanträdesprotokoll 8 (24) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-26  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 66 
 

Tertialrapport 1 2021 – En Ingång 
Diarienr 21SN32 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Under första tertialen har beviljade hemtjänsttimmar fortsatt att minska jämfört med tidigare 
år. Vi kan se att antalet individer med hemtjänst minskat med 80 personer jämfört med för ett 
år sedan. Det innebär att de beviljade timmarna varit 1100 mindre de tre första månaderna 
2021 jämfört med 2020. Efterfrågan har ökat på plats på särskilt boende för äldre vilket med 
stor sannolikhet förklaras av att vi nu har ett bra vaccinationsläge samt att många avvaktat 
med att söka plats på särskilt boende under pandemin. Däremot ser vi att det finns ett stort 
behov av renovering av ett antal lägenheter inom särskilt boende för äldre vilket kan innebär 
att det kan uppstå en kösituation. Utvecklingsarbetet är påbörjat med att få en effektiv och 
samordnad boendesamordning vilket känns nödvändigt för att möta kommande utmaningar. 
Kostnaderna för försörjningsstöd är fortsatt mindre än föregående år men minskade intäkter 
jämfört med tidigare är från migrationsverket gör att resultatet är sämre än förväntat. Det vi 
kan se är att målgruppen arbetslösa som söker försörjningsstöd ökat något vilket förklaras av 
att arbetslösheten fortsätter att öka kopplat till det ansträngda läget på arbetsmarknaden som 
en direkt följd av pandemin. 
 
Beslutsunderlag 
 Tertial rapport 1 -2021 En Ingång 
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Sammanträdesdatum  
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Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 68 
 

Tertialrapport 1 2021 IFO 
Diarienr 21SN35 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av Tertialrapport 1 2021 IFO 
 
Ärendebeskrivning 
Avdelningen IFO rapporterar och sammanställer Tertial 1 till Socialnämnden. 
Tertialrapporten beskriver utifrån perspektiven verksamhet, ekonomi samt medborgare. 
 
Beslutsunderlag 
 Tertialrapport 1 2021 IFO 
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Sammanträdesprotokoll 10 (24) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-26  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 69 
 

Tertialrapport 1 Avdelning Psykosocialt stöd till vuxna och daglig 
verksamhet 
Diarienr 21SN33 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen 
 
Ärendebeskrivning 
Avdelningen har nio personer med beslut om bostad med särskild service enligt Lagen om 
stöd och service (LSS) på väntelista. Verksamheten samverkar med interna och externa 
aktörer för att finna lämplig lokal för ny gruppbostad. Sjukfrånvaron uppgår till 7,3%, till stor 
del beroende på Covid-19. Kompetenskartläggningar hos personal har påbörjats. Prognosen 
för avdelningen ligger på + 700 tkr. Daglig verksamhet och sysselsättning står för ett 
överskott beroende på att man pausat konsultköp, externa aktiviteter samt att mindre antal 
brukare varit på sin verksamhet. Arbete med bemanningsekonomin fortsätter och utfallet 
följer budget. Vi har under tertialen verkställt två beslut om bostad med särskild service och 
11 beslut om daglig verksamhet/sysselsättning. Nio personer har avslutat sina insatser, daglig 
verksamhet/sysselsättning. Totalt så har 10 brukare haft Covid-19, alla har klarat sjukdomen 
väl. 
 
Expedieras till  
Monica Wiklund Holmström 
 
Beslutsunderlag 
 Tertialrapport 1, 2021 Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet 
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Sammanträdesprotokoll 11 (24) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-26  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 70 
 

Tertialrapport (T1) Vård- och omsorgsboende 
Diarienr 21SN31 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen 
 
Ärendebeskrivning 
Se bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
 Tertialrapport särskilt boende T1_2021_version 4.0 
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Sammanträdesdatum  
2021-05-26  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 71 
 

Tertialrapport januari – april Vuxna funktionsnedsatta 
Diarienr 21SN36 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen 
 
Ärendebeskrivning 
Se bilaga 
 
Beslutsunderlag 
 Tertialrapport- vuxna funktionsnedsatta T1 jan-feb 2,0 
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Sammanträdesprotokoll 13 (24) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-26  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 72 
 

Omfördelning internbudget Hortlaxgården 
Diarienr 21SN119 
 
Beslut 
Socialnämndens beslutar att från och med 2021-08-01 fördela tillbaka 3 465 tkr från En 
ingång till Hortlaxgården. 
 
Ärendebeskrivning 
Budget som omfördelades från avdelningen Säbo till avdelningen En ingång då 
Hortlaxgården skulle renoveras ska flyttas tillbaka till Säbo från 1 augusti 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 Fördelning internbudget 2021 
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Sammanträdesprotokoll 14 (24) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-26  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 73 
 

Informationshanteringsplan för kommunledningsförvaltningen 
Diarienr 21SN101 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta den kommungemensamma delen av 
informationshanteringsplanen. 
 
Ärendebeskrivning 
Den nya informationshanteringsplanen har sin utgångspunkt i Kommunstyrelsens upprättade 
klassificeringsstruktur som beslutades i kommunstyrelsen 20-01-13. Den representerar 
samtliga verksamheter ur ett processorienterat perspektiv. Det innebär: 
- informationen/handlingen redovisas utifrån kommunens verksamhetsområden och dess 
processer 
- Informationen/handlingen beskrivs med olika hanteringsanvisningar t ex hur de ska bevaras, 
om de ska bevaras, hur de ska gallras m.m Detta utgör stommen i 
informationshanteringsplanen. Informationshanteringsplanen ersätter tidigare besluta 
Dokumenthanteringsplan. 
 
Expedieras till  
Centralarkivet 
 
Beslutsunderlag 
 Informationshanteringsplaner för Kommunledningsförvaltningen 
 Informationshanteringsplaner för Kommunledningsförvaltningen 
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Sammanträdesprotokoll 15 (24) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-26  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 74 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), 
kvartal 1, 2021 
Diarienr 21SN25 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapport ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 1 2021 
samt överlämna protokollet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda, gynnande beslut enligt SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av 
socialtjänst, på individnivå till socialnämndens arbetsutskott (AU) och Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till 
kommunfullmäktigen och kommunens revisorer 
 
Målgrupp 0-64 år 
Under kvartal 1 fanns det 14 ej verkställda beslut inom lagstadgade tre månader. Det är 10 
fler än under kvartal 4 2021 
 
Två avser beslut om bostad med särskild service (oförändrat) 
Fyra beslut om sysselsättning (två fler än föregående kvartal) 
Ett beslut om ledsagarservice (ett fler än föregående kvartal) 
Fem beslut om kontaktfamilj (fem fler än föregående kvartal) 
Två beslut om kontaktperson (två fler än föregående kvartal) 
 
Anledning till att beslut avseende särskild boendeform ej verkställts 
- De enskilda personerna har specifika önskemål om vart dessa önskar bo 
 
Anledning till ej verkställt beslut avseende sysselsättning 
- En person vill avvakta med verkställighet på grund av hälsoskäl då de tillhör riskgrupp för 
Covid-19 smitta 
- En person är under kartläggning 
- En person har valt att avsluta sin insats 
- För två personer kan vi inte möta individuella önskemål 
 
Anledning till ej verkställt beslut avseende ledsagarservice 
- Resursbrist, lämplig person saknas 
 
Anledning till ej verkställt beslut om kontaktfamilj 
- På grund av Covid-19 har insatserna varit pausade, återupptogs 2021-03-01 
 
Anledning till ej verkställt beslut om kontaktperson 
- På grund av Covid-19 har insatserna varit pausade, återupptogs 2021-03-01 
 
Målgrupp 65 år och äldre 
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Sammanträdesdatum  
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Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Samtliga beslut är verkställda inom 3 månader. 
 
 
Konsekvensbeskrivning 
Medborgare 
 
Målgrupp 0-64 år 
Där personer har specifika önskemål om vart de vill bo eller få sin sysselsättning verkställda 
uppstår det svårigheter att verkställa beslut 
 
Målgrupp 65 år och äldre 
Goda möjligheter att verkställa beslut gör att kommunens medborgare får sina behov 
tillgodosedda inom skälig tid. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Verksamhet 
 
Målgrupp 0-64 år 
Arbete med att verkställa beslut i rätt tid fortgår. De som beviljas insats har många gånger 
specifika önskemål eller individuella behov som försvårar verkställighet. Dokumentation i 
varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som personerna får och 
eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 
 
Målgrupp 65 år och äldre 
Arbetet med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt 
utifrån medborgarens behov, situation och resurser. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Budget 
 
Målgrupp 0-64 år 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut 
 
Målgrupp 65 år och äldre. 
Det kommer inte utgå några sanktionsavgifter för ej verkställda beslut under aktuell period. 
 
Expedieras till  
Monica Wiklund Holmström 
Petra Stridsman 
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§ 75 
 

Rapportering ej verkställda beslut – Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2021 
Diarienr 21SN26 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten av ej verkställda beslut LSS för kvartal 1 
2021 samt överlämna protokollet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av 
socialtjänsten, på individnivå till socialnämndens arbetsutskott (AU) och Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO). Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 
 
Under kvartal 1 2021 fanns det 21 ej verkställda beslut enligt LSS inom lagstadgade tre 
månader. Det är 1 färre än kvartal 4, 2020. 
 
11 st avser Bostad med särskild service för vuxna (2 fler än föregående kvartal) 
4 st avser Daglig verksamhet (tre färre än föregående kvartal) 
2 st avser Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (1 fler än föregående kvartal) 
1 st avser Korttidsvistelse utanför hemmet (1 färre än föregående kvartal) 
1 st avser Ledsagarservice (oförändrat) 
2 st avser Kontaktperson (2 fler än föregående kvartal) 
 
Konsekvensanalys 
Medborgare 
Det kvarstår utmaningar att möta behov och efterfrågan på flera områden, speciellt bostad 
med särskild service i form av gruppbostad och daglig verksamhet. Antalet beslut om Bostad 
med särskild service ökar. Vi har brist på särskilda boendeplatser för personer med 
funktionsnedsättningar. För att kunna möta upp detta så undersöker socialtjänsten lämplig 
lokal för att starta ytterligare en ny gruppbostad. Under kvartalet ser vi även en ökad 
verkställighet av daglig verksamhet. På grund av Covid- 19 så har insats kontaktperson samt 
korttidstillsyn pausats och återupptogs 2021-03-01. 
 
Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och vilka andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 
 
Budget 
Det kan komma att utgå sanktionsavgifter från IVO för socialtjänsten där vi ej har lyckats 
verkställa beslut. 
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Sammanträdesdatum  
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Expedieras till  
Monica Wiklund Holmström 
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Sammanträdesdatum  
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Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 76 
 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt april 2021 
Diarienr 21SN2 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut tagna av ordförande eller ledamot med kompletterande beslutsrätt under april 2021: 
 
2021-03-11 Placering enligt 11 § LVU 
2021-03-22 Omplacering enligt 11 § LVU 
 
Beslutsunderlag 
 Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med kompletterande beslutanderätt 

februari 2021 
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Sammanträdesdatum  
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Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 77 
 

Delegationsbeslut 2021 
Diarienr 21SN8 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna anmälda delegationsbeslut 2021-04-01--2021-04-30. 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2021-04-01--2021-04-30 anmäls. 
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Sammanträdesprotokoll 21 (24) 
Sammanträdesdatum  
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Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 78 
 

Delgivningar maj 2021 
Diarienr 21SN115 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av delgivningarna. 
 
Beslutsunderlag 
 §113 KS Riktlinjer för kompetensförsörjning 
 Riktlinjer för kompetensförsörjning 
 §106 KS Månadsrapport Mars 2021 samt helårsprognos 
 Månadsrapport mars 2021 
 Analys Socialnämnden mars 2021 
 Månadsuppföljning Socialnämnden mars 2021 
 §22 FSN Avvikelserapportering måltidsservice 
 Avvikelser måltidsleveranser FSN, tertial 3 2020 
 § 93 Tillsättande av dataskyddsombud 
 §78 KS Redovisning av internkontrollplan 2020 och internkontrollplan 2021 för alla 

nämnder 
 
 
  

Page 21 of 175



Sammanträdesprotokoll 22 (24) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-26  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 79 
 

Information om beredskap för Covid-19 inom Socialtjänsten 
Diarienr 21SN15 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef informerar att det är ett stabilt läge inom socialtjänstens verksamheter. Det är 
relativt låg smittspridning med enstaka fall bland brukare och personal. Viss begränsad 
klustersmitta har förekommit men kunnat brytas. Vi har nu också tillgång till snabbtester som 
kan användas vid misstanke om klustersmitta eller större utbrott. 
  
Socialtjänsten har för närvarande god tillgång till skyddsutrustning. Vi har utifrån 
Arbetsmiljöverkets beslut om att personal ska använda andningsskydd FFP2 i god till ökat 
våra beställningar för att kunna tillgodose behovet. 
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Sammanträdesdatum  
2021-05-26  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 80 
 

Ordförande och socialchef informerar 
Diarienr 21SN23 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande informerar: 
  
Ordförande och förvaltningschef har föredragit Socialnämndens äskanden för 2022-2024 
inför budgetberedningen. Ordförande bedömer att vi har fått positiv respons på dragningen. 
  
EU-projektet för att kunna rekrytera utlandsfödda till socialtjänsten, Employment fpr 
migrants, är nu avslutat. Implementering pågår i avdelningarna Särskilt boende för äldre och 
Ordinärt boende. 
  
Socialchef informerar: 
  
Inför införande av Office 365 har IT-strateg genomfört en översyn av vilka licenser som krävs 
för olika typer av användare. Genom översynen har vi kunnat minska kommande kostnader 
för licenser rejält, förmodligen ett par miljoner kronor på några års sikt. 
  
Arbetet med upphandling av gemensamt verksamhetssystem för Norrbottens kommuner 
fortgår. Även om det finns viss oenighet har en kostnadsfördelningsmodell lagts fram som 
förslag till E-nämnden. 
  
Socialförvaltningen har genomfört en del jämförelser med andra socialtjänster via Kolada. Vi 
ser liknande kostnader som de allra flesta kommuner.  
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Sammanträdesprotokoll 24 (24) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-26  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 81 
 

Av ledamöter väckta frågor 
Diarienr 21SN4 
 
Emeli Lundström (Mp) ställer genom ersättare Peter Arffman följande frågor: 
  
Har det genomförts någon omorganisation av hemtjänsten och har det då genomförts någon 
konsekvensanalys? 
  
Socialchef besvarar frågan med hänvisning till att det redan 2019 beslutats av socialnämnden 
att införa Skönsmomodellen. Det innebär mindre detaljstyrning av utförda timmar och 
minuter och bygger mer på tillit till att utförare bedömer bäst hur beslutade insatser 
genomförs. Arbetet har dock inte kommit så långt att det finns något tillräckligt konkret 
underlag att genomföra en konsekvensanalys. Så snart det är möjligt kommer en 
konsekvensanalys att genomföras både utifrån arbetsmiljö och verksamhet. 
  
Hur ska vi driva utveckling av Socialtjänsten om vi samtidigt avvecklar ledningen för central 
verksamhetsutveckling? 
  
Socialchef svarar att verksamhetsutveckling i första hand behöver vara medarbetardriven och 
ske på bredden istället för från toppen. Vad gäller neddragningen av tre årsarbetare i 
kvalitetsteamet så är målsättningen just nu att prioritera att utveckla och hålla ihop 
Socialtjänstens ledningsstruktur. Därefter kommer fokus på hur vi ska ge verksamheten mer 
processtöd. 
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	Sammanställning avvikelserapporter måltidsservice T3, Fastighets- och servicenämnden
	Avvikelser produktionskök
	Beställning:	 	Beställning/avbokning enligt överenskommelse
	Det var en markant minskning av inrapporterade avvikelser andra tertialet 2020. Det totala antalet rapporterade avvikelser har ökat under tredje tertialet med 38 stycken. De största ökningarna avser Öjebyns produktionskök och Hortlax produktionskök vilka bägge erhållit 18 fler avvikelser i relation till tertial 2. Strömbacka produktionskök har erhållit färre inrapporterade avvikelser under tertial 3.
	Av inkomna avvikelser tertial 3 avser 64 % normalkost, 34 % specialkost och 2 % var inte matrelaterat. Med hänsyn till berörda portioner avser 96 % normalkost och 4 % specialkost, vilket är en procentenhet högre än föregående tertial. En särskild uppföljning sker vid produktionsköken vid avvikelser rörande special koster eftersom de är ett prioriterat område.
	Leveransavvikelserna omfattar samtliga produktionskök och avser beställningar som uteblivit eller är felaktiga. Samtliga produktionskök berörs, en tredjedel avser Strömbacka produktionskök, en tredjedel avser Öjebyns produktionskök och resterande tredjedel avser Hortlax produktionskök samt Norrfjärdens produktionskök. Avvikelserna omfattar både normalkost och specialkost relativt jämnt fördelat, 13 av 29 avvikelser rör specialkost.
	Paketeringsavvikelser handlar om att förslutningsfilmen lossnat eller är dålig, trasiga förpackningar och att plastbit från förslutningsplasten finns i matförpackningen.  Avvikelserna avser huvudsakligen Öjebyns produktionskök, främst normalkost, 3 av 14 avvikelser rör specialkost.
	Avvikelser rörande beställningar avser leverans av felaktig mängd mat och rör endast Öjebyns produktionskök. Samtliga avvikelser avser normalkost.
	Övriga avvikelser rör Öjebyns produktionskök, Hortlax produktionskök och Norrfjärdens produktionskök. Flertalet avvikelser rör normalisering, övriga rör ben som hittades i fisk, benbitar i  kyckling naggets samt mat som var för salt. Avvikelserna är jämnt fördelat mellan normalkost och specialkost, 13 av 26 avvikelser rör specialkost.
	Inskickade synpunkter avser främst Öjebyns produktionskök och de omfattar märkning av lådor, information om specialkost, variation i meny och mängd mat. Synpunkterna är jämnt fördelat mellan normalkost och specialkost, 3 av 6 avvikelser rör specialkost.
	Därutöver har positiv feedback lämnats från en kund rörande laxsoppan som upplevdes som mycket god.
	Inskickade avvikelser per enhet 2020-09-01-2020-12-31, produktionskök
	Åtgärder produktionskök
	Måltidsservice arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra sin verksamhet. Rapporterade avvikelser analyseras och åtgärder vidtas för att eliminera eller minimera riskerna framgent.
	Samtliga produktionskök har arbetat med kvalitetssäkring kring leveranser, transportvagnar och kylkedjan. Utöver det har nedanstående åtgärder vidtagits vid respektive produktionskök under perioden utifrån inskickade rapporter rörande avvikelser:
	Öjebyn har vidtagit följande åtgärder
		Utvecklat rutin ersättningsrätt specialkost och ersättningskomponenter specialkost
		Genomgång rutiner bl.a. normalisering, packning till kund och paketering
		Receptutveckling/tillagningsmetod
		Genomgång/service packmaskin samt städrutin
		Reklamation till grossist avseende fisk och kyckling
		Korrigering av portionsstorlek samt översyn skillnad i vikt och volym
		Synpunkter på menyn skickad till menygruppen
		Genomgång tillagningsmetod
		Genomgång rutiner bland annat packrutin och rutin för normalisering
		Informerat beställare om rutin för avbeställning av specialkost
		Receptutveckling/tillagningsmetod
		Reklamation till grossist
	Strömbacka har vidtagit följande åtgärder
		Synpunkter på menyn skickad till menygruppen
	Hortlax har vidtagit följande åtgärder
		Receptutveckling
		Genomgång rutin för packning och normalisering
		Service värmeskåp
		Synpunkter på menyn skickad till menygruppen
	Analys produktionskök
	Avvikelser slutberedningskök
	E-tjänsten för rapportering av avvikelser avseende slutberedningskök startade 1 februari 2020. Information om tjänsten finns på utbildningsförvaltningens hemsida/insida, utöver det har information lämnats till utbildningsförvaltningens avdelningschefer att tjänsten införts. Tanken är att elever och pedagoger ska använda e-tjänsten för rapportering av avvikelser.
	Sammanställning 2020, slutberedningskök
	Resultat per tertial 2020, slutberedningskök
	Det har inkommit fler avvikelser under sista tertialet 2020, men det är fortsatt på en mycket låg nivå. Den kategori som erhållit flest avvikelser är kryddning följt av utseende, konsistens och mängd mat. De inskickade avvikelserna rör två olika enheter, en förskola och en skola. Förskolan har skickat in alla avvikelser utom en. Nedan återges vad de olika avvikelserna avser per kategori;
		Kryddning; vser både för starkt och för svagt kryddad mat samt smaksättning av grönsaker, främst rörande syra sättningen.
		Utseende; avser huvudsakligen sallad.
		Konsistens; avser tillagning av ris, makaroner och sallad.
		Mängd mat;  avser främst för liten mängd pålägg i relation till befintliga förskolebarn.
		Serveringsytor;  avser för gammalt bröd och isbergssalladens yta.
		Övrigt; avser specialkost och stark bismak från morötter.
	Inskickade avvikelser per enhet 2020-09-01-2020-12-31, slutberedningskök Under tertial 3 har 432 572 portioner slutberetts. 11 avvikelser har rapporterats vilka omfattar 359 portioner, vilket utgör 0,08 % av slutberedda portioner. Avvikelserna avser främst förskoleverksamhet, se tabell nedan.
	*(Antal inskrivna barn/elever) x (antal skoldagar)-(schablon frånvaro 15 % barn/10 % elever).
	Åtgärd, slutberedningskök
	Måltidsservice arbetar kontinuerligt med att erbjuda välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga måltider. Vid avvikelser sker analys och felsökning och åtgärder vidtas för att eliminera eller minimera avvikelser i framtiden. Bland annat sker dialog med berörd personal för att undersöka orsak till avvikelse. Detta är en del i det kvalitetsarbete som bedrivs inom måltidsservice.
	Under perioden har nedanstående åtgärder vidtagits vid berörda kök:
		Dialog och genomgång av inkomna avvikelser med berörd personal
		Genomgång av recept
		Genomgång av rutin rörande hantering av specialkost
		Genomgång anpassning av mängd pålägg och förtydligande var mer kan hämtas vid behov
	Analys, slutberedningskök
	Totalt rör avvikelserna 0,08 % av slutberedda portioner under tertial 3, vilket är mycket lågt. Vi bedömer att kunskapen om e-tjänsten och att inrapporterade avvikelser bör öka framöver.
	Inrapporterade avvikelser kommer huvudsakligen från en förskola där det pågår aktiva åtgärder för att förbättra måltidsupplevelsen.
	Helena Lundberg Kostchef  Måltidsservice
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