
 
 

 
  PROTOKOLL 1 (9)  

Sammanträdesdatum  
2020-11-05  

 

 
ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för protokoll 
Knivsta kommunhus, 
Centralvägen 18, Knivsta 
 

  Sista datum för överklagan 
2020-12-03 
  

 

Datum när anslaget sätts upp 
2020-11-12 

 Datum när anslaget tas ner 
2020-12-04 

 

 

 
 
 
  

Sammanträde med socialnämnden 
 
Tid: Torsdag den 5 november 2020, kl. 08:30-10:45. 
Plats: Distanssammanträde, mötesrum i kommunhuset är Kvallsta. 

Samtliga ledamöter och ersättare deltar på distans. 
 

Beslutande: Kerstin Eskhult (C), ordförande 
Britt-Louise Gunnar (S), 1:a vice ordförande 
Sten Arnekrans (M) 
Fredrik Rosenbecker (V) 
Lotta Wiström (L) 
Kjell-Arne Nilsson (KNU) 
Eva Okfors (M), ersätter Monica Lövgren (SD) 
 

Ersättare: Anders Bergquist (S) 
 

Sekreterare: Josefin Lindström, nämndsekreterare §§ 101–109 
 

Övriga deltagare: Catrin Josephson, socialchef, Lisa Bouveng, områdeschef 
utförare, Martin Lirén, områdeschef myndighet, Marja Hedin, 
kvalitets- och utvecklingschef, Emir Subasic, administrativ chef, 
Hanne Natt och Dag, kommunikationschef § 103, Ida Sarapik, 
närvårdsstrateg § 103, Ulrika Brugård, socialt ansvarig 
samordnare § 104, Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef § 105. 
 

Justering,  
se sista sidan för 
digitala underskrifter: 

Protokollet justeras med digital signatur av: 
Kerstin Eskhult (C), ordförande 
Lotta Wiström (L), justerare 
 



 
 

 
  Socialnämnden 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 101 
 

Justering 

Socialnämndens beslut 
Protokollet justeras digitalt av ordföranden och Lotta Wiström (L) senast den 11 november 
2020. 
 
 
§ 102 
 

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 
Dagordningen godkänns utan ändringar. 
 
 
§ 103 
 

Informationsärenden 
 

Medborgarrådets enkät om effektiv och nära vård 
Hanne Natt och Dag, kommunikationschef, informerar. 
 

Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 
Ida Sarapik, närvårdsstrateg, informerar. 

Underlag 
Missiv Strategi för närvårdssamverkan 2021–2023 
Strategi för närvårdssamverkan 2021–2023 
 

Trygghetsskapande åtgärder i centralorten 
Kerstin Eskhult (C) informerar. 

Underlag 
Skrivelse 2020-10-12 
 

Coronaläget 
Catrin Josephson, socialchef, och Lisa Bouveng, områdeschef utförare, informerar. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Trygghetslarm 
Emir Subasic, administrativ chef, informerar. 
 

Projektansökan, Knivsta kommun och Rädda barnen 
Martin Lirén, områdeschef myndighet, informerar. 
 

Återkoppling från internkontroll om utvecklingsarbete kring återsökningar 
Migrationsverket 
Martin Lirén, områdeschef myndighet, informerar. 
 

Återkoppling IVO Lex Maria 
Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef, informerar. 
 

Återkoppling IVO Lex Sarah 
Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef, informerar. 
 

IVO-tillsyn om pandemins inverkan på verkställda beslut 
Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef, informerar. 
 

På gång inom teknik och digitalisering 
Emir Subasic, administrativ chef, och Lisa Bouveng, områdeschef utförare, informerar. 
 
 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet i cirka 15 minuter.  
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§ 104   Dnr: SN-2020/262 
 

Revidering av socialnämndens delegationsordning – Lagen om tillgänglighet till 
digital offentlig service  

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens delegationsordning revideras enligt förslaget i beslutshandling daterad 
2020-09-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreslagen ändring i socialnämndens delegationsordning är gjord utifrån lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig 
service innebär att myndigheter måste leva upp till vissa tillgänglighetskrav för sina digitala 
tjänster. 
 
I undantagsfall får myndigheten avstå att tillgänglighetsanpassa sin service, om det skulle 
vara oskäligt betungade för myndigheten i förhållande till nyttan av anpassningen för 
personer med funktionsnedsättning. Ett sådant avslag får överklagas till förvaltningsrätten. 
Besluten om att tillgängliggöra digital service ska lämnas utan dröjsmål, vilket innebär att 
beslutsfattandet av praktiska skäl måste delegeras. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-01 
Förslag till ändringar i delegationsordningen 2020-09-30 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialchef 
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§ 105   Dnr: SN-2020/266 
 

Lokaliseringsutredning och lokalprogram för gruppbostad enligt LSS  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att inleda detaljplanearbete för en 
gruppbostad LSS på lämplig fastighet enligt lokaliseringsutredning daterad 2020-10-14. 

Reservation 
Lotta Wiström (L) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 
Lotta Wiström (L) yrkar på återremiss avseende att det ska inledas ett detaljplanearbete för 
en gruppbostad då det kan finnas lämplig lokalisering i kommande detaljplan i Alsikebolaget 
Nord samt att det saknas i handlingen möjlighet att upphandla även driften då det i skrivelsen 
står att entreprenör för byggandet skall göras men inte driften. Det skall likställas 
upphandling med både byggandet och drift av verksamheten. 
 
Britt-Louise Gunnar (S) och Fredrik Rosenbecker (V) yrkar bifall till det utsända förslaget 
samt avslag på Lotta Wiströms (L) återremissyrkande. Sten Arnekrans (M) yrkar bifall till det 
utsända förslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras, och finner 
att socialnämnden vill avgöra ärendet idag. Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget 
mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån socialnämndens behov av en gruppbostad LSS 2024 har en lokaliseringsutredning 
tagits fram inom förvaltningen. Utredningen har granskat fem fastigheter som kan vara 
aktuella som platser för det nya boendet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-19 
Lokaliseringsutredning för gruppboende 2020-10-14 
 
Catrin Josephson, socialchef, och Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Lokalförsörjningschef 
Kommunfastigheter 
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§ 106   Dnr: SN-2020/276 
 

Avtals- och verksamhetsuppföljning av Lyckåsen gruppbostad Nytida AB 

Socialnämndens beslut 
Nytida AB ska skriftligen redovisa hur de avser att arbeta med de krav på åtgärder och 
utvecklingsområden som presenteras i rapport för Lyckåsen vid socialnämndens 
sammanträde den 18 februari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Avtals- och verksamhetsuppföljning har under våren 2020 genomförts av gruppbostad 
Lyckåsen, som drivs av Nytida AB enligt avtal med Knivsta kommun. Uppföljningen har 
genomförts av Kvalitets- och utvecklingsavdelningen inom Vård- och omsorgskontoret.  
 
Vid uppföljningen har både styrkor och brister identifierats. I huvudsak fungerar 
verksamheten bra och följer lagar, föreskrifter och avtalet med Knivsta kommun. Inom några 
områden finns utvecklingsområden samt krav på åtgärder.  
 
Det som fungerar särskilt väl är att verksamhetens vision, värdegrund och mål är förankrade. 
Arbetssätt och bemötande bedöms vara välfungerande, liksom arbete med kontinuitet, 
information, delaktighet, integritet och arbete med risksituationer. Kompetensen är i enlighet 
med vad som krävs för verksamhetsområdet och avtalet med Knivsta kommun.  
 
Utvecklingsområden och åtgärdspunkter har identifierats och dessa handlar framförallt om: 

• Verksamheten når inte upp till avtalets nivå gällande kultur- och fritidsaktiviteter 
• Personalbemanning utifrån kundernas behov 
• Dokumentation av delaktighet och samverkan 
• Genomförandeplaner 
• Arbetsmiljö och personalfrågor 
• Implementering av delar i ledningssystemet 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-16 
Rapport 
 
Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten Socialt ansvarig samordnare 
Socialchef MAS 
Nytida AB MAR 
Kvalitets- och utvecklingschef Enhetschef biståndsenheten 
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§ 107   Dnr: SN-2020/30 
 

Avtals- och verksamhetsuppföljning av Dadelvägen gruppbostad Nytida AB 

Socialnämndens beslut 
Nytida AB ska skriftligen redovisa hur de avser att arbeta med de krav på åtgärder och 
utvecklingsområden som presenteras i rapport för Dadelvägen vid socialnämndens 
sammanträde den 18 februari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Avtals- och verksamhetsuppföljning har under våren 2020 genomförts av gruppbostad 
Dadelvägen, som drivs av Nytida AB enligt avtal med Knivsta kommun. Uppföljningen har 
genomförts av Kvalitets- och utvecklingsavdelningen inom Vård- och omsorgskontoret.  
 
Vid uppföljningen har både styrkor och brister identifierats. I huvudsak fungerar 
verksamheten bra och följer lagar, föreskrifter och avtalet med Knivsta kommun. Inom några 
områden finns utvecklingsområden samt krav på åtgärder.  
 
Det som fungerar särskilt väl är att verksamhetens vision, värdegrund och mål är förankrade. 
Arbetssätt och bemötande bedöms vara välfungerande, liksom arbete med kontinuitet, 
information, delaktighet, integritet och arbete med risksituationer. Kompetensen är i enlighet 
med vad som krävs för verksamhetsområdet och avtalet med Knivsta kommun. En 
medvetenhet finns om vikten av avvikelsehantering, öppenhet om att verksamheten troligen 
rapporterar färre än vad som faktiskt sker. Medvetenheten är en god grund för 
förbättringsmöjligheter.  
 
Utvecklingsområden och åtgärdspunkter har identifierats och dessa handlar framförallt om: 

• Dokumentation av delaktighet och samverkan 
• Genomförandeplaner 
• Implementering av delar i ledningssystemet 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-15 
Rapport 

Beslutet ska skickas till 
Akten Socialt ansvarig samordnare 
Socialchef MAS 
Nytida AB MAR 
Kvalitets- och utvecklingschef Enhetschef biståndsenheten 
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§ 108   Dnr: SN-2019/241 
 

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden fastställer reviderade riktlinjer gällande försörjningsstöd och ekonomiskt 
bistånd till livsföring i övrigt. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden föreslås fastställa föreslagen revidering av befintliga riktlinjer (SN-2016/195) 
gällande försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt. Sedan revideringen i 
februari 2017 har ändringar i lagstiftning tillkommit, bland annat den så kallade 
gymnasielagen (SFS 2018:346) samt etableringslagen (SFS 2017:584).  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-11 
Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt, förslag 2020-09-11 
 
Martin Lirén, områdeschef myndighet, och Catrin Josephson, socialchef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialchef 
Områdeschef myndighet 
Enhetschef vuxenenheten 
Webbansvarig 
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§ 109 
 

Anmälan av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 
Följande delegationsbeslut är anmälda till socialnämnden: 
 
- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2020-09-30–2020-10-28. 
- Protokoll från socialnämndens individutskott 2020-10-21. 
- Delegationslista ur Siebel; beviljade insatser SoL, LSS, färdtjänst 2020-09-01–2020-09-

30. 
- Delegationslista ur Siebel; beviljade insatser SoL, LSS, färdtjänst 2020-10-01–2020-10-

31. 
- Delegationslista ur Procapita; IFO-beslut 2020-09-01– 2020-09-30. 
- Delegationslista ur Procapita; IFO-beslut 2020-10-01– 2020-10-31. 
 



 

Reservation  SN-2020/266 

Punkt 6 Lokaliseringsutredning och lokalprogram för gruppbostad enligt LSS 

Reservation mot att Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att inleda 

detaljplanearbete för en gruppbostad LSS på lämplig fastighet enligt 

lokaliseringsutredning daterad 2020-10-14. 

L reserverar oss dock mot beslutet att det ska inledas ett detaljplanearbete för en 
gruppbostad i Knivsta centralort då det kan finnas lämplig lokalisering i kommande 
detaljplan i Alsikebolaget Nord samt att det saknas i handlingen möjlighet att 
upphandla även driften då det i skrivelsen står att entreprenör för byggandet skall 
göras men inte driften. Det skall likställas upphandling med både byggandet och drift 
av verksamheten.  

Vi anser också att det finns brister i underlaget när det gäller beskrivning av behov av 
kommande platser. 

 

Att ta fram ett lokalprogram avseende behovet av gruppbostäder framledes är viktigt.  

 

Vi önskar dock en tydligare redogörelse för behovet av gruppbostäder, nu och 

framledes för att kunna ta detta beslut. I skrivelsen är det inte tydligt vad gäller 

uppskattat antal. ”Socialnämnden ser ett behov av att utöka antalet gruppbostäder 

enligt LSS i Knivsta kommun. Socialnämnden beslutade därför på nämndens 

sammanträde 2020-03-26, SN - 2020/91 § 40 att uppdra till förvaltningen att ta fram 

ett lokalprogram för gruppbostad enligt LSS” Där det i handlingen bara står antalet i 

nuläge per mars 2020. 

Kan det vara ekonomiskt mer försvarbart för kommunen att invänta byggandet av ett 

LSS-boende i Alsike Nord pga. att behovet av platser till dess inte är så stort? 

Frågetecknen är fortfarande för många. 

Vi önskar också exempel på hur mycket en fastighet enl förslaget på 500 kvm skulle 

kunna kosta kommunen, dels i egenregi, men också genom att hyra av annan 

fastighetsägare. 

När det gäller detaljplanearbetet kan socialnämnden drabbas av en kostnad om 
arbetet med detaljplanen avbryts, om ex. socialnämnden inte längre ser något behov 
av en gruppbostad, och nedlagt planarbete inte kan användas för annat ändamål. 
 
Vi reserverar oss mot beslutet med ovanstående bakgrund. 

Liberalerna i Knivsta 2020-11-05 

Lotta Wiström ledamot socialnämnden 


