
 
 

 

  PROTOKOLL 1 (9)  

Sammanträdesdatum §§ 62-
72 
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ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för protokoll  Knivsta kommunhus, 
Centralvägen 18 Knivsta 
 

Sista datum för 
överklagan  

2021-10-02 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2021-09-11 Datum när 
anslaget tas ner 

2021-10-03 

 

Sammanträde med socialnämnden 

 
Tid: Tisdag den 2 september 2021, kl. 08:30-11:45 

Plats: Distanssammanträde via Zoom samt Kvallsta, kommunhuset. 

Samtliga ledamöter och ersättare deltog på distans, förutom Synnöve 

Adell (KD) som deltog på plats. 

 

Beslutande: Kerstin Eskhult (C), ordförande  

Monica Lövgren (SD), 2:a vice ordförande  

Sten Arnekrans (M)  

Fredrik Rosenbecker (V)  

Lotta Wiström (L)  

Kjell-Arne Nilsson (KNU) §§ 62-63 samt 66-72 

Britt-Louise Gunnar (S) §§ 62-63 samt 66-72 

Synnöve Adell (KD) ersätter Kjell-Arne Nilsson §§ 64-65 

Mats Johansson (S) ersätter Britt-Louise Gunnar §§ 64-65 

 

Ersättare: Synnöve Adell (KD) §§ 62-63 samt 66-72 

Mats Johansson (S) §§ 62-63 samt 66-72 

Eva Okfors (M) §§ 62-63 samt 66-72 

 

 

Sekreterare: Stella Vallgårda, nämndsekreterare  

 

Övriga deltagare:  

 

Se nästa sida. Sammanträdet var slutet.  

 

Justering, se sista 

sidan för digitala 

underskrifter: 

Protokollet justeras med digital signatur den 9 september 2021 av: 

Kerstin Eskhult (C), ordförande 

Monica Lövgren (SD), justerare 
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Övriga deltagare  

Catrin Josephson, socialchef. 

Ulrika Andersson, enhetschef bistånd  
Ulrika Brugård, socialt ansvarig socionom §§ 69-72 
Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef §§ 66-72  
Emir Subasic, administrativ chef §§ 66-72 
Lisa Bouveng, områdeschef utförare §§ 66-72 
Martin Lirén, områdeschef myndighet  §§ 66-72 
Ekaterina Widén, förvaltningsekonom §§ 66-72 
Ferial Sanati, enhetschef enheten för särskilt boende § 66 
Siobhán Górny, kommunsekreterare   
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§ 62 
 

Justering 
 
Socialnämndens beslut  
Protokollet justeras digitalt den 9 september 2021 av ordföranden och Monica Lövgren (SD). 

 
§ 63 
 

Godkännande av dagordning 
 
Socialnämndens beslut  
Dagordningen godkänns utan ändringar. 
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§ 64 
 
Sekretessärende, se separat protokoll 
 
§65 
 
Sekretessärende, se separat protokoll 
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§ 66    
 
Verksamhetsinformation - Estrids gård 
Ferial Sanati, enhetschef enheten för särskilt boende, informerar.  
 
§ 67    
Aktuellt från förvaltningen 
 
    
Utförarverksamheterna  
Lisa Bouveng, områdeschef utförare, informerar. 
 
    
Myndighetsenheterna  
Martin Lirén, områdeschef myndighet, informerar.  
 
    
Kvalitet och utveckling 
Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef, informerar. 
 
    
System och administration 
Emir Subasic, administrativ chef, informerar. 
    
 
Nettokostandsavvikelser för 2020  
Catrin Josephson, socialchef, informerar. 
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§ 68   Dnr: SN-2021/4 
 

Ekonomisk uppföljning per sista juli 2021  

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista juli 2021. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens prognos per sista juli visar på ett överskott på 1,5 miljoner kronor, vilket är 
en förbättring med en halv miljon jämfört med tidigare prognos. Inom ramen inryms bland 
annat ökade kostnader för nytillkomna ansökningar inom LSS samt ny intäkt från 
Migrationsverket efter ett gynnande beslut från Kammarrätten. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-08-24 
Ekonomisk uppföljning för socialnämnden, juli 2021 
Ekaterina Widén, förvaltningsekonom, informerar. 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 69   Dnr: SN-2021/202 
 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal ett 2021 

Socialnämndens beslut 
 

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

2. Socialnämnden överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige samt till 
kommunrevisorer. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) ska socialnämnden kvartalsvis rapportera de gynnande beslut om bistånd som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO), och överlämna sammanställning till kommunfullmäktige samt till kommunrevisionen. I 

föreliggande handlingar finns en sammanställning över ej verkställda beslut, vilken typ av 

insats beslutet avser och skälen till att beslutet inte har verkställts, eller skäl till avbrott i 

verkställighet.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-07-30 
Rapport gällande ej verkställda gynnande beslut kvartal 1 2021 
Ulrika Brugård, socialt ansvarig socionom, informerar.  
 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige  
Revisorer  
Enhetschefer inom Vård- och omsorgskontoret  
Områdeschef myndighet  
Områdeschef utförare  
Socialchef 
 
 
  



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 8 (9)  

Sammanträdesdatum  

2021-09-02  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 70   Dnr: SN-2021/166 
 

Socialnämndens sammanträdestider 2022 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden sammanträder år 2022 kl. 08.45 på följande datum: 

10 februari, 17 mars, 5 maj, 9 juni, 1 september, 6 oktober, 17 november samt 15 december. 

2. Nämndens mål- och budgetdagar äger rum i anslutning till sammanträdena den 5 maj 
samt den 6 oktober. 

3. Socialnämndens individutskott sammanträder år 2022 kl. 08.45 på följande datum: 

12 januari, 27 januari, 3 mars, 21 april, 31 maj, 16 juni, 18 augusti, 22 september, 13 
oktober, 8 november samt 1 december. 

Yrkanden  
Britt-Louise Gunnar (S) yrkar på att förslaget ska antas med ändringen att socialnämnden 
ska sammanträda kl. 08.45.  

Sten Arnekrans (M) yrkar bifall på Britt-Louise Gunnars yrkande.  

Fredrik Rosenbecker (V) yrkar på att förslaget ska antas med Britt-Louise Gunnars ändringar 
samt ändringen socialnämndens individutskott ska sammanträda kl. 08.45. 

Propositionsordning  
Ordföranden konstaterar att Fredrik Rosenbeckers (V) yrkande är huvudförslag. Ordförande 
ställer förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har beslutat om sammanträdestider för 2022, 
varefter övriga nämnder fattar beslut om sina. Förslaget till sammanträdesplanering har 
anpassats efter kommunens ekonomiska årsplanering, som också står under vissa lagkrav. 
Dessutom har hänsyn tagits till helgdagar och skollov. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-18 
Sammanträdestider 2022 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgskontoret 
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§ 71 
 

Övriga anmälningsärenden 

Socialnämndens beslut 
Följande anmälningsärenden är anmälda till socialnämnden:  

- Beslut utan brister 60794/2020-1 från IVO 

 
§ 72 

Anmälan av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut  
Följande delegationsbeslut är anmälda till socialnämnden:  

- Protokoll från socialnämndens individutskott 2021- 08-19. 

- Delegationslista ur Viva, individ- och familjeomsorgen 2021-05-01 – 2021-
07-31 

- Lista diarieförda delegationsbeslut 2021-06-08 – 2021-08-25 
 
 
 


