
 
 

 

Socialnämnden  PROTOKOLL 1 (9)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-09 §§ 38-48  

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-07-09 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-06-18 Datum när anslaget tas ner 2022-07-10 

 

 
  

Sammanträde med socialnämnden  

Tid: Torsdag den 9 juni 2022, kl. 08:45-11.40  

Plats: Knivsta kommunhus, plan 3, Kvallsta   
 

Beslutande: Kerstin Eskhult (C), ordförande 
Britt-Louise Gunnar (S) 1:a vice ordförande 
Monika Lövgren (SD) 2:a vice ordförande  
Eva Okfors (M) ersätter Sten Arnekrans (M) §§ 38-48 
Kjell-Arne Nilsson (KNU) 
Fredrik Rosenbecker (V)  
Lotta Wiström (L) 
 

Ersättare: Synnöve Adell (KD)  
 

Sekreterare: Stella Vallgårda, nämndsekreterare  
Övriga deltagare: Se nästa sida.  

 
 

Justering, se sista 
sidan för digitala 
underskrifter: 

Protokollet justeras med digital signatur den 16 juni 2022 av: Kerstin 
Eskhult (C) ordförande och Monika Lövgren (SD), justerare. 
 
 
 



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 2 (9)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-09  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare  
 
Catrin Josephson, socialchef 
Marja Hedin, områdeschef kvalitet och utveckling §§ 38-39 och 42 - 48 
Emir Subasic, administrativ chef §§ 38-39 och 42 - 48 
Ekaterina Widén, förvaltningsekonom §§ 38-39 och 42 - 48 
Mona Lagvik, projektledare vård- och omsorgskontoret §§ 38-39 och 42 - 48 
Tommy Nyberg, områdeschef myndighet §§ 38-43 
 
  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 3 (9)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-09  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 

Justering 

Protokollet justeras med digital signatur den 16 juni 2022 av Kerstin Eskhult (C) ordförande 
och Monika Lövgren (SD), justerare. 

 

§ 39 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns.  

Ärenden behandlas i en ordning som är lämplig med hänsyn till dragningar och numreringen 
justeras därefter. 

 

§ 40 

Sekretessärende, se separat protokoll 

 

§ 41 

Sekretessärende, se separat protokoll   



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 4 (9)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-09  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 

Barn och unga: åtgärdsplan och nuläge 

Catrin Josephson, socialchef och Tommy Nyberg, områdeschef myndighet, informerar.  

 

§ 43 

Aktuellt från förvaltningen 

a) Nuläge mottagande av massflyktingar 

Catrin Josephson, socialchef, informerar.  

b) Ungdomsgäng, situation under våren och planer framåt 

Catrin Josephson, socialchef, informerar.  

c) Återkoppling flytt Villa Ängby 

Mona Lagvik, områdeschef utförare.   

d) Lex Maria-anmälan 

Marja Hedin, områdeschef kvalitet och utveckling, informerar 

e) Smittskyddsåtgärder upphör inom vård och omsorg 

Mona Lagvik, områdeschef utförare.  

f) Kommande ansökan om KS förändringsmedel 

Catrin Josephson, socialchef, informerar.  

g) Medarbetarförändringar 

Marja Hedin, områdeschef kvalitet och utveckling, informerar 

  

 

 

  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 5 (9)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-09  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 44    

Reviderad delegationsordning för socialnämnden 

Socialnämnden beslutar 

Socialnämnden antar den reviderade delegationsordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Behov har funnits av en översyn av socialnämndens delegationsordning. Översynen har 
mynnat ut i reviderad delegationsordning med fokus på förlängd utredningstid i syfte att ligga 
i linje med den övergripande målsättningen om en ändamålsenlig delegering. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-25 

Reviderad delegationsordning 

Beslutet ska skickas till 

Områdeschef myndighet 

Enhetschef barn och unga 

Enhetschef vuxen 

Enhetschef bistånd 

 

  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 6 (9)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-09  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 45   Dnr: SN-2022/107 

Riktlinje för hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde 

Socialnämnden beslutar  

att anta reviderad riktlinje för hälso- och sjukvård. 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjen löper ut och sakinnehållet har granskats. Kompletteringar och revideringar har 
gjorts enligt följande;  

Omfattning: Vilka riktlinjer utöver denna som beslutas av nämnd 

Termer och begrepp: Kommunal respektive regional primärvård 

Dokumentation av det systematiska arbetet och redovisning till nämnd: Externa utförare 

förtydligande om patientsäkerhetsberättelse 

Styrande dokument: Hur riktlinjer ska delges externa utförare 

Vård i samverkan: Korrekt benämning på lokal tjänsteledning 

Basal hygien och smittskydd: Komplettering övergripande handlingsplan 

Kommunikation utskrivningsprocess: Kommunens tillhandahållande till utförare av aktuellt 

system för informationsöverföring 

Förändring av särskilda boendeformer: Nytt avsnitt om riskbedömningar vid till/ombyggnation 

Oförutsedda händelser: Nytt avsnitt 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-04-13 

Riktlinje för hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde. 

Beslutet ska skickas till 

Socialchef/Verksamhetschef för hälso- och sjukvård 

Områdeschef utförare 

Enhetschef hemsjukvård och rehabilitering 

Enhetschef Estrids gård 

Chef Kvalitet och utveckling 

Verksamhetschef Lyckåsen och Dadelvägen 

Verksamhetschef Vilhelms gård  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 7 (9)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-09  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 

 

Redovisning ej verkställda gynnande beslut kvartal 1 

Socialnämnden beslutar  

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 2022-års 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 kap 6 f-h §§ SoL samt 28 h § LSS. 

2. Socialnämnden överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige samt till 
kommunrevisorer. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige samt till kommunrevisionen 
sammanställning på beslut som rapporterats som ej verkställda till inspektionen för vård och 
omsorg. Under första kvartalet 2022 har totalt sex beslut rapporterats som ej verkställda 
inom tre månader. Fyra av besluten gäller avbrott i verkställighet. Vid rapporteringen är tre 
verkställda. Ett ärende har pandemirelaterade orsaker till att de inte varit verkställt. Ett beslut 
gäller individ- och familjeomsorg. Fem beslut gäller LSS, funktionshinderomsorg. Besluten 
gäller fyra män och två kvinnor. Fem är barn, som inte har fått sina insatser utförda under 
minst tre månader. Den tid som förflutit från gynnande beslut till verkställighet är från knappt 
fyra månader upp till sju månader. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-24 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal ett 2022 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Revisorer 

Enhetschefer inom Vård- och omsorgskontoret 

Områdeschef myndighet 

Områdeschef utförare 

Socialchef  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 8 (9)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-09  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 47 

Ekonomisk uppföljning per sista maj 2022 

Socialnämnden beslutar  

1. Socialnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista maj 2022. 

2. Socialnämnden beslutar att handlingsplan för ekonomi i balans 2022 ej upprättas eftersom 
underskottet avser omstruktureringskostnader. 

3. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens prognos per sista maj visar på ett underskott på 3 miljoner kronor, det är en 
försämring med 2 miljoner kronor jämfört med senaste prognos per sista mars. Försämringen 
beror på tillfälliga omstruktureringskostnader inom Individ och familjeomsorg. Enligt 
kommunens riktlinjer är nämnden ålagt att ta fram en handlingsplan för ekonomi i balans vid 
prognostiserat underskott. Dock i detta fall är det kostnader av tillfällig karaktär som är 
anledningen till underskottet och den ordinarie verksamheten prognostiseras ha budget i 
balans, därför handlingsplan för ekonomi i balans utgår. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-30 

Ekonomisk uppföljning för socialnämnden, maj 2022 

Anpassad ekonomisk uppföljning maj 2022 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akten 

Ekaterina Widén, förvaltningsekonom, informerar.   



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 9 (9)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-09  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Socialnämnden beslutar  
Följande ärenden är anmäla till nämnden: 

 
- Ordförandebeslut angående remiss av promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt 
LVU-utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga om ändring i LVU  

- Protokoll från socialnämndens individutskott 2022-05-02  

- Delegationslista ur Viva, individ- och familjeomsorgen 2022-04-01 – 2022-04-30  

- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2022- 04-29 - 2022-06-01  

 


