
 
 

 

  PROTOKOLL 1 (18)  

Sammanträdesdatum §§ 107-
126 

2021-12-16  

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för protokoll Centralvägen 18  

741 75 Knivsta  

Sista datum för 
överklagan  

2022-01-13 

Datum när anslaget sätts upp 2021-12-23 Datum när anslaget tas 
ner 

2022-01-14 

 

  

 
 
  

Sammanträde med Socialnämnden 

 

 

Tid: Torsdag den 16 december 2021, kl. 08:30 -14.45  

Plats: Knivsta kommunhus, plan 3, Kvallsta   
 

Beslutande: Kerstin Eskhult (C), mötesordförande  
Britt-Louise Gunnar (S) 1:a vice ordförande 
Monika Lövgren (SD) 2:a vice ordförande  
Sten Arnekrans (M) 
Kjell-Arne Nilsson (KNU) 
Mats Johansson (S) ersätter Fredrik Rosenbecker (V) §§ 107-126 
Lotta Wiström (L)  
 

Ersättare: Eva Okfors (M) 
Synnöve Adell (KD) 
 

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 21 december 2021 av: 
Kerstin Eskhult (C) ordförande,  
Monica Lövgren (SD), justerare 
 
 
 



Socialnämnden PROTOKOLL 2 (18) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-16 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Catrin Josephson, socialchef 

Ulrika Andersson, enhetschef bistånd §§ 107-110 

Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef §§ 113-126 

Emir Subasic, administrativ chef §§ 114-126 

Lisa Bouveng, områdeschef utförare §§ 113-126 

Martin Lirén, områdeschef myndighet 

Ekaterina Widén, förvaltningsekonom §§ 114-126 

Susanne Ahlman, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 114-115 

Helena Lindfelt, enhetschef hemtjänst § 113  

Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef §§ 114-126

Dan Erik Pettersson, ekonomichef § 123-124



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 3 (18)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-16  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 107 
 

Justering 
 

Protokollet justeras digitalt den 21 december av Kerstin Eskhult (C) ordförande och 
Monica Lövgren (SD), justerare. 
 

 
§ 108 
 

Godkännande av dagordning 
 

Dagordningen godkänns utan ändringar.  
 
Ärenden behandlas i en ordning som är lämplig med hänsyn till föredragningar och 
numreringen justeras därefter.    



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 4 (18)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-16  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 109   

Sekretessbelagt ärende, se separat protokoll 

§ 110 

Sekretessbelagt ärende, se separat protokoll    

§ 111 

Sekretessbelagt ärende, se separat protokoll 

§ 112 

Sekretessbelagt ärende, se separat protokoll   



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 5 (18)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-16  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 113   

Verksamhetsinformation  

Helena Lindfelt, enhetschef hemtjänst, informerar. 

 

 

§ 114   

Aktuellt från förvaltningen  

 

a. Nuläge covid-19 

Lisa Bouveng, områdeschef utförare, informerar.  

b. Organisationsförändring LSS 

Lisa Bouveng, områdeschef utförare, informerar.  

c. Arbetsmarknadsprojektet 

Martin Lirén, områdeschef myndighet, informerar.  

d. Kompetenslabbet 

Susanne Ahlman, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar.  

e. Suicidpreventivt arbete 

Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef, informerar.  

f. Upphandling trygghetslarm 

Emir Subasic, administrativ chef, informerar.  

g. Utförare inom hemvården 

Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef, informerar.  

 

  



Socialnämnden PROTOKOLL 6 (18) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-16 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 115 Dnr: SN-2021/253 

Övergripande handlingsplan förebyggande av smittspridning och vårdrelaterade 
infektioner VRI 

Socialnämndens beslut  
Att anta övergripande handlingsplan för att förebygga smittspridning och vårdrelaterade 
infektioner. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt 
förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Handlingsplanen omfattar utförare inom Vård och omsorgskontoret egen regi och utförare i 
avtal med socialnämnden. Mål och aktiviteter anges och på vilket sätt planen ska följas upp 
och med vilken kontinuitet. Egenkontroller och detaljerade handlingsplaner för 
utbrottshantering gällande influensa och magsjuka ingår bland annat som aktiviteter i planen 

Underlag för beslut  
Övergripande handlingsplan för att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner, 
VRI  

Beslutet ska skickas till 
Verksamhetschef för hälso- och sjukvård 
Områdeschef utförare 
Enhetschefer inom Hemvård och Estrids gård 
Verksamhetschef Vilhelms gård 
Verksamhetschef Dadelvägen och Lyckåsen 
Verksamhetschef LOV Attendo 
Verksamhetschef Svensk kvalitetsvård 
Föreståndare S:t Maria gruppboende 
Enhetschef Stöd och Service 
MAS 
MAR  

Susanne Ahlman, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar. 



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 7 (18)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-16  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 116   Dnr: SN-2021/293 
 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal tre 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 årets tredje 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 kommun-
revisorer 

 
Propositionsordning  

Ordföranden ställer utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt 
förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige samt till kommunrevisionen samman-
ställning på beslut som rapporterat som ej verkställda till inspektionen för vård och omsorg.  
Under tredje kvartalet 2021 har totalt tretton beslut rapporterats. Sex beslut har pandemi-
relaterade orsaker till att de inte varit verkställda. Fem av tretton beslut gäller äldreomsorg, 
fyra inom omsorg av individer med funktionsnedsättning, alla inom LSS. Fyra beslut gäller 
individ- och familjeomsorg. Besluten gäller sju män och sex kvinnor. Av dessa är sex barn. 
Den tid som förflutit från gynnande beslut, alternativt avbrott i verkställighet är från tre 
månader upp till sjutton månader. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-22  
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal tre 2021 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige  
Revisorer  
Socialchef  
Områdeschefer 
Enhetschefer inom Vård- och omsorgskontoret  
 
  



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 8 (18)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-16  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 117   Dnr: SN-2021/306 
 

Gallringsbeslut LSS 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att anta förslag till gallring av personakter inom LSS som 

avslutats efter 1 juli 2005, med undantag för de handlingar som bevaras med hänsyn 
till forskningens behov, i enlighet med gällande lagstiftning 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt 
förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens gällande dokumenthanteringsplan har inte uppdaterats sedan den antogs 
2005, vilket inneburit att den ändring i Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade som trädde i kraft 1 juli 2005 inte har införts. Ändringen innebär att för 
personakter inom LSS som avslutats efter detta datum gäller bevarande i urval och övriga 
akter kan gallras fem år efter sista anteckning. Ett särskilt beslut om gallring av akter som 
avslutats efter 1 juli 2005 krävs därför. Tidigare avslutade akter bevaras 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialchef 
Administrativ chef 
Kvalitets- och utvecklingschef 
Områdeschef Myndighet 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
  



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 9 (18)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-16  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 118   Dnr: SN-2021/265 
 

Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 (version 2021-12-07)  

 
Omedelbart justerat beslut, se separat protokoll.   



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 10 (18)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-16  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 119   Dnr: SN-2021/289 
 

Verksamhetsplan för socialnämnden 2022  

Socialnämndens beslut 
1. Verksamhetsplanen för socialnämnden 2022 fastställs, inklusive redaktionella 

ändringar. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

Propositionsordning  

Ordföranden ställer förslag till beslut, inklusive redaktionella ändringar, mot avslag och finner 
att nämnden bifaller förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har tilldelats medel för 2022 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & 
budget 2022. I verksamhetsplanen beskrivs uppsatta verksamhetsmål, förutsättningarna i 
budgeten, samt volymer.  
 

Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-19  
Bilaga 1 Uppföljningsmallen 2022  
Verksamhetsplan 2022 för socialnämnden 

Catrin Josephson, socialchef, och Ekaterina Widén, förvaltningsekonom, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Ekonomichef 

 
  



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 11 (18)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-16  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 120   Dnr: SN-2021/286 
 

Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 

Socialnämndens beslut 

 
1. Socialnämnden tar emot rapporten gällande uppföljning av fem övergripande 

internkontrollområden för 2021. 

2. Socialnämnden bedömer att utförda kontroller av de fem övergripande 
kontrollområdena i 2021 års intern kontrollplan i tillräcklig hög grad har utrett 
omständigheterna inom aktuellt kontrollområde.  

3. Socialnämnden tar emot, utreder och hanterar identifierade åtgärdspunkter och/ eller 
utvecklingsområden. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt 
förslag till beslut. 

 

Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska 
kommunstyrelsen och nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  
 
Under 2021 identifierades fem kommunövergripande interna kontroller som genomförts för 
samtliga nämnder/styrelser med separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, 
upphandling/inköp, bisysslor, ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut. 
 
I rapporten av de fem kommunövergripande kontrollområdena framkom utvecklingsområden 
och åtgärdspunkter, vilka redovisas i rapporten under respektive uppföljning. 
 

Övriga underlag för beslut 
Rapport Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden, redovisade för 
socialnämnden. 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
 
 
  



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 12 (18)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-16  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 121   Dnr: SN-2021/239 
 

Intern kontrollplan 2022 för socialnämnden  

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden antar internkontrollplan för nämndens verksamheter för 2022. 

2. Internkontrollplanen anmäls till kommunstyrelsen.  
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt 
förslag till beslut. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Fem kommunövergripande interna kontroller genomförs för alla nämnder/styrelser med 
separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, upphandling/inköp, bisysslor, 
ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut.  
De nämndspecifika kontrollområdena som föreslås för 2022 är Utskrivningsprocessen i och 
med Cosmic Link och Hantering av fysiska personakter. 
I nämndens internkontrollplan för 2022 finns också en planering för 
verksamhetsuppföljningar. 
 

Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-12-06.  

Internkontrollplan 2022 för socialnämnden. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Verksamhetscontroller 
Socialchef 
 
  



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 13 (18)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-16  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 122   Dnr: SN-2021/292 
 

Lokalförsörjningsplan socialnämnden 2021-2035 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att anta Lokalförsörjningsplan socialnämnden 2021-2035 
2. Socialnämnden beslutar att för kännedom överlämna Lokalförsörjningsplan SN-

2021/292 till kommunstyrelsen, samhällsutvecklingsnämnden och 
Kommunfastigheter. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har arbetat fram en lokalförsörjningsplan till stöd för nämndens planering med 
en planeringsperiod fram till 2035. Lokalförsörjningsplanen ska säkerställa förutsättningarna 
för socialnämnden att hantera både dagens och framtidens utmaningar med boende och 
lokaler för individer i behov av socialt stöd på bästa sätt. 
 
Reservation  
 
Monika Lövgren (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Lotta Wiström (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande (skriftlig reservation, 
protokollsbilaga 1).  
 
Yrkanden  
 
Mats Johansson (S), Kerstin Eskhult (C) och Britt-Louise Gunnar (S) yrkar bifall till utsänt 
förslag till beslut.  
 
Lotta Wiström (L) ”yrkar på återremiss då vi inte står bakom en förtätning av Estrid och 
Wilhelms gård.  Samverkan med privata aktörer relaterat till lokalförsörjning framledes har 
saknats”  
 
Monika Lövgren (SD) yrkar bifall till Lotta Wiströms (L) återremissyrkande.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Lotta Wiströms (L) yrkande om återremiss mot förslag om att ärendet 
ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.  
 
Omröstning begärs.   
 
Omröstning  

Ordföranden genomför omröstning genom handuppräckning. 



Socialnämnden PROTOKOLL 14 (18) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-16 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Lotta Wiström (L), Kjell-Arne Nilsson (KNU) och Monika Lövgren (SD) röstar bifall till Lotta 
Wiströms (L) yrkande om återremiss.  

Britt-Louise Gunnar (S), Kerstin Eskhult (C), Sten Arnekrans (M) och Mats Johansson (S) 
röstar bifall till att ärendet ska avgöras idag.  

Med 4 röster för förslag om att ärendet ska avgöras idag mot 3 röster för Lotta Wiströms (L) 
yrkande om återremiss finner ordföranden att nämnden bifaller förslaget om att beslutet ska 
avgöras idag.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt 
förslag till beslut.   

Underlag för beslut 
Lokalförsörjningsplan socialnämnden 2021-2035 

Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Kommunfastigheter 



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 15 (18)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-16  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 123   Dnr: SN-2021/301 
 

Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt 
andrahandskontrakt.  

Omedelbart justerat beslut, se separat protokoll.  
 

   



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 16 (18)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-16  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 124   Dnr: SN-2021/302 
 

Nytt 20-årigt hyresavtal med Rikshem Samfast Knivsta AB  
 

Omedelbart justerat beslut, se separat protokoll.  
  



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 17 (18)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-16  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 125 

Anmälan av delegationsbeslut  

Följande delegationsbeslut är anmälda till socialnämnden:  

– Protokoll från socialnämndens individutskott 2021-12-02 

– Delegationslista ur Viva, individ- och familjeomsorgen 2021-11-01–2021-11-30 

  



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 18 (18)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-16  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 126 
 

Övriga anmälningsärenden 

Följande ärende är anmält till socialnämnden:  

– Tillsyn av stödboende för barn och unga vid Stödboende barn och unga i Knivsta kommun  

 

 



Reservation SN-2021/292 

Lokalförsörjningsplan 

Reservation SN-2021/301 

I reserverar oss mot förslaget till lokalförsörjningsplan 2021-2035 för socialnämnden då det 

innefattar förslaget på förtätning av våra äldreboenden Estrid och Vilhelms gård med 14 platser. 

Vi har idag 2 befintliga privata äldreboenden, Vardaga och Norlandia. Båda dessa står tomma idag. 

Att då kommunen själva ska bidra till en ytterligare överetablering ser väldigt illa ut. Det är inte bra 

ur ett sammhällsekonomiskt perspektiv och inte heller ur ett miljömässigt hållbart perpektiv. 

Det skall vara helt naturligt för en växande kommun som Knivsta att i sin loklaförsörjningsplan tydligt 

ha en dialog med privata fastighetsägare och utförare för att möta framtida behov. Så är inte fallet 

idag. Att bygga om och bygga nytt i egenregi är kostsamt och tar tid. 

Knivsta kommun måste få till en samverkansplattform för detta med privat näringsliv och inte se 

detta som något negativt. Först då kommer vi att kunna möta behovet inom välfärden på ett rimligt 

sätt. 

Knivsta 2021-12-16 

Lotta Wiström Liberalerna i Knivsta, ledamot Socialnämnden 

Protokollsbilaga 1 


