
 
 

 
  PROTOKOLL 1 (9)  

Sammanträdesdatum  
2021-04-29  

 

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

Förvaringsplats för protokoll 
Knivsta kommunhus, 
Centralvägen 18, Knivsta 
 

  Sista datum för överklagan 
2021-05-28  

 

Datum när anslaget sätts upp 
2021-05-07 

 Datum när anslaget tas ner 
2021-05-31 

 

 

 
 
 
 

Sammanträde med socialnämnden 
 
Tid: Torsdag den 29 april 2021, kl. 08:30-11.45. 
Plats: Distanssammanträde via Zoom samt Kvallsta, kommunhuset. 

Ledamöter, ersättare och tjänstepersoner deltog på distans. 
Sekreteraren deltog från mötessalen. 

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

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

Sekreterare: Josefin Lindström, nämndsekreterare §§ 28–32, 34–38. 
Protokollet fördes på ordförandens ansvar under § 33 eftersom 
sekreteraren inte var närvarande på det digitala mötet under hela 
punkten. 

Övriga deltagare: Se nästa sida. 
 

Justering, se sista 
sidan för digitala 
underskrifter: 

Protokollet justeras digitalt den 5 maj 2021 av: 
Kerstin Eskhult (C), ordförande 
Monica Lövgren (SD), justerare 



 
 

 
  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 2 (9)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare: 
Catrin Josephson, socialchef 
Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef 
Lisa Bouveng, områdeschef utförare 
Martin Lirén, områdeschef myndighet 
Ulrika Andersson, enhetschef bistånd §§ 28–30 
Emir Subasic, administrativ chef §§ 30–38 
Ekaterina Widén, förvaltningsekonom §§ 30–38 
Ulrika Brugård, socialt ansvarig samordnare §§ 33–34 
Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef §§ 35–36 
  



 
 

 
  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 3 (9)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 28 
 

Justering 
Socialnämndens beslut 
Protokollet justeras digitalt den 5 maj 2021 av ordföranden och Monica Lövgren (SD). 
 
 
§ 29 
 

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 
Dagordningen godkänns utan ändringar. 
 
 
§ 30  
 

Verksamhetsinformation – biståndsenheten 
Ulrika Andersson, enhetschef bistånd, informerar. 
 
 
§ 31  
 

Utbildning – sekretesshandlingar 
Josefin Lindström, nämndsekreterare, informerar. 
 
 
§ 32 
 

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

Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 9.52–10.05. 
 
  



 
 

 
  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 4 (9)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 33 

Aktuellt från förvaltningen 
Covid-19-läget 
Catrin Josephson, socialchef, och Lisa Bouveng, områdeschef utförare, informerar. 
 

Lokalanpassning Vilhelms gård och Estrids gård 
Catrin Josephson, socialchef, informerar. 
 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet under punkten kl. 10.37–10.46. 
 

Rekrytering projekttjänster till kvalitets- och utvecklingsavdelningen 
Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef, informerar. 
 

Rekrytering chef till hemvården 
Lisa Bouveng, områdeschef utförare, informerar. 
 

Projektledare för arbetsmarknadsprojektet 
Martin Lirén, områdeschef myndighet, informerar. 
 
 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 11.00–11.05. 
  



 
 

 
  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 5 (9)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 34   Dnr: SN-2021/91 
 

Kvalitetsredovisning av sociala avvikelser, lex Sarah samt synpunkter och klagomål 
inom Vård- och omsorgskontoret 2020  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner kvalitetsredovisningen av sociala avvikelser, lex Sarah samt 
synpunkter och klagomål för 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Två gånger per år redovisas sammanställning av sociala avvikelser, lex Sarah samt 
synpunkter och klagomål i en kvalitetsredovisning till socialnämnden. Aktuellt ärende gäller 
kvalitetsredovisning för helår 2020.  
 
Avvikelsehantering, lex Sarah samt synpunkts- och klagomålshanteringen är alla en del av 
det systematiska förbättringsarbetet som socialnämnden är skyldig att arbeta med utifrån 
lagstiftning och föreskrifter. Alla tre delar är verktyg för att identifiera systemfel i 
verksamheten, för att säkerställa kvaliteten, ge en god, rättssäker samt ändamålsenlig vård 
och omsorg. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-06 
Kvalitetsredovisning av sociala avvikelser, lex Sarah samt synpunkter och klagomål 2020 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Socialchef 
Kvalitets- och utvecklingschef  
Områdeschef utförare  
Områdeschef myndighet 
Enhetschefer inom vård- och omsorgskontoret 
 
  



 
 

 
  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 6 (9)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 35   Dnr: SN-2021/112 
 

Fördjupad lokaliseringsutredning LSS-boende 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att inleda detaljplanearbete för en 
gruppbostad LSS på fastigheten Särsta 3:1, boulebanan, nr 3 enligt Tomtutredning Knivsta 
2021-03-19. Detta utifrån förutsättningen att bouleklubben nyligen fått en annan boulebana. 

Reservationer 
Monica Lövgren (SD), Kjell-Arne Nilsson (KNU) och Lotta Wiström (L) (protokollsbilaga 1) 
reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 
Britt-Louise Gunnar (S), Kerstin Eskhult (C), Sten Arnekrans (M) och Fredrik Rosenbecker 
(V) yrkar bifall till utsänt förslag till beslut. 
 
Monica Lövgren (SD) och Kjell-Arne Nilsson (KNU) yrkar avslag på utsänt förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer det utsända förslaget mot avslag och finner att socialnämnden bifaller 
förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån socialnämndens behov av en ny gruppbostad LSS och behovet att hitta en lämplig 
tomt för gruppbostaden har en fördjupad lokaliseringsutredning tagits fram inom 
förvaltningen. Förvaltningen föreslår fastigheten Särsta 3:1, boulebanan enligt Tomtutredning 
Knivsta 2021-03-19, som lämplig tomt för en ny gruppbostad LSS. Möjligheten till ett LSS-
boende på den fastigheten har öppnats utifrån att bouleklubben nyligen fått en ny boulebana 
intill Centrum för Idrott och Kultur. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-04-20 
Tomtutredning Knivsta 2021-03-19 
 
Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef, och Catrin Josephson, socialchef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfastigheter 
Lokalförsörjningschef 
 
  



 
 

 
  Socialnämnden 
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Sammanträdesdatum  
2021-04-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 36   Dnr: SN-2020/285 
 

Trygghetsskapande åtgärder i centralorten  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att igångsätta ett uppsökande arbete som bygger på 
en utvecklad samverkan och uppsökande arbete från råd och stöd. 

Yrkanden 
Sten Arnekrans (M), Britt-Louise Gunnar (S), Lotta Wiström (L), Monica Lövgren (SD), 
Fredrik Rosenbecker (V), Kjell-Arne Nilsson (KNU) och Kerstin Eskhult (C) yrkar bifall till 
utsänt förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Mot bakgrund av ungdomsrån i närheten av Thunmansskolan gav majoritetsledamöterna i 
socialnämnden den 13 oktober förvaltningen i uppdrag att utreda och ge förslag på 
trygghetsskapande åtgärder i centralorten, för att stävja rån och övergrepp bland ungdomar. 
 
Utredningen beskriver fem olika identifierade alternativ för utveckling av trygghetsarbetet 
framöver, där socialnämnden ser att förvaltningens förordade alternativ ger ett positivt och 
viktigt mervärde in i det nuvarande förebyggande arbetet. Förslaget innehåller flera nya 
aktiviteter med kommunens ungdomar och en utökad samverkan med såväl skolor som 
fritidsgård och ideella nattvandrare. I upplägget ingår även att socialarbetare är ute på stan 
ett par kvällar i månaden för uppvisad lokalnärvaro, bygga relationer, för att fånga upp behov 
och erbjuda stöd.  
 
Socialnämnden ser att det, i ljuset av pågående regeringsuppdrag samt tillkommande 
lagstiftning, kan komma att bli aktuellt att ytterligare utveckla arbetet framöver. Om behov 
uppstår kan arbetet i så fall utvecklas vidare, möjligen genom kombination av de redan 
framtagna alternativen, med avstamp i den föreslagna modellen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-03-31 
Utredning av trygghetsskapande åtgärder 2021-03-31 
Bilaga trygghetsskapande åtgärder 2021-02-31 
 
Lisa Bouveng, områdeschef utförare, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
  Socialnämnden 
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Sammanträdesdatum  
2021-04-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 37   Dnr: SN-2021/4 
 

Ekonomisk uppföljning per sista mars för socialnämnden 2021  

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista mars 2021. 
 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens prognos per sista mars visar ekonomi i balans. De flesta verksamheter har 
vissa förändringar sinsemellan. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-15 
Ekonomisk uppföljning per mars 2021 
Uppföljningsmall 2021 
 
Ekaterina Widén, förvaltningsekonom, Catrin Josephson, socialchef, och Martin Lirén, 
områdeschef myndighet, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 
  



 
 

 
  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 9 (9)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 
 

Anmälan av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 
Följande delegationsbeslut är anmälda till socialnämnden: 
 

- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2021-03-18–2021-04-21. 
- Protokoll från socialnämndens individutskott 2021-04-15. 
- Delegationslista ur Siebel; beviljade insatser SoL, LSS, färdtjänst 2021-03-31–2021-

03-31. 
- Delegationslista ur Procapita; IFO-beslut 2021-03-01–2021-03-31. 
- Delegationslista ur Viva,  individ- och familjeomsorgen 2021-03-01–2021-03-31. 

 



    2021-04-29 
 

Reservation 

 

Reservation mot att Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att inleda 

detaljplanearbete för en gruppbostad LSS på fastigheten Särsta 3:1, boulebanan, nr 3 enligt 

Tomtutredning Knivsta 2021-03-19.  

 

Jag förordar att tomt nr 4, fastigheten Särsta 3:232 Tärnan, istället används för ändamålet.  

Närheten till grönområden och sjön är ju väldigt fin även från den tomten.  

 

Saknar också utredning för alternativ i Alsikeområdet. 

 

Det är viktigt att bevara de ”gröna lungor” som finns runtom i kommunen som tex skogen där 

den gamla boulebanan finns. 

 

Då ett LSS-boende redan byggs i privat regi i Gredelbyområdet kunde också tagits med i 

beräkningen. Ett system för utökad kommunikation och samverkan med privata 

fastighetsägare och entreprenörer om framtida behov efterfrågas. Med den nya 

Näringslivspolicyn hoppas jag att det arbetet utvecklas i positiv riktning framledes för att 

möta framtida behov inom vård och omsorg. 

 

Det är ingen tvekan om att vi har ett framtida behov av fler LSS-boenden men valet av tomt 

behöver inte inkräkta på grönområden i centralorten om det inte är av väldigt särskilda skäl. 

Här har vi som sagt en lämpligare tomt redan där Tärnan tidigare legat om nu ett kommande 

boende skall placeras i Knivsta centralort.  

 

 

Lotta Wiström Ledamot Socialnämnden (L) 
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