PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-25

Sammanträde med socialnämnden
Tid:
Plats:
Beslutande:

Ersättare:

Sekreterare:
Övriga deltagare:

Torsdag den 25 mars 2021, kl. 08:30-12:15.
Distanssammanträde via Zoom samt Tilassalen, kommunhuset.
Samtliga ledamöter och ersättare deltog på distans.
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)
Synnöve Adell (KD) §§ 17–26
Eva Okfors (M)
Anders Bergquist (S)
Josefin Lindström, nämndsekreterare §§ 15–26
Se nästa sida.

Justering, se sista Protokollet justeras digitalt senast den 6 april 2021 av:
sidan för digitala
Kerstin Eskhult (C), ordförande
underskrifter:
Monica Lövgren (SD), justerare

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Förvaringsplats för protokoll
Knivsta kommunhus
Centralvägen 18, Knivsta

Sista datum för överklagan
2021-04-29

Datum när anslaget sätts upp
2021-04-08

Datum när anslaget tas ner
2021-04-30
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Socialnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-25

Övriga deltagare:
Catrin Josephson, socialchef
Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef §§ 15–26
Lisa Bouveng, områdeschef utförare §§ 15–26
Martin Lirén, områdeschef myndighet
Emir Subasic, administrativ chef §§ 15–26
Kjell Karlsson, enhetschef barn och unga §§ 17–18
Ulrika Brugård, socialt ansvarig samordnare (SAS) §§ 20–22
Susanne Ahlman, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) §§ 20–22
Marini Adams, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) §§ 20–22
Ekaterina Widén, förvaltningsekonom, §§ 23–26

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 15
Justering
Socialnämndens beslut
Protokollet justeras digitalt senast den 6 april 2021 av ordföranden och Monica Lövgren
(SD).
§ 16
Godkännande av dagordning
Socialnämndens beslut
Dagordningen godkänns.
Ärenden behandlas i en ordning som är lämplig med hänsyn till föredragningar och
numreringen justeras därefter.
§ 17
Covid-19-läget inklusive vaccinering
Catrin Josephson, socialchef, och Lisa Bouveng, områdeschef utförare, informerar.
§ 18
Verksamhetsinformation – barn och unga
Kjell Karlsson, enhetschef barn och unga, informerar.

§ 19
Feriejobb
Martin Lirén, områdeschef myndighet, informerar.
Arbetsmarknadsprojekt
Martin Lirén, områdeschef myndighet och Catrin Josephson, socialchef, informerar.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förstudie om eventuell omlokalisering av myndighetsområdet och Råd och stöd
Catrin Josephson, socialchef, informerar.
Lokalerna Vilhelms gård och Estrids gård
Catrin Josephson, socialchef, informerar.
Strategiskt kommunikationsstöd
Catrin Josephson, socialchef, informerar.

Ajournering
Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 10.02–10.17.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden
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Dnr: SN-2020/95

Verksamhetsuppföljning LOV hemtjänst egen regi, Enheten hemvård
Socialnämndens beslut
Enheten hemvård ska skriftligen redovisa hur de avser att arbeta med de krav på åtgärder
och utvecklingsområden som presenteras i rapporten vid nämndens sammanträde 2021-0527.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsuppföljning har genomförts av den del av enheten för Hemvård som bedriver
hemtjänst i egenregi utifrån LOV. Det gäller hemtjänst och delegerad hälso- och sjukvård
som utförs av omvårdnadspersonal, men inte den del av verksamheten som utförs av
legitimerad personal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, eller den öppna
mötesplatsen Lyckträffen. Uppföljningen har genomförts av Kvalitets- och
utvecklingsavdelningen inom Vård- och omsorgskontoret.
Verksamhetsuppföljningen visar att Enheten Hemvård har både styrkor och brister i
kvaliteten vad gäller verksamheten inom LOV hemtjänst. I huvudsak fungerar verksamheten
bra, följer lagar, föreskrifter, förfrågningsunderlag och styrdokument inom Knivsta kommun.
Inom några områden finns krav på åtgärder samt utvecklingsområden, särskilt gällande
arbete med genomförandeplaner, kontaktmannaskap, dokumentation samt systematiskt
kvalitetsarbete.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2021-02-08
Rapport verksamhetsuppföljning av LOV hemtjänst egen regi Enheten Hemvård
Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef, och Ulrika Brugård, socialt ansvarig samordnare,
informerar.
Beslutet ska skickas till
Akten
Socialchef
Enheten Hemvård
Områdeschef utförare
Kvalitets- och utvecklingschef
Administrativ chef
MAS
MAR
SAS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

§ 21

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-25

6 (11)

Dnr: SN-2021/46

Rapport gällande ej verkställda gynnande beslut kvartal fyra 2020
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 andra rapporteringsperiod, avslutad 31 december
2020, 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 rapporteringen av ej verkställda gynnande beslut för kvartal
fyra 2020 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.
Rapporten för fjärde kvartalet 2020 handlar om ej verkställda gynnande beslut som under
årets fjärde rapporteringsperiod, avslutad 31 december 2020, inte verkställts inom tre
månader från beslut eller där avbrott i verkställighet pågått mer än tre månader. Utifrån
pandemin har antalet ej verkställda beslut ökat och avbrott i verkställighet har ökat markant,
men minskat något under kvartal fyra. Totalt har 25 beslut rapporterats, varav 17
återrapporterades. 18 insatser har haft avbrott mer än tre månader.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2021-02-11
Rapport gällande ej verkställda gynnande beslut kvartal fyra 2020
Ulrika Brugård, socialt ansvarig samordnare, informerar.
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunfullmäktige
Revisorer
Enhetschefer inom vård- och omsorgskontoret
Områdeschef myndighet
Områdeschef utförare
Socialchef
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden
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Dnr: SN-2021/63

Patientsäkerhetsberättelse (Socialnämnden) för 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver det systematiska arbetet utifrån de punkter som anges
i tjänsteutlåtandet. Det prioriterade målet för hälso- och sjukvården 2020 blev att skydda den
enskilde från smittspridning på grund av coronapandemin.
Inom hälso- och sjukvårdens struktur förändrades organiseringen av legitimerad personal
från och med årsskiftet. Enheten för hemsjukvård och rehabilitering upphörde och
enhetschef för hemvård respektive särskilt boende Estrids gård övertog chefsansvaret.
Inom avvikelsehanteringen ökade antalet avvikelseregistreringar betydligt, vilket till största
del beror på att fallincidenter inom hemtjänst egen regi börjat registreras i den omfattning
som krävs. En ökning av brister i iordningställandet av läkemedel bidrog också till viss del.
Fallincidenter på Estrids gård minskade, vilket kan förklaras med lägre beläggning av platser
på grund av pandemin. Skadefrekvensen gällande fraktur vid fall är låg och har ytterligare
minskat något sedan föregående år. Inom läkemedelshanteringen ökade uteblivna doser på
Estrids gård ytterligare. Det motiverar införande av digital signering, vilket varit en planerad
strategi.
En anmälan enligt Lex Maria gjordes som redovisades för nämnd under året. Inga konkreta
vårdskador konstaterades under året.
Övriga underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2021-03-05
Patientsäkerhetsberättelse för 2020
Catrin Josephson, socialchef, informerar.
Beslutet ska skickas till
Akten
Enhetschef Hemvård
Enhetschef Estrids gård
Enhetschef S:t Maria
Verksamhetschef Svensk kvalitetsvård Knivsta
Verksamhetschef LOV Attendo Knivsta
Områdeschef utförare egen regi
Kvalitets- och utvecklingschef
Verksamhetschef för hälso- och sjukvård

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden
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Dnr: SN-2021/84

Tillitsreform inom hemtjänsten
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att med utgångspunkt i Tillitsdelegationens slutbetänkande
planera för införandet av för verksamheten och lokala förhållanden anpassad tillitsbaserad
styrning inom hemtjänsten,
att ge förvaltningen i uppdrag att under 2022 införa tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten,
att ge förvaltningen i uppdrag att, med respekt för den tid det tar för en omorganisation att nå
full effekt, ett år efter införandet av tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten utvärdera och till
nämnden rapportera utfallet.
Reservationer
Lotta Wiström (L) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande (protokollsbilaga 1).
Särskilda yttranden
Synnöve Adell (KD) anmäler ett särskilt yttrande. Yttrandet har inte inkommit vid tidpunkten
för justering.
Yrkanden
Fredrik Rosenbecker (V), Britt-Louise Gunnar (S), Sten Arnekrans (M), Kerstin Eskhult (C)
och Monica Lövgren (SD) yrkar bifall till utsänt förslag till beslut.
Lotta Wiström (L) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten att införa
tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten.
Britt-Louise Gunnar (S), Fredrik Rosenbecker (V) och Kerstin Eskhult (C) yrkar avslag på
Lottas yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer utsänt förslag till beslut mot Lotta Wiströms (L) yrkande och finner att
nämnden bifaller det utsända förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse
Kerstin Eskhult (C) redogör för initiativet. Catrin Josephson, socialchef, informerar.
Beslutet ska skickas till
Akten
Socialchef
Kvalitets- och utvecklingschef
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden
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Dnr: SN-2021/4

Ekonomisk uppföljning per sista februari för socialnämnden 2021
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista februari 2021.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens prognos per sista februari visar ekonomi i balans. De flesta verksamheter
har mindre förändringar sinsemellan.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2021-03-12
Ekonomisk uppföljning per februari 2021
Uppföljningsmall 2021
Catrin Josephson, socialchef, och Ekaterina Widén, förvaltningsekonom, informerar.
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden
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Dnr: SN-2020/220

Budgetdialog för socialnämnden den 29 april 2021
Socialnämndens beslut
Socialnämnden förlänger sammanträdet den 29 april 2021 till kl 16.30.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden förlänger sammanträdet den 29 april för att ge utrymme åt en budgetdialog.
Beslutet ska skickas till
Akten
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Anmälan av delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
Följande delegationsbeslut är anmälda till socialnämnden:
-

Protokoll från socialnämndens individutskott 2021-03-11.
Delegationslista ur Siebel; beviljade insatser SoL, LSS, färdtjänst 2021-02-01–2021-0228.
Delegationslista ur Procapita; IFO-beslut 2021-02-01–2021-02-28.
Delegationslista ur Viva, individ- och familjeomsorgen 2020-12-01–2020-12-31.
Delegationslista ur Viva, individ- och familjeomsorgen 2021-01-01–2021-01-31.
Delegationslista ur Viva, individ- och familjeomsorgen 2021-02-01–2021-02-28.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Reservation
TILLITSREFORM INOM HEMTJÄNSTEN.
Till förmån för eget yrkande.

I grunden kan det vara ett bra förslag och det kan vara ett bra förslag om det
används på ett bra och genomtänkt sätt som inte hastas fram. Att som 5
partimajoriteten beslutat att skynda på detta under 2022 utan en
kostnadsberäkning och återkoppling till nämnden med en tydligare presentation
kan vi inte ställa oss bakom i nuläget.
Det blir inte heller särskilt trovärdigt när samma majoritet gjort en kovändning
på den minutjakt man själva inför i hemtjänsten under föregående år.

Det är viktigt med individen i focus. Vi vill också fortsättningsvis värna
valfriheten för individerna. Vi behöver också få mer kunskap om hur detta
integreras i dagens LOV-system för hemtjänsten och de ersättningssystem som
finns. Kostnaderna kopplat till denna omfattande förändring är av yttersta vikt
då nämnden tidigare dragits med stora underskott.

Därför yrkar vi på att
* att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att införa tillitsbaserad
styrning inom hemtjänsten.
När den utredningen sedan finns på plats har vi ett underlag med
kostnadsberäkning att ta hänsyn till. Då kan vi sedan gå vidare med förslaget i
sin helhet.
Liberalerna i Knivsta 2021 03 25
Lotta Wiström ledamot socialnämnden

