
 
 

 

Socialnämnden  PROTOKOLL 1 (12)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-15 §§ 79- 87 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2023-01-12 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-12-22 Datum när anslaget tas ner 2023-01-13 

 

 

  

Sammanträde med Socialnämnden 

 
Tid: Torsdag den 15 december 2022, kl. 09.30 – 11.45  

Plats: Sal Kvallsta Knivsta kommunhus  

Beslutande: Kerstin Eskhult (C) 

Britt-Louise Gunnar (S) 

Monika Lövgren (SD) 

Kjell-Arne Nilsson (KNU) 

Sten Arnekrans (M) 

Fredrik Rosenbecker (V) 

Lotta Wiström (L) 

 

Ersättare: Mats Johansson (S) 

Eva Okfors (M) 

Synnöve Adell (KD) 

Övriga deltagare: Se nästa sida.  

Mötessekreterare Stella Vallgårda  

Justering, se sista 

sida för digital 

underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 20 december av: Kerstin 

Eskhult (C), ordförande, och Monika Lövgren (SD), justerare.  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 2 (12)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-15  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare  
 
Catrin Josephson, socialchef 
Fredrik Olsson, kvalitets och utvecklingschef  
Lisa Bouveng, områdeschef myndighet 
Mona Lagvik, områdeschef utförare  
Emir Subasic, administrativ chef  
Geli Lytter, verksamhetscontroller § 80  
Liselotte Sjögren, enhetschef råd och stöd § 81 
Agata Viltelund, enhetschef förskola § 81 
 
  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 3 (12)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-15  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 79 
 

Justering 

  

Protokollet justeras den 20 december av ordföranden och Monika Lövgren (SD), justerare.  

 
§ 80 
 

Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkänns utan ändringar  
 
  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 4 (12)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-15  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 81    
 
Aktuellt från förvaltningen  

a. Nuläge barn och unga 

Lisa Bouveng, områdes chef myndighet, och Tommy Nyberg, enhetschef vuxenenheten, 
informerar.  

b. Nuläge Covid 19 

Catrin Josephson, socialchef, informerar.  

c. IVO-tillsyn på Estrids gård 

Catrin Josephson, socialchef, informerar.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 5 (12)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-15  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 82   Dnr: SN-2022/219 

Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner rapporterna  

2. Uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan 2022 kontrollområde 
Utskrivnings-processen 

3. Uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan 2022 Verksamhetsuppföljning av 
biståndsenheten 

4. Uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan 2022 kommunövergripande 
kontrollområden  

5. Socialnämnden uppdrar till vård- och omsorgskontoret att åtgärda de åtgärdspunkter som 
identifierats i rapporterna 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut är huvudförslag. Ordföranden ställer 
förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 6 kapitlet 6 § ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 
författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Nämnden har för 2022 antagit en internkontrollplan som utifrån ett antal kontrollområden anger 
risker som ska kontrolleras och återkopplas till nämnden. Nämnden ansvarar för att vidta 
åtgärder utifrån identifierade brister och för att ständigt förbättra och utveckla den interna 
verksamheten.  

Underlag för beslut: 

Tjänsteutlåtande 2022-11-21 

Rapport Uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan 2022 kontrollområde Utskriv-

ningsprocessen 

Rapport Uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan 2022 Verksamhetsuppföljning av 

biståndsenheten 

Rapport Uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan 2022 kommunövergripande kon-

trollområden  

 



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 6 (12)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-15  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten  

Socialchef 

Verksamhetscontroller  

 

  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 7 (12)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-15  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 83   Dnr: SN-2022/235 

Öppna förskolan Fröhuset flyttas från Socialnämnden till Utbildningsnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att flytta ansvaret för Öppna förskolan från 
Socialnämnden till Utbildningsnämnden samt omfördela medel för detta mellan nämnderna, 
vilket för år 2023 motsvarar totalt 358 tkr.  

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut är huvudförslag. Ordföranden ställer 
förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att flytta ansvaret för Öppna förskolan från 
Socialnämnden till Utbildningsnämnden för att ingå i utbildningskedjan och stärka det 
pedagogiska uppdraget. För en förenklad samordning och optimal styrning på helheten 
föreslås att denna förändring inte bara görs inom tjänstemannaorganisationen utan även 
avseende ansvarsfördelning mellan nämnderna samt att omfördela medel för detta mellan 
nämnderna.  

Trots att ansvaret för Öppna förskolan idag ligger hos Socialnämnden och att medarbetare är 
anställda inom Vård- och omsorgskontoret står Utbildningsnämnden sedan 2016 för 
lönekostnad för deltidsanställd förskollärare och socionom i Öppna förskolan. De kostnader 
och budgetmedel som i o m organisationsförändringen omfördelas mellan nämnderna är 
därför enbart 358 tkr, där 248 tkr utgör 50 % av lokalkostnaden och 110 tkr utgör övriga 
driftskostnader.  

Återstående 50 % av lokalkostnad belastar socialnämnden även i fortsättningen eftersom 
även familjecentralsverksamhet bedrivs i lokalen. Organisationsförändringen förändrar inte 
Socialnämndens samordningsansvar för familjecentralsarbetet.   

Underlag för beslut: 

Tjänsteutlåtande 2022-11-23 

Liselotte Sjögren, enhetschef råd och stöd, och Agata Viltelund, enhetschef förskola, 
informerar.  

Beslutet ska skickas till 

Socialchef 
Utbildningschef 



 
 

 

 Socialnämnden  
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Sammanträdesdatum  

2022-12-15  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 

 
  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 9 (12)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-15  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 84   Dnr: SN-2022/239 

Revidering av socialnämndens delegationsordning  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar den reviderade delegationsordningen.  

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut är huvudförslag. Ordföranden ställer 
förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Under en period har beslut avseende överprövning av domslut hanterats av socialnämndens 
individutskott. Nu föreslås en återgång till tjänstemannadelegation. Socialnämnden har kvar 
sin insyn avseende samtliga domslut som i efterhand delges nämnden.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-11-24 

Socialnämndens delegationsordning SN-2022/239 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Socialchef 
Områdeschef myndighet 

 
  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 10 (12)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-15  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 85   Dnr: SN-2022/233 

Informationshanteringsplan för socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar Informationshanteringsplan för socialnämnden. 

2. Socialnämnden upphäver tidigare arkiv- och dokumenthanteringsplan för socialnämnden 
med diarienummer KS-2005/53. 

3. Socialnämnden antar Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen, antagen av 
kommunstyrelsen 2022-11-07, med diarienummer KS-2022/542. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut är huvudförslag. Ordföranden ställer 
förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Informationshanteringsplanen ett redskap för att uppfylla tryckfrihetsförordningens, 
offentlighets- och sekretesslagens och arkivlagens villkor för allmänhetens rätt till insyn i 
myndigheternas verksamhet. Enligt arkivlagen § 6, punkt 1 ska alla myndigheter organisera 
arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas. Med 
myndigheter avses kommunens nämnder, styrelser och bolagsstyrelser. Enligt föreskrifter 
om arkivvården  i Knivsta kommun  KS-2018/661, fastställd av kommunfullmäktige den 13 
februari 2019 ska varje nämnd ta fram och anta en informationshanteringsplan. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-11-21 
Informationshanteringsplan för socialnämnden  

Arkiv och dokumenthanteringsplan för socialnämnden  

Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen antagen 2022-11-07 

Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
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Sammanträdesdatum  

2022-12-15  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 86   Dnr: SN-2022/236 

Revidering av socialnämndens sammanträdestider 2023  

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens sammanträdestider 2023 revideras enligt förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut är huvudförslag. Ordföranden ställer 
förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesplaneringen revideras för att underlätta övergången till den nya 
socialnämnden. Ett sammanträdestillfälle läggs till den 12 januari 2023 för att utse 
individutskottets ledamöter. Individutskottets första sammanträdestillfälle flyttas från den 12 
januari 2023 till den 26 januari 2023.  

Underlag för beslut: 

Tjänsteutlåtande 2022-11-22 

Socialnämndens sammanträdestider, reviderade  

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Socialchef 

Enhetschefer på vård- och omsorgskontoret 

Tillträdande socialnämnd 

 
  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 12 (12)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-15  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 87 

Anmälan av delegationsbeslut 

Följande delegationsbeslut är anmälda till nämnden: 

- Delegationsrapport från Viva 2022-Individ – och familjeomsorgen 2022-10-01 – 2022-10-31 

- Förteckning över diarieförda delegationsbeslut 2022-11-17 – 2022-12-08 

- Protokoll från socialnämndens individutskott 2022-12-01 


