
 
 

 

Socialnämnden  PROTOKOLL 1 (11)  

Sammanträdesdatum  

2022-05-05 §§ 24 - 37  

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-06-02 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-05-12 Datum när anslaget tas ner 2022-06-03 

 

 
  

Sammanträde med socialnämnden  

Tid: Torsdag den 5 maj 2022, kl. 08:45-14.45  

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  
Sten Arnekrans (M) 
Kjell-Arne Nilsson (KNU) 
Fredrik Rosenbecker (V)  
Lotta Wiström (L) 
 

Ersättare: Eva Okfors (M) 
Synnöve Adell (KD) §§ 26-37 
Mats Johansson (S) 
 

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

 
 

Justering, se sista 
sidan för digitala 
underskrifter: 

Protokollet justeras med digital signatur den 10 maj 2022 av: Kerstin 
Eskhult (C) ordförande och Monika Lövgren (SD), justerare. 
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PROTOKOLL 2 (11)  

Sammanträdesdatum  

2022-05-05  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare  
 
Catrin Josephson, socialchef 
Marja Hedin, områdeschef kvalitet och utveckling 
Lisa Bouveng, områdeschef utförare 
Emir Subasic, administrativ chef  
Ekaterina Widén, förvaltningsekonom §§ 30 -37 
Mona Lagvik, projektledare vård- och omsorgskontoret  
Lena Lindén, processledare suicidpreventivt arbete §§ 25-28 
Marini Adams, MAR §§ 25-28 
Isak Bergdahl, jurist, § 36  
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Sammanträdesdatum  

2022-05-05  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 

Justering 

Protokollet justeras med digital signatur den 10 maj 2022 av Kerstin Eskhult (C) ordförande 
och Monika Lövgren (SD), justerare. 

 

§ 25 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns med tillägget att Eva Okfors (M) ställer en fråga som läggs till innan 
första beslutsärendet.  

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

§ 26 

Suicidpreventivt arbete  

Lena Lindén, processledare suicidpreventivt arbete, informerar.  

 

§ 27 

Presentation av projektet träning på distans med digitalt stöd  

Marini Adams, MAR och hjälpmedelsansvarig, informerar.  

 

§ 28 

Övriga anmälningsärenden  

Socialnämnden beslutar  

Ärendet Beslut från IVO vid tillsyn barn och unga är anmält till nämnden.   

Catrin Josephson, socialchef, informerar.  

 

§ 29 

Aktuellt från förvaltningen  

a) Nuläget ombyggnationen och evakueringen till Villa Ängby 

Mona Lagvik, projektledare vård- och omsorgskontoret, informerar.  

b) Nuläget mottagande av massflyktingar  

Catrin Josephson, socialchef, informerar. 

c) Medarbetarförändringar inom Vård- och omsorgskontoret  

Catrin Josephson, socialchef, informerar.  

 

§ 30 

Förvaltningens yttrande avseende inriktningsbeslut inriktningsramar 2023  

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

 

§ 31  

Fråga från Eva Okfors (M) om remissvar i fråga om LVU 

Catrin Josephson, socialchef, besvarar frågan.  
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§ 32   Dnr: SN-2022/10 

Ekonomisk uppföljning per sista mars 2022  

Socialnämndens beslut 

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

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.  

Propositionsordning  

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

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens prognos per sista mars visar ett underskott på 1 miljon kronor och är 
oförändrat sedan föregående prognos.  

Underlag för beslut: 

Tjänsteutlåtande 2022-04-13 

Ekonomisk uppföljning för socialnämnden, mars 2022 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen  

Akten 
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§ 33   Dnr: SN-2022/107 

Avgifter och tillämpningsregler inom socialnämndens verksamhetsområde i Knivsta 
kommun 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till 
kommunfullmäktige: 

1. Anta riktlinje för Avgifter och tillämpningsregler socialnämndens verksamhetsområde i 
Knivsta kommun, SN-2022-107 samt att 

2. Riktlinjen ska gälla från och med 1 januari 2023 

3. Beslutet justeras omedelbart.  

Propositionsordning  

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

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån en översyn av avgifter inom socialnämndens hela verksamhetsområde föreslås en ny 
riktlinje ”Avgifter och tillämpningsregler i socialnämndens verksamhetsområde i Knivsta 
kommun”. Eftersom flertalet av de avgifter som tas ut av enskilda baseras på prisbasbelopp 
har förändringarna av avgifterna inte blivit så många. De förändringar som föreslås gäller 
differentiering av avgift för omvårdnads- respektive serviceinsatser i hemtjänst, erbjudande 
om månadsabonnemang för medboende i särskilt boende för äldre, uttag av avgifter baserad 
på biståndsbedömda insatser i korttidsboende och eftermiddagstillsyn enligt LSS samt nya 
avgifter i form av kommunens självkostnad vid förlust och/eller skadegörelse av 
trygghetslarm samt avgift för provisorisk dödsbohantering. 

Riktlinjen föreslås börja gälla från 1 januari 2023.  

Underlag för beslut: 

Tjänsteutlåtande 2022-04-14 

Riktlinje - Avgifter och tillämpningsregler i socialnämndens verksamhetsområde i Knivsta 
kommun 

Bilaga 1 Riktlinje – Avgifter och tillämpningsregler i socialnämndens verksamhetsområde i 
Knivsta kommun 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Socialchef 

Administrativ chef 

Avgiftshandläggare 

Kvalitets- och utvecklingschef 
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Områdeschef utförare 

Områdeschef Myndighet 

Samtliga enhetschefer i Vård- och omsorgskontoret 
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§ 34   Dnr: SN-2022/42 

Ansökan om föreningsbidrag från Bris mitt  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beviljar bidrag till BRIS på  60.000:- kr för år 2023. 

Propositionsordning  

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

Sammanfattning av ärendet 

BRIS är en ideell organisation som finansieras med hjälp av bidrag från privatpersoner, 
organisationer och företag. De gör årliga ansökningar till alla Sveriges kommuner och 
landsting för att erhålla verksamhetsbidrag. Bris ansöker om bidrag från socialnämnden 
omfattande 60.000:- kr, vilket förvaltningen styrker 

Underlag för beslut: 

Tjänsteutlåtande 2022-04-08  

BRIS ansökan om kommunbidrag från socialnämnden i Knivsta kommun 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
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§ 35   Dnr: SN-2022/116 
 
Gallringsbeslut journalakter HSL 

Socialnämndens beslut  

Socialnämnden beslutar att anta förslag till gallring av journalakter inom kommunens HSL-
verksamhet som är äldre än 10 år och som ännu inte levererats till kommunarkivet, med 
undantag för de handlingar som bevaras med hänsyn till forskningens behov (personer födda 
den 5:e, 15:e och 25:e i varje månad) eller rättskipningens behov (såsom Lex Maria-
utredningar) 

Propositionsordning  

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

Sammanfattning av ärendet 

Patientdatalagens (2008:355) 3 kap. 17 § anger att en journalhandling ska bevaras i minst tio 
år efter det att sista uppgiften fördes in i handlingen. I nuläget sker totalbevarande av alla 
journalhandlingar inom HSL-verksamheten i Knivsta kommun, men ett alternativt 
tillvägagångssätt är att endast bevara journaler i urval på samma sätt som vid arkivering av 
personakter inom socialtjänstlagen. Detta skulle innebära att endast journaler för de som är 
födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad bevaras, medan journaler för de 
som är födda på andra datum gallras efter tio år. Genom att ändra till detta tillvägagångssätt 
skulle lagstiftningen uppfyllas men arbetsbördan och mängden handlingar som skulle kräva 
arkivering skulle minskas. 
 
Gallringsbeslutet gäller retroaktivt för de journalhandlingar som ska ha levererats 2020-2022, 
då journalhandlingar senast levererades till kommunarkivet i Knivsta 2019. För de 
journalhandlingar som levererats till kommunarkivet för arkivering innan 2020 råder ett 
fortsatt totalbevarande. 
  
Beslutet ska skickas till 

Akten 

Socialchef 

Kvalitets- och utvecklingschef 

Administrativ chef 

Områdeschef utförare 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

Enhetschef Hemsjukvård och rehabilitering 

Enhetschef Estrids gård 
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§ 36   Dnr: SN-2022/120 
Vaccinationskrav för nyanställda vid allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom  

Socialnämndens beslut   

Socialnämnden beslutar att det för allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, där möjlighet till 
vaccinering finns, ska ställas krav på vaccination vid nyanställning av personal med 
omsorgsnära arbetsuppgifter inom socialnämndens vård- och omsorgsverksamheter.  

Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att, om och när en sjukdom klassas som 
allmänfarlig och samhällsfarlig, skyndsamt utreda hur nyrekryteringar skulle kunna omfattas 
av vaccinationskrav och redovisa förslag på rutin för detta till socialnämnden. 

Yrkanden 

Britt-Louise Gunnar (S), Lotta Wiström (L), Monika Lövgren (SD), Kjell-Arne Knutsson (KNU), 
Sten Arnekrans (M), Fredrik Rosenbecker (V) yrkar bifall till det ordförandeförslaget.  

Propositionsordning  

Ordföranden ställer sitt eget ordförandeförslag, som är huvudförslag, mot avslag och finner 
att nämnden bifaller ordförandeförslaget.  

Sammanfattning av ärendet  

Vid socialnämndens sammanträde 2022-02-10 hade nämnden en dialog om att 
nyrekryteringar till vård- och omsorgsverksamheterna eventuellt skulle omfattas av 
vaccinationskrav mot covid-19. En enig socialnämnd önskade att förvaltningen skulle se över 
frågan.  

Kommunjurist redogör i bifogad skrivelse för rättspraxis ur ett brett perspektiv som inkluderar 
även andra sjukdomar än covid-19. Vid socialnämndens presidieberedning 2022-04-21 
konstaterar presidiet att covid-19 efter 31 mars inte längre klassas som en allmänfarlig och 
samhällsfarlig sjukdom. Presidiet bedömer att vaccinationskrav därmed inte är aktuellt i 
dagsläget men att socialtjänsten bör besluta om sådant krav för eventuella liknande 
situationer i framtiden. Socialnämndens uppdrag att ge vård och omsorg till de mest sköra 
kommuninvånarna bör även inkludera att den personal invånarna möter vidtar alla möjliga 
smittskyddsåtgärder, inklusive att själva vara vaccinerade mot sjukdomen.  

Krav på vaccination vid nyanställning kräver en del praktiska och juridiska ställningstaganden 
för att kommunen som arbetsgivare ska kunna ha en fungerande hantering. Förvaltningen 
föreslås därför att ha ett stående uppdrag att vid ett läge med allmänfarlig och samhällsfarlig 
sjukdom – där vaccinationsmöjligheter föreligger – utreda tillvägagångssättet och återkomma 
till socialnämnden med förslag på hur ett vaccinationskrav ska kunna hanteras.  

Underlag för beslut  

Vaccinationskrav för nyanställda  

Beslutet ska skickas till  

Akten   
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§ 37 

Anmälan av delegationsbeslut 
Socialnämndens beslut 
Följande delegationsbeslut är anmälda till nämnden: 

- Protokoll från socialnämndens individutskott 2022-04-21  
- Delegationslista ur Viva, individ- och familjeomsorgen 2022-02-01 – 2022-03-31  
- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2022-03-09-2022-04-28  
 

 

 


