
 
 

 

Socialnämnden  PROTOKOLL 1 (15)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-06 §§ 57 - 71 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-11-05 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-10-15 Datum när anslaget tas ner 2022-11-06 

 

 
  

Sammanträde med socialnämnden  

Tid: Torsdag den 1 september 2022, kl. 08:45 -15.00 

Plats: Knivsta kommunhus, plan 3, Kvallsta   
 

Beslutande: Britt-Louise Gunnar (S) mötesordförande  
Monika Lövgren (SD) 2:a vice ordförande  
Sten Arnekrans (M)  
Kjell-Arne Nilsson (KNU) 
Lotta Wiström (L) 
Eva Okfors (M) ersätter Kerstin Eskhult (C) §§ 57-71 
Mats Johansson (S) ersätter Fredrik Rosenbecker (V) §§ 57-71 

  
Samtliga ledamöter och ersättare deltog på plats.  
 

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

 
 

Justering, se 
sista sidan för 
digitala 
underskrifter: 

Protokollet justeras med digital signatur den 13 oktober 2022 av: 
Britt-Louise Gunnar (S) mötesordförande och Monika Lövgren (SD), 
justerare. 
 
 
 

 



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 2 (15)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-06  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare  

Catrin Josephson, socialchef  

Tommy Nyberg, tf. områdeschef myndighet  

Mona Lagvik, områdeschef utförare 

Emir Subasic, administrativ chef 

Ekaterina Widén, förvaltningsekonom  

Marini Adams, medicinskt ansvarig för rehabilitering  

 

  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 3 (15)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-06  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 57 

Justering 

Protokollet justeras med digital signatur den 13 oktober 2022 av Britt-Louise Gunnar (S) 
mötesordförande, och Monika Lövgren (SD), justerare. 

 

§ 58 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns utan ändringar 

Ärenden hanteras i en ordning som är lämplig med hänsyn till dragningar och numreringen 
justeras därefter. 

  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 4 (15)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-06  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 59 
 
Sekretessbelagt ärende, se separat protokoll. 
 
§ 60  
 
Sekretessbelagt ärende, se separat protokoll. 
 
§ 61 
 
Sekretessbelagt ärende, se separat protokoll. 
  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 5 (15)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-06  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 62    
 

Aktuellt från förvaltningen  

a. Lex Sarah-anmälningar  
 
Tommy Nyberg, tf. områdeschef myndighet, informerar.  
 

b. Nuläge åtgärdsplan barn och unga 
 
Tommy Nyberg, tf. områdeschef myndighet, informerar. 
 

c. Nuläge återflytt Vilhelmsgård och utflytt Estrids gård 
 
Mona Lagvik, områdeschef utförare, informerar. 
 

d. Nuläge tillitsreformen 
 
Tommy Nyberg, tf. områdeschef myndighet, och Catrin Josephson, socialchef, 
informerar. 
 

e. Medarbetarförändringar 
 
Catrin Josephson, socialchef, informerar. 

 
  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 6 (15)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-06  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 63   Dnr: SN-2022/171 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 2 

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 2022-års andra 
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 kap 6 f-h §§ SoL samt 28 h § LSS.  

2. Socialnämnden överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige samt till 
kommunrevisorer.  

Propositionsordning 

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

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige samt till kommunrevisionen samman-
ställning på beslut som rapporterats som ej verkställda till inspektionen för vård och omsorg.  
 
Under andra kvartalet 2022 har totalt tre beslut rapporterats som ej verkställda inom tre 
månader, ett av dem gäller avbrott i verkställighet. Vid rapporteringen är alla avslutade eller 
verkställda. Ett ärende har haft pandemirelaterade orsaker till att de inte varit verkställt.  
Alla beslut gäller LSS, funktionshinderomsorg. Besluten gäller två män och en kvinna. Två 
barn har inte fått insatser utförda under minst tre månader. Den tid som förflutit från 
gynnande beslut till verkställighet är från drygt fyra månader upp till drygt åtta månader. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-08-16  

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal två 2022 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  
Revisorer  
Enhetschefer inom Vård- och omsorgskontoret  
Områdeschef myndighet  
Områdeschef utförare  

Socialchef 

 
 
  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 7 (15)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-06  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 64   Dnr: SN-2022/191 

Riktlinje för rehabilitering på kommunal primärvårdsnivå  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar riktlinjen för rehabilitering på kommunal primärvårdsnivå. 

Propositionsordning 

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

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjen har uppdaterats och förtydliganden har genomförts. Riktlinjen har 
korrigerats i samarbete med övriga kommuner för att rehabilitering på kommunal 
primärvårdsnivå ska vara likvärdig i Uppsala län. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-09-15 

Riktlinje för rehabilitering på kommunal primärvårdsnivå 

 

Beslutet ska skickas till 

Socialchef 

Enhetschef hemsjukvård och rehabilitering 

Områdeschef utförare  

Kvalitets- och utvecklingschef 

MAS/MAR 

Verksamhetschef Vardaga och Nytida 

 
  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 8 (15)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-06  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 65   Dnr: SN-2022/192 

Riktlinje för hantering av personlyft  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna riktlinje för hantering av personlyft. 

Propositionsordning 

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

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjen för hantering av personlyft har uppdaterats och förtydliganden har genomförts. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-09-15 

Riktlinje för rehabilitering på kommunal primärvårdsnivå 

Beslutet ska skickas till 

Socialchef 

Enhetschef hemsjukvård och rehabilitering 

Enhetschef Estridsgård 

Enhetschef hemtjänst 

Enhetschef dagligverksamhet 

Enhetschef Attendo 

Verksamhetschef privata utförare  Vardaga och Nytida 

Områdeschef utförare  

Kvalitets- och utvecklingschef 

MAS och MAR 

 
  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 9 (15)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-06  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 66   Dnr: SN-2022/198 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut per sista augusti 2022  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorerna för 
kännedom. 

Propositionsordning 

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

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2021-09-22 
Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för socialnämnden  
Anpassad ekonomisk uppföljning delår 2022 

Anpassad ekonomisk uppföljning prognos helår 2022 

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

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  

Revisorerna 

 
  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 10 (15)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-06  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 67   Dnr: SN-2022/203 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende vidtagna åtgärder efter 
föreläggande  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden insänder förvaltningens skrivelse som socialnämndens eget yttrande till 
Inspektionen för vård och omsorg avseende Dnr. 3.7.1-16863/2022-1. 

Socialnämnden tackar förvaltningen för ett utmärkt utfört arbete under synnerligen svåra 
förhållanden och för att förvaltningen på ett utomordentligt sätt lyckats lösa de allvarliga 
problem som tidigare varit på avdelningen Barn- och unga. 

Yrkande 

Britt-Louise Gunnar (S), Lotta Wiström (L), Sten Arnekrans (M), Monica Lövgren (SD) yrkar 
bifall till utsänt förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

Sammanfattning av ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutade 26 april 2022 att med stöd av 13 kap 8 § 
Socialtjänstlagen (2001:453) förelägga Knivsta kommun att vid vite om 500 000 kr vidta 
följande åtgärder: 

 

 Utredningstiden inte överstiger fyra månader såvida inte beslut om förlängd utrednings-

tid fattats.  

 Utredningsåtgärder vidtas aktivt och kontinuerligt (skyndsamt). 

 
I beslutet angavs att kraven skulle vara uppfyllda senast 26:e oktober och att Knivsta kommun 
senast samma dag ska lämna in en redogörelse över vidtagna åtgärder. 
 
IVOs krav är uppfyllda. Senaste utredningen som översteg 4 månader (120 dagar) avslutades 
i juli månad och kraftfulla åtgärder har satts in för att säkerställa en rättssäker och kvalitativ 
handläggning av utredningar rörande barn och unga. I bifogad skrivelse redogörs för 
genomförda och pågående åtgärder. Bifogad skrivelse föreslås utgöra socialnämndens 
rapport till IVO.s 

Propositionsordning 

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

Underlag för beslut: 
Övriga underlag för beslut 
Förläggande från Inspektionen för vård och omsorg 



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 11 (15)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-06  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 

Beslutet ska skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 12 (15)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-06  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 68   Dnr: SN-2022/193 

Socialnämndens sammanträdestider 2023 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden sammanträder år 2023 kl. 8.45 på följande datum: 

10 februari, 23 mars, 4 maj, 31 augusti, 5 oktober, 23 november samt 14 
december. 14 juni sammanträder socialnämnden kl 10.00.  

2. Nämndens mål och budgetdag äger rum i anslutning till sammanträdena den 4 
maj och 5 oktober.   

3. Socialnämndens individutskott sammanträder år 2023 kl 8.45 på följande 
datum: 

12 januari, 16 februari, 9 mars, 20 april, 1 juni, 14 juni, 17 augusti, 21 
september, 12 oktober, 9 november samt 30 november.  

Propositionsordning 

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

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har beslutat om sammanträdestider för 2023, 
varefter övriga nämnder fattar beslut om sina. Hänsyn har tagits till helgdagar och skollov. 

Övergripande om sammanträdesplanering  
Eftersom kommunen i praktiken bara har ett sammanträdesrum som fungerar bra för 
nämndsammanträden, kan nämndernas sammanträden inte ligga på samma datum. Även 
om sammanträden skulle fortsätta äga rum på distans försvårar det för förtroendevalda att 
sitta i flera nämnder när nämndernas sammanträden ligger på samma datum. För att minska 
sårbarheten vid frånvaro strävar nämndsekreterargruppen även efter att inte lägga 
sammanträden för tätt. Arbetet förenklas betydligt om nämndernas sammanträden äger rum 
på olika veckodagar. Av detta följer att det finns mycket små möjligheter att justera 
planeringen när den väl har gjorts.  
 
Presidieberedningar  

I det gemensamma reglementet för styrelsen och nämnderna fastslås att utskick till 
sammanträdet ska äga rum en vecka innan sammanträdet. Presidieberedningarna bör därför 
ligga cirka två veckor före nämndens sammanträde för att kunna göra utskick en vecka innan 
sammanträdet. 2023 skulle presidieberedningarna, om nämndens sammanträdesdatum 
beslutas enligt förslag, vara den 26 januari, 9 mars, 20 april, 1 juni, 17 augusti, 21 
september, 9 november samt 30 november.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-09-15 



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 13 (15)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-06  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Sammanträdestider för socialnämnden 2023 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Socialnämnden  

 
  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 14 (15)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-06  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 69   Dnr: SN-2022/188 

Uppföljning av avtals- och verksamhetsuppföljning av Vilhelms gård, Vardaga AB 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tar emot rapporten Uppföljning av avtals- och verksamhetsuppföljning 
av Vilhelms gård, Vardaga AB. 

2. Vardaga AB ska ta fram en åtgärdsplan där det framgår hur de avser arbeta med de 
krav på åtgärder och utvecklingsområden som presenteras i rapporten.  

Propositionsordning 

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

Sammanfattning av ärendet 

Avtals- och verksamhetsuppföljning av särskilt boende Vilhelms gård, som drivs av Vardaga 
AB, har genomförts under 2022 enligt avtal med Knivsta kommun. Uppföljningen har 
genomförts av Kvalitets- och utvecklingsavdelningen inom Vård- och omsorgs-kontoret. 

Uppföljningen bygger på granskning av inlämnade dokument, intervjuer med personal och 
ledning samt inhämtad information från kommunens Biståndsenhet. 

Uppföljningen visar att Vardagas verksamhet i huvudsak fungerar bra, följer lagar och 
föreskrifter samt avtalet med Knivsta kommun. Vardaga har arbetet utifrån den åtgärdsplan 
som upprättats efter den tidigare avtals- och verksamhetsuppföljningen (2020) och har 
åtgärdat problem som uppdagats, samt vidareutvecklat verksamheten samtidigt.  

Nedan presenteras några utvecklingsområden och åtgärdspunkter i området kost och 
aktivitet samt genomförandeplaner som ska redovisas skriftligen.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-09-16 

Rapport Uppföljning av avtals- och verksamhetsuppföljning av Vilhelms gård, Vardaga AB  

Marini Adams, medicinskt ansvarig för rehabilitering, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Socialchef  
Vardaga AB, Nicklas Ahlgren  
Kvalitets- och utvecklingschef  
Administrativ chef, VoO-kontoret  
MAS  
MAR  

SAS 

 



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 15 (15)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-06  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 70 

Anmälan av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 

Följande delegationsbeslut är anmälda till nämnden: 

 
- Utdrag från Viva 2022-08-01 – 2022-08-31 

- Förteckning över diarieförda delegationsbeslut 2022-08-30 – 2022-09-28 

- Protokoll från socialnämndens individutskotts sammanträde 2022-09-22 
 
§ 71 

Övriga anmälningsärenden 

Socialnämndens beslut 

Inspektion från IVO – tillsyn vid stödboende är anmält till nämnden.  
 
 
Mötesordföranden ajournerar sammanträdet mellan 12.00 och 14.00. 


