
 
 

 

Socialnämnden  PROTOKOLL 1 (11)  

Sammanträdesdatum  

2023-02-09 §§ 7 - 16 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2023-03-11 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2023-02-18 Datum när anslaget tas ner 2023-03-12 

 

 

  

Sammanträde med socialnämnden 

 
Tid: Torsdag den 9 februari 2023, kl. 08.45 – 11.45  

Plats: Kvallsta, Knivsta kommunhus 

Beslutande: Oscar Hahne (KD) ordförande 

Monika Lövgren (SD) 1:e vice ordförande §§ 7-9 

Gunnar Orméus (S) 2:e vice ordförande 

Kjell-Arne Nilsson (KNU) 

Linus Wesslén (C) 

Lotta Wiström (L) 

Mattias Norrby (KNU) ersätts av Peter Brymér (KNU) §§ 7-16  

Monika Lövgren ersätts av Kristina Westas §§ 10-16 

Ersättare: Peter Brymér (KNU) 

Kristina Westas (KNU) 

Said  Hodžić (V) 

Övriga deltagare: Se nästa sida 

Mötessekreterare Stella Vallgårda  

Justering, se sista 

sida för digital 

underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 16 februari av: 

Ordföranden och Gunnar Orméus (S), justerare.  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 2 (11)  

Sammanträdesdatum  

2023-02-09  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare 

Catrin Josephson, socialchef 

Ekaterina Widén, förvaltningsekonom 

Emir Subasic, administrativ chef  

Mona Lagvik, områdeschef utförare 

Fredrik Olsson, områdeschef kvalitet och utveckling 

Lisa Bouveng, områdeschef myndighet  

Louise Rodhe, chef för enheten för socialpsykiatri och stödboende § 9 

Geli Lytter, verksamhetscontroller § 10  

Linda Byberg Eriksson, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 11  

   



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 3 (11)  

Sammanträdesdatum  

2023-02-09  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 

Justering 

Protokollet justeras den 16 februari av Oscar Hahne (KD), ordförande, och Gunnar Orméus 
(S), justerare.  

 

§ 8 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns utan ändringar.  

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

  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 4 (11)  

Sammanträdesdatum  

2023-02-09  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 9 
 

Informationsärenden 

 

a. Aktuellt från förvaltningen  
 

- Nuläge Barn och Unga  
o Yttrande till IVO 

Lisa Bouveng, områdeschef myndighet, informerar. 
 

- Yttrande till JO i biståndsärende  

Lisa Bouveng, områdeschef myndighet, informerar. 

 
- Nuläge inför återflytt till Estrids gård 

Mona Lagvik, områdeschef utförare, informerar.  

 
- Nya upphandlingar framåt: drift av Lyckåsen och Dadelvägen samt Leverantör av 

färdtjänst 

Fredrik Olsson, områdeschef kvalitet och utveckling, informerar.  

 
b. Verksamhetsinformation - socialpsykiatri och stödboende 

Louise Rodhe, chef för enheten för socialpsykiatri och stödboende, informerar.  

 
 
 
 
Ordföranden ajournerar sammanträdet i 15 minuter efter informationsärendena.   



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 5 (11)  

Sammanträdesdatum  

2023-02-09  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 10   Dnr: SN-2022/242 

Internkontrollplan för socialnämnden 2023  

Socialnämndens beslut  

1. Socialnämnden antar internkontrollplan 2023. 
2. Internkontrollplanen anmäls till kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunallagen 6 kapitlet 6 § anger att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Den interna kontrollens syfte är att tillse tillförlitlig rapportering om verksamhet och 
ekonomi, uppfyllelse av mål samt efterlevnad av lagar och regler. Den interna kontrollen inne-
fattar verksamhetens hantering av alla de risker som föreligger i verksamheten och som faller 
inom ramen för den interna kontrollens syfte. En internkontrollplan är ett verktyg för att säker-
ställa att den interna kontrollen hanteras systematiskt och är tillräcklig. Internkontrollplanen 
antas årligen av nämnden och säkerställer att risker bedöms och hanteras. Nämnden ansvarar 
för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister för att ständigt förbättra och utveckla sin verk-
samhet. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-12-06 
Förslag till internkontrollplan för socialnämnden 2023 
Geli Lytter, verksamhetscontroller, informerar. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 

Socialchef 

Verksamhetscontroller 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 6 (11)  

Sammanträdesdatum  

2023-02-09  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 11   Dnr: SN-2023/28 

Revidering av handlingsplan förebyggande av smittspridning och vårdrelaterade 
infektioner VRI  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar revidering av övergripande handlingsplan förebyggande av 
smittspridning och vårdrelaterade infektioner (VRI). 

Propositionsordning  

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

Sammanfattning av ärendet 

Den övergripande handlingsplanen förebyggande av smittspridning och vårdrelaterade 
infektioner, VRI, har följts upp och reviderats. 

Handlingsplanen omfattar utförare inom vård- och omsorgskontoret i egen regi samt utförare 
i avtal med socialnämnden.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande  
Övergripande handlingsplan för att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner, 
VRI 
Linda Byberg Eriksson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Verksamhetschef för hälso- och sjukvård 
Områdeschef utförare 
Enhetschefer inom Hemvård och Estrids gård 
Verksamhetschef Vilhelms gård 
Verksamhetschef Dadelvägen och Lyckåsen 
Verksamhetschef LOV Attendo 
Verksamhetschef Svensk kvalitetsvård 
Föreståndare S:t Maria Gruppbostad 
Enhetschef Stöd och Service 
MAS 
MAR 
Catrin Josephson  
Socialchef 
Verksamhetschef enligt HSL 
  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 7 (11)  

Sammanträdesdatum  

2023-02-09  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 12   Dnr: SN-2022/234 

KAA (Kommunala Aktivitetsansvaret) och Studie- och yrkesvägledning inom SFI 
(Svenska för invandrare) flyttas från Utbildningsnämnden till Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att flytta ansvaret för kommunala 
aktivitetsansvaret samt studie- och yrkesvägledning inom SFI från Utbildningsnämnden till 
Socialnämnden samt omfördela medel för detta mellan nämnderna, vilket för år 2023 
motsvarar 669 000 kr.   

Propositionsordning  

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

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgskontoret och Utbildningskontoret genomför en organisatorisk förändring 
som innebär en flytt av resurs för SYV (studie och yrkesvägledare) som jobbar med 
ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och med SFI (Svenska 
för Invandrare). Denna organisatoriska förändring blir gynnsam för individen som får ett 
samlat stöd och inte splittrat på olika enheter inom kommunen. För en förenklad samordning 
och optimal styrning på helheten föreslås att denna förändring inte bara görs inom 
tjänstemannaorganisationen utan även avseende ansvarsfördelning mellan nämnderna.  

Underlag för beslut: 

Tjänsteutlåtande 2022-11-23  

Catrin Josephson, socialchef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 

Socialchef 
Utbildningschef 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelse 

 
  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 8 (11)  

Sammanträdesdatum  

2023-02-09  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 13   Dnr: SN-2023/27 

Mottagande av revisionsrapport Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och 
utbildningsverksamhet  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden mottar revisionsrapporten Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och 
utbildningsverksamhet.  

Propositionsordning  

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

Sammanfattning av ärendet 
På kommunfullmäktiges uppdrag har den förtroendevalda revisionen genomfört en 
granskning av ekonomistyrningen inom grundskola, äldreomsorg och individ- och 
familjeomsorgen (IFO). Revisonen svarar jakande på frågorna om tillräcklig och 
ändamålsenlig ekonomistyrning inom socialnämnden.  

Underlag för beslut: 
Missiv revisionsrapport 2022-10-31 
Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och utbildningsverksamhet 

Catrin Josephson, socialchef, informerar.  

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Revisorerna 

 
  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 9 (11)  

Sammanträdesdatum  

2023-02-09  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 14   Dnr: SN-2023/29 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämnden 2022 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämndens 

verksamheter, inklusive de redaktionella ändringar som framkommer på sammanträdet. 

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

Propositionsordning  

Ordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut, inklusive de ändringar som framkommer 
på sammanträdet, är huvudförslag. Ordföranden ställer sedan förslaget mot avslag och 
finner att nämnden bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens bokslut 2022 redovisar ett överskott på 5,5 miljoner kronor. För 
verksamhetsberättelse och årsbokslut, liksom kvalitetsberättelse, se bilagor. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2023-02-01 
Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämnden 2022 

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

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna 
Ekonomichef 
 
  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 10 (11)  

Sammanträdesdatum  

2023-02-09  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 15   Dnr: SN-2023/30 

Verksamhetsplan för socialnämnden 2023  

Socialnämndens beslut 

1. Verksamhetsplanen för socialnämnden 2023 fastställs. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

Propositionsordning  

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

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har tilldelats medel för 2023 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & 
budget 2023. I verksamhetsplanen beskrivs uppsatta verksamhetsmål, förutsättningarna i 
budgeten, samt volymer. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2023-01-19 
Verksamhetsplan 2023 för socialnämnden 

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

 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  

Ekonomichef 

 
  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 11 (11)  

Sammanträdesdatum  

2023-02-09  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 

Anmälan av delegationsbeslut 

Följande delegationsbeslut är anmälda till nämnden:  

Ordförandebeslut: utredning enligt kap. 11 socialtjänstlagen 

Ordförandebeslut: förlängd utredningstid enligt kap. 11 2§ 2 socialtjänstlagen 

Förteckning över diarieförda delegationsbeslut 2022-12-08-2023-02-01 

 


