
 
 

 

Socialnämnden  PROTOKOLL 1 (8)  

Sammanträdesdatum  

2022-11-17 §§ 72 - 78 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-12-17 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-11-26 Datum när anslaget tas ner 2022-12-18 

 

 

  

Sammanträde med Socialnämnden 

 

Tid: Torsdag den 17 november 2022, kl. 08:45- 

Plats: Kvallsta, Knivsta kommunhus.  

Beslutande: Kerstin  Eskhult (C)  

Britt-Louise  Gunnar (S)  

Kjell-Arne  Nilsson (KNU)  

Sten  Arnekrans (M)  

Fredrik  Rosenbecker (V)  

Lotta  Wiström (L)  

Synnöve  Adell (KD) ersätter Monica  Lövgren (SD) §§ 72-78 

 

Ersättare: Mats  Johansson (S) 

Eva  Okfors (M)  

Övriga deltagare: Se nästa sida 

Mötessekreterare Stella Vallgårda 

Justering, se sista 

sida för digital 

underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur 2022-11-24 av: Kerstin 

Eskhult (C), ordförande, och Lotta Wiström (L), justerare.  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 2 (8)  

Sammanträdesdatum  

2022-11-17  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare:  

Catrin Josephson, socialchef 

Lisa Bouveng, områdeschef myndighet 

Mona Lagvik, områdeschef utförare §§ 75-78 

Emir Subasic, administrativ chef §§ 75-78 

Helena Hammarström, verksamhetsutvecklare §§ 75-76 

Oscar Hahne §§ 75-78  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 3 (8)  

Sammanträdesdatum  

2022-11-17  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 72 

Justering 

Protokollet justeras med digital signatur 2022-11-24 av Kerstin Eskhult (C), ordförande, och 
Lotta Wiström (L), justerare. 

 
§ 73 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns utan ändringar.  

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

 

  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 4 (8)  

Sammanträdesdatum  

2022-11-17  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 74    
 
Sekretessbelagt ärende, se separat protokoll.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 5 (8)  

Sammanträdesdatum  

2022-11-17  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 75   
 
Aktuellt från förvaltningen 

a) Medarbetarförändringar 

Catrin Josephson, socialchef, informerar.  

b) Nuläge barn och unga– uppföljning IVO 

Catrin Josephson, socialchef, informerar. 

c) Pågående IVO-tillsyn Estrids gård 

Catrin Josephson, socialchef, informerar. 

d) Pågående IVO-utredning försenad verkställighet 

Catrin Josephson, socialchef, och Lisa Bouveng, områdeschef myndighet, informerar.   



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 6 (8)  

Sammanträdesdatum  

2022-11-17  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 76   Dnr: SN-2022/216 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 3, 2022 

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 
terdje 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 förslaget mot avslag och konstaterar att nämnden bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige samt till kommunrevisionen 
sammanställning på beslut som rapporterats som ej verkställda till inspektionen för 
vård och omsorg.  
 

Under tredje kvartalet 2022 har totalt två beslut rapporterats som ej verkställda inom 
tre månader. Båda besluten gäller LSS, funktionshinderomsorg. Besluten gäller två 
män, varav båda är barn. I det ena ärendet avvaktar vårdnadshavare verkställighet 
efter att den första utsedda ledsagaren tackade nej till uppdraget innan verkställighet. 
I det andra ärendet skedde en fördröjning på grund av att beställningen innehöll 
felaktiga uppgifter. Vårdnadshavare tackade därefter nej till den första 
kontaktpersonen och ny kontaktperson är utsedd, samt första träff är inplanerad. 
 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-10-25 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal tre 2022 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
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PROTOKOLL 7 (8)  

Sammanträdesdatum  

2022-11-17  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 77   Dnr: SN-2022/217 

Reviderade avtalsvillkor inom hemtjänsten  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar Förfrågningsunderlag inom lagen om valfrihetssystem (LOV) för 
utförandet av hemtjänst som reviderade avtalsvillkor för hemtjänsten från och med år 2023.  

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

Propositionsordning 

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

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden beslutade 2021-03-25 (SN-2021/84 § 23) att införa tillitsbaserad styrning 
inom hemtjänsten. Som en följd av detta behöver avtalsvillkoren (förfrågningsunderlaget) för 
kommunens hemtjänst förändras. Förändringarna rör främst ändringar i ersättningsmodell 
från utförd till biståndsbedömd tid. Även andra förändringar som minskar på administrationen 
och främjar ett kvalitativt utförande av hemtjänsten, såsom t ex borttagen möjlighet att välja 
geografisk zon av kommunen samt infört krav på att arbeta utifrån IBIC (individens behov i 
centrum).  

Underlag för beslut: 
Tillitsreform inom hemtjänsten 
Förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för utförande av hemtjänst 
Förslag modell tillitsbaserad styrning i hemtjänsten 2021-05-05 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialchef 
Områdeschef utförare 
Områdeschef myndighet 
Attendo 
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PROTOKOLL 8 (8)  

Sammanträdesdatum  

2022-11-17  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 78 

Anmälan av delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar  

Följande delegationsbeslut är anmälda till nämnden: 

- Delegationsrapport från Viva 2022-Individ - och familjeomsorgen 2022- 09-01 - 2022-
09-30 

- Protokoll från socialnämndens individutskott 2022-10-13, 2022-11-03, 2022-11-08 

 


