
 
 

 

Socialnämnden  PROTOKOLL 1 (7)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-01 §§ 49-56  

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-10-01 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-09-10 Datum när anslaget tas ner 2022-10-02 

 

 
  

Sammanträde med socialnämnden  

Tid: Torsdag den 1 september 2022, kl. 08:45 – 11.30  

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) §§ 52-56 
Mats Johansson (S)  
 
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 8 september 2022 av: 
Kerstin Eskhult (C) ordförande och Monika Lövgren (SD), justerare. 
 
 
 



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 2 (7)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare  
 
Catrin Josephson, socialchef 
Emir Subasic, administrativ chef §§ 52-56 
Mona Lagvik, områdeschef kvalitet och utveckling §§ 52-56 
Tommy Nyberg, tf. områdeschef myndighet  
 
  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 3 (7)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 49 

Justering 

Protokollet justeras med digital signatur den 8 september 2022 av Kerstin Eskhult (C) 
ordförande och Monika Lövgren (SD), justerare. 

 

§ 50 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns utan ändringar.  

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

 

§ 51 

Sekretessärende, se separat protokoll 

  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 4 (7)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 

Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorgen 

Mona Lagvik, områdeschef kvalitet och utveckling, och Catrin Josephson, socialchef, 
informerar.  
 

§ 53 

Aktuellt från förvaltningen 

a) Sommaren inom socialnämndens verksamheter 
Catrin Josephson, socialchef, informerar.  
 

b) Nuläge ombyggnation/evakuering av Estrids och Vilhelms gård 
Mona Lagvik, områdeschef kvalitet och utveckling, informerar. 
 

c) Nuläge inom barn och unga 
Tommy Nyberg, tf. områdeschef myndighet, informerar. 
 

d) Lex Sarah avseende sekretess 
Tommy Nyberg, tf. områdeschef myndighet, informerar. 
 

e) IVO-förfrågan särskild avgift ej verkställt beslut 
Tommy Nyberg, tf. områdeschef myndighet, informerar.  

 
f) Knivsta bryr sig  

Catrin Josephson, socialchef, informerar.   



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 5 (7)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 54    

Svar på motion 2022:10 från Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Per 
Lindström (KD) - Luftkonditionering på äldreboenden 

Socialnämnden beslutar  

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Yrkanden 

Britt-Louise Gunnar (S), Fredrik Rosenbecker (V), Sten Arnekrans (M) och Kerstin Eskhult 
(C) yrkar bifall till utsänt förslag till beslut.  

Propositionsordning  

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

Sammanfattning av ärendet 

I motionen från Kristdemokraterna Björn-Owe Björk, Gunnar Gidlund och Per Lindström 
föreslås att skyndsamt säkerställa tillgång till luftkonditionering på kommunens äldreboenden 
inför sommaren. Inomhusklimatet är säkerställt sedan 2019 genom en installation av en 
komfort/kylanläggning och bedöms fungera väl på både Vilhelms gård och Estrids gård. 
Installation av annan luftkonditionering/AC behöver därmed inte göras.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse 2022-08-23 

Motion 2022:10 

Catrin Josephson, socialchef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 6 (7)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 55   Dnr: SN-2022/107 

Riktlinje för hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde 

Socialnämnden beslutar  

Socialnämnden beslutar att förlänga nuvarande finansiering av gemensam kunskapsstyrning 
inom SKR till och med 2024. 

Propositionsordning 

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

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har förlängt sin rekommendation till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter till och med 2024. Beslutet innebär att gällande ordning 
förlängs med ett år från tidigare beslut till en kostnad av maximalt 1,95 krona per invånare. 

Underlag för beslut 

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 

Catrin Josephson, socialchef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Socialchef 

  



 
 

 

 Socialnämnden  
 

PROTOKOLL 7 (7)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 56 

Anmälan av delegationsbeslut  

Följande delegationsbeslut är anmälda till socialnämnden:  

- Utdrag från Viva 2022-05-01 – 2022-07-31  
- Förteckning över diarieförda delegationsbeslut 2022-06-02 - 2022-08-29 
- Protokoll från socialnämndens individutskotts sammanträde 2022-06-16, 2022-07-11 

samt 2022-08-18.  


