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ANSLAG/BEVIS 
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Datum när anslaget sätts upp 
2020-12-23 

 Datum när anslaget tas ner 
2021-01-14 

 

 

 
  

Sammanträde med socialnämnden 
 
Tid: Torsdag den 17 december 2020, kl. 08:30-11:00.  
Plats: Distanssammanträde, mötessal i Kommunhuset är Tilassalen. 

Samtliga ledamöter och ersättare deltar på distans. 
Beslutande: Kerstin Eskhult (C), ordförande 

Britt-Louise Gunnar (S), 1:a vice ordförande 
Monica Lövgren (SD), 2:a vice ordförande 
Sten Arnekrans (M) 
Fredrik Rosenbecker (V) 
Lotta Wiström (L) 
Kjell-Arne Nilsson (KNU) 
 

Ersättare: Synnöve Adell (KD) 
Eva Okfors (M) 
 

Sekreterare: Josefin Lindström, nämndsekreterare §§ 110–123 
Övriga deltagare: Catrin Josephson, socialchef 

Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef 
Lisa Bouveng, områdeschef utförare 
Martin Lirén, områdeschef myndighet 
Emir Subasic, administrativ chef 
Ekaterina Widén, förvaltningsekonom 
Ulrika Brugård, socialt ansvarig samordnare §§ 112–113 
Karin Allard, verksamhetscontroller §§ 117–119 
 

Justering, se sista 
sidan för digitala 
underskrifter 

Protokollet justeras digitalt: 
Kerstin Eskhult (C), ordförande 
Monica Lövgren (SD), justerare 



 
 

 
  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 2 (15)  
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 110 
 

Justering 

Socialnämndens beslut 
Protokollet justeras digitalt av ordföranden och Monica Lövgren (SD) senast den 21 
december 2020. 
 
 
§ 111 
 

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 
Dagordningen godkänns med följande ändringar: 
 
- Deltagande i ledarskapsprogram om omställningen till nära vård läggs till sist på 

dagordningen. 
 
 
§ 112 
 

Informationsärenden 

Coronaläget 
Catrin Josephson, socialchef, Lisa Bouveng, områdeschef utförare, och Marja Hedin, 
kvalitets- och utvecklingschef, informerar. 

Program för integration 
Catrin Josephson, socialchef, informerar. 

Röda korsets ansökan om startbidrag 
Catrin Josephson, socialchef, informerar. 

Samverkan skola/socialtjänst/polis 
Martin Lirén, områdeschef myndighet, informerar. 

Knivsta kommuns svar på IVO-tillsyn med anledning av utbrottet av Covid-19 
Ulrika Brugård, socialt ansvarig samordnare, informerar. 

Besök av enhetschefer på socialnämndens sammanträden 2021 
Catrin Josephson, socialchef, informerar. 
  



 
 

 
  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 3 (15)  
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 113   Dnr: SN-2020/327 
 

Ej verkställda gynnande beslut kvartal tre 2020 

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 årets tredje rapporteringsperiod, avslutad 31 oktober 
2020, 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 rapporteringen av ej verkställda gynnande beslut för kvartal 
tre 2020 till kommunfullmäktige samt till kommunrevisorer. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) ska socialnämnden kvartalsvis rapportera de gynnande beslut om bistånd som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), och överlämna sammanställning till kommunfullmäktige samt till kommunrevisionen. I 
föreliggande handlingar finns en sammanställning över ej verkställda beslut, vilken typ av 
insats beslutet avser och skälen till att beslutet inte har verkställts, eller skäl till avbrott i 
verkställighet. 
 
Rapporten för tredje kvartalet 2020 handlar om ej verkställda gynnande beslut som under 
årets tredje rapporteringsperiod, avslutad 31 oktober 2020, inte verkställts inom tre månader 
från beslut eller där avbrott i verkställighet pågått mer än tre månader. Utifrån pandemin har 
antalet ej verkställda beslut ökat och avbrott i verkställighet har ökat markant. Totalt har 
trettio (30) beslut rapporterats, varav två (2) återrapporterades: ett gällande äldreomsorg, 
och ett inom omsorg om personer med funktionsnedsättning, LSS. Tjugo (20) insatser inom 
äldreomsorgen har haft avbrott mer än tre månader, dagverksamhet och hemtjänst.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-24 
Rapport 2020-11-25 
 
Ulrika Brugård, socialt ansvarig samordnare, informerar. 
 
Socialnämnden korrigerar första beslutsmeningen på sammanträdet så att beslutet avser 
årets tredje rapporteringsperiod istället för den andra perioden. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige  
Revisorer  



 
 

 
  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 4 (15)  
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Områdeschef myndighet  
Områdeschef utförare  
Socialchef 
 
 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet i cirka tio minuter.  



 
 

 
  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 5 (15)  
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 114   Dnr: SN-2020/263 
 

Svar på ledamotsinitiativ från Monica Lövgren (SD) om att periodplanera arbetstiden 
inom äldreomsorgen och hemtjänsten  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden anser ledamotsinitiativet besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har fått ett ledamotsinitiativ från Monica Lövgren (SD) vid socialnämndens 
sammanträde den 1 oktober, med uppdrag till förvaltningen att undersöka möjligheten till att 
införa periodplanerad arbetstid i äldreomsorgen och hemtjänsten. 
 
Val av arbetstidsmodell är en arbetsgivarfråga. Förvaltningen beskriver i tjänsteutlåtandet 
varför det i dagsläget inte är aktuellt att införa den föreslagna modellen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-25 
Ledamotsinitiativ från Monica Lövgren (SD) om att periodplanera arbetstiden inom 
äldreomsorgen och hemtjänsten 
 
Lisa Bouveng, områdeschef utförare, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 6 (15)  
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 115   Dnr: SN-2020/354 
 

Ersättning 2021 utförare LOV hemtjänst 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att höja ersättningen till utförare av LOV till 463 kr/timme tätort 
och 504 kr/timme landsbygd till privata utförare samt 448 kr/timme tätort och 489 kr/timme 
landsbygd till egenregin. Höjningen motsvarar 2,5% och ska gälla från 1 januari 2021.  
 
2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram en beställnings- och 
uppföljningsmodell för delegerad hemsjukvård i LOV hemtjänst att redovisas vid 
socialnämndens sammanträde 27 maj 2021.  
 
3. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra en bred genomlysning av 
ersättningsmodellen för LOV hemtjänst. Resultatet ska redovisas vid socialnämndens 
sammanträde 27 maj 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har tillämpat valfrihetssystem inom hemtjänsten för service och omvårdnad 
sedan 2011. Ersättningen till utförare för LOV hemtjänst har justerats årligen fram till 2018 
men har varit oförändrad sedan dess. Utifrån kostnadsökningar enligt OPI och 
äldreomsorgssatsningen som ska komma samtliga utförare till godo är det motiverat att höja 
ersättningsnivån.  
 
De delegerade hemsjukvårdsinsatserna har ökat de senaste åren. Dagens modell gör det 
svårt att styra och följa kostnaderna för insatsen och en ny modell bör tas fram för bättre 
kostnadskontroll av dessa insatser.  
 
Kostnaderna för LOV hemtjänst i Knivsta är relativt höga och ständigt arbete behöver fortgå 
för att minska kostnaderna. En bredare genomlysning där hänsyn tas till samtliga parametrar 
som påverkar hemtjänstens kostnader bör genomföras. Genomlysningen kan innebära att 
ersättningsmodellen och ersättningsnivåerna till utförare av LOV hemtjänst kan komma att 
förändras.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-30 
 
Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef, informerar. 
 
Socialnämnden ändrar den första beslutsmeningen på sammanträdet så att den lyder: 
”Socialnämnden beslutar att höja ersättningen till utförare av LOV till 463 kr/timme tätort och 
504 kr/timme landsbygd till privata utförare samt 448 kr/timme tätort och 489 kr/timme 
landsbygd till egenregin. Höjningen motsvarar 2,5% och ska gälla från 1 januari 2021.” 



 
 

 
  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 7 (15)  
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialchef 
Kvalitets- och utvecklingschef 
Områdeschef utförare 
Chef system och administration 
Chef Enheten för hemvård 
Attendo Knivsta 
Svensk Kvalitetsvård AB 
Avgiftshandläggare 
MAR 
MAS 
SAS 
 
  



 
 

 
  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 8 (15)  
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 116   Dnr: SN-2020/359 
 

Gallringsplan för handlingar som är av tillfällig och ringa betydelse 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att handlingar som redovisas i gallringsplan över handlingar av 
tillfällig och ringa betydelse får gallras vid inaktualitet av myndigheter inom Knivsta kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Huvudregeln är att allmänna handlingar ska bevaras. För att handlingar av tillfällig och ringa 
betydelse ska kunna gallras krävs att det fattas ett särskilt beslut om det. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-27 
 
Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Registraturen 
Samtliga chefer vård- och omsorgskontoret 
 
  



 
 

 
  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 9 (15)  
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 117   Dnr: SN-2020/112 
 

Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden, redovisade för socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner uppföljningen och rapportens åtgärdspunkter och 
utvecklingsområden av kommunövergripande kontrollområden i nämndens intern 
kontrollplan. 
 
2. Utförd kontroll av de fem övergripande kontrollområdena i intern kontrollplanen för 
socialnämndens verksamheter 2020 är tillräcklig.  
 
Sammanfattning  
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelsen se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  
 
Under 2020 identifierades fem kommunövergripande interna kontroller som genomförts för 
samtliga nämnder/styrelser med separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, 
upphandling/inköp, bisysslor, ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut. 
 
I uppföljningen av de kommunövergripande kontrollområdena framkom utvecklingsområden 
och åtgärdspunkter, vilka redovisas i rapporten Uppföljning av kommunövergripande 
kontrollområden, redovisade för Socialnämnden (SN-2020/112). 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Rapport 
 
Karin Allard, verksamhetscontroller, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
 
 
  



 
 

 
  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 10 (15)  
Sammanträdesdatum  
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§ 118   Dnr: SN-2020/353 
 

Uppföljning av rättssäkerheten inom myndighetsutövningen mot barn och unga 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att vård- och omsorgskontoret ska arbeta med de åtgärdspunkter 
och utvecklingsområden som presenteras i rapporten Uppföljning av rättssäkerheten inom 
myndighetsutövningen mot barn och unga SN-2020/353. 
 
2. Verksamheten återkommer med en rapport om arbetet med åtgärdspunkterna den 27 maj 
2021. 

Yrkanden 
Sten Arnekrans (M) tilläggsyrkar, med instämmande av Lotta Wiström (L), att verksamheten 
återkommer med en rapport om arbetet med åtgärdspunkterna den 27 maj 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för denna uppföljning har ett antal utvecklingsområden och åtgärdspunkter 
identifierats, vilka socialnämndens verksamhet enheten för Barn och unga behöver arbeta 
med. Dessa utvecklingsområden och åtgärdspunkter handlar framförallt om formaliakrav vid 
omedelbara omhändertaganden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU), samt vid omedelbara skyddsbedömningar enligt socialtjänstlagen, utredningstider och 
enhetens arbete med egenkontroller.  

Underlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-30 
Rapport 
 
Karin Allard, verksamhetscontroller, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
  



 
 

 
  Socialnämnden 
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Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 119   Dnr: SN-2020/364 
 

Intern kontrollplan för socialnämnden 2021  

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden antar den interna kontrollplanen för nämndens verksamheter för 2021. 
 
2. Den interna kontrollplanen anmäls till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Fem kommunövergripande interna kontroller genomförs för alla nämnder/styrelser med 
separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, upphandling/inköp, bisysslor, 
ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut.  
 
De nämndspecifika kontrollområdena som föreslås för 2021 är Rättssäkerhet inom IFO barn 
och unga och Utskrivningsprocessen inom vård- och omsorgskontoret.  
 
I nämndens interna kontrollplan för 2021 finns också en planering för 
verksamhetsuppföljningar.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-12-09 
Intern kontrollplan för socialnämnden 2021 – förslag 2020-12-09 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialchef 
Verksamhetscontroller 
 
  



 
 

 
  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 12 (15)  
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 120   Dnr: SN-2020/4 
 

Ekonomisk uppföljning per sista oktober för socialnämnden 2020  

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista oktober 2020. 
 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens prognos per sista oktober visar på ett överskott på 7,5 miljoner kronor. 
Förändringen i prognosen beror till stor del på en ny information från socialstyrelsen kring 
ersättning för återsök för ökade kostnader i samband med covid 19. Verksamheter som går 
med underskott är Nämnd- och styrelseverksamhet, LOV - hemtjänst och delegerad HSL och 
flyktingmottagande. De övriga verksamheterna går med överskott.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-25 
Ekonomisk uppföljning per oktober 
 
Catrin Josephson, socialchef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 

 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet i cirka sju minuter.  



 
 

 
  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 13 (15)  
Sammanträdesdatum  
2020-12-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 121   Dnr: SN-2020/356 
 

Verksamhetsplan för socialnämnden 2021 

Socialnämndens beslut  
1. Verksamhetsplanen för socialnämnden 2021 fastställs.  
 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  
 
3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela 1 493 000 kr från verksamhet 
Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt till verksamhet Flykting. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har tilldelats medel för 2021 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & 
budget 2021. Socialnämnden föreslår en omfördelning av medel mellan block 5 till block 6 för 
att täcka de fasta kostnaderna i block 6.   

Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-26 
Bilaga 1 Uppföljningsmallen 2021 
Verksamhetsplan 2021 för socialnämnden 
 
Catrin Josephson, socialchef, Lisa Bouveng, områdeschef utförare, och Ekaterina Widén, 
förvaltningsekonom, informerar. 
 
I indikatorn ”Kontinuiteten inom hemtjänsten ska inte överstiga 15 %” tas procenttecknet bort 
på sammanträdet. 
 
Socialnämnden ändrar på sammanträdet formuleringen i indikatorn ”Brukartiden i förhållande 
till total arbetstid inom hemtjänst i egen regi ska vara god och inte understiga 70 %” till: 
”Brukartiden i förhållande till total arbetstid inom hemtjänst i egen regi ska inte understiga 70 
%.” 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef 
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§ 122 
 

Anmälan av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 
Följande delegationsbeslut är anmälda till socialnämnden: 
 
- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2020-10-29–2020-12-09. 
- Protokoll från socialnämndens individutskott 2020-11-26. 
- Delegationslista ur Siebel; beviljade insatser SoL, LSS, färdtjänst 2020-11-01–2020-11-

30. 
- Delegationslista ur Procapita; IFO-beslut 2020-11-01– 2020-11-30. 
 
  



 
 

 
  Socialnämnden 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 123   Dnr: SN-2020/390 
 

Deltagande i ledarskapsprogram om omställningen till nära vård 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämndens presidium får delta i SKR:s utbildning om nära vård. 
 
2. För utbildningstillfällena utgår arvode till presidiet vid deltagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kerstin Eskhult (C) informerar om att socialnämndens presidium har fått en inbjudan att delta 
i Sveriges kommuners och regioners (SKR) utbildning om nära vård under 2021. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialnämndens presidium 
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