
 
 

 

  PROTOKOLL 1 (12)  

Sammanträdesdatum §§ 73-87 

2021-10-07  

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för protokoll 

Centralvägen 18  

741 75 Knivsta 

  Sista datum för överklagan 

2021-11-04  

 

Datum när anslaget sätts upp 

2021-10-14 

 Datum när anslaget tas ner 

2021-11-05  

 

 

  

 
  

Sammanträde med socialnämnden 

 
Tid: Tisdag den 7 oktober 2021, kl. 08:30-12.15 

Plats: Knivsta kommunhus, plan 3, Tilas  

Samtliga ledamöter och ersättare deltog på plats.  

 

Beslutande: Kerstin Eskhult (C), ordförande 

Britt-Louise Gunnar (S) 

Monica Lövgren (SD), 2:a vice ordförande 

Sten Arnekrans (M) 

Kjell-Arne Nilsson (KNU) 

Fredrik Rosenbecker (V) 

Lotta Wiström (L) 

 

Ersättare: Mats Johansson (S)  

Eva Okfors (M) 

 

Sekreterare: Stella Vallgårda, nämndsekreterare  

Övriga deltagare: Se nästa sida. Sammanträdet var slutet. 

 

Sammanträdet var slutet. 

 

Justering, se sista 

sidan för digitala 

underskrifter: 

Protokollet justeras med digital signatur den 12 oktober 2021 av: 

Kerstin Eskhult (C), ordförande 

Monica Lövgren (SD), justerare 

 

 

 



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 2 (12)  

Sammanträdesdatum  

2021-10-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Övriga deltagare  
 
Catrin Josephson, socialchef 

Ulrika Andersson, enhetschef bistånd §§ 73-78 

Ulrika Brugård, socialt ansvarig socionom  §§ 79-84 

Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef  §§ 79-87 

Emir Subasic, administrativ chef §§ 79-87 

Lisa Bouveng, områdeschef utförare  §§ 79-87 

Martin Lirén, områdeschef myndighet   

Ekaterina Widén, förvaltningsekonom §§ 85-87 

Åsa Craaford, enhetschef vuxenenheten § 79 
 
Susanne Ahlman, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 80-81  



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 3 (12)  

Sammanträdesdatum  

2021-10-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 73 

Justering 
 

Protokollet justeras digitalt den 12 oktober 2021 av ordföranden och Monica Lövgren (SD).   

Beslut §§ 75-78 justeras omedelbart, digitalt.  
 
 
§ 74 
 

Godkännande av dagordning 
 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Lotta Wiström (L) väcker ett ledamotsinitiativ (Ledamotsinitiativ angående att permanenta 
tjänsten som kulturombud på Estrids gård) som läggs till under punkten för övriga 
anmälningsärenden.  
 

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

  



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 4 (12)  

Sammanträdesdatum  

2021-10-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 75 
 

Sekretessärende, se separat protokoll  
 
§ 76 
 

Sekretessärende, se separat protokoll  
 
§ 77 
 

Sekretessärende, se separat protokoll  

 
§ 78 
 

Sekretessärende, se separat protokoll  

  



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 5 (12)  

Sammanträdesdatum  

2021-10-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 79 

 

Verksamhetsinformation från enheten för stöd och service 
 

- Åsa Crafoord informerar.  

 

§ 80 
 

Aktuellt från förvaltningen  

 

Nuläge coronapandemin socialnämndens verksamheter. 

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

Nuläge implementering trygghetsfrämjande uppsökande uppdraget. 

Lisa Bouveng, områdeschef utförare, informerar.  

Nuläge planering inför tillitsreformen inom hemtjänsten. 

Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef, informerar.  

Lex Maria gällande risk för vårdskada har anmälts till IVO. 

Susanne Ahlman, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar.  

Fokusgrupp rörande digitalisering. 

Catrin Josephson, socialchef, informerar.  

 

  



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 6 (12)  

Sammanträdesdatum  

2021-10-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 81   Dnr: SN-2021/226 

Hälso- och sjukvårdsavvikelser halvår 2021  

Socialnämndens beslut 
Att godkänna redovisningen av hälso- och sjukvårdsavvikelser för januari-juni 2021.  

Propositionsordning  
Ordföranden konstaterar att det utsända förslaget är huvudförslag, ställer det utsända 
förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Inom läkemedelshanteringen minskade uteblivna doser med hjälp av övergång från manuell 
signering på papper till digitalt signeringsverktyg. En tydlig utvärdering kan göras vid 
årsskiftet. 
 
Registrering av fallavvikelser ökade markant inom Estrids gård. Analysen anger att det beror 
på att fler brukare nu vistats på boendet jämfört med föregående år, att fler är rörligare samt 
att nya avvikelsesystemet medger bättre användarvänlighet gällande registreringen. Fyra 
brukare ådrog sig höftfraktur men kunde mobiliseras och brukarna återfick gångförmågan. 
 
En avvikelse gällande lugnande läkemedel och fallhändelse ledde till utredning om anmälan 
enligt Lex Maria 
 
Fortsatta utvecklingsområden är desamma enligt patientsäkerhetsberättelsens mål och 
strategier.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-13  
Rapport Hälso- och sjukvårdsavvikelser halvår 2021 

Susanne Ahlman, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Verksamhetschef för hälso- och sjukvård 
MAS 
MAR 
Enhetschefer inom Hemvård 
Enhetschef Estrids gård 
Områdeschef utförare 
Kvalitetschef 
 
  



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 7 (12)  

Sammanträdesdatum  

2021-10-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 82   Dnr: SN-2021/174 

Motion 2021:03 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) – Inför valfrihet i 
äldreomsorgen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till 
kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avslår motion 2021:03 om att införa valfrihet inom äldreomsorgen. 
 

Reservation 
Lotta Wiström (L) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, se protokollsbilaga 1). 

Yrkande 
Lotta Wiström (L) yrkar bifall på egen motion samt avslag på utsänt förslag till beslut  

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

Propositionsordning  
Ordföranden ställer det utsända förslaget och Lotta Wiströms yrkande mot avslag var för 
sig och finner att nämnden bifaller det utsända förslaget.  

Monica Lövgren (SD) avstår från att delta i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Motion 2021:03 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) -Inför valfrihet i 
äldreomsorgen (KS-2021/460) anmäldes på fullmäktige 9 juni. Motionen har lämnats till 
socialnämnden för yttrande.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-07 
Förslag till Yttrande: Yttrande från socialnämnden gällande motion 2021:3 ”Inför valfrihet i 
äldreomsorgen” (KS-2021/460) 
Motionen 2021:3 ”Inför valfrihet i äldreomsorgen” (KS-2021/460) 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Socialchef 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar mötet en kort stund under ärendet.   



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 8 (12)  

Sammanträdesdatum  

2021-10-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 83   Dnr: SN-2021/221 
 

Redovisning av ej verkställda gynnade beslut kvartal två 2021 

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 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 kapitlet 6 f-h 
§§ SoL samt 28 h § LSS. 

2. Socialnämnden överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige samt till kommun-
revisorer. 

Propositionsordning  
Ordföranden konstaterar att det utsända förslaget är huvudförslag, ställer det utsända 
förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 

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. 

Rapporten ska innehålla tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller, skälen 

för dröjsmålet, samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Det skall 

också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor 

respektive män. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-15 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal två 2021 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige  
Revisorer  

Socialchef  
Områdeschef myndighet  
Områdeschef utförare  
Enhetschefer inom vård- och omsorgskontoret  
  



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 9 (12)  

Sammanträdesdatum  

2021-10-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 84   Dnr: SN-2021/228 
 

Kvalitetsredovisning av avvikelser, lex Sarah samt synpunkter och klagomål – Delår 
2021  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner kvalitetsredovisningen av sociala avvikelser, lex Sarah samt 
synpunkter och klagomål för delår 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden konstaterar att det utsända förslaget är huvudförslag, ställer det utsända 
förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Två gånger per år redovisas sammanställning av avvikelser, lex Sarah samt synpunkter och 
klagomål i en kvalitetsredovisning till socialnämnden. Aktuellt ärende gäller perioden första 
januari till sista juni 2021.  
 
Analys av halvårsredovisningen visar att det finns behov av ett kontinuerligt arbete med 
implementering av rutiner och arbetsmetoder. Det finns anledning att fortsätta genomföra de 
åtgärder som årssammanställningen för 2020 visade på inom områdena som rör 
dokumentation, handläggning, rättssäkerhet, bilkörning i tjänsten, utebliven insats, samt 
omsorg och personlig omvårdnad.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-15 
Kvalitetsredovisning av avvikelser, lex Sarah samt synpunkter och klagomål – Delår januari – 
juni 2021 
 
Ulrika Brugård, socialt ansvarig socionom, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Socialchef  
Kvalitets- och utvecklingschef  
Områdeschef utförare  
Områdeschef myndighet  
Enhetschefer inom VOK 
  



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 10 (12)  

Sammanträdesdatum  

2021-10-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 85   Dnr: SN-2021/5 

Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut 2021  

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut.  
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorerna för 

kännedom 

Propositionsordning  
Ordföranden konstaterar att det utsända förslaget är huvudförslag, ställer det utsända 
förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har i uppdrag att genomföra ett delårsbokslut och ta fram en årsprognos 
samt följa upp kommunfullmäktiges övergripande inriktning, uppdrag och mål per augusti 
2021. Per sista augusti är budgetavvikelsen för socialnämndens verksamheter ett överskott 
på 8,7 miljoner kronor och årsprognosen visar på ett överskott på 3 miljoner kronor. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för socialnämnden 
Bilaga 1 Uppföljningsmall lathund 
Anpassad ekonomisk uppföljning delår 2021 
Anpassad ekonomisk uppföljning prognos helår 2021 
 
Catrin Josephson, socialchef, Lovisa Bouveng, områdeschef utförare, och Ekaterina Widén, 
förvaltningsekonom, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
Revisorerna 
 
  



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 11 (12)  

Sammanträdesdatum  

2021-10-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 86 

Anmälan av delegationsbeslut - Socialnämndens beslut 
 
Socialnämndens beslut  
Följande delegationsbeslut är anmälda till socialnämnden: 
 
- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2021-08-26 – 2021-09-30 

- Protokoll från socialnämndens individutskott 2021-09-23. 

- Delegationslista ur Viva, individ- och familjeomsorgen 2021-08-01–2021-09-30 

  



Socialnämnden PROTOKOLL 12 (12) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-07 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 87

Övriga anmälningsärenden 

Socialnämndens beslut  
Ledamotsinitiativ från Lotta Wiström (L) angående att permanenta tjänsten som 
kulturombud på Estrids gård är anmält till socialnämnden (se protokollsbilaga 2).  



Reservation  SN-2021/174 

Vi reserverar oss mot att Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen lämnar följande förslag 

till beslut till 

kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige avslår motion 2021:03 om att införa valfrihet inom äldreomsorgen. 

I sitt svar från ordförande och 5p-majoritetenger man genom antaganden och gissningar en 

negativ bild av valfrihetssystemet LOV. 

Man pratar också om brukare (dvs äldre) som flyttar till Knivsta som en ”kostnad” Vi 

liberaler anser att alla medborgare som så önskar är välkomna att flytta till Knivsta oavsett 

ålder eller vårdbehov. Vi kan inte diskriminera vissa grupper, i det här fallet våra årsrika. 

Som vi skriver i motionen har kommuner som infört LOV själva blivit mer medvetna om sina 

kostnader mot innan införandet och har genom det blivit mer kostnadseffektiva vilket bara 

kan ses som positivt. Utredningar som gjorts visar även att brukare i hög grad 

uppskattar möjlighet att själv välja utförare av de tjänster som beviljats och socialstyrelsen 

uppföljning visar att LOV har haft störst utveckling inom äldreomsorgen där 9 av 10 gör ett 

aktivt val. 

Vidare är det anmärkningsvärt att man i svaret försöker göra sken av att kvalitén skulle vara 

sämre i privata utförares äldreomsorg. De utvärderingar som görs visar att privata boenden är 

lika bra eller bättre än de i egenregi i Sverige. Som exempel har privata utförare har bättre 

utfall på kvalitetsmått som mäter det arbete som utförs i verksamheten (processmått) – 

exempelvis om det finns en aktuell genomförandeplan eller genomförda 

läkemedelsgenomgångar 

Enligt Socialstyrelsens enhetsundersökning är kvaliteten hos privat drivna äldreboenden högre 

än kommunala på 18 av 20 jämförbara kvalitetsparametrar.98 

Bemanningen på svenska äldreboenden är hög i ett internationellt 

perspektiv.100 Bemanningen av sjuksköterskor är ungefär 13 procent högre i privat drivna 

äldreboenden jämfört med kommunala. Bemanningen av omsorgspersonal är 6 procent lägre i 

privata boenden.101 En studie visar att det finns ett litet samband mellan personaltäthet och 

hur nöjda äldre är med sitt äldreboende, men personaltätheten verkar inte påverka andra 

kvalitetsmått. Däremot kan låg personalomsättning och hög andel personal med relevant 

utbildning direkt kopplas till högre kvalitet. Det går alltså inte att dra slutsatsen att 

bemanningen ensamt är avgörande för om kvaliteten är bra.102 

Protokollsbilaga 1

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
ea

cd
36

cc
-a

ff
8-

45
9f

-9
0e

2-
92

c6
b6

98
f5

7e



Jämförelser mellan privata och offentliga äldreboenden i Sverige:103 

* = Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.

** = Den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen. Rutinen omfattar alla personer

vid enheten.

Källa Socialstyrelsen 

Att vi genom att införa LOV vill satsa på en förhöjd kvalitét och nöjdhet hos våra brukare är 

en självklarhet! 

Med det sagt kommer vi att fortsätta driva frågan om valfrihet och rätten att välja sitt 

omsorgsboende i Knivsta. 

Lotta Wiström (L) ledamot i Socialnämnden 
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https://www.vardforetagarna.se/vardfakta/aldreomsorg/#kalla-103


Ledamotsinitiativ angående att permanenta tjänsten som kulturombud på Estrids gård. 

Liberalerna föreslår nämnden: 

Att permanenta tjänsten som kulturombud vid vårt äldreboende på Estrids gård. 

Sammanfattning: 

Liberalerna i Knivsta vill säkerställa att tjänsten som kulturombud blir kvar vid vårt äldreboende i 

egenregi efter årsskiftet. Att det är otroligt viktigt med en meningsfull vardag för våra äldre råder det 

ingen tvivel om. Ordinarie personal i verksamheten har inte tiden att sköta detta ”på sidan om” sina 

övriga dagliga sysslor. Hälsan är starkt kopplad till en meningsfull och trivsam vardagsmiljö med ett 

bra utbud av olika aktiviteter för våra äldre och vi anser att det vore mycket olyckligt att återigen ta 

bort tjänsten kulturombud efter nyår. Det behövs en kontinuitet i verksamheten där vi säkerställer 

att kulturombudet finns kvar. Kulturombudet har tidigare varit mycket uppskattat och är så igen. Inte 

minst nu under pandemin och i efterdyningarna av densamme har detta varit viktigt. 

2021-10-04 

Lotta Wiström Ledamot i Socialnämnden (L) 

Protokollsbilaga 2 
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