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Sammanträde med Socialnämnden, omedelbart justerat beslut § 5 

Tid: 

Plats: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Sekreterare: 
Övriga deltagare: 

Justering, se sista 
sidan för digitala 
underskrifter: 

Torsdag den 10 februari 2022, kl. 08:45-11.30 

Knivsta kommunhus, plan 3, Kvallsta   

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

Eva Okfors (M) 
Mats Johansson (S) 

Monica Lövgren deltog på distans. Övriga ledamöter och ersättare 
deltog på plats.  

Stella Vallgårda, nämndsekreterare 
Se nästa sida.  

Sammanträdet var slutet. 

Protokollet justeras omedelbart med digital signatur av: Kerstin 
Eskhult (C) ordförande och Monica Lövgren (SD), justerare. 
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Övriga deltagare  

 
Catrin Josephson, socialchef 
Martin Lirén, områdeschef myndighet 
Marja Hedin, områdeschef kvalitet  
Lisa Bouveng, områdeschef utförare 
Emir Subasic, administrativ chef  
Ekaterina Widén, förvaltningsekonom 
Isak Bergdahl, kommunjurist § 5  
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§ 5   Dnr: SN-2022/14 

Yttrande till förvaltningsrätten med anledning av överklagande av socialnämndens 
beslut, § 123 och § 124 2021-12-16 (mål nr 124-22)  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner förslaget till yttrande. 

2. Beslutet justeras omedelbart 

Avstår från att delta i beslutet 

Lotta Wiström (L) Monica Lövgren (SD) och Kjell-Arne Knutsson (KNU) avstår från att delta i 
beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Det är två av socialnämndens beslut från den 16 december 2021 som har överklagats enligt 
ordningen för laglighetsprövning, § 123 (Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: 
Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt andrahandskontrakt) och § 124 (Nytt 20-årigt 
hyresavtal med Rikshem Samfast Knivsta AB). 

I yttrandet föreslår förvaltningen att nämnden ska motsätta sig bifall till överklagandena.  

Beträffande överklagandena av beslut § 123 görs invändningen med grund i att det inte är 
olagligt för nämnden att fatta beslut om att ingå avtal om rumsbeskrivningar och 
projektgenomförande med Rikshem och att ingå hyresavtal för evakueringslokaler med 
Vardaga. 

I fråga om överklagandena av beslut § 124 föreslås nämnden invända att frågan om att ingå 
nytt hyresavtal med Rikshem avgörs av kommunstyrelsen och att socialnämndens beslut 
enbart är rent förberedande och därmed inte överklagbart. 

Underlag för beslut: 
Förslag till yttrande till förvaltningsrätten, daterad 2021-01-27. 
1. Förvaltningsrättens föreläggande. 
2. Tjänsteskrivelse 2022-01-27  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
 
 


