
PROTOKOLL 1 (17) 

Sammanträdesdatum §§ 88-106

2021-11-25 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för protokoll 

Centralvägen 18  

741 75 Knivsta 

Sista datum för överklagan 

2021-12-25 

Datum när anslaget sätts upp 

2021-12-04 

Datum när anslaget tas ner 

2021-12-26 

Sammanträde med socialnämnden 

Tid: 

Plats: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Sekreterare: 

Övriga deltagare: 

Justering, se sista 

sidan för digitala 

underskrifter: 

Torsdag den 25 oktober 2021, kl. 08:30 – 12.17 

Knivsta kommunhus, plan 3, Kvallsta   

Eva Okfors (M) deltog på distans, övriga ledamöter deltog på plats. 

Britt-Louise Gunnar (S), mötesordförande  

Sten Arnekrans (M) 

Kjell-Arne Nilsson (KNU) 

Fredrik Rosenbecker (V) 

Lotta Wiström (L) 

Eva Okfors (M) ersätter Kerstin Eskhult (C) §§ 88-106 

Synnöve Adell (KD) ersätter Monika Lövgren (SD) §§ 88-106 

Mats Johansson (S) 

Stella Vallgårda, nämndsekreterare 

Se nästa sida.  

Sammanträdet var slutet. 

Protokollet justeras med digital signatur den 2 december 2021 av: 

Britt-Louise Gunnar (S) mötesordförande,  

Kjell-Arne Nilsson (KNU), justerare 



Socialnämnden PROTOKOLL 2 (17) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-25 §§ 88 -

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Övriga deltagare  

Catrin Josephson, socialchef 

Ulrika Andersson, enhetschef bistånd §§ 88-95 

Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef  §§ 96-106 

Emir Subasic, administrativ chef §§ 96-106 

Lisa Bouveng, områdeschef utförare  §§ 96-106 

Martin Lirén, områdeschef myndighet   

Ekaterina Widén, förvaltningsekonom §§ 96-106 

Louise Rodhe, enhetschef socialpsykiatrin § 96  

Susanne Ahlman, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 97-100 

Karin Allard, verksamhetskontroller § 104 



Socialnämnden PROTOKOLL 3 (17) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-25 §§ 88 -

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 88

Justering 

Protokollet justeras digitalt 2 december 2021 av Britt-Louise Gunnar (S) 

mötesordförande och Kjell-Arne Nilsson (KNU), justerare.  

§ 89

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns utan ändringar. 

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



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 4 (17)  

Sammanträdesdatum  

2021-11-25 §§ 88 -  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 90 
 

Sekretessärende, se separat protokoll  
 
§ 91 
 

Sekretessärende, se separat protokoll  
 
§ 92 
 

Sekretessärende, se separat protokoll  
 
§ 93 
 

Sekretessärende, se separat protokoll  
 
§ 94 
 

Sekretessärende, se separat protokoll  
 
§ 95 
 

Sekretessärende, se separat protokoll  
 
  



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 5 (17)  

Sammanträdesdatum  

2021-11-25 §§ 88 -  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 96 

Verksamhetsinformation  

Louise Rodhe, enhetschef socialpsykiatrin, informerar.  

 

§ 97 

 Aktuellt från förvaltningen 

 

Nuläge Covid-19  

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

  

Cosmic Link 

Catrin Josephson, socialchef, informerar.  

 

Barnskyddsteamet 

Martin Lirén, områdeschef myndighet, informerar.  

 

Förbättra och utöka anhörigstöd  

Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef, och Catrin Josephson, socialchef, informerar.  

 

Patientsäkra biståndsbeslut 

Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef, informerar.  

 

Skolnärvaro  

Lisa Bouveng, områdeschef utförare, informerar.  

 

§ 98 

Nuläge mål- och budgetarbete 

Ekaterina Widén, förvaltningsekonom, och Catrin Josephson, socialchef, informerar.   



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 6 (17)  

Sammanträdesdatum  

2021-11-25 §§ 88 -  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 99   Dnr: SN-2021/4 

 

Ekonomisk uppföljning per sista oktober 2021  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista oktober 2021. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

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

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens prognos per sista oktober visar på ett överskott på 4,5 miljoner kronor, 
vilket är en förbättring med 1,5 miljoner jämfört med tidigare prognos. Förändringen beror på 
oförbrukade placeringsmedel samt förändringar i befintliga placeringar, där till exempel 
Försäkringskassan beslutat att stå för kostnaden.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2021-11-15 

Ekonomisk uppföljning för socialnämnden, oktober 2021 

 

Ekaterina Widén, förvaltningsekonom, och Catrin Josephson, socialchef, informerar. 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akten 

 

  



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 7 (17)  

Sammanträdesdatum  

2021-11-25 §§ 88 -  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 100   Dnr: SN-2021/266 
 

Riktlinjer för medicintekniska produkter  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner riktlinjen för medicintekniska produkter. 
 

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

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen för medicintekniska produkter har uppdateras. Förändringar jämfört med befintlig 
riktlinje:  

 Tyngdtäcken ingår inte i ansvar som basutrustning 

 Förtydliganden har gjorts gällande spårbarhet utifrån EU:s förordning 2017/745 om 

medicintekniska produkter och förordning SFS 2021:631 med kompletterande 

bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-01 
Riktlinje 
 
Susanne Ahlman, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Verksamhetschef för Hälso- och sjukvård 
MAS 
MAR 
Enhetschefer Hemvård 
Enhetschef Estrids gård 
Områdeschef utförare 
Kvalitetschef 
Verksamhetschef Vilhelms gård 
Verksamhetschef Dadelvägen och Lyckåsen 
Föreståndare S:t Maria 
 
 
  



Socialnämnden PROTOKOLL 8 (17) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-25 §§ 88 -

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 101

Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 

Socialnämndens beslut  
Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 återremitteras fram till den 16 
december 2021 då socialnämnden sammanträder på nytt.
Yrkanden 
Britt-Louise Gunnar (S) yrkar att revidering av socialnämndens delegationsordning ska 
återremitteras fram till den 16 december 2021 då socialnämnden sammanträder på nytt.

Propositionsordning  
Mötesordförande konstaterar att yrkandet är huvudförslag, ställer förslag mot avslag och 
finner att nämnden bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Behov av revidering av socialnämndens delegationsordning har uppstått på grund av 
förändringar inom organisationen inom socialnämndens verksamhetsområde.  

Bakgrund 
Socialnämndens nuvarande delegationsordning antogs 2020-11-12. Utifrån organisatoriska 
förändringar finns behov av revidering av delegationsordningen. Samtidigt har andra 
justeringar gjorts vad gäller kapitelindelningar och tillägg av kapitel. Mindre justeringar har 
gjorts språkligt samt gällande numreringar utifrån tillagda punkter och ändrade 
kapitelindelningar. Bilaga har lagts till med dokument om den kompletterande 
beslutanderätten, SN-2021/201. 
Delegationspunkter har flyttats eller lagts till även under annat kapitel exempelvis utifrån 
organisatoriska förändringar eller behov av förtydligande. 
Delegationsnivåer har i vissa fall flyttats upp eller ner en nivå, till exempel från enhetschef 
till gruppledare. 
Nya punkter: 

 Idéburet offentligt partnerskap är tillagt i kapitel 3.

 Punkt 8.9 beslut om i fråga om omkostnadsersättning i samband med placering i
stödboende. Punkt 10.13 om att biståndshandläggare kan besluta om insats i form av
familjeteam.

 15.12 beslut om extern daglig verksamhet vid heldygnsplacering i annan kommun.

 Delegat områdeschef myndighet. 20.5 är tillagd om yttrande till försvarsmakten, efter
samtycke från den enskilde.  Detta har tidigare hanterats av kommundirektör.

Detaljerad information om ändringar i delegationsordningen återfinns i separat dokument 
”Ändringar i revideringsförslag Socialnämndens delegationsordning SN-2021/265” 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet bedöms vara kostnadsneutralt. 



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 9 (17)  

Sammanträdesdatum  

2021-11-25 §§ 88 -  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-10-26 
Ändringar i revideringsförslag Socialnämndens delegationsordning SN-2021/265 
Socialnämndens delegationsordning SN-2021/265 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Socialchef  
Nämndsekretariat  
Samtliga chefer i Vård- och omsorgskontoret 
 

Catrin Josephson, Socialchef 

 
  



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 10 (17)  

Sammanträdesdatum  

2021-11-25 §§ 88 -  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 102   Dnr: SN-2021/201 
 

Förordnande av beslutanderätt enligt LVU och LVM (så kallad kompletterande 
beslutanderätt)  

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden ger följande ledamöter kompletterande beslutanderätt enligt 6 § 2 st, 11 § 

3 st, 27 § 2 st lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt enligt 13 § 2 

st lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM):  

Britt-Louise Gunnar (S), första vice ordförande  

Fredrik Rosenbecker (V), ledamot  

 

2. Socialnämnden ger följande ledamöter och tjänstepersoner kompletterande beslutanderätt 

enligt 43 § 2 p LVU:  

Kerstin Eskhult (C), ordförande  

Britt-Louise Gunnar (S), första vice ordförande  

Fredrik Rosenbecker (V), ledamot  

Catrin Josephson, socialchef  

Martin Lirén, områdeschef myndighet  

Kjell Karlsson, enhetschef barn och unga  

Maria Wallinder, enhetschef vuxenenheten  

Ulrika Andersson, enhetschef biståndsenheten  

 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Inom individ- och familjeomsorgen uppstår ibland situationer där det finns behov av att 

snabbt fatta beslut. Ordföranden för socialnämnden har i dessa fall en i lag direkt angiven 

beslutanderätt, så kallad kompletterande beslutanderätt. Nämnden kan även förordna 

namngivna ledamöter rätten att fatta motsvarande beslut. För vissa åtgärder kan även 

tjänstepersoner ges kompletterande beslutanderätt.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-07-30 

Catrin Josephson, socialchef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 11 (17)  

Sammanträdesdatum  

2021-11-25 §§ 88 -  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Socialchef  
Områdeschef myndighet  
Enhetschef barn och unga  
Enhetschef vuxenenheten  
Enhetschef biståndsenheten  
 
 
  



Socialnämnden PROTOKOLL 12 (17) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-25 §§ 88 -

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 103 Dnr: SN-2021/124 

Regler för föreningsbidrag 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden antar ”Regler för föreningsbidrag ideella föreningar, stiftelser och

organisationer inom det sociala området.

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

Sammanfattning av ärendet 
Av 2 kap. 1 § KL följer att kommunen får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse, 
vilket har ansetts innebära att kommunen även får lämna bidrag till föreningar om 
föreningsverksamheten syftar till att uppfylla ett allmänintresse. Ideella föreningar, 
organisationer som verkar inom det sociala området är viktiga aktörer inom 
välfärdsutvecklingen, som kan stärka demokrati och öka delaktighet samt minska 
utanförskap. Reglerna för föreningsbidrag har tagits fram för att förenkla ansökning och 
handläggning samt att tydliggöra vilka föreningar och verksamheter som kan vara aktuella för 
bidrag från socialnämnden. I socialnämndens beslut § 46 2021-05-27 föreslås 
kommunstyrelsen anta regler för föreningsbidrag. Kommunstyrelsen, beslut § 152, skickar 
tillbaka ärendet till socialnämnden för behandling och beslut. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslagna bidragsregler innebär inte i sig några ekonomiska konsekvenser för 
socialnämnden, men ger ett ramverk att hantera ärendena. Socialnämnden kommer att fatta 
beslut om varje enskild ansökan och prövar då de ekonomiska konsekvenserna utifrån 
nämndens ekonomiska förutsättningar. 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-10-19 Regler för föreningsbidrag inom det sociala området 
Tjänsteutlåtande 2021-08-04 – Regler för föreningsbidrag inom det sociala området, KS-
2021/455  
Kommunstyrelsens beslut § 152, Regler för föreningsbidrag. 
Tjänsteutlåtande 2021-04-29 – Regler för föreningsbidrag  
Socialnämndens beslut § 46 2021-05-27 – Regler för föreningsbidrag  
Regler för föreningsbidrag 2021-05-27 

Catrin Josephson, socialchef, informerar. 



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 13 (17)  

Sammanträdesdatum  

2021-11-25 §§ 88 -  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet ska skickas till 
Socialchef     Kvalitets- och utvecklingschef 
Områdeschefer, VOK    Administrativ chef, VOK  
Ekonomikontoret    Förvaltningsekonom  
 
  



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 14 (17)  

Sammanträdesdatum  

2021-11-25 §§ 88 -  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 104   Dnr: SN-2021/229 
 

Uppföljning av internkontrollområde rättssäkerhet IFO barn och unga 

Socialnämndens beslut: 
1. Socialnämnden tar emot rapporten Uppföljning av internkontrollområde rättssäkerhet 

IFO barn och unga.  

2. Socialnämnden bedömer att utförd kontroll av kontrollområde Rättssäkerhet IFO barn 
och unga i nämndens interna kontrollplan för 2021 i tillräcklig hög grad har utrett 
omständigheterna inom aktuellt kontrollområde.  

3. Socialnämnden beslutar att vård- och omsorgskontoret ska arbeta med de 
åtgärdspunkter och utvecklingsområden som presenteras i rapporten Uppföljning av 
internkontrollområde rättssäkerhet IFO barn och unga och att kontoret återkommer 
med en rapport om det arbetet på nämndens sammanträde i juni 2022.  

 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Det är tydligt att enheten för barn och unga har arbetat med de utvecklingsområden och 
åtgärdspunkter som identifierades vid förra årets uppföljning av rättssäkerhet inom enheten.1 
Det område där den tydligaste förbättringen syns är inom dokumentationen och 
handläggningen av omedelbara skyddsbedömningar. Inom ramen för denna uppföljning har 
ett antal utvecklingsområden och åtgärdspunkter dock identifierats, vilka verksamheten 
behöver arbeta med. Dessa utvecklingsområden och åtgärdspunkter handlar framförallt om 
formaliakrav vid dokumentationen av omedelbara omhändertaganden enligt lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),2 samt vid omedelbara skyddsbedömningar 
enligt socialtjänstlagen3, samt handläggnings- och utredningstider.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-04 
Rapporten Uppföljning av internkontrollområde rättssäkerhet IFO barn och unga. 
 
Catrin Josephson  
Socialchef 

                                                
1 Uppföljning av rättssäkerheten inom myndighetsutövningen mot barn och unga, SN-2020/353. 
2 Se 6 § Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
3 Se 11 kapitlet 1 a § socialtjänstlagen. 



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 15 (17)  

Sammanträdesdatum  

2021-11-25 §§ 88 -  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Områdeschef myndighet vid Vård- och omsorgskontoret  
Kommunstyrelsen  
Verksamhetscontroller 
 
 
  



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 16 (17)  

Sammanträdesdatum  

2021-11-25 §§ 88 -  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 105   Dnr: SN-2021/259 

 

Svar på ledamotsinitiativ om kulturombud på Estrids gård  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden anser ärendet om kulturombud på Estrids gård besvarat. 

 

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

Sammanfattning av ärendet 

Liberalernas ledamot i Socialnämnden, Lotta Wiström, väckte ett ärende på 
nämndsammanträdet 2021-10-07 genom inlämnande av bifogat ledamotsinitiativ. Liberalerna 
föreslår nämnden ”att permanenta tjänsten som kulturombud vid vårt äldreboende på Estrids 
gård.” 

I pågående detaljbudgetarbete för 2022 är kulturombudets tjänst inkluderad och finansieras 
med externa medel under förutsättning att regeringen beviljar fortsatta medel för detta 
ändamål.  

Övriga underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande  

Ledamotsinitiativ angående att permanenta tjänsten som kulturombud på Estrids gård 

 

Catrin Josephson, socialchef, och Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef informerar.  

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

  



 
 

 

  Socialnämnden 
 

PROTOKOLL 17 (17)  

Sammanträdesdatum  

2021-11-25 §§ 88 -  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 106 
 

Anmälan av delegationsbeslut - Socialnämndens beslut 
 
Socialnämndens beslut  
Följande delegationsbeslut är anmälda till socialnämnden: 

– Protokoll från socialnämndens individutskott 2021-11-11 

– Protokoll från socialnämndens individutskott 2021-10-21 

– Delegationslista ur Viva, individ- och familjeomsorgen 2021-10-01–2021-10-31 

– Lista över diarieförda delegationsbeslut 2021-10-01 – 2021- 11-17 

 
  




