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ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för protokoll 
Knivsta kommunhus, 
Centralvägen 18, Knivsta 

  Sista datum för överklagan 
2021-07-14  

 

Datum när anslaget sätts upp 
2021-06-23 

 Datum när anslaget tas ner 
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Sammanträde med socialnämnden 
 
Tid: Tisdag den 15 juni 2021, kl. 08:30-09:15. 
Plats: Distanssammanträde via Zoom samt Noor, kommunhuset. 

Samtliga ledamöter och ersättare deltog 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: Eva Okfors (M) 
Mats Johansson (S) §§ 58–61 
 

Sekreterare: Josefin Lindström, nämndsekreterare §§ 56–61 
Övriga deltagare: Catrin Josephson, socialchef 

Lisa Bouveng, områdeschef utförare 
Martin Lirén, områdeschef myndighet 
Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef 
Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef §§ 56–58 
Ekaterina Widén, förvaltningsekonom §§ 58–61 
 
Sammanträdet var slutet. 
 

Justering, se sista 
sidan för digitala 
underskrifter: 

Protokollet justeras med digital signatur den 21 juni 2021 av: 
Kerstin Eskhult (C), ordförande 
Monica Lövgren (SD), justerare 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 56 
 

Justering 

Socialnämndens beslut 
Protokollet justeras digitalt den 21 juni av ordföranden och Monica Lövgren (SD). 
 
 
§ 57 
 

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 
Dagordningen godkänns utan ändringar. 
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§ 58   Dnr: SN-2021/163 
 

Avtal förstudie om eventuell ombyggnation Estrids gård och Vilhelms gård  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ingår avtal med Rikshem Samfast Knivsta AB om förstudie rörande eventuell 
ombyggnation av Estrids gård och Vilhelms gård. 

Reservationer 
Lotta Wiström (L) och Monica Lövgren (SD) reserverar sig mot beslutet (protokollsbilagor 1 
och 2). 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har initierat en dialog med Rikshem Samfast Knivsta AB, som är hyresvärd och 
ägare till fastigheterna för Estrids gård och Vilhelms gård, för att undersöka om det är möjligt 
att tillskapa ytterligare boendelägenheter inom de befintliga lokalerna. Hyresvärden har tagit 
fram preliminära skisser och tidplaner för ett sådant arbete.  
 
Utifrån den inledande dialogen föreslås nu socialnämnden att ingå ett avtal med hyresvärden 
om en förstudie, för vidare utredning av möjligheten till förtätning. Beroende på vad förstudien 
visar kan det därefter bli aktuellt att upprätta ett nytt hyresavtal som inkluderar de tillkommande 
lägenheterna. Den ekonomiska risken som avtalet innebär för socialnämnden är maximalt 
250 000 kr, som inte behöver betalas om beslut senare fattas att genomföra ombyggnationen.   

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-06 
Avtal förstudie – Ombyggnation 
Bilaga 1 – Skisser 
 
Catrin Josephson, socialchef, Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef, och Lisa Bouveng, 
områdeschef utförare, informerar. 
 
Skrivelser har kommit in från SPF seniorerna i Knivsta samt Kommunal. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Lokalförsörjningschef 
Kommunstyrelsen 
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§ 59   Dnr: SN-2021/164 
 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) samhällslots  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ingår ett idéburet offentligt partnerskap med Knivsta Rödakorskrets kring att 
ge invånare stöd via verksamheten samhällslots.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har haft en dialog med Röda korset kring att inrätta en stödverksamhet för 
invånare i behov av stöd i sin kommunikation med diverse myndigheter. Verksamheten är 
snarlik det tidigare §37 projektet rådrum som bedrevs i Knivsta 2017–2018 samt den öppna 
rådgivningsverksamhet som vuxenenheten och Röda korset – var för sig – bedrivit fram till 
dess att pandemin startade. 
 
Tanken är att ett IOP kan ersätta både det tidigare projektet samt förvaltningens öppna hus. 
Röda korset åtar sig att bedriva verksamheten samt ansvara för bemanningen av densamma 
via volontärer. Knivsta kommun åtar sig att stå för utbildning, lokaler samt diverse praktiska 
och tekniska hjälpmedel såsom skrivare, mailadress m.m. Överenskommelsen föreslås gälla 
från och med 1 september 2021 till och med december 2022, med utvärdering och eventuellt 
beslut om förlängning i oktober 2022. 
 
Samhällslotsarna är tänkta att fungera som stöd för invånare i kontakt med exempelvis 
Migrationsverket, försörjningsstöd, Försäkringskassan m.m. Det gäller allt från att exempelvis 
tolka blanketter, beskriva ärendehantering samt hur olika myndigheter fungerar och agerar. 
Främst individer med svag socioekonomisk ställning brukar ta hjälp av dylika insatser. Vi 
bedömer att nyanlända, de som lever under gymnasielagen samt socialt utsatta grupper är 
de som kommer nyttja tjänsterna mest.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-08 
Avtalsförslag mellan socialnämnden i Knivsta och Knivsta rödakorskrets 
 
Martin Lirén, områdeschef myndighet, informerar om att personerna som ska underteckna 
avtalet har bytts ut sedan avtalsförslaget skickades ut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivsta rödakorskrets 
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§ 60   Dnr: SN-2021/170 
 

Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens individutskott 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden väljer Mats Johansson (S) som ersättare för Kerstin Eskhult (C) och Fredrik 
Rosenbecker (V) i socialnämndens individutskott. 

Nominering 
Kerstin Eskhult (C) nominerar Mats Johansson (S) till ersättare i socialnämndens 
individutskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden behöver välja en ersättare till socialnämndens individutskott då tidigare 
ersättare har avsagt sig sitt uppdrag i socialnämnden. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
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§ 61 
 

Anmälan av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 
• Lista över diarieförda delegationsbeslut 2021-05-20–2021-06-07. 

 
 



 

 

2021-06-15 

Reservation mot Socialnämndens beslut i ärende SN-2021/163 

Avtal förstudie om eventuell ombyggnad Estrids gård och Vilhelms gård. 

 

Liberalerna anser att en förstudie om ombyggnad inte behöver ske då vi idag i kommunen har två 

färdigställda äldreboenden som ej nyttjas.  

Att i stället komma igång med ett vårdval för våra äldre är en bättre lösning. Genom att införa LOV 

för SÄBO eller upphandla ett antal platser på dessa boenden som idag finns och införa en 

vårdvalsmodell där man successivt och systematiskt följer och kommunicerar behov med befintliga 

vårdgivare i kommunen, både i egen regi men också privata utförare. 

Att genomföra en ombyggnation som skulle innebära en förtätning är inte att satsa på en bra miljö 

för våra äldre. Vi behöver inte alltid ligga på ett genomsnitt eller sämre utan ligga i framkant när det 

gäller vård och omsorg och miljön för våra äldre. Vi ska satsa på att bibehålla den norm vi har idag på 

ytan i våra boenden. Inte minst nu under och efter en pandemi har detta blivit extra synligt och 

märkbart. Miljön och trivseln för våra årsrika är av yttersta vikt liksom att kunna välja och påverka sin 

boendemiljö. Liberalerna vill inte på något sätt bidra till en åldersdiskriminering där vi minskar 

inflytande på boendesituation för våra äldre. 

En ombyggnation innebär också en evakuering av de boende, äldre och sköra, som i genomsnitt ändå 

inte vistas under längre tid på dessa boenden. De behöver lugn och ro under sin sista tid i livet och 

där behöver vi ta ansvar för att säkerställa detta och inte låta en förtätning gå före hälsa och trivsel 

när vi har andra lösningar på plats i kommunen. 

Personalens arbetsmiljö är också viktig. En förtätning med fler boende med befintlig personal är inte 

heller en kvalitetshöjning utan leder givetvis till fler moment och stress för personalen. Vi vill att 

Knivsta kommun skall värna personalen och en mycket bra arbetsmiljö så att folk vill stanna hos oss. 

 

Därmed reserverar vi oss mot beslutet att ens ingå ett avtal om en förstudie om eventuell 

ombyggnad av Estrid och Vilhelms gård. 

 

Lotta Wiström Ledamot i Socialnämnden  

Liberalerna i Knivsta  



 

 

2021-06-15 

Reservation Punkt 4.  Avtal förstudie om eventuell ombyggnation Estrid gård och Vilhelms gård. 

 

Vi anser inte att man ska förtäta på våra äldreboenden, det är bra för de boende att det finns luftiga 
och större gemensamhetsutrymmen. 

Ett av argumenten var att vi inte behöver köpa platser utanför kommunen, det tycker vi inte är ett 
skäl då det finns två privata särskilda boenden i Knivsta som vi kan utnyttja i stället för att tränga ihop 
fler boende på Estrid gård och Wilhelms gård. 

 

 

 

 

Monika Lövgren SD Knivsta 
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