
 
 

 
  PROTOKOLL 1 (16)  

Sammanträdesdatum  
2021-05-27  

 

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

Förvaringsplats för protokoll 
Knivsta kommunhus 
Centralvägen 18, Knivsta 
 

  Sista datum för överklagan 
2021-06-24  

 

Datum när anslaget sätts upp 
2021-06-03 

 Datum när anslaget tas ner 
202-06-28 

 

 

 
 
 
  

Sammanträde med socialnämnden 
 
Tid: Torsdag den 27 maj 2021, kl. 08:30-11:25. 
Plats: Distanssammanträde via Zoom samt Kvallsta, kommunhuset. 

Ledamöter, ersättare och tjänstepersoner deltog på distans. 
Sekreteraren deltog från mötessalen. 

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) 
Anders Bergquist (S) 
 

Sekreterare: Josefin Lindström, nämndsekreterare §§ 39–55 
Övriga 
deltagare: 

Se nästa sida. Sammanträdet var slutet. 

Justering,  se 
sista sidan för 
digitala 
underskrifter 

Protokollet justeras digitalt den 1 juni 2021 av: 
Kerstin Eskhult (C), ordförande 
Monica Lövgren (SD), justerare 



 
 

 
  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 2 (16)  
Sammanträdesdatum  
2021-05-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare 
Catrin Josephson, socialchef 
Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef §§ 39–53 
Lisa Bouveng, områdeschef utförare §§ 39–53 
Martin Lirén, områdeschef myndighet 
Emir Subasic, administrativ chef §§ 39–53 
Liselotte Sjögren, enhetschef råd och stöd §§ 39–41 
Ekaterina Widén, förvaltningsekonom §§ 41–53 
Ulrika Brugård, socialt ansvarig socionom §§ 44–52 
Susanne Ahlman, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 51 
Johan Nyström, enhetschef hemvård § 51 
Ulrika Andersson, enhetschef bistånd § 54 
 
  



 
 

 
  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 3 (16)  
Sammanträdesdatum  
2021-05-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 
 

Justering 

Socialnämndens beslut 
Protokollet justeras digitalt den 1 juni 2021 av ordföranden och Monica Lövgren (SD). 
 
 
§ 40 
 

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 
Dagordningen godkänns utan ändringar. 
 
 
§ 41  
 

Verksamhetsinformation – råd och stöd 
Liselotte Sjögren, enhetschef råd och stöd, informerar. 
 
 
§ 42 
 

Information från budgetdagen 
Kerstin Eskhult (C) informerar. 
 
 
§ 43 
 

Aktuellt från förvaltningen 

Covid-19-läget 
Catrin Josephson, socialchef, och Lisa Bouveng, områdeschef utförare, informerar. 

Övergången till verksamhetssystemet Viva 
Emir Subasic, administrativ chef, informerar. 

Extratjänster 
Martin Lirén, områdeschef myndighet, informerar. 
  



 
 

 
  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 4 (16)  
Sammanträdesdatum  
2021-05-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 44   Dnr: SN-2020/31 
 

Avtals- och verksamhetsuppföljning av Vilhelms gård, Vardaga – uppföljning av 
åtgärds- och handlingsplan 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tackar för redovisningen av ”Svar på: Åtgärdskrav och utvecklingsområden 
som presenterats i rapporten utifrån avtals- och verksamhetsuppföljningen”, Vilhelms gård, 
Vardaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Avtals- och verksamhetsuppföljning har under 2020 genomförts av verksamheten särskilt 
boende Vilhelms gård, som drivs av Vardaga AB enligt avtal med Knivsta kommun. 
 
2021-02-18 presenterades rapporten på socialnämnden, som beslutade att Vardaga vid 
socialnämndens sammanträde i maj 2021 ska redovisa hur de avser att arbeta med kraven 
på åtgärder och utvecklingsområden. 2021-04-26 inkom ”Svar på: Åtgärdskrav och 
utvecklingsområden som presenterats i rapporten utifrån avtals- och 
verksamhetsuppföljningen”.  

Underlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-28 
Åtgärdskrav och utvecklingsområden som presenterats i rapport utifrån avtals- och 
verksamhetsuppföljning SN-2020/31 
Svar på: Åtgärdskrav och utvecklingsområden som presenterats i rapporten utifrån avtals- 
och verksamhetsuppföljningen  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Socialchef  
Vilhelms gård, Vardaga AB  
Kvalitets- och utvecklingschef  
SAS 
MAS  
MAR 
Områdeschef myndighet 
Enhetschef biståndsenheten 
 
  



 
 

 
  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 5 (16)  
Sammanträdesdatum  
2021-05-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 45   Dnr: SN-2020/95 
 

Verksamhetsuppföljning LOV hemtjänst egen regi – uppföljning av åtgärds- och 
handlingsplan  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tackar för redovisningen av Åtgärds- och handlingsplan för Enheten 
Hemvård, LOV hemtjänst egen regi. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsuppföljning har genomförts av den del av enheten för hemvård som bedriver 
hemtjänst i egenregi utifrån LOV. Det gäller hemtjänst och delegerad hälso- och sjukvård 
som utförs av omvårdnadspersonal, men inte den del av verksamheten som utförs av 
legitimerad personal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, eller den öppna 
mötesplatsen Lyckträffen.  
 
2021-03-25 presenterades rapporten på socialnämnden, som beslutade att enheten 
hemvård vid socialnämndens sammanträde i maj 2021 ska redovisa hur de avser att arbeta 
med kraven på åtgärder och utvecklingsområden. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-04 
Åtgärdskrav och utvecklingsområden som presenterats i rapport utifrån 
verksamhetsuppföljning SN-2020/95 
Åtgärds- och handlingsplan från Enheten Hemvård 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Socialchef  
Enhetschef hemvård 
Kvalitets- och utvecklingschef  
SAS 
MAS  
MAR 
Områdeschef myndighet 
Områdeschef utförare 
 
 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 9.35–9.50.  



 
 

 
  Socialnämnden 
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Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 46   Dnr: SN-2021/124 
 

Regler för föreningsbidrag  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget om regler för föreningsbidrag till 
ideella föreningar, stiftelser och organisationer inom det sociala området, med ändringarna 
att bedömningspunkten om att tänka nytt kring hur man kan hantera olika typer av 
samhällsbehov tas bort, samt att meningen ”Vi förutsätter också att alkohol och droger ej 
nyttjas i anslutning till föreningens verksamhet” läggs till. 

Yrkanden 
Fredrik Rosenbecker (V) yrkar, med bifall från Britt-Louise Gunnar (S), Sten Arnekrans (M) 
och Kerstin Eskhult (C), att bedömningspunkten att tänka nytt kring hur man kan hantera 
olika typer av samhällsbehov tas bort.  
 
Lotta Wiström (L) yrkar, med bifall från Britt-Louise Gunnar (S), Fredrik Rosenbecker (V), 
Sten Arnekrans (M), Kerstin Eskhult (C) och Monica Lövgren (SD), att meningen ”Vi 
förutsätter också att alkohol och droger ej nyttjas i anslutning till föreningens verksamhet” 
läggs till i reglerna. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslag till beslut tillsammans med ändringarna att bedömningspunkten om 
att tänka nytt tas bort samt att meningen ”Vi förutsätter också att alkohol och droger ej nyttjas 
i anslutning till föreningens verksamhet” läggs till mot avslag, och finner att nämnden bifaller 
förslaget samt ändringarna. 

Sammanfattning av ärendet 
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. 
 
Reglerna kommer att kompletteras med rutiner och målet är att ansökningarna från och med 
2022 kan göras och hanteras genom den e-tjänst kommunen har för att hantera 
föreningsbidrag inom Kultur- och fritidskontoret. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-29 
Regler för bidrag till ideella föreningar, stiftelser och organisationer inom det sociala området 
– förslag 2021-05-03 
 
Ulrika Brugård, socialt ansvarig socionom, och Catrin Josephson, socialchef, informerar. 
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2021-05-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
Kvalitets- och utvecklingschef 
Områdeschefer, VOK 
Socialt ansvarig socionom 
Ekonomikontoret 
Förvaltningsekonom 
Administrativ chef, VOK 
 
  



 
 

 
  Socialnämnden 
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Sammanträdesdatum  
2021-05-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 47   Dnr: SN-2021/49 
 

Kommunbidrag till Bris region Mitt 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beviljar ett bidrag till Bris på 58 000 kr för år 2022.  

Yrkanden 
Fredrik Rosenbecker (V), Britt-Louise Gunnar (S), Lotta Wiström (L), Sten Arnekrans (M), 
Monica Lövgren (SD) samt Kerstin Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Bris är en ideell organisation som finansieras med hjälp av bidrag från privatpersoner, 
organisationer och företag. De gör årliga ansökningar till alla Sveriges kommuner och 
landsting för att erhålla verksamhetsbidrag. Bris ansöker om bidrag från socialnämnden, 
vilket förvaltningen styrker. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-03 
Bris ansökan om kommunbidrag från socialnämnden i Knivsta kommun 
 
Ulrika Brugård, socialt ansvarig socionom, informerar om att Bris ansökan avser 2022 och 
inte 2021. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Förvaltningsekonom 
Socialt ansvarig socionom 
Bris region mitt 
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Sammanträdesdatum  
2021-05-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 48   Dnr: SN-2020/255 
 

Föreningsbidrag till Bufff Uppsala 2021 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beviljar ett bidrag till Bufff Uppsala med 15 000 kr för år 2021. 
  
2. Bufff Uppsala ska inkomma med redovisning av hur medlen använts i Knivsta när året är 
slut. 

Sammanfattning av ärendet 
Bufff är en nationell politisk och religiöst obunden barnrättsorganisation som arbetar för att 
förbättra villkoren för och ge stöd till barn med familjemedlem i fängelset. 
 
Bufff Uppsala söker verksamhetsbidrag för år 2021 med 50 000 kr. Förvaltningen föreslår att 
Bufff beviljas 15 000 kr.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-29 
Bufffs ansökan om kommunbidrag från socialnämnden i Knivsta kommun 
 
Martin Lirén, områdeschef myndighet, och Ulrika Brugård, socialt ansvarig socionom, 
informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Förvaltningsekonom 
Socialt ansvarig socionom 
Bufff Uppsala 
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§ 49   Dnr: SN-2021/132 
 

Riktlinjer för arbete mot våld i nära relationer 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden antar reviderade riktlinjer för arbete mot våld i nära relationer. 
 
2. Socialnämnden beslutar att riktlinjer för arbete mot våld i nära relationer gäller från och 
med 2021-08-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Mål och riktlinjer för socialnämndens arbete mot våld i nära relationer (SN-2016/55) har 
reviderats och utformats till ett nytt dokument, Riktlinjer för arbete mot våld i nära relationer. 
Hänsyn har tagits till de önskemål om förtydliganden och förslag till förändringar som lyfts i 
utformandet av det reviderade dokumentet. Bland annat har behov av att mer tydligt lyfta  
hedersrelaterat våld i riktlinjen framförts. Den 1 augusti 2021 föreslår regeringen nya 
bestämmelser inom arbetet mot våld i nära relationer i syfte att förstärka skyddet för 
personer som utsätts för våld i nära relationer. En ny bestämmelse i socialtjänstlagen ska 
införas som reglerar att socialnämnden även ska ge insatser till våldsutövare. Riktlinjen har 
även reviderats med de nya bestämmelserna i åtanke och därför föreslås den att börja gälla 
2021-08-01, det vill säga samtidigt som den nya lagstiftningen.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-19 
Riktlinje för arbete mot våld i nära relationer, SN-2021/132 
 
Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialchef 
Kvalitets- och utvecklingschef 
Administrativ chef 
Områdeschef myndighet och utförare 
Enhetschefer i vård- och omsorgskontoret 
SAS 
MAS 
MAR 
Närvårdsstrateg 
Attendo 
Svensk kvalitetsvård 
Vardaga, Vilhelms gård 
Nytida, Dadelvägen och Lyckåsen 
St Maria, Svenska kyrkan 
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§ 50   Dnr: SN-2021/4 
 

Ekonomisk uppföljning per sista april 2021  

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista april 2021. 
 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens prognos per sista april visar på ett överskott på en miljon kronor. 
Överskottet beror till stor del på minskade lokalkostnader, samt beviljade intäkter från 
Migrationsverket som tidigare bedömts osannolika att få.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-18 
Ekonomisk uppföljning per april 2021 
Uppföljningsmall 2021 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 51   Dnr: SN-2021/26 
 

Verksamhetsuppföljning av hemsjukvård och rehabilitering 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att hemsjukvård och rehabilitering skriftligen och muntligen ska 
redovisa hur de avser att arbeta med de åtgärdspunkter och utvecklingsområden som 
presenteras i rapporten, vid nämndens sammanträde den 2 september 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
En verksamhetsuppföljning har gjorts av verksamheten hemsjukvård och rehabilitering inom 
enheten för hemvård. Uppföljningen bygger på granskning av olika typer av styrdokument, 
rutiner och dokument som används inom verksamheten, enkät som skickats till 
verksamhetens ledning, samt på intervjuer med personal och ledning. Bedömningen görs 
utifrån gällande lagstiftning och författningar, samt bestämmelser i Knivsta kommun.   
 
Bedömningen är att verksamheten, på det stora hela, är välfungerande. Det som fungerar 
särskilt bra är att personalen får ta och tar ett stort ansvar över sitt arbete, engagemanget 
gentemot patienterna, samarbetet inom enheten, samt att personalen tagit ett extra stort 
ansvar i och med pandemin Covid-19 för att minska smittspridningen. Utvecklingsområden 
och åtgärdspunkter har dock identifieras och dessa handlar framförallt om 
verksamhetsplanering, uppföljning, systematiskt kvalitetsarbete, arbetsplatsträffar och 
kompetensplaner. Alla utvecklingsområden och åtgärdspunkter presenteras närmare i 
rapporten. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-29 
Rapport 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Verksamhetscontroller  
Socialchef  
Enhetschef vid hemvården 
Kvalitets- och utvecklingschef  
MAS  
MAR  
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§ 52   Dnr: SN-2021/84 
 

Förslag modell för tillitsbaserad styrning i hemtjänsten 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att vidareutveckla den föreslagna 
modellen för tillitsbaserad styrning i hemtjänsten, SN-2021/84-3, till en så kostnadsneutral 
lösning som möjligt. 

Yrkanden 
Britt-Louise Gunnar (S), Fredrik Rosenbecker (V), Monica Lövgren (SD), Lotta Wiström (L), 
Sten Arnekrans (M) och Kerstin Eskhult (C) yrkar bifall till utsänt förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån socialnämndens beslut 2021-03-25 att införa Tillitsreform i hemtjänsten, SN-2021/84, 
föreslår förvaltningen en modell för tillitsbaserad styrning i hemtjänsten där grunden är att  
utförandet av insatser som brukaren beviljats ska planeras så långt som möjligt tillsammans 
med brukarna. För att ge verksamheten förutsättningar att arbeta utifrån tillit föreslås styrning 
med kvalitetssäkrade nyckeltal användas, på liknande sätt som används i Malmömodellen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-19 
Förslag modell för tillitsbaserad styrning i hemtjänsten, SN-2021/84-3 
 
Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialchef 
Kvalitets- och utvecklingschef 
Administrativ chef 
Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
Enhetschef Hemvården 
Enhetschef Biståndsenheten 
Attendo Knivsta 
Svensk Kvalitetsvård AB 
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§ 53   Dnr: SN-2020/220 
 

Extra sammanträde 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden sammanträder den 15 juni kl. 8.30. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett extra sammanträde behövs innan sommaren för att fatta beslut om avsiktsförklaring för 
lokalanpassning av Estrids gård och Vilhelms gård. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialnämnden 
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§ 55 
 

Anmälan av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 
Följande delegationsbeslut är anmälda till socialnämnden: 
 

- Protokoll från socialnämndens individutskott 2021-05-12. 
- Delegationslista ur Viva, individ- och familjeomsorgen 2021-04-01–2021-04-30. 
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