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Sn § 19 Dnr 2020-000003  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2020 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande ändring 

Tillägg 
Övriga frågor – Feriepraktik 

Utgår 
Uppföljning av personalkostnader - Hemtjänst 

_____________________________________________________________ 
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Sn § 20 Dnr 2020-000004  

Informationer 2020 
Sara Grönlund, behandlare 

• Familjerådgivningen Jämtland 

_____ 

Ulrika Persson, verksamhetschef Hemtjänst 

• Från uppdragslistan: redovisa utvärderingen av nattorganisationen till 
socialnämnden och kommunala pensionärsrådet 

_____ 

MonaLisa Norrman, utredare, Carina Berggren, kvalitetscontroller, Linda 
Näsén, upphandlingssamordnare och Christian Kamrup, ekonom  

• Läget objektsupphandling Särskilt boende 
_____ 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

• Läget ny organisation Socialförvaltningen 2020 

• Läget avseende platser på kommunens särskilda boenden Hällebo, 
Solbacka och Blomstergården     

Totalt antal beslutade/budgeterade platser på särskilt boende 
Boende Antal 

säboplatser 
Antal 

kortidsplatser 
Antal 

trygghetsplatser 

Hällebo 49 0 0 
Solbacka 37 4 0 
Blomstergården/Orion 77 5 2 
Summa 161 9 2 
Överbeläggningar/ 
förändringar 

Antal 
säboplatser 

Antal 
korttidsplatser 

Antal 
trygghetsplatser 

Hällebo ”Gula längan” 1   
Solbacka    
Totalsumma  162 9 2 
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Sn § 20 (forts) Dnr 2020-000004  
 
Nuläge behov särskilt boende och korttids 2020-02-24 

Särskilt boende Antal 

Totalt antal personer i kö med beviljad säboplats 6 
Antal Personer med beviljad säboplats liggande på korttids 2 
Antal personer med beviljad säboplats i ordinärt boende 4 
Antal personer i kö från annan verksamhet i kommunen 0 
Antal personer i kö från annan kommun 0 
  
Korttidsplats och växelvård Antal 
Personer i kö till korttidsplats från sjukhus 0 
Personer i kö till korttidsplats från hemmet 0 
Personer i kö till växelvård 0 
Personer i byteskö 6 

Det finns tre tillgängliga säboplatser och två tillgängliga korttidsplatser. 

_____ 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef, Ann-Louise Matsson, administratör, 
och Christine Månsson, ekonom 

• Hyror på Särskilt boende 
_____ 
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Sn § 21 Dnr 2020-000021  

Tillsynsplan 2020-2023 
Kort sammanfattning 
Tillsynsplanen är ett styrdokument som beskriver hur tillsyn planeras, 
prioriteras och utförs. 

Denna tillsynsplan beskriver hur tillsyn sker enligt Alkohollagen 
(2010:1622), Lagen om tobak och liknande produkter (LTLP 2018:2008) 
samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730).    

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden antar tillsynsplan 2020-2023 enligt Alkohollagen 

(2010:1622), Lagen om tobak och liknande produkter (LTLP 
2018:2008) samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
(2009:730). 

2. Tillsynsplanen revideras vart tredje år. Vid behov revideras den varje år.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Alkohol- och tobakslagen är båda skyddslagstiftningar med målet att 
begränsa alkoholens och tobakens skadeverkningar. Alkohol- och 
tobakspolitisk hänsyn ska ha företräde framför företagsekonomiska och 
näringspolitska ställningstaganden. Lagarna begränsar tillgängligheten på 
alkohol och tobak genom att endast sådana verksamheter som uppfyller 
alkohol- och tobakslagens högt ställda krav ska få tillstånd att servera 
alkohol, eller sälja tobak.  

Kommunen är skyldig att utöva tillsyn enligt Alkohollagen och Lagen om 
tobak och liknande produkter  

Tillsynen är en viktig del i det preventiva arbetet. Kommunen har en stor del 
av ansvaret för den omedelbara tillsynen över att lagarna och föreskrifterna 
följs. Tillsyn av verksamheterna sker löpande med minst ett besök per år. 
När det gäller handel, till exempel regler om åldersgräns, har kommun och 
polismyndigneten ett gemesamt ansvar. Detsamma gäller bestämmelser om 
servering av alkoholdrycker samt över detaljhandeln med folköl.  
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Ansvaret för rökfria miljöer ligger på den som har praktiska möjlihgeter att 
se till att bestämmelserna om rökförbud följs, nämligen ägaren eller den som 
på annan grund (exempelvis i egenskap av hyresgäst eller arrendator) 
disponerar över en lokal, ett utrymme eller ett område. Kommunerna utövar 
tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs. Tillsyn sker 
fortlöpande under året, med prioritet på rökfria skolgårdar, vilka besöks 
minst en gång per år.  

Kommunen ska enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
kontrollera efterlevnad av lagen och dess föreskrifter. Vid brister rapporteras 
dessa till Läkemedelsverket.     

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 22 januari 2020 
Bilaga1. Tillsynsplan 2020-2023 Enligt Alkohollagen, Lagen om tobak och 
liknande produkter, samt Lagen om handel med visa receptfria läkemedel.   

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden antar 
tillsynsplan 2020-2023 enligt Alkohollagen (2010:1622), Lagen om tobak 
och liknande produkter (LTLP 2018:2008) samt Lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel (2009:730) och att tillsynsplanen revideras vart tredje 
år. Vid behov revideras den varje år.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det.  

_____ 

Kopia till 
Alkoholhandläggare 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(29) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 22 Dnr 2020-000005  

Uppföljning av placeringskostnader 2020 
Socialnämnden tar del av placeringskostnader 2020.    

_____________________________________________________________     

Beskrivning av ärendet 
Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom socialnämndens 
verksamheter. 

I enlighet med socialnämndens rutin för uppföljning av placeringskostnader 
ska alla placeringar inom Individ- och familjeomsorgen och 
Ensamkommande redovisas för socialnämnden varje månad. 

Underlag för beslut 
Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2020 

_____ 
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Sn § 23 Dnr 2019-000031  

Uppföljning - Socialförvaltningen - 
Verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet 
Socialnämnden tar del av verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet 
inom Socialförvaltningen Stab.   

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden avslutar ärendet. Dokumentet är tillräckligt genomgånget 

och nu är en verksamhetsfråga. Ytterligare redovisningar i ärendet är inte 
nödvändiga. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
I februari 2019 beslutade socialnämnden att respektive verksamhets 
pågående och planerade aktiviteter följs upp månadsvis enligt bestämd 
ordning.  

Vid dagens sammanträde tar socialnämnden del av Stabens pågående och 
planerade aktiviteter som syftar till att utveckla verksamheten och göra den 
mer kostnadseffektiv.   

Underlag för beslut 
Uppföljning - Socialförvaltningen -Verksamhetsutveckling och 
kostnadseffektivitet reviderad senast 20191014 

Förslag som läggs på mötet  
Lena Andersson, C, föreslår att socialnämnden avslutar ärendet då 
dokumentet är tillräckligt genomgånget och nu är en verksamhetsfråga. 
Ytterligare redovisningar i ärendet är inte nödvändiga.   

Karin Wallén, C, föreslår bifall till förslaget. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att socialnämnden avslutar ärendet då 
dokumentet är tillräckligt genomgånget och nu är en verksamhetsfråga. 
Ytterligare redovisningar i ärendet är inte nödvändiga.   
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Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  

_____ 

Kopia till 
Socialchef 
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Sn § 24 Dnr 2020-000002  

Beslutsattestanter och ersättare 2020 
Kort sammanfattning 
Attestlistan är i behov av revidering och socialnämnden föreslås godkänna 
uppdaterad lista.           

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner förslag till beslutsattestanter och ersättare 

enligt bilaga 

2. Attestlistan gäller från och med 1 mars 2020. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden ska varje år godkänna förslag till beslutsattestanter och 
ersättare för sin verksamhet.  

Föreslagen ändring markeras i färg i listan daterad 2020-01-08   

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 14 februari 2020 

Attestlista socialförvaltningen daterad 2020-02-12 

Nuvarande attestlista daterad 2020-01-08 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 
godkänner beslutsattestanter och ersättare enligt bilaga. Attestlistan gäller 
från och med 1 mars 2020. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Beslutsattestanter och ersättare 
Ekonom 
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Sn § 25 Dnr 2019-000143  

Granskning av samverkan avseende hälsa- och 
sjukvård och sociala insatser för psykiskt 
funktionshindrande 
Kort sammanfattning 
Kommunens revisorer har uppdragit till Region Jämtland Härjedalens 
revisionskontor att granska om det finns en tillfredställande styrning, 
uppföljning och kontroll av samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen 
och länets kommuner för personer med psykiskt funktionshinder.  

Socialnämndens förslag till beslut 
1. Socialnämnden föreslår kommunstyreslen att godkänna socialnämndens 

svar på revsionsrapport - Granskning av samverkan avseende hälso- och 
sjukvård och sociala insatser för psykiskt funktionshindrade. 

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

Protokollsanteckning 
Socialnämnden lämnar som medskick att begreppet psykisk 
funktionshindrad känns förlegat och föreslår att revisorerna fortsättningsvis 
använder begreppet psykisk funktionsvariation. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens revisorer har uppdragit till Region Jämtland Härjedalens 
revisionskontor att granska om det finns en tillfredställande styrning, 
uppföljning och kontroll av samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen 
och länets kommuner för personer med psykiskt funktionshinder. 

Utifrån lämnande rekommendationer önskar revisionen få svar på vilka 
åtgärder som planeras vidtas och när de beräknas vara genomförda.  

Revisionen lämnar följande rekommendationer och svar återfinns i 
anslutning till respektive rekommendation:   
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• Vi anser att det saknas tillfredställande rutiner för att kunna identifiera 
och fånga upp personer med psykiskt funktionshinder. Avsaknaden av 
aktuell kartläggning medför bristande förutsättningar för att ha en 
tillfredställande kontroll. Dock anser vi att det till viss del finns rutiner 
för att ha kontroll över denna grupps behov, men vi anser att dessa 
rutiner inte är heltäckande. Denna bedömning gäller även övriga 
granskande kommuner och regioner.  

Socialnämnden håller med revisorerna om att vi behöver arbeta för att 
tillfredställande rutiner för denna målgrupp finns. När Socialförvaltningen 
idag får information om personer med psykiskt funktionshinder via till 
exempel orosanmälningar arbetar både Biståndsenheten och Individ- och 
familjeomsorgen med uppsökande verksamhet.  Utbildningsinsatser inom 
första hjälpen psykisk hälsa (MHFA) är en del i att identifiera personer med 
psykisk ohälsa. Utbildningen genomförs med samtliga medarbetare inom 
Socialförvaltningen under 2019 och 2020. 

• Den samverkan och ansvarsfördelning som sker mellan regionen och 
kommunerna när det gäller insatser för psykiskt funktionshindrade är inte 
fullt ut tillfredställande. Överenskommelsen om psykiskt funktionshinder 
som regionen och länets kommuner har ingått har begränsad betydelse 
för det praktiska arbetet. De mål som finns i överenskommelsen har inte 
någon nämnvärd betydelse för styrning och uppföljning. Denna 
rekommendation riktas till övriga kommuner och regioner. 

Vi tolkar rekommendationen som att revisorerna är nöjda med Krokoms 
kommuns arbete inom detta område.  

• Vi anser det otillfredsställande att inte överenskommelsen om missbruk 
har reviderats. Överenskommelsen upplevs av de intervjuade som 
inaktuell. Sedan överenskommelsen om missbruk beslutades har det 
kommit nya nationella riktlinjer för missbruksvården. Denna bedömning 
gäller även övriga granskade kommuner samt regionen.  

Den länsövergripande överenskommelsen är under revidering och förväntas 
vara färdig inom kort. Överenskommelsen justeras utifrån att TNE inte 
längre finns och med utgångspunkt i nationella riktlinjer ska fokus på unga 
missbrukare öka. Även spelmissbruk kommer att bli en del 
överenskommelsen.   
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• I den regionala överenskommelsen om psykisk funktionsnedsättning 
framgår att det ska tas fram lokala överenskommelser mellan 
huvudmännen. I den lokala handlingsplanen om psykisk hälsa som 
Socialnämnden tagit fram inkluderas emellertid inte primärvården. Vi 
rekommenderar Socialnämnden därför att inkludera primärvården i 
reviderad upplaga av handlingsplanen.  

Handlingsplanen för psykisk hälsa inkluderas nu i folkhälsoplanen vilken 
behandlas i Folkhälsorådet. I Folkhälsorådet ingår bland annat representanter 
från primärvården och Polisen. Socialförvaltningen har även 
samverkansarena tillsammans med primärvården fyra gånger per år. 

• Vi anser att det finns skäl att göra en översyn av om det finns behov av ny 
samverkansarena för kommuner och den specialiserade psykiatrin. De 
forum som finns idag upplevs som allt för agendastyrda och behov finns 
av samverkansformer som nätverksträffar där utrymme finns för 
diskussioner. Frågor som man upplever behov av att diskutera är bl.a. 
bemötandefrågor, vilka insatser som respektive aktör kan tillhandahålla, 
brister i samband med vårdplanering och etikfrågor. Denna 
rekommendation riktas även till övriga granskade kommuner och region.  

Vi ser behov av utökad samverkan med psykiatrin men inte av fler 
samverkansarenor.  I nuläget träffas ett konsultationsteam fyra gånger om 
året för arbete kring missbruk i Krokom. Medverkar på dessa träffar gör 
Individ- och familjeomsorgens missbrukshandläggare, 
specialistsjuksköterska från beroendeenheten (Regionen), 
distriktsjuksköterska samt representant från psykosociala teamet 
(Hälsocentralen).  

• Vi anser det otillfredsställande att samordnad individuell vårdplan (SIP) 
inte tillämpas i enighet med lagens intentioner och regionala 
överenskommelser. Framförallt riktas kritiken avseende detta mot 
specialistpsykiatrin inom regionen. Vi anser dock att Socialnämnden bör 
se över sina rutiner för avvikelserapportering med koppling till SIP. 
Avvikelserapporteringen är en viktig del i det systematiska 
kvalitetsarbetet, men det förutsätter att rapporteringen sker konsekvent 
och att händelseförloppet finns tydligt beskrivet i avvikelserapporten.  

Vi kommer under året att se över våra rutiner för att skriva avvikelser 
gentemot Regionen. Vi kommer även att delta i utbildningar gällande SIP 
och avvikelser. 

• Enligt rapport från Socialstyrelsen framgår att kunskaper och 
erfarenheter från brukarföreningar är värdefulla att ta med i planeringen  
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av vård- och sociala insatser. En samverkan med brukare och anhöriga i 
samband med planering och framtagande av rutiner innebär en ökad 
delaktighet och förhöjd kvalitet, enligt nationella riktlinjer. Vi 
rekommenderar Socialnämnden att utveckla sin samverkan med 
brukarorganisationer. 

I verksamhetsplanen för 2020 har Socialnämnden gett Socialförvaltningen i 
uppdrag att genomföra brukarundersökningar och inrätta brukarråd inom alla 
verksamhetsområden. 

• Enligt rapport från Socialstyrelsen framhålls kompetens som en viktig del 
för att de insatser som ges ska vara av god kvalitet och då framförallt 
kompetens för att kunna ge ett gott bemötande. Av granskningen 
framkommer att de utbildningsinsatser som genomförts inom 
kommunerna varit fokuserade på bemötandet vilket är i linje med de 
nationella riktlinjerna. Vi rekommenderar dock att Socialnämnden 
fortsatt fokuserar på utbildningsfrågor då medarbetarnas kompetens är 
en grundförutsättning för verksamhetens kvalitet.  

Vi uppskattar att revisorerna har uppmärksammat de utbildningsinsatser 
Socialnämnden har prioriterat kopplat till bemötande sedan 2017. Vi beaktar 
rekommendationen och kommer att fortsätta med dessa och flera andra 
utbildningsinsatser framöver.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 12 februari 2020 

Rapport - Granskning av samverkan avseende hälso- och sjukvård och 
sociala insatser för psykiskt funktionshindrade 

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår i tilläggsförslag att i svaret under den första 
rekommendationen lägga till att ”Socialnämnden håller med revisorerna om 
att vi behöver arbeta för att tillfredställande rutiner för denna målgrupp 
finns”. 
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Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden föreslå 
kommunstyreslen att godkänna socialnämndens svar på revsionsrapport - 
Granskning av samverkan avseende hälso- och sjukvård och sociala insatser 
för psykiskt funktionshindrade.  

Till det har kommit ett tilläggsförslag.  

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att socialnämnden 
godkänner det.  

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 
godkänner det.  

_____ 

Kopia till 
Ordförande i kommunrevisionen 

Sakkunnigt biträde 

Kommunstyrelsen 
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Internkontrollplan 2019 
Kort sammanfattning 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska enligt 
socialnämndens rutin följas upp i samband med årsbokslutet.          

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan helår 2019.   

_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 
 Enligt socialnämndens rutin för internkontroll ska resultatet av 
uppföljningen av den interna kontrollen rapporteras till socialnämnden två 
gånger per år, dels i samband med delårsrapporten och dels i samband med 
årsbokslutet samt till kommunstyrelsen en gång per år i samband med 
årsbokslutet.      

Socialnämndens internkontrollplan 2019 består av 16 stycken 
kontrollmoment. 

Vid halvårsuppföljningen bedömdes sju av de 16 kontrollmomenten som 
”ingen avvikelse”, sju bedömdes som ”mindre avvikelse” och två 
kontrollmoment bedömdes som ”större avvikelse”. 

Vid helårsuppföljningen bedöms 11 av de 16 kontrollmomenten som ”ingen 
avvikelse”, tre som ”mindre avvikelse” och två som ”större avvikelse”.                    

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 31 januari 2020 

Uppföljning av internkontrollplan – socialnämnden helår 2019 

Socialnämndens arbetsutskott 10 februari 2020, §4 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 
godkänner uppföljning av internkontrollplan helår 2019.  
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Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det.  

_____ 

Kopia till 
Socialchef 
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Årsredovisning 2019 
Kort sammanfattning 
Socialnämndens verksamheter presenteras i bifogad årsredovisning med 
måluppfyllelse och verksamhetsberättelse för 2019.             

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner årsredovisning för socialnämndens 

verksamheter 2019.   

_____________________________________________________________   

Protokollsanteckning 
Marie Svensson, V, lämnar följande protokollsanteckning: Då 
socialnämnden hade ett underskott på cirka 30 miljoner för 2019 och 
socialnämnden sökte tilläggsanslag sent på hösten när det inte längre fanns 
något anslag att få från kommunfullmäktige behövs en tidigare plan för att 
söka tilläggsanslag från kommunfullmäktige om socialnämnden hamnar i en 
liknande situation i år som ifjol för att hantera eventuellt underskott. 

Beskrivning av ärendet 
Årsredovisningen innehåller en kvalitets- och ekonomiskuppföljning samt en 
verksamhetsberättelse där viktiga händelser under året och kort om 
framtiden redovisas.          

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 14 februari 2020 

Årsredovisning 2020 – socialnämnden 

Socialnämndens arbetsutskott den 10 februari 2020, § 6 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 
godkänner årsredovisning för socialnämndens verksamheter 2019. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det.  
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_____ 

Kopia till 
Socialchef 

Ekonomikontoret  

Kommunstyrelsen 
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Redovisning av delegationsbeslut 2020 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.          

_____________________________________________________________     

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden 
beslutad delegationsordning. Beslut som tas på delegation redovisas för 
socialnämnden vid varje sammanträde.  

Socialnämnden har begärt att få ta del mer ingångende av några 
delegationsbeslut i enskilda ärenden vid varje sammanträde.  

Inför sammanträdet har ett delegationsbeslut från området Bistånd, ett från 
området LSS, ett från området Integration samt ett från området Individ- och 
familjeomsogen valts ut som redovisas.      

Underlag för beslut 
Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 januari 2020 
Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och 
Integration, 1-31 januari 2020 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 
godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 
det. 

_____ 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(29) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 29 Dnr 2020-000046  

Kvalitetskrav Särskilt boende 
Kort sammanfattning 
Socialnämnden ska godkänna kvalitetskrav för Särskilt boende.  

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden återremitterar ärendet för komplettering utifrån 

socialnämndens önskemål och synpunkter. Ärendet återredovisas till 
socialnämnden den 17 mars 2020. 

_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden ska godkänna kvalitetskrav för Särskilt boende.   

Kvalitetskraven är en sammanställning över de krav som verksamheten 
enligt lag och nationella riktlinjer behöver uppfylla.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 14 februari 2020 

Kvalitetskrav Särskilt boende Krokoms kommun 2020-02-19 

Bilaga. Kvalitetskrav Särskilt boende 

Förslag som läggs på mötet  
Marie Svensson, V, föreslår i tilläggförslag att det under punkt 10.11 läggs 
till krav om årlig utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR). 

Andreas Karlsson, C, föreslår att ärendet återremitteras för komplettering 
utifrån socialnämndens önskemål och synpunkter och att ärendet 
återredovisas till socialnämnden den 17 mars 2020. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 
godkänner kvalitetskrav Särskilt boende.  

Till det har kommit ett tilläggsförslag och ett förslag om återremiss.  
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Efter fråga på bifall mot avslag till förslag om återremiss finner ordförande 
att socialnämnden godkänner det.  

_____ 

Kopia till 
Projektgrupp objektsupphandling Särskilt boende 
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Sjukskrivning, sjuktal och personalfrågor 
Kort sammanfattning 
 Kommunen som arbetsgivare visas i den personalekonomiska redovisningen 
för helår 2019.    
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden tar del av personalekonomisk redovisning för helår 2019.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Den personalekonomiska redovisningen visar andelen sjukfrånvaro i 
Socialförvaltningen, övriga förvaltningar och kommunen som helhet.  
Redovisningen gäller helår 2019. 

Socialnämnden tar del av den personalekonomiska redovisningen en gång 
per kvartal    

Underlag för beslut 
Muntlig redovisning – Regina Stenlund Pettersson 

_____ 
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Sn § 31 Dnr 2020-000008  

Socialnämndens uppdragslista 2020 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att efter revidering godkänna uppdragslistan.    

_____________________________________________________________    

Beskrivning av ärendet 
Socialnämndens uppdragslista är en sammanställning över uppdrag som 
socialnämnden gett till förvaltningen och/eller arbetsutskottet. 
Uppdragslistan redovisas vid varje sammanträde. 

Följande uppdrag stryks: 

• Redovisa utvärderingen av nattorganisationen till socialnämnden och 
kommunala pensionärsrådet. 

Följande uppdrag ändras: 

• Se över LOV-avtalet utifrån inkomna synpunkter och avtal med externa 
utförare. Redovisas i maj 2020 

• Utred kostnader och förändringar i uppdrag för berörda verksamheter vid 
införandet av GPS-klockor. Redovisas i mars 2020. 

• Lämna information till socialnämnden gällande ekonomisk uppföljning 
feriepraktik. Redovisas i mars 2020. 

Följande uppdrag tillkommer: 

• Kompetenskartläggning inom Särskilt boende och Hemtjänst (inkl. 
Bemanningspool) bland tim- och månadsanställda. Redovisas i maj 2020. 

• Vidare utredning av hyror på Särskilt boende. Redovisas i maj 2020. 

• Utbildning jäv. Redovisas juni 2020. 

Underlag för beslut 
Socialnämndens uppdragslista 2020-01-21 

_____ 
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Övriga frågor 2020 
Feriepraktik 2020 
Ska löner för feriearbetare MBL-förhandlas? Socialchef och HR-chef tar 
reda om det bör göras och om det har gjorts tidigare år.   

_____ 
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Delegationsbeslut 2020 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknas nedan.  

_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande 
och tjänstemän som framgår av delegationsförteckningen. Besluten ska 
redovisas till socialnämnden. 

Socialnämnden delges följande delegationsbeslut: 

1. Beslut om tobaksförsäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och 
liknande produkter (2018:2088) den 2 januari 2020 

Delegat: Alkoholhandläggare 

2. Beslut om tobaksförsäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och 
liknande produkter (2018:2088) den 2 januari 2020 

Delegat: Alkoholhandläggare 

3. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 
servering av alkoholdrycker den 2 januari 2020 

Delegat: Socialnämndens ordförande 

4. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 
servering av alkoholdrycker den 9 januari 2020 

Delegat: Alkoholhandläggare    

5. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 
servering av alkoholdrycker den 13 januari 2020 

Delegat: Alkoholhandläggare    

6. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 
servering av alkoholdrycker den 16 januari 2020 

Delegat: Alkoholhandläggare    
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Sn § 33 (forts) Dnr 2020-000009  
 

7. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 
servering av alkoholdrycker den 22 januari 2020 

Delegat: Alkoholhandläggare    

8. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 
servering av alkoholdrycker den 23 januari 2020 

Delegat: Alkoholhandläggare   

 

Sekretessärenden 
1. Delegationsrapport Bistånd, 1-31 december 2019 

2. Delegationsrapport Individ- och familjeomsorgen, 1-31 december 2019 

_____ 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(29) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Meddelanden 2020 
Socialnämnden tar del av följande meddelanden: 

1. Socialnämndens arbetsutskott den 10 februari 2020, § 1-7 

2. Kommunstyrelsen den 22 januari 2020 § 14: Uppdaterade 
budgetförutsättningar, 2020 och framåt 

3. Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Beslut 22 januari 2020 Dnr 8.5-
38021/2019-3  

 

Sekretessmeddelande: 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 18 februari 2020, Dnr 3.4.2-
05488/2020-1.  

_____ 
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