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Sn § 1 Dnr 2018-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande ändring: 

Utgår: Revidering av Krokomsbostäders uthyrningspolicy 

_____________________________________________________________ 
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Sn § 2 Dnr 2018-000002  

Informationer 2018 

Marie Hermansson, verksamhetschef Bistånd 

 Bostäder med särskild service – Samplanering för bostäder för äldre med 

äldreomsorgen 

_____ 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

 Läget avseende platser på kommunens särskilda boenden och planen 

framöver 

_____ 

Malin Andersson, verksamhetschef Stöd och service och Monica Göransson, 

biträdande verksamhetschef Stöd och service 

 Kartläggning av personalens utbildningar Stöd och service 

 Kartläggning av brukares insatsbehov Stöd och service 

 Arbete utifrån genomlysning av Stöd och service – Vad verksamheten 

har gjort och vad som planeras/är på gång 

_____ 

Två LOV-företag besöker socialnämnden och presenterar sig.   

_____ 

MonaLisa Norrman, boendeutredare 

 Lägesrapport nytt särskilt boende i Krokoms kommun 

_____ 
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Sn § 3 Dnr 2018-000003  

Barnkonventionen 2018 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 31: 

”Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.” 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 32: 

”Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som 

är skadligt eller hindrar barnets skolgång.” 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 33: 

”Varje barn har rätt att skyddas mot droger.” 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 34: 

”Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas 

i prostitution och pornografi.” 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 35: 

”Ingen får köpa eller sälja ett barn. Staten ska bekämpa handel med barn.” 

_____ 
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Sn § 4 Dnr 2018-000004  

Redovisning av lottade delegationsbeslut 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av lottade delegationsbeslut. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

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. Till dagens 

sammanträde har, enligt upprättad rutin, två ledamöter utifrån 

delegationslistor lottat fram beslut som redovisas.      

Underlag för beslut 

Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 oktober 2017  

Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd (LSS), 1-31 oktober 

2017 

Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen, 

1-31 oktober 2017 

Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Integration, 1-31 oktober 

2017 

_____ 
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Sn § 5 Dnr 2018-000011  

Tillsyn gällande ny lag (2017:425) om elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

socialnämnden blir ansvarig nämnd för tillsyn om elektroniska cigaretter 

och påfyllnadsbehållare.  

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunens 

alkoholhandläggare blir ansvarig handläggare för handläggning och 

tillsyn om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Kommunens 

alkoholhandläggare ansvarar i dag för tillsyn om folköl, tobak, rökfria 

skolgårdar samt receptfria läkemedel. Att samordna tillsynen om e-

cigaretter och påfyllnadsbehållare med övrig tillsyn ger 

samordningsvinster. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Den som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste anmäla det till 

kommunen och ha ett egenkontrollsprogram.  

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare får säljas till personer som fyllt 18 år. 

Den som lämnar ut produkterna kontrollerar att köparen fyllt 18 år. Det ska 

finnas en skylt i butiken som talar om vilken åldersgräns som gäller. Det är 

förbjudet att marknadsföra e-cigaretter och varje förpackning ska ha en 

hälsovarning och förpackningen ska innehålla en innehållsdeklaration.  

Enligt 26 § lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare ska den omedelbara tillsynen över denna lag och dess 

föreskrifter utövas av kommunen och eller i samråd med Polismyndigheten. 

Den regionala tillsynen utövas av länsstyrelsen.  
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Sn § 5 (forts) Dnr 2018-000011  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 15 december 2017 

Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Alkoholhandläggare 
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Sn § 6 Dnr 2018-000008  

Socialnämndens uppdragslista 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att efter revidering godkänna uppdragslistan. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Socialnämndens uppdragslista är en sammanställning över uppdrag som 

socialnämnden gett till förvaltningen och/eller arbetsutskottet. 

Uppdragslistan redovisas vid varje sammanträde.  

Följande uppdrag stryks: 

 Initiera ytterligare förslag på omorganisationer i socialförvaltningen i 

syfte att ta fram en effektiv organisation som medför besparingar i form 

av personalkostnader och lokaler 

Följande uppdrag flyttas: 

 Översyn av och vid behov uppdatering av befintlig äldreomsorgsplan. 

Flyttas till februari 2018.  

 Se över värdighetsgarantierna. Flyttas till mars 2018.  

Följande uppdrag tillkommer: 

 Översyn tobakspolicy – E-cigaretter  

_____ 

Underlag för beslut 

Socialnämndens uppdragslista 171121 

 

 



  

 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(23) 

Sammanträdesdatum 

16 januari 2018 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sn § 7 Dnr 2017-000081  

Uppföljning av personalkostnader 2017 

Socialnämnden tar del av personalkostnaderna inom Stöd och service. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom socialnämndens 

verksamheter.   

I enlighet med socialnämndens rutin för ekonomisk uppföljning ska 

personalkostnaderna inom de verksamheter som bedrivs 24/7 följas upp 

månadsvis i enlighet med beslutad ordning. 

____ 
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Sn § 8 Dnr 2017-000198  

Socialnämndens uppdrag till socialchefen  

Den 13 december 2018 beslutade socialnämnden att ge socialchefen i 

uppdrag att: 

1. Införa Heroma ”kom och gå” på boendena och Daglig verksamhet inom 

Stöd och service. 

2. Vid alla APT inom socialförvaltningen ha en stående punkt på 

dagordningen märkt med ”socialnämndens värdegrund” och utifrån den 

punkten diskuttera dess betydelse.   

3. Undersöka möjligheten att ta fram ett dokument vid nyanställning där 

medarbetaren skriver på att man tagit del av värdegrunden och kommer 

arbeta efter den. 

4. Arbeta för att höja utbildningsnivån hos medarbetarna på Stöd och 

service. Definiera ”lägsta utbildningsnivå” vid nyanställning.  

5. Ledningsgruppen på Stöd och service ska arbeta för att säkerställa ett 

nära ledarskap vid boendena på Stöd och service i syfte att säkerställa att 

våra boenden har rätt kvalitet med goda levnadsvillkor.  

6. Repetera och se över rutinerna för lex Sarah anmälningar.  

Nämnden beslutade även att dessa sex uppdrag återkopplas vid varje nämnd 

under våren 2018.  

Malin Andersson, verksamhetschef Stöd och service, Monica Göransson, 

biträdande verksamhetschef Stöd och service, Marie Hermansson, 

verksamhetschef Bistånd och Sara Comén, verksamhetschef 

Hemtjänst/Hälsa och sjukvård redovisar hur verksamheterna arbetar med de 

sex uppdragen.  

_____ 
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Sn § 9 Dnr 2017-000166  

Bidragsansökan från FMN Östersund för 
verksamhetsåret 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja Föräldraföreningen Mot Narkotika 

(FMN) 5 000 kronor i verksamhetsbidrag. 

2. Socialnämnden beslutar att verksamhetsbidraget tas ur Individ- och 

familjeomsorgens budget.   

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

FMN är en verksamhet dit närstående till missbrukarare kan vända sig för att 

få stöd och hjälp. Inom ramen för sin verksamhet erbjuder de bland annat 

sina medlemmar utbildning i medberoendeproblematik och sorghantering. 

De bedriver självhjälpsgrupper som i sin förlängning även är till hjälp för 

missbrukare att ta tag i sin situation.  

FMN bedriver ett viktigt opinionsarbete kring missbruk för en av de mest 

utsatta grupperna i samhället som själv har svårt att göra sin röst hörd. De är 

bland annat representant i Jämtlands läns brukarråd. 

FMN utgör ett komplement till Individ- och familjeomsorgens verksamhet 

och som vi vid behov hänvisar anhöriga till då de vänder sig till oss och är 

oroliga.  

Det är Individ- och familjeomsorgens bedömning att FMN är en väletablerad 

och viktig del i civilsamhället som utöver kompletterar vår verksamhet från 

ett icke myndighetsperspektiv även talar för och driver brukarfrågor 

avseende missbruk. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 5 december 2017 

Bidragsansökan från FMN Östersund för verksamhetsåret 2018 

_____ 
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Sn § 9 (forts) Dnr 2017-000166  

Kopia till 

Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen 

Ekonom 

FMN Östersund 
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Sn § 10 Dnr 2017-000006  

Uppföljning av placeringskostnader 2017 

Socialnämnden tar del av placeringskostnader 2017. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

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  

Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2017 

Verksamhetsköp Ensamkommande 2017 

_____ 
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Sn § 11 Dnr 2017-000193  

Revidering av tillgänglighetsprogrammet  

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera avsnitt 3.6 

enligt,  

Utifrån de övergripande kommunala målsättningarna i 

Tillgänglighetsprogrammet beslutar kommunstyrelsen och respektive 

nämnd om årets åtgärdsplan i samband med årsbokslutet. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera kapitel 4 

enligt, 

Resultatet av uppföljningen av åtgärdsplanerna från kommunstyrelsen 

och respektive nämnd ska rapporteras till handikapprådet vid årets första 

sammanträde (slutet av februari) och därefter till kommunfullmäktige.  

Ansvarig för sammanställning av rapporten är sekreteraren i kommunala 

handikapprådet (KHR). 

Uppföljning sker genom kommunens planerings- och uppföljningssystem 

”Stratsys”.  

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga till 

kapitel 5 i Tillgänglighetsprogrammet enligt,  

Utbildning 

Berörd personal ska ha fått utbildning i Tillgänglighetsprogrammet. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Den 29 april 2014 antog kommunfullmäktige Tillgänglighetsprogrammet för 

Krokoms kommun. 

För att beslut och uppföljning av åtgärdsplanerna ska följa nämndernas och 

kommunstyrelsens arbete med verksamhetsplanerna föreslås avsnitt 3.6 

Tidplan för genomförande samt kapitel 4 Uppföljning revideras. 
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Sn § 11 (forts) Dnr 2017-000193  

 

Nämnderna beslutar om sina detaljbudgetar inklusive RI-mål och 

nämndsmål senast vid utgången av september månad och därefter, under 

november/december beslutar kommunfullmäktige om samtliga nämnders RI-

mål. Då målen är beslutade börjar respektive förvaltningen ta fram 

verksamhetsmål, enhetsmål och aktiviteter, vilket vanligtvis sker under 

december och januari.  

Kommunen har börjat med ett nytt arbetssätt som innebär att ett flertal 

planer, exempelvis folkhälsoplanen, verksamhetsplanen, 

integrationsstrategin och Tillgänglighetsprogrammet har byggts in i 

kommunens planerings- och uppföljningssystem Stratsys. Detta gör det 

möjligt att koppla samman flera olika planers aktiviteter/åtgärder. För att 

underlätta uppföljningsarbetet och framtagandet av åtgärder föreslås 

tidplanerna följa arbetet med verksamhetsplanerna.   

Förslaget är att revidera avsnitt 3.6 i Tillgänglighetsprogrammet. Nuvarande 

formulering är:  

”Åtgärdsplan utifrån de övergripande kommunala målsättningarna i 

Tillgänglighetsprogrammet beslutas 2014.  

Utbildning i Tillgänglighetsprogrammet för berörd personal sker under 2014. 

Åtgärdsplan för 2015 tas i slutet av 2014 för att åtgärderna ska kunna 

genomföras under 2015. 

Uppföljning ska ske 2016, där insamling av resultat och sammanställning 

ska vara klar för redovisning till kommunfullmäktige i april. 

Utifrån resultat och plan ska nya och/eller gamla åtgärder arbetas med 2016 

för att redovisas 2017 och så vidare.” 

Förslag till formulering: 

3.6 Åtgärdsplaner  

”Utifrån de övergripande kommunala målsättningarna i 

Tillgänglighetsprogrammet beslutar kommunstyrelsen och respektive nämnd 

om årets åtgärdsplan i samband med årsbokslutet.” 

_____ 
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Sn § 11 (forts) Dnr 2017-000193  

 

Förslaget är att revidera kapitel 4 i Tillgänglighetsprogrammet. Nuvarande 

formulering är:  

”Rapportering av resultat av åtgärdsplanerna från respektive nämnd sker till 

kommunfullmäktige i april. Ansvarig för sammanställning av rapporten är 

handikapprådet (KHR).” 

Förslag till formulering: 

4 Uppföljning 

”Resultatet av uppföljningen av åtgärdsplanerna från kommunstyrelsen och 

respektive nämnd ska rapporteras till handikapprådet vid årets första 

sammanträde (slutet av februari) och därefter till kommunfullmäktige.  

Ansvarig för sammanställning av rapporten är sekreteraren i kommunala 

handikapprådet (KHR). 

 Uppföljning sker genom kommunens planerings- och uppföljningssystem 

”Stratsys”. ” 

_____ 

Förslag på nytt kapitel:  

5 Utbildning 

”Berörd personal ska ha fått utbildning i Tillgänglighetsprogrammet.” 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 15 december 2017 

_____ 

Kopia till 

Kvalitetssamordningsgruppen 

Kommunstyrelsen 
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Sn § 12 Dnr 2018-000007  

Socialförvaltningen - Verksamhetsutveckling och 
kostnadseffektivitet 

Socialnämnden tar del av pågående och planerade aktiviteter som syftar till 

att utveckla verksamheten och göra den mer kostnadseffektiv. 

_____ 

Underlag  

Socialförvaltningen – Verksamhetsutveckling och kostadseffektivitet 2017-

12-15 
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Sn § 13 Dnr 2017-000112  

Motion - Ta in naturen till våra äldreboenden 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen i sin 

helhet. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Att arbeta med grönskande omsorg är en värdefull del av vår omsorg och 

stöds av befintlig forskning. Den blommande trädgården med förhöjda 

odlingslådor, höns och boulebana är redan i dag en del av våra äldreboenden.  

Eva Dahlkvists forskning visar på ett positivt samband mellan grönskan i 

trädgården och de boendes självskattade hälsa. Den visar även på vikten av 

att redan i planeringsstadiet av våra boenden arbeta för att ta bort hinder för 

att alla själv ska kunna ta sig ut i trädgården. Den ska även planeras så att 

den är tillgänglig för både rullator, rullstol och säng. Ovanstående punkter är 

mycket aktuellt och tas med i samband med projekteringen av vårt nya 

demensboende.  

Viktigt är också att arbeta med aktiviteter som kopplar samman natur och 

kultur i våra äldreboenden. I dag arbetar vi med aktiviteter såsom plantera 

frön och blommor, odla växter och rotsaker som därefter kan förädlas 

tillsammans med de boende.  

I den inkomna motionen - Ta in naturen till våra äldreboende, föreslås att:  

- Grön vård och Terapiträdgårdar tas i bruk och implementeras i den 

dagliga vården på våra äldreboenden som ett komplement till den dagliga 

utevistelsen.   

- Redan i planeringsstadiet av våra nya äldreboenden förbereda dessa för 

möjligheterna att använda grön vård och terapiträdgårdar.   
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Sn § 13 (forts)  Dnr 2017-000112 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 8 december 2017 

Motion - Ta in naturen till våra äldreboenden 2017-06-14 

E Dahlkvist et al (2016). Garden greenery and the health of older people in 

residential care facilities: a multi-level cross—sectional study. Journal of 

advanced nursing, 72 (9), 2065-2076 

E Dahlkvist et al (2014). Is there a caring perspective in garden/patio design 

in elderly care? A description and a comparison of residents´and staff 

members perceptions of these outdoor spaces. Journal of housing for the 

elderly. 28 (1), 85-106 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Sn § 14 Dnr 2018-000009  

Delegationsbeslut 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknas nedan. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande 

och tjänstemän som framgår av delegationsförteckning. Besluten ska 

redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden 

omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Beslut i ett enskilt ärende, av 

den som fått beslutanderätten, genom att själv ta över ärendet och fatta 

beslut.  

Socialnämnden delges följande delegationsbeslut:       

1. Socialnämndens arbetsutskott den 13 december 2017, §§ 27-28 

2. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 

servering av alkoholdrycker den 29 november 2017 

Delegat: Socialnämndens ordförande 

3. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 

servering av alkoholdrycker den 21 december 2017 

Delegat: Socialnämndens 2:e vice ordförande 

Anmälningsärenden 

1. Anmälan enligt Lex Sarah 2017-12-08. Dnr SN 17-192 

Sekretessärenden    

1. Socialnämndens arbetsutskott den 6 december 2017, § 77 

2. Socialnämndens arbetsutskott den 13 december 2017, §§ 78-85 

3. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL, hemvård, 1-30 november 2017 

4. Delegationsrapport- Beslut enligt LSS, 1-30 november 2017  
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Sn § 14 (forts)  Dnr 2018-000009 

5. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL, hemvård, 1-31 december 2017 

6. Delegationsrapport- Beslut enligt LSS, 1-31 december 2017 

7. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL och FB, 1-30 november 2017 

8. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL och FB, 1-31 december 2017 

_____ 
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Sn § 15 Dnr 2018-000010  

Meddelanden 2018 

Socialnämnden tar del av följande meddelanden: 

1. Kommunala handikapprådets protokoll från sammanträdet den 13 

november 2017 

2. Kommunala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 20 

november 2017 

3. Kommunfullmäktige den 6 december 2017 § 117 – Motion – Erbjud fria 

halkskydd till våra äldre invånare 

4. Kommunstyrelsen den 15 november 2017 § 185 – Igångsättningstillstånd 

avseende nätverksinfrastruktur på Hällebo för att möjliggöra det nya 

larmsystemet TES 

5. Kommunstyrelsen den 15 november 2017 § 192 – Kvalitet i särskilt 

boende för äldre nattetid 

6. Kommunstyrelsen den 30 november 2017 § 214 – Asylsökande som 

fyller 18 år 

7. Länsstyrelsens i Jönköpings län 2017-10-20 – Länsstyrelsens 

återrapportering av uppdrag 40 enligt regleringsbrevet för 2017 

8. Socialstyrelsen – Information om utökad uppgiftsskyldighet för 

kommunerna 

9. Statistiska centralbyrån (SCB) - Utjämning av LSS-kostnader mellan 

kommuner, utjämningsåret 2018, utfall 

Dnr SN 17/068 

10. Arbetsmiljöverket – Information om avslutat ärende  

 

_____ 

 

 


