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Sn § 188 Dnr 2018-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan.  

_____________________________________________________________     
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Sn § 189 Dnr 2018-000002  

Informationer 2018 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

 Resultatet av årets medarbetarundersökning, Socialförvaltningen. 

 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 46 3 0 

Solbacka 36 5 0 

Blomstergården/Orion 79 3 2 

Summa 156 11 2 

 

Nuläge behov särskilt boende och korttids 2018-12-05 

Säbo Antal 

Totalt antal personer i kö med beviljad säboplats 5 (3) 

Antal Personer med beviljad säboplats liggande på korttids 2 

Antal personer med beviljad säboplats i ordinärt boende 3 

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 1 

Personer i byteskö 9 

 

Det finns tre tillgängliga säboplatser och fem tillgängliga korttidsplatser. 

 

 Ny kvalitetskontroller börjar den 7 januari 2019. 

 Rekryteringsprocessen av en verksamhetschef för Hemtjänsten. 

 Tillsättning av verksamhetschef för Bistånd/Hälsa och sjukvård har 

förhandlats. Verksamhetschefen börjar den 1 januari 2019.  
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Sn § 189 (forts) Dnr 2018-000002 

 

 Kommunfullmäktige den 5 december 2018 – Presentation Särskilt 

boende.   

 Synpunkter från kommunala pensionärsrådet, SPF och PRO, på ärendet 

om nattbemanningen inom hemtjänsten.  

_____ 
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Sn § 190 Dnr 2018-000003  

Barnkonventionen 2018 

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en kortlek kopplat till 

barnkonventionen med diskussionsfrågor till varje artikel och socialnämnden 

lyfter en artikel med tillhörande diskussionsfrågor vid varje sammanträde. 

Vi dagens sammanträde tar socialnämnden del av barnkonventionen artikel 3 

med diskussionsfrågor.     

Artikel 4 

Konventionsstatera ska sträva efter att till det yttersta av sina tillgängliga 

resurser försöka förverkliga barnets sociala, ekonomiska och kulturella 

rättigheter. När inte resurserna räcker till bör man söka lösningar genom 

internationellt samarbete. 

Diskussionsfrågor 

Hur prioriterar vi barn i vår verksamhet? 

Hur syns barn i vår budget? 

_____ 
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Sn § 191 Dnr 2018-000004  

Redovisning av lottade delegationsbeslut 2018 

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, 1-30 november 2018 

Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen, 1-30 

november 2018 

Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Integration, 1-30 november 2018 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 
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Sn § 192 Dnr 2018-000006  

Uppföljning av personalkostnader 2018 

Socialnämnden tar del av personalkostnaderna inom verksamheten Särskilt 

boende.  

_____________________________________________________________     

Beskrivning av ärendet 

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.      

Personalkostnader Särskilt boende 

 

_____ 
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Sn § 193 Dnr 2018-000161  

Sammanträdesdagar 2019 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämndens sammanträde den 29 oktober 2019 flyttas till den 22 

oktober 2019.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämndens sammanträde den 29 oktober sammanfaller med höstlovet 

och med anledning av det förslås socialnämnden flytta sammanträdesdag.     

Underlag för beslut     

Tjänsteutlåtande 26 november 2018 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämndens 

sammanträde den 29 oktober 2019 flyttas till den 22 oktober 2019. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Sofie Eén, sekreterare 
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Sn § 194 Dnr 2018-000118  

Valärenden 2019-2022 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden föreslås välja ledamöter och ersättare till kommunala 

pensionärsrådet.                

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden utser följande ledamöter och ersättare till kommunala 

pensionärsrådet för perioden 2019-2022: 

Ledamöter  Ersättare 

Tage Jonsson, PRO  Sten-Åke Jonsson, PRO 

Örjan Persson, PRO  Gunnel Vejdeland, PRO 

Nils-Erik Eriksson, PRO  Gulli Edman, PRO 

Viola Ekavall, SPF  Sören Grundström, SPF 

Britt Larsson, SPF  Siv Magnusson, SPF 

_____________________________________________________________     

Beskrivning av ärendet 

I kommunala pensionärsrådets reglemente står det att organisation som ingår 

i det kommunala pensionärsrådet ska lämna förslag till socialnämnden på 

ledamöter och ersättare.  

Förslag har lämnats in och socialnämnden föreslås utse de fem ledamöterna 

och fem ersättarna ovan.  

Ledamöter, ersättare och område 

Tage Jonsson och Sten-Åke Jonsson, PRO Föllinge-Laxsjö-Hotagen 

Örjan Persson och Gunnel Vejdeland, PRO Krokom 

Nils-Erik Eriksson och Gulli Edman, PRO Offerdal-Alsen 

Viola Ekavall och Sören Grundström, SPF Offerdal 

Britt Larsson och Siv Magnusson, SPF Rödön 

Underlag för beslut     

Tjänsteutlåtande 27 november 2018 
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Sn § 194 (forts) Dnr 2018-000118  

 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden utser de 

föreslagna ledamöterna och ersättarna till kommunala pensionärsrådet för 

perioden 2019-2022.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

De valda 
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Sn § 195 Dnr 2018-000099  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS 2018 

Kort sammanfattning 

En gång i kvartalet ska socialnämnden rapportera ej verkställda beslut till 

IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.     

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och 

överlämna den till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

_____________________________________________________________        

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera ej verkställda beslut till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisorer. 

Rapporten ska även överlämnas till kommunfullmäktige. Detta enligt 28 § f-

h LSS samt 16 kap. 6 § f-h SoL. 

Rapporteringsskyldigheten omfattar gynnande beslut som inte verkställts 

inom tre månader från beslutsdatum samt om det skett avbrott i 

verkställighet av insatsen och besluten inte verkställts på nytt inom tre 

månader. Nu verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt 

ska även rapporteras.  

Till kommunens revisorer ska socialnämnden även kortfattat uppge skälen 

för dröjsmålen. 

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 22 november 2018 

Bilaga. Rapport- Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3, 2018                 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden att lägga 

rapporten till handlingarna och överlämna den till kommunfullmäktige och 

kommunens revisorer. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 
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Sn § 195 (forts) Dnr 2018-000099  

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer   
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Sn § 196 Dnr 2018-000122  

Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 

Kort sammanfattning 

Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun har varit på remiss och nu 

föreslås kommunfullmäktige anta strategin. Strategin föreslås gälla 2019-

2030.  

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 

2019-2030 med följande ändring: 

Målet ”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för äldre i Offerdal, 

Föllinge, Nälden, Ås och Krokom” under rubriken ”Område särskilda 

boendeformer” ändras till ”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende 

för äldre”. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att första målet i målbilden 2030 som 

antogs av kommunfullmäktige den 7 december 2016 revideras från 

”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för äldre i Offerdal, 

Föllinge, Nälden, Ås och Krokom” till ” Krokoms kommun erbjuder 

särskilt boende för äldre”.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att revidera första målet i 

handlingsprogrammet för framtidens boende för äldre i Krokoms 

kommun som antogs av kommunfullmäktige den 28 februari 2018 från 

”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för äldre i Offerdal, 

Föllinge, Nälden, Ås och Krokom” till ” Krokoms kommun erbjuder 

särskilt boende för äldre”.  

_____________________________________________________________ 

Deltar inte i beslutet 

Annika Hansson, S, Ulla Jönsson, S, Marie Svensson, V, och Emil 

Kristiansson, V, deltar inte i beslutet.  

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Den 19 februari 2018 beslutade socialnämnden att göra en översyn av 

äldreomsorgens samtliga styrdokument för att uppnå följsamhet mot 

kommunens dokumenthierarki och uppföljningssystemet Stratsys.  
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Sn § 196 (forts) Dnr 2018-000122  

 

Boendeutredaren och utvecklingssekreteraren på Socialförvaltnings Stab såg 

över styrdokumenten och föreslog att en strategi skulle tas fram.  

Den 26 april 2018 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till styrgruppen för 

framtidens äldreboende att ta fram en strategi för äldreomsorgen.   

Styrgruppen för framtidens äldreboende har träffats vid tre tillfällen och tagit 

fram ett förslag till Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun. 

Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 

Uppdraget var att ta fram en strategi för äldreomsorgen men då strategin 

gäller hela befolkningsgruppen 65 år och äldre och att äldreomsorgen ofta 

förknippas med insatser föreslås strategin heta strategi för äldres hälsa. 

Den 18 juni 2018 beslutade socialnämnden att strategin skickas på remiss till 

samtliga förvaltningar, kommunala handikapprådet, kommunala 

pensionärsrådet och kvalitetssamordningsgruppen.  

Socialnämnden beslutade att då remissvaren har sammanställts fattar 

kommunfullmäktige beslut om Strategi för äldres hälsa. I enlighet med 

beslutet skickades strategin till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen lyfte 

dock ut ärendet vid sammanträdet den 21 november 2018 för att 

socialnämnden ska behandla ändringarna efter remisshantering innan det går 

vidare.  

 

Det första målet i strategin för äldres hälsa: ”Krokoms kommun erbjuder 

särskilt boende för äldre i Offerdal, Föllinge, Nälden, Ås och Krokom” finns 

också med i handlingsprogrammet för framtidens boende för äldre i 

Krokoms kommun som antogs av kommunfullmäktige den 28 februari 2018, 

§ 19. Målet finns även med i målbild 2030 som antogs av 

kommunfullmäktige den 7 december 2016, § 85. Med anledning av att 

socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta strategin för äldres hälsa 

med en ändring av det första målet, föreslås kommunfullmäktige revidera 

målet i handlingsprogrammet och målet i målbild 2030.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 22 november 2018 
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Sn § 196 (forts) Dnr 2018-000122  

 

Strategi för äldres hälsa - Sammanfattning och kommentar till inkomna 

remissvar 2018-09-24 

Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 2019-2030 - Förslag 2018-10-

31 

Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun - Förslag 2018-06-05 

Bilaga 1. Yttrande över strategi för äldres hälsa - SPF Rödön (inkom försent) 

Bilaga 2. Yttrande över strategi för äldres hälsa - PRO Krokom Föllinge-

Laxsjö-Hotagen och Offerdal-Alsen 

Bilaga 3. Yttrande över Strategi för äldres hälsa - SPF Rödön och Offerdal 

Bilaga 4. Strategi för äldres hälsa Remissvar Barn- och utbildning 

Bilaga 5. Strategi för äldres hälsa - Remissvar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen   

Förslag som läggs på mötet 

Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden föreslår 

kommunfullmäktige att anta strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 

2019-2030 med följande ändring: 

Målet ”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för äldre i Offerdal, 

Föllinge, Nälden, Ås och Krokom” under rubriken ”Område särskilda 

boendeformer” ändras till ”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för 

äldre”. 

Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden föreslår 

kommunfullmäktige att första målet i målbilden 2030 som antogs av 

kommunfullmäktige den 7 december 2016 revideras från ” Krokoms 

kommun erbjuder särskilt boende för äldre i Offerdal, Föllinge, Nälden, Ås 

och Krokom” till ” Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för äldre”.  

Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden föreslår 

kommunfullmäktige att revidera första målet i handlingsprogrammet för 

framtidens boende för äldre i Krokoms kommun som antogs av 

kommunfullmäktige den 28 februari 2018 från ” Krokoms kommun erbjuder 

särskilt boende för äldre i Offerdal, Föllinge, Nälden, Ås och Krokom” till ” 

Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för äldre”.  
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Sn § 196 (forts) Dnr 2018-000122  

 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden att föreslå 

kommunfullmäktige att anta strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 

2019-2030. 

Till det har kommit ett ändringsförslag om att ändra målet ”Krokoms 

kommun erbjuder särskilt boende för äldre i Offerdal, Föllinge, Nälden, Ås 

och Krokom” under rubriken ”Område särskilda boendeformer” till 

”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för äldre”, ett förslag om att 

första målet i målbilden 2030 som antogs av kommunfullmäktige den 7 

december 2016 revideras och ett förslag om att revidera första målet i 

handlingsprogrammet för framtidens boende för äldre i Krokoms kommun 

som antogs av kommunfullmäktige den 28 februari 2018.  

Efter fråga på de tre förslagen finner ordförande att socialnämnden bifaller 

dessa. 

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 

bifaller det.  

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Sn § 197 Dnr 2018-000188  

Hyreskostnad gruppbostaden Snickerivägen 

Socialnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen sätter hyra för Snickerivägen 7 till 

socialnämnden utifrån självkostnadsprincipen 

2. Socialnämnden beslutar att hyresnivån i gruppbostaden Snickerivägen 7 

följer hyran från Samhällsbyggnadsförvaltningen men som högst sätts till 

samma nivå som den enskilde maximalt får ange som underlag för 

bostadstillägg (för närvarande 5 600 kronor/månad). 

_____________________________________________________________      

Beskrivning av ärendet 

Gruppbostaden Snickerivägen står klar för inflyttning under första halvan av 

december månad. En hyreskostnad för de boende ska sättas av 

socialnämnden. Som underlag har vi tittat på hyresnivåerna på gruppbostad i 

Östersund och våra egna nuvarande hyror i gruppbostad.  

Östersund har beslutat om hyrestak på 5 600 kronor för LSS gruppbostäder 

oavsett kvadratmeteryta. I grunden ligger bruksvärdes-hyra som sätts av 

fastighetsägaren. När hyrestaket understiger bruksvärdeshyran betalas 

mellanskillnaden av kommunens Socialförvaltning.  

5 600 kronor i hyreskostnad är också den maximala hyra som den enskilde 

får räkna som underlag för bostadstillägg.  

Vi har också tittat på de hyresnivåer vi själva har i våra gruppbostäder. Våra 

hyror varierar något utifrån antal kvadratmeter (kvm) men pendlar i 

normalfallet mellan runt 4 000-5 000 kronor/månad och något övre hyrestak 

finns inte beslutat. Vi kan också jämföra med våra hyror i särskilt boende. 

Den dyraste lägenheten där kostar 5 457 kronor/månad för 60 kvadrat. 

Som en ytterligare jämförelse har vi tittat på de preliminära hyrorna för de 

nya hyresrätterna som kommer att byggas i Ås. De kommer att prissättas 

enligt nedan.  

1 rok 25 kvm, 4 224 kronor/månaden, det vill säga 2 027 kronor/kvm och år 

2 rok 52 kvm, 6 572 kronor/månaden, det vill säga 1 522 kronor/kvm och år 

3 rok 79 kvm, 8 791 kronor/månaden, det vill säga 1 339 kronor/kvm och år 
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Sn § 197 (forts) Dnr 2018-000188  

 

Snickerivägens lägenheter är cirka 50 kvadrat stora. Alla lägenheterna är lika 

stora. En rimlig hyresnivå bedöms till 5 600 kronor/månad vilket ger en 

kvadratmeterhyra på 1 334 kronor/år. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 4 december 2018   

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden besluta att 

Samhällsbyggnadsförvaltningen sätter hyra för Snickerivägen 7 till 

socialnämnden utifrån självkostnadsprincipen. Socialnämnden beslutar att 

hyresnivån i gruppbostaden Snickerivägen 7 följer hyran från 

Samhällsbyggnadsförvaltningen men som högst sätts till samma nivå som 

den enskilde maximalt får ange som underlag för bostadstillägg (för 

närvarande 5 600 kronor/månad). 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Enhetschef Stöd och service 

Fastighetschef   

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(29) 

Sammanträdesdatum 

10 december 2018 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Sn § 198 Dnr 2018-000007  

Uppföljning - Socialförvaltningen - 
Verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet 

Socialnämnden tar del av hemtjänstens aktiviteter.  

___________________________________________________  

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna 

- Nämnden har inte i tid få tagit del av det kommunala pensionärsrådets 

synpunkter angående neddragning av hemtjänstens nattbemanning. Inte 

förrän den efterfrågades på sittande möte. Viktigt att deras synpunkter tas 

tillvara på ett värdigt sätt i detta ärende.  

- Initiativärendet ska ha medborgarperspektivet i fokus men man har inte 

frågat medborgarna i kommunen inför den planerade 

förändringen/neddragningen 

- Vänsterpartiet och Socialdemokraterna anser att det är en mycket 

kortsiktig lösning för att minska kostnaderna genom att minska 

bemanningen inom hemtjänsten nattetid, det är redan nu fullt på våra 

särskilda boende i kommunen vilket gör att kommunen inom kort kan 

förvänta sig att allt fler kommer att behöva insatser av hemtjänst och att 

denna neddragning inte är hållbar.  

- MBL-förhandlingen angående nattbemanningen är gjord men vi i 

nämnden har inte fått tagit del av den. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Den 23 oktober 2018 tog socialnämnden del av tre av hemtjänstens pågående 

och planerade aktiviteter som syftar till att utveckla verksamheten och göra 

den mer kostnadseffektiv. 

Socialnämnden beslutade då att verksamhetschefen för hemtjänsten bjuds in 

till socialnämnden i december 2018 för uppföljning av aktiviteterna.   

 Ny nattorganisation 

 Behovsanpassad planering och bemanning 

 Bryta ut matdistributionen från hemtjänsten 
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Sn § 198 (forts) Dnr 2018-000007 

Underlag  

Presentation socialnämnden 181210 - Uppföljning av verksamhetsutveckling 

och kostnadseffektivitet inom hemtjänsten 

Uppföljning - Socialförvaltningen -Verksamhetsutveckling och 

kostnadseffektivitet 181119  

_____   
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Sn § 199 Dnr 2018-000082  

Ekonomisk uppföljning 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden har tagit del av informationen och vill se att man 

intensifierar arbetet för att nå en ekonomi i balans. 

_____________________________________________________________     

Beskrivning av ärendet 

Den ekonomiska uppföljningen efter 11 månader är inte klar till dagens 

sammanträde.  

Den 19 november 2018 gav socialnämnden socialchefen i uppdrag på 

nämndens sammanträde i december redovisa vilka nyckeltal som används i 

förvaltningen samt redovisa vilka förbättringsförslag som 

Socialförvaltningen behöver från respektive stödfunktion, kopplat till 

ekonomisk uppföljning.  

Socialchefen och förvaltningens ekonom redovisar det två uppdragen.   

Redovisa vilka nyckeltal som används i förvaltningen 

Hemtjänst - Effektivitet, arbetade timmar/beslutade = I budget 60 % 

exklusive restid.  

Särskilt boende - Bemanning/plats, demens = 0,7 nämndbeslut (vi ligger på 

0,74 på grund av stimulans statsbidrag ökad bemanning i äldreomsorgen som 

vi låtit vara kvar på grund av hög belastning), vanlig plats = 0,575 

nämndbeslut. 

Natt cirka 0,11 per plats svårt att hålla på grund av schemaläggning.  

Hälsa och sjukvård – Sjuksköterska (SSK) särskilt boende: 0,05 

SSK/person boende 

Hälsa och sjukvård - Distriktsköterska hemsjukvård: omvårdnadsansvar för 

cirka 25 personer 

Hälsa och sjukvård - Rehab: 1 arbetsterapeut och 1 sjukgymnast per 

område: Föllinge/Solbacka, Offerdal/Hällebo, Nälden och 

Ås/Blomstergården, Krokom/Blomstergården, Stöd och service 
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Sn § 199 (forts) Dnr 2018-000082  

 

Redovisa vilka förbättringsförslag som Socialförvaltningen behöver från 

respektive stödfunktion, kopplat till ekonomisk uppföljning 

- Önskar operativt stöd från alla stödfunktioner.  

- Redovisning av resultatet av årets medarbetarundersökning, 

Socialförvaltningen, arbetsbelastning.  

På socialnämndens sammanträde i mars 2019 kommer socialchefen med en 

tydligare redovisning på förbättringsförslag.   

Underlag för beslut 

Från socialnämndens uppdragslista – Redovisa vilka nyckeltal som används i 

förvaltningen 

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, förslår att socialnämnden vill se att man intensifierar 

arbetet för att nå en ekonomi i balans. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag som föreslår att socialnämnden vill se att man 

intensifierar arbetet för att nå en ekonomi i balans. 

Efter fråga på förslaget finns ordförande att socialnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Socialchef 
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Sn § 200 Dnr 2017-000198  

Uppföljning - Socialnämndens uppdrag till socialchefen  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tar del av uppföljningen av de sex uppdragen och 

beslutar att endast det första uppdraget ”Införa Heroma ”kom och gå” på 

boendena och Daglig verksamhet inom Stöd och service” återkopplas till 

socialnämnden en gång i kvartalet.  

_____________________________________________________________       

Beskrivning av ärendet 

Den 13 december 2017 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 diskutera 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.  

På socialnämnden i juni 2018 bestämdes det att de sex uppdragen i 

fortsättningen återkopplas till socialnämnden en gång i kvartalet. 

Återkoppling sker vid nämndens sammanträde den 10 december 2018.  

Verksamhetschefen på Stöd och service informerar om verksamhetens arbete 

med uppdragen och fem av det sex uppdragen (uppdrag 2-6) bedöms som 

klara. Klar innebär att verksamheten har arbetat med dem och/eller att det är 

ett pågående arbete i verksamheten.     
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Sn § 200 (forts) Dnr 2017-000198  

 

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, föreslår att endast det första uppdraget ”Införa Heroma 

”kom och gå” på boendena och Daglig verksamhet inom Stöd och service” 

återkopplas till socialnämnden en gång i kvartalet. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag som föreslår att endast det första uppdraget ”Införa 

Heroma ”kom och gå” på boendena och Daglig verksamhet inom Stöd och 

service” återkopplas till socialnämnden en gång i kvartalet. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Verksamhetschef Stöd och service 
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Sn § 201 Dnr 2018-000151  

Internkontrollplan 2019 

Socialnämnden går igenom den tredje risken i internkontrollplanen 2019. 

_____________________________________________________________     

Beskrivning av ärendet 

Den 18 september 2018 antog socialnämnden internkontrollplan 2019. 

Socialnämnden beslutade att gå igenom en risk i internkontrollplanen på de 

fyra nästkommande sammanträdena.  

Internkontrollplanen 2019 består av fyra stycken risker och socialnämnden 

går vid dagens sammanträde igenom den tredje risken:      

Hög sjukfrånvaro 

Underlag 

Internkontrollplan 2019, sida 7 

_____     
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Sn § 202 Dnr 2018-000008  

Socialnämndens uppdragslista 2018 

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. 

 Uppdraget ”Redovisa vilka förbättringsförslag som Socialförvaltningen 

behöver från respektive stödfunktion, kopplat till ekonomisk 

uppföljning” följs upp i mars 2019 (Se även § 199). 

Följande uppdrag flyttas: 

 Information angående boendestöd – Hänt/gjort/nuläge. Flyttas till januari 

2019.  

Följande uppdrag styrks: 

 Redovisa vilka nyckeltal som används i förvaltningen (Se § 199). 

Följande uppdrag tillkommer: 

 Ta fram realistiska mål för effektiviteter inom varje hemtjänstområde 

samt specificera den beräknade restiden. Till exempel restiden i Offerdal. 

 I november 2019 redovisa utvärderingen av nattorganisationen till 

socialnämnden och kommunala pensionärsrådet.   

Underlag för beslut  

Socialnämndens uppdragslista 181119    

_____ 
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Sn § 203 Dnr 2018-000009  

Delegationsbeslut 2018 

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

servering av alkoholdrycker den 6 november 2018  

Delegat: Socialnämndens ordförande 

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

servering av alkoholdrycker den 20 november 2018 

Delegat: Socialnämndens ordförande 

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

servering av alkoholdrycker den 27 november 2018 

Delegat: Socialnämndens ordförande 

Sekretessärenden 

1. Delegationsrapport - Beslut enligt SoL, hemvård, 1-30 november 2018 

2. Delegationsrapport - Beslut enligt LSS, 1-30 november 2018 

3. Delegationsrapport – Beslut enligt SoL och FB, 1-30 november 2018 

_____ 
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Sn § 204 Dnr 2018-000010  

Meddelanden 2018 

Socialnämnden tar del av följande meddelanden: 

1. Kommunala handikapprådets protokoll från sammanträdet den 12 

november 2018 

2. Kommunfullmäktige den 14 november 2018 § 105 – Motion – Höj 

ersättningen för funktionshindrade som delar i daglig verksamhet 

(habersättning)         

3. Kommunstyrelsen den 21 november 2018 § 210 – Översyn 

nämndorganisationen i Krokoms kommun 

4. Samhällsbyggnadsnämnden den 28 november 2018 § 116 – LSS-boende 

Nälden 

5. Användning av BPSD-registret 2019. Malmö 2018-12-03 

6. Resultat från nattfastemätningar, Krokoms kommun 2018 

_____ 

 

 


