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Sn § 79 Dnr 2018-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande ändringar: 

Utgår: Inriktningsbeslut nattillsyn via kamera 

_____________________________________________________________ 
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Sn § 80 Dnr 2018-000002  

Informationer 2018 

Marie Hermansson, verksamhetschef Bistånd 

 Från uppdragslistan: Redovisning av vilka beslut det är där nämnden 

varit mer generösa än vad tjänstemännen bedömer är behövligt utifrån 

förslag till svar i revisionsrapporten ”Socialnämndens ekonomi 2017 – 

Ledning och styrning”.  

_____ 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

 Läget avseende platser på kommunens särskilda boenden Hällebo, 

Solbacka och Blomstergården.  

_____ 

Ensolution redovisar resultat av genomlysning Individ- och familjeomsorgen 

(IFO) och kostnad per brukare IFO, personer med funktionsnedsättning och 

äldreomsorg.  

_____ 
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Sn § 81 Dnr 2018-000003  

Barnkonventionen 2018 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 5: 

”Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets 

uppfostran och utveckling och ska hjälpa barnet att få det som barnet har rätt 

till.” 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 6: 

”Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.” 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 7: 

”Varje barn har rätt till ett eget namn, ett medborgarskap och att känna till 

sitt ursprung. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka 

föräldrarna är och bli omvårdat av dem.” 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 8: 

”Varje barn har rätt att behålla sin identitet.” 

_____ 
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Sn § 82 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 

Lottade delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 mars 2018 

Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen, 

1-31 mars 2018 

Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Integration, 1-31 mars 2018 

_____ 
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Sn § 83 Dnr 2017-000016  

Beslutsattestanter och ersättare 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner beslutsattestanter och ersättare enligt bilaga.  

2. Attestlistan gäller från och med 1 juni 2018. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Socialnämnden ska varje år godkänna förslag till beslutsattestanter och 

ersättare för sina verksamheter. 

Attestlistan är i behov av revidering och socialnämnden föreslås godkänna 

uppdaterad lista.          

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 11 maj 2018 

Attestlista socialförvaltningen daterad 2018-05-14 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner beslutsattestanter och ersättare enligt bilaga. Attestlistan gäller 

från och med 1 juni 2018.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Beslutsattestanter och ersättare 

Ekonom 
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Sn § 84 Dnr 2018-000106  

Bris region Nord 2019 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att tilldela Bris bidrag för år 2019 om 5 kronor 

per barn, vilket innebär 17 360 kronor.  

2. Socialnämnden beslutar att bidraget tas ur Individ- och familjeomsorgens 

budget.   

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Bris är en väletablerad verksamhet som utgör ett skyddsnät för barn och 

unga som kanske inte i första hand vill eller vågar vända sig direkt till 

Individ- och familjeomsorgen.  

Bris utgör ett viktigt komplement till vår verksamhet som man anonymt kan 

vända sig till och de når barn och unga via andra vägar än våra. Bland annat 

via det digitala mediet som inte begränsas av kommun- eller länsgränser. 

Deras stödverksamhet bemannas av kuratorer och de får anses bedriva sin 

verksamhet på ett professionellt och trovärdigt sätt.  

Socialnämnden har under flera år tilldelat Bris bidrag med 5 kronor per barn 

(under 18 år) som varit bosatta i kommunen vid beräkningstillfället. Den 1 

januari 2018 var 3 472 barn boende i kommunen och med det som 

beräkningsgrund föreslås Bris beviljas 17 360 kronor i bidrag. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 7 maj 2018  

Ansökan om bidrag till Bris för 2019 

Beslutsgång 

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

Bris bidrag för år 2019 om 5 kronor per barn, vilket innebär 17 360 kronor. 

Bidraget tas ur Individ- och familjeomsorgens budget.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 
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Sn § 84 (forts) Dnr 2018-000106  

_____ 

Kopia till 

Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen  

Ekonom 
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Sn § 85 Dnr 2018-000103  

Jämställdhets- och jämlikhetspolicy 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att se över Krokoms kommuns 

jämställdhetspolicy och i samband med det ta fram en jämställdhets- och 

jämlikhetspolicy. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

I mars 2018 fick utvecklingssekreteraren/utredaren på Socialförvaltningens 

Stab i uppdrag av socialnämnden att till sammanträdet den 24 april 2018 ta 

med Krokoms kommuns jämställdhetspolicy.   

Jämställdhetspolicyn fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2009 och 

lyder: I Krokoms kommun ska jämställdhet råda. Det betyder att kvinnor och 

män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter ifråga om arbete, 

anställningsvillkor och utveckling i arbetet. 

Då det var nio år sedan policyn fastställdes kan den vara i behov av 

revidering och socialnämnden önskar därför att den ses över. I samband med 

översynen önskar socialnämnden att en jämställdhets- och jämlikhetspolicy 

tas fram.                 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 7 maj 2018 

Kommunfullmäktige den 11 februari 2009, § 19 

Jämställdhetspolicy, övergripande mål samt jämställdhetsplan 2009-2011 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsen att se över Krokoms kommuns jämställdhetspolicy och i 

samband med det ta fram en jämställdhets- och jämlikhetspolicy. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 
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Sn § 85 (forts) Dnr 2018-000103  

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



  

 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(33) 

Sammanträdesdatum 

28 maj 2018 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sn § 86 Dnr 2018-000099  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och 

överlämna den till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.    

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

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 3 maj 2018 

Bilaga. Rapport- Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1, 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 § 86 (forts) Dnr 2018-000099  

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer 
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Sn § 87 Dnr 2018-000006  

Uppföljning av personalkostnader 2018 

Socialnämnden tar del av personalkostnaderna inom verksamheten 

Hemtjänst/Hälsa och sjukvård.  

_____________________________________________________________ 

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 § 88 Dnr 2017-000162  

Motion - Höj ersättningen för funktionshindrade som 
deltar i daglig verksamhet (habersättning) 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen 

med att verksamheten har rekvirerat statsbidrag som ska användas till 

förhöjning av HAB-ersättningen. Dessa pengar ska användas innan 2018 

är slut. Inför 2019 finns i dagsläget inte pengar till att höja HAB-

ersättningen till 45 kronor per dag men socialnämnden ger verksamheten 

i uppdrag att se över möjligheten att genom avtal ta betalt för de tjänster 

daglig verksamhet utför i externa företag för att täcka HAB-ersättningen 

2019 och framåt. Uppdraget ska redovisas till socialnämnden i oktober 

2018. 

_____________________________________________________________  

Reservation 

Annika Hansson, S, Karin Juleshaug, S, Anna Olsson, S, Ulla Jönsson, S och 

Marie Svensson, V, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

_____ 

Bakgrund 

I dag får den som är funktionshindrad i Krokoms kommun en ersättning med 

35 kronor per dag när man deltar i daglig verksamhet. 

Habiliteringsersättningen är frivillig att betala ut för kommunerna. 

Ersättingen har i kommunen legat på samma i nivå i mer än 10 år. I dag 

erhåller 35 personer habiliteringsersättning. Ersättning för 6082 dagar totalt 

betalas ut per år. Ökar antalet brukare med daglig verksamhet ökar också 

antalet utbetalda dagar. 

En förhöjd habiliteringsersättning ger personer med funktionshinder en 

möjlighet att leva ett liv med goda levnadsvillkor.  

En höjning av habiliteringsersättningen innebär en årlig utökad kostnad för 

verksamhetsområdet med 60 837 kronor under förutsättning av ingen ökning 

av antalet brukare sker.  
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Sn § 88 (forts) Dnr 2017-000162  

 

Ska verksamhetsområdet höja habiliteringsersättningen måste också en 

utökning av rambudgeten genomföras. 

Verksamheten har rekvirerat statsbidrag (180507) som ska användas till 

förhöjning av HAB-ersättnigen men dessa medel ska användas innan årets 

slut. Så rekvireringen innebär ingen höjning av rambudgeten. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 8 maj 2018 

Motion - Höj ersättningen för funktionshindrade som deltar i daglig 

verksamhet (habersättning) 

Förslag som läggs på mötet 

Malin Bergman, C, föreslår att motionen besvaras med att verksamheten har 

rekvirerat statsbidrag som ska användas till förhöjning av HAB-ersättningen. 

Dessa pengar ska användas innan 2018 är slut. Inför 2019 finns i dagsläget 

inte pengar till att höja HAB-ersättningen till 45 kronor per dag men 

socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att se över möjligheten att 

genom avtal ta betalt för de tjänster daglig verksamhet utför i externa företag 

för att täcka HAB-ersättningen 2019 och framåt. Uppdraget ska redovisas till 

socialnämnden i oktober 2018. 

Annika Hansson, S, föreslår bifall till motionen.  

Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Det finns två förslag.  

Ett förslag som föreslår socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige att 

avslå motionen utifrån den ekonomiska kostnaden och ett förslag som 

föreslår socialnämnden föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och 

begära tilläggsanslag hos kommunfullmäktige för den utökade kostnaden för 

verksamhetsområdet. 

Till det har kommit ett nytt förslag om att besvara motionen, huvudförslaget. 

Ordförande kommer att ställa bifall till motionen mot avslag till motionen 

för att få fram ett motförslag till det nya förslaget, huvudförslaget, som är att 

besvara motionen.  
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Sn § 88 (forts) Dnr 2017-000162  

 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på bifall till motionen mot avslag till motionen finner ordförande 

att socialnämnden bifaller förslaget om att avslå motionen.  

Efter fråga på avslag till motionen mot att motionen besvaras finner 

ordförande att socialnämnden bifaller förslaget om att besvara motionen.   

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Sn § 89 Dnr 2017-000112  

Motion - Ta in naturen till våra äldreboenden 

Socialnämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras för att få en förklaring kring begreppet ”Grön vård 

och Terapiträdgårdar” samt redogöra för kostnaderna att skapa 

förutsättningar för dessa inomhus för de vårdtagare som inte kan gå ut. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 april 2018. Ärendet 

återremitterades till socialnämnden.  

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 äldreboenden, 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 § 89 (forts) Dnr 2017-000112  

 

Grön terapi, eller ”natur i vården”, innebär att man använder kontakten med 

växter, natur och sällskapsdjur som en kompletterande metod för att läka och 

lindra. Fokus är på hälsofrämjande insatser, istället för på sjukdom och 

ohälsa. Det som tillförs vid grön terapi är naturkontakten. Man kan urskilja 

två grenar inom grön terapi: metoder som främst använder kontakt med 

växter och metoder som använder sällskapsdjur. Mest utvecklat är 

trädgårdsterapin. Den används för många olika grupper och diagnoser.  

Det innebär att möjliggöra utevistelse för våra boende. Att ha möblerade 

utemiljöer, blommor och buskar och att stimulera alla sinnen. Med de 

förbättringar som är gjorda i utemiljöerna på Hällebo och Solbacka innebär 

det i dag inga förändringar. På Blomstergården innebär det att komplettera 

befintliga och/eller byta ut trasiga trädgårdsmöbler för att skapa goda och 

säkra utemiljöer. Nya trädgårdsmöbler är inköpta till Blomstergården 

finansierat till största delen via systrarna Erikssons donationsfond. Den 

faktiska kostnaden för verksamheten utöver donationsfonden ligger på cirka 

6 000 kr. I övrigt innebär det inga extra kostnader. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 14 maj 2018 

Kommunstyrelsen den 12 april 2018, § 56 

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 

Förslag som läggs på mötet 

Malin Bergman, C, föreslår att ärendet återremitteras för att få en förklaring 

kring begreppet ”Grön vård och Terapiträdgårdar” samt redogöra för 

kostnaderna att skapa förutsättningar för dessa inomhus för de vårdtagare 

som inte kan gå ut. 
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Sn § 89 (forts) Dnr 2017-000112  

 

Beslutsgång 

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

kommunfullmäktige att bifalla motionen i sin helhet. Socialnämnden 

beslutar att kostnaden, 6 000 kronor, tas från socialnämndens 

investeringsram. 

Till det har kommit förslag om att återremittera ärendet. 

Efter fråga på om ärendet ska återremitteras finner ordförande att 

socialnämnden bifaller det. 

____ 

Kopia till 

Verksamhetschef Särskilt boende 
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Sn § 90 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: 

 Analysera möjligheten att specificera sjuklönekostnader i dokumentet för 

ekonomisk uppföljning (månadsvis) (Se Sn § 91) 

 Revidera dokumentet ”Socialförvaltningen – verksamhetsutveckling och 

kostnadseffektivitet” när förvaltningen har den ekonomiska 

uppföljningen efter Q1 (Se Sn § 95) 

 Redovisning av vilka beslut det är där nämnden varit mer generösa än 

vad tjänstemännen bedömer är behövligt utifrån förslag till svar i 

revisionsrapporten ”Socialnämndens ekonomi 2017 – Ledning och 

styrning” (Se Sn § 80) 

 Uppföljning av placeringskostnader inom Individ- och familjeomsorgen, 

missbruk (Se Sn § 92) 

Följande uppdrag flyttas: 

 Analysera varför ekonomiskt bistånd har ökat. Flyttas till den juni 2018.  

Underlag för beslut 

Socialnämndens uppdragslista 180424 

_____ 
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Sn § 91 Dnr 2018-000082  

Ekonomisk uppföljning 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att redovisa vilka åtgärder 

verksamheterna ska vidta för att minska sina kostnader med 25 % utöver 

redan beslutade åtgärder. Uppdraget ska redovisas till socialnämnden i 

juni 2018. 

2. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att kolla så att förvaltningen 

är medveten om vilka statsbidrag som finns att söka. Socialchefen 

återkopplar till socialnämnden i juni 2018.  

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Förvaltningens ekonom redovisar den ekonomiska uppföljningen efter fyra 

månader 2018. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett underskott på 

15 323 tkr exklusive Integration och Ensamkommande och fördelar sig 

enligt följande:  

Stab   - 1 636 tkr 

Individ- och familjeomsorgen - 2 265 tkr 

Stöd och service  - 4 008 tkr 

Särskilt boende  - 4 000 tkr 

Hemtjänst   - 2 998 tkr 

Hälsa och sjukvård  - 379 tkr 

Bistånd   - 38 tkr 

____ 

Förvaltningens ekonom presenterar även en mall för uppföljning av 

sjukfrånvaron.  

_____ 
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Sn § 91 (forts) Dnr 2018-000082  

 

Socialchefen informerar att hon har gett cheferna i sociala ledningsgruppen i 

uppdrag att, oavsett vilket resultat man har, ta fram åtgärder för att minska 

sina kostnader med 25 %. 

Underlag för beslut 

Ekonomisk uppföljning efter fyra månader 2018 

Förslag som läggs på mötet 

Malin Bergman, C, föreslår i tillägg att socialchefen får i uppdrag att 

redovisa vilka åtgärder verksamheterna ska vidta för att minska sina 

kostnader med 25 % utöver redan beslutade åtgärder. Uppdraget ska 

redovisas till socialnämnden i juni 2018. Socialchefen får även i uppdrag att 

kolla så att förvaltningen är medveten om vilka statsbidrag som finns att 

söka. Socialchefen återkopplar till socialnämnden i juni 2018. 

Beslutsgång 

Efter fråga på tilläggen finner ordförande att socialnämnden bifaller dessa. 

_____ 

Kopia till 

Socialchef 
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Sn § 92 Dnr 2018-000005  

Uppföljning av placeringskostnader 2018 

Socialnämnden tar del av placeringskostnader 2018. 

_____________________________________________________________ 

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. 

Vid dagens sammanträde läggs fokus på uppföljning av placeringskostnader 

Individ- och familjeomsorgen, missbruk.  

Underlag  

Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2018 

Verksamhetsköp Ensamkommande 2018 

_____ 
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Sn § 93 Dnr 2018-000034  

Organisationsutredning 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att berörda enheter får i uppdrag att stärka 

samarbetet genom olika samarbetsgrupper.  

2. Socialnämnden beslutar att tillsätta en strategisk styrgrupp – Paraply 

arbetsmarknad enligt bilaga 1.  

3. Socialnämnden beslutar att samarbetsgrupperna prioriterar 

samarbetsområdena i enlighet med prioriteringsordningen i bilaga 2.  

4. Socialnämnden beslutar att från och med 1 augusti 2018 slå samman 

verksamheterna Integration och Arbetsmarknadsenheten och skapa en ny 

organisation med en verksamhetschef och en enhetschef. 

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Annika Hansson, S, Karin Juleshaug, S, Anna Olsson, S, Ulla Jönsson, S och 

Marie Svensson, V, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

_____ 

Bakgrund 

Integrationschefen har på socialchefens uppdrag gjort en översyn av 

samarbetet och organisation kopplat till Arbetsmarknadsenheten (AME), 

Integrationsenheten, Daglig verksamhet och Vuxenutbildningen. Översynen 

har haft ett fokus på vad våra nyanlända, brukare och elever behöver, som vi 

inte riktigt lever upp till i dag. Uppdraget har handlat om att säkerställa ett 

effektivt resursutnyttjande det vill säga att få bästa möjliga resultat per satsad 

krona och att möjliggöra integration i bemärkelser att alla individer ska 

kunna få ta del av alla insatser vi har, oavsett till exempel födelseort. 

Sociala ledningsgruppen förordar organisationsförslag 2, som bland annat 

innebär att Arbetsmarknadsenheten och Integrationsenheten bildar ett nytt 

gemensamt verksamhetsområde inom Socialförvaltningen från 1 augusti 

2018. 
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Sn § 93 (forts) Dnr 2018-000034  

  

Socialnämnden behandlade ärendet den 19 februari 2018 och återremitterade 

det i väntan på resultatet av genomlysningen av Individ- och 

familjeomsorgen (IFO).  

Genomlysningen av IFO är genomförd och resultatet presenterades för 

Socialförvaltningen i april 2018 och socialnämnden får det presenterat för 

sig vid sammanträdet den 28 maj 2018. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 7 maj 2018 

Bilaga 1 - Paraply arbetsmarknad 

Bilaga 2. Prioriteringsordning 

Bilaga 3. Organisationsutredning 180202 

Bilaga 4. Organisationsförändring konsekvenser för brukare 

Bilaga 5. Plus och Minus med organisationsförslag 

Bilaga 6. 180131 Riskbedömning av arbetsmiljön - DV 

Bilaga 7. 180131 Riskbedömning av arbetsmiljön förslag 1 - AME personal 

Bilaga 8. 180131 Riskbedömning av arbetsmiljön förslag 2 - AME personal 

Bilaga 9. 180131 Riskbedömning av arbetsmiljön - Personal Integration 

Bilaga 10. 180131 Riskbedömning av arbetsmiljön - LC 

Bilaga 11. Organisationsutredning - Sociala ledningsgruppen förordar 

förslag 2. Motiv 

Bilaga 12. Förhandlingsprotokoll från sociala samverkansgruppen (Sosam) 

12 februari 2018 

Förslag som läggs på mötet 

Annika Hansson, S och Marie Svensson, V, föreslår bifall till förslag 1, att 

Arbetsmarknadsenheten fortsätter vara en enhet inom Individ- och 

familjeomsorgen tillsammans med enheter som hanterar försörjningsstöd, 

öppenvård och myndighetsutövning. Verksamhetschefen är underställd 

socialchef.  
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Sn § 93 (forts) Dnr 2018-000034  

 

Beslutsgång 

Det finns två förslag.  

Förslag 1 som föreslår att berörda enheter får i uppdrag att stärka samarbetet 

genom olika samarbetsgrupper, att tillsätta en strategisk styrgrupp – Paraply 

arbetsmarknad enligt bilaga 1, att samarbetsgrupperna prioriterar 

samarbetsområdena i enlighet med prioriteringsordningen i bilaga 2. 

Förslag 2 som föreslår att berörda enheter får i uppdrag att stärka samarbetet 

genom olika samarbetsgrupper, att tillsätta en strategisk styrgrupp – Paraply 

arbetsmarknad enligt bilaga 1, att samarbetsgrupperna prioriterar 

samarbetsområdena i enlighet med prioriteringsordningen i bilaga 2, att från 

och med 1 augusti slå samman verksamheterna Integration och 

Arbetsmarknadsenheten och skapa en ny organisation med en 

verksamhetschef och en enhetschef. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden 

bifaller förslag 2.  

_____ 

Kopia till 

Sociala ledningsgruppen 

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten 

 



  

 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(33) 

Sammanträdesdatum 

28 maj 2018 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sn § 94 Dnr 2018-000112  

Dataskyddsombud 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden utser Stefan Konradsson, GDPR-samordnare, till 

tillförordnat dataskyddsombud under perioden 25/5 till 31/12 2018 för 

socialnämnden.  

2. Socialnämnden utser socialnämndens ordförande som 

personuppgiftsansvariges kontaktperson. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft och det 

innebär bland annat att kommunen måste utse ett dataskyddsombud. 

Ombudets uppgift är att ge råd och stöd till organisationen kring vilka 

skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet 

ska också bevaka att reglerna följs och vara en kontaktperson till 

Datainspektionen. 

I en kommun, ett landsting eller en region kan ett gemensamt ombud utses 

för samtliga nämnder inom kommunen/landstinget om det är lämpligt (enligt 

SKL:s rekommendationer). 

Det ställs höga kompetenskrav på dataskyddsombudet. Därför utses ett 

tillförordnat dataskyddsombud tills kommunen funnit en permanent lösning. 

Bland annat förs diskussioner kring ett gemensamt dataskyddsombud för 

kommunerna i länet. 

Varje nämnd är personuppgiftsansvarig inom sitt eget verksamhetsområde 

och nämnden ska utse en kontaktperson. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 9 maj 2018 

Förslag som läggs på mötet 

Malin Bergman, C, föreslår ändring i punkten 1, att Krokoms kommun 

ändras till socialnämnden.    



  

 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(33) 

Sammanträdesdatum 

28 maj 2018 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sn § 94 (forts) Dnr 2018-000112  

 

Beslutsgång 

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

Stefan Konradsson, GDPR-samordnare, till tillförordnat dataskyddsombud 

under perioden 25/5 till 31/12 2018 för Krokoms kommun. Socialnämnden 

utser socialnämndens ordförande som personuppgiftsansvariges 

kontaktperson. 

Till det har kommit förslag om ändring i punkten 1.   

Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Stefan Konradsson 

Socialnämndens ordförande 
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Sn § 95 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. 

_____________________________________________________________ 

Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna och vänsterpartiet tycker att åtgärden "Se över 

bemanningsbehov och arbetsorganisation nätter (Hemtjänst)" ska vara ett 

eget ärende för beslut i nämnden utifrån att de tycker att det är en sån pass 

stor förändring av nattorgansationens storlek och risk för långa väntetider för 

hemtjänsttagarna i kommunen samt mycket ensamarbete. 

_____ 

Bakgrund 

Vid varje sammanträde tar socialnämnden del av pågående och planerade 

aktiviteter som syftar till att utveckla verksamheten och göra den mer 

kostnadseffektiv.  

Den 26 mars 2018 beslutade socialnämnden att ge socialchef i uppdrag att 

revidera dokumentet ”Socialförvaltningen – verksamhetsutveckling och 

kostnadseffektivitet” när förvaltningen har den ekonomiska uppföljningen 

efter Q1.     

Socialchefen har tillsammans med förvaltningens ekonom och 

utvecklingssekreterare/utredare träffat tre verksamhetschefer och kommer 

under maj och juni träffa resterande chefer i Sociala ledningsgruppen för att 

tillsammans med dem revidera dokumentet.  

Revisonen har i revisionsrapporten ”Socialnämndens ekonomi 2017 – 

Ledning och styrning” bland annat rekommenderat att aktiviteterna i 

dokumentet ska tidsättas samt vem som ansvarar och socialchefen har i 

arbetet med att revidera dokumentet haft med revisionens rekommendation.   

Socialnämnden tar vid dagens sammanträde del av det arbete förvaltningen 

har gjort hittills.    
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Sn § 95 (forts) Dnr 2018-000007  

 

Underlag  

Socialförvaltningen – Verksamhetsutveckling och kostadseffektivitet 2018-

05-08 

_____ 
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Sn § 96 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. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 

servering av alkoholdrycker den 17 april 2018 

Delegat: Socialnämndens ordförande 

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

servering av alkoholdrycker den 23 april 2018 

Delegat: Socialnämndens ordförande 

Sekretessärenden 

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

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

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

_____ 
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Sn § 97 Dnr 2018-000010  

Meddelanden 2018 

Socialnämnden tar del av följande meddelanden: 

Dnr SN 18-110 

1. Rekvisition av statsbidrag för 2018 till kommuner för 

habiliteringsersättning 

Dnr SN 16-184 

2. Kvinnojouren – en fristad i ingemansland. Redovisning för 

verksamhetsåret 2017 

3. Samhällsbyggnadsnämnden 18 april 2018 § 41 – Ny gruppbostad i stället 

för Nobellvillan 

Dnr SN 18-106 

4. Bris - Bilagor med ansökan från Bris region Nord 

5. Kommunala handikapprådets protokoll från sammanträdet den 14 maj 

2018 

6. Kommunstyrelsen 26 april 218 § 67 – Extra stöd för inrättande av 

verksamhetschef till socialnämnden samt konsult för inventering av IT-

system 

7. Kommunstyrelsen 26 april 218 § 78 – Översyn av planer och program 

inom äldreomsorgen, dokumenthierarki samt tidplan för nästa särskilda 

boende 

8. Kommunstyrelsen 26 april 218 § 81 – Medborgarförslag – Förlängd tid 

för boende för ensamkommande som fyller 18 år 

_____ 

 

 


