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Sn § 98 Dnr 2018-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande ändringar: 

Tillägg: Initiativärende - Nattbemanningen inom hemtjänsten 

_____________________________________________________________ 
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Sn § 99 Dnr 2018-000002  

Informationer 2018 

Eva Johnsson, enhetschef Försörjningsstöd/reception, Matz Norrman, 

verksamhetchef Individ- och familjeomsorgen och Christian Kamrup, 

ekonom 

 Från uppdragslistan: Analysera varför ekonomiskt bistånd har ökat. 

_____ 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

 Läget avseende platser på kommunens särskilda boenden Hällebo, 

Solbacka och Blomstergården.  

_____ 
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Sn § 100 Dnr 2018-000003  

Barnkonventionen 2018 

Sedan i början på 2017 har socialnämnden gått igenom ett antal artiklar i 

barnkonventionen vid varje sammanträde men kommer från och med nästa 

sammanträde arbeta med barnkonventionen på ett annat sätt.   

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en kortlek kopplat till 

barnkonventionen med diskussionsfrågor till varje artikel och socialnämnden 

kommer lyfta en artikel med tillhörande diskussionsfrågor vid varje 

sammanträde. 

Socialnämnden kommer ta del av barnkonventionen artikel 1 med frågor vid 

nästa sammanträde.  

_____ 
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Sn § 101 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 maj 2018 

Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen, 

1-31 maj 2018 

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

_____ 
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Sn § 102 Dnr 2018-000116  

Återkallelse om stadigvarande serveringstillstånd 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden återkallar stadigvarande serveringstillstånd för restaurang 

Café och Butik Hemma med anledning av att tillståndshavaren avslutar 

sin verksamhet. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Tillståndet avser servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 

alkoholdrycker till allmänheten. Serveringstillståndet gäller året runt, 8 kap. 

2 § alkohollagen (2010:1622). 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 28 maj 2018 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

återkallar stadigvarande serveringstillstånd för restaurang Café och Butik 

Hemma med anledning av att tillståndshavaren avslutar sin verksamhet. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Sara Larsson, alkoholhandläggare 
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Sn § 103 Dnr 2018-000109  

Socialnämndens målarbete  

Socialnämnden arbetar med 2019 års aktiviteter och mål.  

_____________________________________________________________ 
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Sn § 104 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. 

Underlag  

Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2018 

Verksamhetsköp Ensamkommande 2018 

_____ 
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Sn § 105 Dnr 2018-000082  

Ekonomisk uppföljning 2018 

Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen efter 5 månader 

2018 samt redovisningen av de två uppdragen som socialchefen fick av 

nämnden den 28 maj 2018.  

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Förvaltningens ekonom redovisar den ekonomiska uppföljningen efter fem 

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

16 172 tkr exklusive Integration och Ensamkommande och fördelar sig 

enligt följande:  

Stab   - 1 279 tkr 

Individ- och familjeomsorgen - 2 902 tkr 

Stöd och service  - 3 880 tkr 

Särskilt boende  - 4 337 tkr 

Hemtjänst   - 2 941 tkr 

Hälsa och sjukvård  - 777 tkr 

Bistånd   - 56 tkr 

_____ 

Förvaltningens ekonom presenterar även en mall för uppföljning 

placeringskostnader inom Individ- och familjeomsorgen, Ensamkommande 

och Stöd och service.  

_____ 

Den 28 maj 2018 fick socialchefen i uppdrag att redovisa vilka åtgärder 

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

redan beslutade åtgärder samt kolla så att förvaltningen är medveten om 

vilka statsbidrag som finns att söka.  

Socialchefen redovisar uppdragen för socialnämnden. 
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Sn § 105 (forts) Dnr 2018-000082  

 

Underlag  

Ekonomisk uppföljning efter fem månader 2018 
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Sn § 106 Dnr 2018-000007  

Uppföljning - Socialförvaltningen - 
Verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet 

Socialnämnden tar del av pågående och planerade aktiviteter som syftar till 

att utveckla verksamheten och göra den mer kostnadseffektiv. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Vid varje sammanträde tar socialnämnden del av pågående och planerade 

aktiviteter som syftar till att utveckla verksamheten och göra den mer 

kostnadseffektiv.     

Socialchefen har tillsammans med förvaltningens ekonom och 

utvecklingssekreterare/utredare hittills träffat tre verksamhetschefer och en 

enhetschef i Sociala ledningsgruppen och tillsammans med dem uppdaterat 

dokumentet.  

Socialnämnden tar vid dagens sammanträde del av det arbete förvaltningen 

har gjort hittills. 

Underlag  

Uppföljning - Socialförvaltningen – Verksamhetsutveckling och 

kostadseffektivitet 2018-05-29 

_____ 
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Sn § 107 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.  

_____ 
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Sn § 108 Dnr 2018-000115  

Uppföljning - Extra stöd för inrättande av 
verksamhetschef till socialnämnden 

Den 26 april 2018 beslutade kommunstyrelsen att avstätta 350 tkr som stöd 

till socialnämnden för inrättande av en biträdande verksamhetschef till 

hemtjänsten under perioden 2018-05-01-2018-12-31. 

Sara Comén, verksamhetschef Hemtjänst/Hälsa och sjukvård och Monica 

Göransson, biträdande verksamhetschef Hemtjänst informerar  

 Monica började som biträdande verksamhetschef för hemtjänsten den 14 

maj 2018.  Kopplat till Ensolutions genomlysning av hemtjänsten har 

handlingsplaner tagits fram inom olika områden och Monica kommer 

arbeta med dessa till och med 2018-12-31. 

_____ 
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Sn § 109 Dnr 2017-000198  

Uppföljning - 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 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.  

Nämnden beslutade även att dessa sex uppdrag återkopplas vid varje nämnd 

under våren 2018.  

_____ 

Den 24 april meddelande socialnämnden att de vill ha en sammanställning 

över vidtagna åtgärder innan sommaren.  

Malin Andersson, verksamhetschef Stöd och service redogör för slutsatserna 

efter genomförda intervjuer inom verksamheten (en sammanfattning) samt 

redovisar vidtagna åtgärder och planerna framöver.  

_____ 

De sex uppdragen kommer i fortsättningen återkopplas till socialnämnden en 

gång i kvartalet.   

_____ 
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Sn § 110 Dnr 2018-000123  

Handlingsplan - Utveckling av välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen 

Socialnämnden tar del av redovisningen.  

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Den 26 mars 2018 gav socialnämnden socialchefen i uppdrag att ta fram en 

handlingsplan för arbetet med utveckling av välfärdsteknik inom 

äldreomsorgen.  I handlingsplanen ska kostnad och uppskattad besparing för 

respektive aktivitet framgå.  

Sara Comén, verksamhetschef Hemtjänst/Hälsa och sjukvård och Teddy 

Roswall, samordnare e-hälsa och välfärdsteknologi redovisar uppdraget.  

Aktiviteterna är:  

- Nyckelfria lås 

- Digital tillsyn natt 

- Digital tillsyn dag 

- Medicinpåminnare  

- Medicindosett  

- GPS-klocka/larm 

- Nödsändare 

- Matinköp via internet 

- Robotdammsugare 

_____ 
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Sn § 111 Dnr 2017-000112  

Motion - Ta in naturen till våra äldreboenden 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen 

med att naturnära kontakt redan är en del av vår omsorg i och med de 

förbättringar som är gjorda i utemiljöerna på Hällebo och Solbacka samt 

Blomstergårdens Sinnenas trädgård. I planeringsstadiet av nya boendet 

på området Kvarna, planeras det för att möjliggöra för att alla själv ska 

kunna ta sig ut i trädgården. Det planeras även för en inomhusmiljö som 

ger möjlighet till nära kontakt med alla sinnen och närhet till naturen. 

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Annika Hansson, S, Maidie Wiklund, S, Anna Olsson, S, Ulla Jönsson, S 

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

förslag.  

_____ 

Bakgrund 

Den 28 maj 2018 återremitterade socialnämnden ärendet 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. 

 

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.  
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Sn § 111 (forts) Dnr 2017-000112  

 

För de boende som inte orkar med utevistelse på grund av sin hälsostatus, 

kan man skapa miljöer inomhus och/eller ta in terapihundar eller katter på 

boendet. Att skapa sådana miljöer innebär allt från stort till smått. En del 

skapar ett rum för alla sinnen och kostnaden för ett sådant rum kan uppgå till 

närmare 100 000 kronor beroende på vilken miljö man vill skapa. Vidare kan 

man göra vinterträdgårdar eller ta in växter, träd, odlingar samt djur inne i 

verksamhetens gemensamhetsutrymmen. Om fokus läggs på kontakten med 

djur så kan terapihundar utbildas och kostnaden är närmare 150 000 kronor. 

Ibland kan redan utbildade terapihundar kontrakteras för vissa insatser i 

verksamheten. På Gotland har man gått så långt att man tagit in hästar inne 

på boendet.  

 

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.  

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 idag en del av våra äldreboenden. Det är 

inte ovanligt att hundar kommer på besök. Kryddor odlas i våra fönster och 

frön sätts för att driva upp några av våra blommor. 

Viktigt är 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. Utifrån dagens resurser så finns möjligheten även för 

sängliggande att komma ut på balkong och uteplatser.  

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.   
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Sn § 111 (forts) Dnr 2017-000112  

 

- Redan i planeringsstadiet av våra nya äldreboenden förbereda dessa för 

möjligheterna att använda grön vård och terapiträdgårdar.   

Utifrån ovanstående; Med de förbättringar som är gjorda i utemiljöerna på 

Hällebo och Solbacka samt Blomstergårdens Sinnenas trädgård, föreslås 

inga förändringar då naturnära kontakt redan är en del i vår omsorg. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 31 maj 2018 

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 

Annika Hansson, S, föreslår bifall till motionen.  

Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen. 

Elisabeth Svensson, M, föreslår bifall till grundförslaget.  

Beslutsgång 

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

kommunfullmäktige att besvara motionen med att naturnära kontakt redan är 

en del av vår omsorg i och med de förbättringar som är gjorda i utemiljöerna 

på Hällebo och Solbacka samt Blomstergårdens Sinnenas trädgård. I 

planeringsstadiet av nya boendet på området Kvarna, planeras det för att 

möjliggöra för att alla själv ska kunna ta sig ut i trädgården. Det planeras 

även för en inomhusmiljö som ger möjlighet till nära kontakt med alla sinnen 

och närhet till naturen. 

Till det har kommit förslag om att bifalla motionen.  

Efter fråga på grundförslaget mot bifall till motionen finner ordförande att 

socialnämnden bifaller grundförslaget. 
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Sn § 111 (forts) Dnr 2017-000112  

 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Sn § 112 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 varför ekonomiskt bistånd har ökat (Se Sn § 99) 

 Ta fram en handlingsplan för arbetet med utveckling av välfärdsteknik 

inom äldreomsorgen.  I handlingsplanen ska kostnad och uppskattad 

besparing för respektive aktivitet framgå (Se Sn § 110) 

Följande uppdrag flyttas: 

 Se över värdighetsgarantierna. Flyttas till september 2018.    

Följande uppdrag tillkommer: 

 Uppföljning - Läget avseende arbetet med utveckling av välfärdsteknik 

inom äldreomsorgen.  

Underlag för beslut 

Socialnämndens uppdragslista 180528 

_____ 
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Sn § 113 Dnr 2018-000122  

Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 

skickas på remiss till samtliga förvaltningar, kommunala handikapprådet, 

kommunala pensionärsrådet och kvalitetssamordningsgruppen. 

2. Remissvar ska vara utvecklingssekreteraren på Socialförvaltnings Stab 

tillhanda senast den 10 september 2018. Då remissvaren har 

sammanställts fattar kommunfullmäktige beslut om Strategi för äldres 

hälsa i Krokoms kommun.   

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Den 19 februari 2018 beslutade socialnämnden att göra en översyn av 

äldreomsorgens samtliga styrdokument för att uppnå följsamhet mot 

kommunens dokumenthierarki och uppföljningssystemet Stratsys. 

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. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 7 juni 2018 

Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun, förslag 2018-06-05 
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Sn § 113 (forts) Dnr 2018-000122  

 

Beslutsgång 

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

Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun på remiss till samtliga 

förvaltningar, kommunala handikapprådet, kommunala pensionärsrådet och 

kvalitetssamordningsgruppen. Remissvar ska vara utvecklingssekreteraren 

på Socialförvaltnings Stab tillhanda senast den 10 september 2018. Då 

remissvaren har sammanställts fattar kommunfullmäktige beslut om Strategi 

för äldres hälsa i Krokoms kommun.   

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Styrgruppen för framtidens äldreboende  

Förvaltningarna 

Kvalitetssamordningsgruppen 

Sekreterare i kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet 
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Sn § 114 Dnr 2018-000015  

Reglemente för kommunala handikapprådet (KHR) 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat 

reglemente för kommunala handikapprådet (KHR). 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Kommunala handikapprådets reglemente är från 2001.  

Den 25 maj 2015 behandlade rådet ärendet ”Förslag till reglemente för 

kommunala handikapprådet” KHR, § 11 där rådet föreslår socialnämnden 

besluta om ett antal förändringar. Vad utredaren kan se så har inte ärendet 

gått vidare till socialnämnden för beslut och detta förslag till reglemente 

bygger delvis på handikapprådets föreslagna förändringar 2015.  

Förslaget har även ett delvis annorlunda upplägg än det nuvarande och det är 

för att det ska likna övriga reglementen i kommunen. Förslaget är också att 

bygg- och miljönämnden ska ingå i kommunala handikapprådet samt att 

Krokomsbostäder och berörda nämnder tar mer ansvar, se kommentar 1, 2, 3 

och 6.  

I nuvarande reglemente står: ”Kommunen fastställer antalet ledamöter och 

ersättare från de handikapporganisationer som ska ingå i det kommunala 

handikapprådet ”. En annan formulering föreslås då det finns frågetecken 

kring vem som är kommunen och ersättare föreslås tas bort då det inte finns 

utsedda ersättare denna period.  

Följande formulering föreslås: ”Kommunala handikapprådet består av fem 

(5) förtroendevalda och sju-elva (7-11) företrädare från 

handikapporganisationer”. 

Förslaget på antal är delvis från kommunala handikapprådets tidigare 

reglemente.  

Se de beskriva ändringar samt ändringar i övrigt i bilaga 1. Förslag till 

reglemente för kommunala handikapprådet. 
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Sn § 114 (forts) Dnr 2018-000015  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 22 maj 2018 

Kommunala handikapprådet den 14 maj 2018, § 13 

Bilaga 1. Förslag till reglemente för kommunala handikapprådet (version 3) 

Bilaga 2. Kommunala handikapprådet den 25 maj 2015, § 11 

Bilaga 3. Nu gällande reglemente 

Beslutsgång 

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

kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för kommunala 

handikapprådet (KHR). 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Sn § 115 Dnr 2017-000016  

Beslutsattestanter och ersättare 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner beslutsattestanter och ersättare enligt bilaga.  

2. Attestlistan gäller från och med 1juli 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.     

I nuvarande attestlista finns flera underkonton under personligassistans. 

Dessa har tagits bort då de inte finns med i budgeten.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 4 juni 2018 

Attestlista socialförvaltningen 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner beslutsattestanter och ersättare enligt bilaga. Attestlistan gäller 

från och med 1 juli 2018. 

Efter fråga på grundförslag finner ordförande att socialnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Beslutsattestanter och ersättare 

Ekonom 
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Sn § 116 Dnr 2015-000085  

Valärenden 2015-2018 

Socialnämndens beslut 

1. Till ny ledamot i kommunala handikapprådet väljs Andreas Karlsson, C, 

efter Malin Bergman, C. 

2. Till ny ledamot i fondstyrelsen för Sociala Samfonden och Anna och 

Evald Paulssons donationsfond väljs Andreas Karlsson, C, efter Malin 

Bergman, C. 

3. Till ny ledamot i sociala samrådsgruppen (SocSam) och SVOM väljs 

Andreas Karlsson, C, efter Malin Bergman, C. 

4. Till ny ledamot i socialnämndens arbetsutskott väljs Andreas Karlsson, 

C, efter Malin Bergman, C. 

5. Beslutet gäller från och med 1 augusti 2018. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Ny ledamot i kommunala handikapprådet ska väljas efter Malin Bergman, C.  

___ 

Ny ledamot i fondstyrelsen för Sociala Samfonden och Anna och Evald 

Paulssons donationsfond ska väljas efter Malin Bergman, C. 

___ 

Ny ledamot i sociala samrådsgruppen (SocSam) och SVOM ska väljas efter 

Malin Bergman, C. 

__ 

Ny ledamot i socialnämndens arbetsutskott ska väljas efter Malin Bergman, 

C. 

__ 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 14 juni 2018 
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Sn § 116 (forts) Dnr 2015-000085  

_____ 

Kopia till 

Andreas Karlsson 

Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret 

Berit Edlund 

Region Jämtland Härjedalen 
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Sn § 117 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 8 maj 2018, §§ 7-9 

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

servering av alkoholdrycker den 2 maj 2018 

Delegat: Socialnämndens ordförande 

Anmälningsärenden 

1. Anmälan enligt lex Sarah den 2018-04-23. Dnr SN 17-100 

2. Anmälan enligt lex Sarah den 2018-04-27. Dnr SN 18-19 

3. Anmälan enligt lex Sarah den 2018-05-15. Dnr SN 17-176 

Sekretessärenden 

1. Socialnämndens arbetsutskott den 8 maj 2018, §§ 22-26 

2. Delegationsrapport - Beslut enligt SoL, hemvård, 1-31 maj 2018 

3. Delegationsrapport - Beslut enligt LSS, 1-31 maj 2018 

4. Delegationsrapport – Beslut enligt SoL och FB, 1-31 maj 2018 

 

_____ 
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Sn § 118 Dnr 2018-000010  

Meddelanden 2018 

Socialnämnden tar del av följande meddelanden: 

1. Kommunala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 14 maj 

2018 

2. Kommunfullmäktige den 16 maj 2018 § 27 – Revisionsberättelse med 

revisorernas redogörelse samt ansvarsprövning för 2017 

3. Kommunfullmäktige den 16 maj 2018 § 28 – Rembudget 2019, plan 

2020-2021 

4. Kommunfullmäktige den 16 maj 2018 § 41 – Motion – utbetalning till 

båda föräldrarna i familjer med försörjningsstöd 

5. Kommunfullmäktige den 16 maj 2018 § 42 – Riktlinjer för 

serveringstillstånd och folköl  

Dnr SN-18-049  

6. Inspektionen för vård och omsorg 2018-06-14 – Beslut  

_____ 
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Sn § 119 Dnr 2018-000127  

Initiativärende - Nattbemanningen inom hemtjänsten  

Socialnämndens beslut 

1. Ärendet tas upp på nästa nämnd.  

______________________________________________________  

Bakgrund 

Vänsterpartiet och socialdemokraterna anmäler vid dagens möte ett 

initiativärende om att ärendet om nattbemanningen inom hemtjänsten ska 

lyftas som ett eget ärende till socialnämnden samt kommunfullmäktige då 

det är av sådan art att det påverkar tryggheten för våra medborgare. 

Underlag för beslut 

Initiativärende  

_____ 

Kopia till 

Socialnämnden 

 

 


