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Sn § 143 Dnr 2018-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan.     

_____________________________________________________________ 
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Sn § 144 Dnr 2018-000002  

Informationer 2018 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

 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 2018-10-23 

Säbo Antal 

Totalt antal personer i kö med beviljad säboplats 5 

Antal Personer med beviljad säboplats liggande på korttids 1 

Antal personer med beviljad säboplats i ordinärt boende 4 

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 11 

 

Det finns en tillgänglig säboplats, en lägenhet som är i behov av sanering. 

Det finns två tillgängliga korttidsplatser.  

_____ 

Ann-Marie Ågran, verksamhetschef särskilt boende 

 Det nya särskilda boendet på Kvarna 

Ann-Marie visar ritningarna på boendet. De 36 säboplatserna är 

fördelade på fyra avdelningar med nio lägenheter per avdelning.  



  

 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(37) 

Sammanträdesdatum 

23 oktober 2018 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sn § 144 (forts) Dnr 2018-000002  

 

På SoL-boendet kommer det vara åtta platser varav tre är jourplatser. 

Verksamheten räknar med att kunna flytta in i september 2020.  

_____ 
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Sn § 145 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 2 

med diskussionsfrågor. 

Artikel 2 

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

Diskussionsfrågor 

Hur möter vi barn i olika åldrar? 

Hur möter vi pojkar/flickor? 

Vilken kompetens har vi att möta och respektera barn? 

_____ 

 

 



  

 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(37) 

Sammanträdesdatum 

23 oktober 2018 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sn § 146 Dnr 2018-000136  

Rapport - Uppföljning av granskningar år 2014-2015 

Kort sammanfattning 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning 

av revisionsrapporter från år 2014-2015.  Revisionen önskar att 

socialnämnden lämnar synpunkter beträffande rutiner för att minska 

sjukfrånvaron.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden besvarar revisorerna med följande:  

- Revisionens rekommendation angående att nämnden bör kontrollera att 

rutiner vid sjukskrivning eller risk för sjukskrivning tillämpas av 

samtliga chefer/arbetsledare lämnas utifrån nedan, utan ytterligare 

åtgärd.  

- Följande åtgärd kommer vidtas: Socialchefen får i uppdrag att, fyra 

gånger per år, tillsammans med HR, följa upp sjuktal och personalfrågor 

på socialnämndens sammanträden. Ett ärende till detta skapas: 

”Sjukskrivning, sjuktal och personalfrågor”.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning 

av revisionsrapporter från år 2014-2015.  

Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter beträffande rutiner 

för att minska sjukfrånvaron.  

Revisionen lämnar följande synpunkter och svar återfinns i anslutning till 

respektive rekommendation: 

 Rekommendationen kvarstår att nämnderna bör kontrollera att rutiner 

vid sjukskrivning eller risk för sjukskrivning tillämpas av samtliga 

chefer/arbetsledare 
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Sn § 146 (forts) Dnr 2018-000136  

 

I kommentaren som framgår i rapporten ”Uppföljning av granskningar år 

2014-2015 framgår att: ”Vi kan konstatera att cheferna inom förvaltningarna 

får information om rutiner vid sjukskrivning och risk för sjukskrivning i 

olika forum och enligt uppgift är det rutiner som fungerar väl och följs. Det 

är dock oklart vilken kontroll respektive nämnd gör av att rutinerna följs, då 

det saknas i protokoll”.  

Socialförvaltningen föreslår att denna rekommendation lämnas utan åtgärd. 

Under de senaste åren har ett flertal nya utbildningar införts där chefer 

utbildas i systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering och 

kommungemensamma rutiner. I Företagshälsovårdens uppdrag ingår 

kontinuerliga avstämningar med ledningsgrupper på alla nivåer i 

organisationen, samt uppföljningar med HR-funktionen kring nyttjande av 

företagshälsovårdens tjänster. HR-funktionen arbetar mer verksamhetsnära i 

dag än man haft möjlighet att göra tidigare. Förteckningar över samtliga 

medarbetare som varit sjukskrivna i mer än 30 dagar tas fram månadsvis i 

syfte att HR-stödet ska riktas mot ansvariga chefer. 

Bedömningen är att chefer som inte följer gällande rutiner fångas upp genom 

ovanstående insatser och arbetssätt och att det därmed inte föreligger behov 

av att inrätta särskilda kontroller. 

 Rekommendationen kvarstår för socialnämnden om hur uppföljning ska 

göras av insatta åtgärder för att minska sjukfrånvaron 

I kommentaren som framgår i rapporten ”Uppföljning av granskningar år 

2014-2015 framgår att: Vi kan konstatera att förvaltningarna kontinuerligt 

analyserar orsakerna bakom sjukskrivningar. Utifrån vad som framkommit i 

denna granskning har uppföljning och analys inte lyfts i socialnämnden. Vi 

rekommenderar att socialnämnden följer upp personalfrågor och sjuktal 

kontinuerligt.  

Fyra gånger per år kommer socialchefen, tillsammans med HR, följa upp 

sjuktal och personalfrågor på socialnämndens sammanträden.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 15 oktober 2018 

Rapport – Uppföljning av granskningar år 2014-2015  
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Sn § 146 (forts) Dnr 2018-000136  

  

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, föreslår i ändring att ordet ”förslagsvis” i andra 

strecksatsen tas bort.  

Beslutsgång 

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

revisorerna med följande: - Revisionens rekommendation angående att 

nämnden bör kontrollera att rutiner vid sjukskrivning eller risk för 

sjukskrivning tillämpas av samtliga chefer/arbetsledare lämnas utifrån nedan, 

utan ytterligare åtgärd. - Följande åtgärd kommer vidtas: Socialchefen får i 

uppdrag att, fyra gånger per år, förslagsvis tillsammans med HR, följa upp 

sjuktal och personalfrågor på socialnämndens sammanträden. Ett ärende till 

detta skapas: ”Sjukskrivning, sjuktal och personalfrågor”.   

Till det har kommit ett ändringsförslag i andra strecksatsen.  

Efter fråga på ändring i andra strecksatsen finner ordförande att 

socialnämnden bifaller det. 

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Ordförande i kommunrevisionen 

Sakkunnigt biträde 

Kommunstyrelsen 

Kommunikation för publicering på webben 
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Sn § 147 Dnr 2018-000141  

Ändringar i socialnämndens delegationsordning - 
Brådskande ärenden samt kapitel 1 

Kort sammanfattning 

Socialnämndens delegationsordning (brådskande ärenden och kapitel 1) har 

efter återremiss setts över och ändringar föreslås.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar föreslagna förändringar i socialnämndens 

delegationsordning - Brådskande ärenden och kapitel 1.  

______________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 

Den 18 september 2018 återremitterade socialnämnden ärendet till 

Socialförvaltningen med uppdrag att lägga till en övre gräns på 

prisbasbeloppet i samtliga punkter där ”basbeloppet” framgår samt se över 

delegationsnivåer och omfattning i samma punkter. 

Att frånta den delegation som socialsekreterarna har i dag skulle skapa 

merjobb för dem och handläggningstiden skulle bli längre. Därför föreslås 

inga sådana ändringar.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 25 september 2018 

Bilaga 1. Föreslagna förändringar i socialnämnden delegationsordning 

brådskande ärenden samt kapitel 1, oktober 2018 (återremiss), daterat 2018-

09-19 

Bilaga 2. Socialnämndens delegationsordning, beslutanderätt och delegering 

gäller från och med 20151101 Förslag oktober 2018 (återremiss) - 

Brådskande ärenden samt kapitel 1 

Beslutsgång 

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

föreslagna förändringar i socialnämndens delegationsordning – Brådskande 

ärenden och kapitel 1. 
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Sn § 147 (forts) Dnr 2018-000141  

 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Delegater 
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Sn § 148 Dnr 2018-000162  

Ändringar i socialnämndens delegationsordning - 
Kapitel 13 

Kort sammanfattning 

Socialnämndens delegationsordning (kapitel 13) har setts över och ändringar 

föreslås.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar föreslagna förändringar i socialnämndens 

delegationsordning – Kapitel 13 – Stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS med följande ändring i punkt 13.21: 

Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning) 

enligt SKL:s rekommendationer delegeras till verksamhetschef Stöd och 

service och beslut om ersättning till familjehem (arvode och 

omkostnadsersättning) utöver SKL:s rekommendationer delegeras till 

förvaltningschef.        

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämndens delegationsordning revideras vid behov och en översyn av 

delegationsordningen sker årligen.  

Vid dagens sammanträde behandlar socialnämnden förslag på ändringar 

avseende kapitel 13 – Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Föreslagna förändringar 

Ny punkt ” Beslut att verkställa beslut enligt 9§8 LSS för barn och 

ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet i annan kommun” 

saknas i befintlig delegationsordning och föreslås att läggas till. Förslag till 

delegat är socialnämndens arbetsutskott.  

Punkt 13.20 ” Godkännande av familjehem”. Laghänvisning 9§8 LSS 

föreslås att läggas till.  
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Sn § 148 (forts) Dnr 2018-000162  

 

Punkt 13.21 ” Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 

omkostnadsersättning)”. Förtydligande av delegat föreslås. Nuvarande 

delegat är verksamhetschef. Förslag till delegat är verksamhetschef Stöd och 

service.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2 oktober 

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, föreslår ändring i punkt 13.21: att beslut om ersättning 

till familjehem (arvode och omkostnadsersättning) enligt SKL:s 

rekommendationer delegeras till verksamhetschef Stöd och service och 

beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning) 

utöver SKL:s rekommendationer delegeras till förvaltningschef.    

Beslutsgång 

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

föreslagna förändringar i socialnämndens delegationsordning – Kapitel 13 – 

Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

Till det har kommit ett ändringsförslag. 

Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Delegater 
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Sn § 149 Dnr 2018-000161  

Sammanträdesdagar 2019 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar förslag till sammanträdesdagar för 2019.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Följande sammanträdesdagar föreslås för socialnämnden.     

Socialnämnden 

Tisdag 22 januari 

Måndag 25 februari  Årsredovisning 

Tisdag 19 mars Rambudget 

Tisdag 23 april 

Tisdag 21 maj 

Måndag 10 juni 

Tisdag 3 september Delårsrapport 

Måndag 30 september Detaljbudget  

Tisdag 29 oktober 

Måndag 18 november 

Måndag 16 december 

Beslutsgång 

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

föreslagna sammanträdesdagar för 2019.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Sekreterare 
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Sn § 150 Dnr 2018-000165  

Delegation att ingå personuppgiftsbiträdesavtal 

Kort sammanfattning 

Delegationsordningen behöver kompletteras med rätt att underteckna 

personuppgiftsbiträdesavtal.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att delegera rätten att teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal för socialnämndens räkning till socialchef 

och i dennes frånvaro kommundirektör. 

____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Delegationsordningen behöver kompletteras med rätt att underteckna 

personuppgiftsbiträdesavtal.  Socialnämnden föreslås därför besluta att 

delegera rätten att teckna personuppgiftsbiträdesavtal för socialnämndens 

räkning till socialchef och i dennes frånvaro kommundirektör.    

Samtliga av kommunens nämnder kommer att fatta beslut om att delegera 

uppgiften till förvaltningschef och i dennes frånvaro kommundirektör.         

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 3 oktober 2018    

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

delegerar rätten att teckna personuppgiftsbiträdesavtal för socialnämndens 

räkning till socialchef och i dennes frånvaro kommundirektör. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Delegater 
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Sn § 151 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 17 september 2018 

Bilaga. Rapport – Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2, 2018 

Beslutsgång 

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

rapporten till handlingarna och överlämna den till kommunfullmäktige och 

kommunens revisorer. 
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Sn § 151 (forts) Dnr 2018-000099  

 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer 
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Sn § 152 Dnr 2018-000160  

Rutin för redovisning av delegationsbeslut 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden föreslås anta ny rutin för redovisning av delegationsbeslut.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar rutin för redovisning av delegationsbeslut enligt: 

Inför varje sammanträde väljer kvalitetskontroller och i dennes frånvaro 

socialchef ut ett delegationsbeslut från området Bistånd samt ett 

delegationsbeslut från området LSS med större omfattning som ska 

redovisas.  

Inför varje sammanträde väljer kvalitetskontroller och i dennes frånvaro 

socialchef ut ett delegationsbeslut från området Integration samt ett 

delegationsbeslut från området Individ- och familjeomsorgen med större 

omfattning som ska redovisas.  

Det är chefen för det område som valts ut som redovisar 

beslutet/besluten. 

_________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

I januari 2016 antog socialnämnden en rutin för redovisning av 

delegationsbeslut. I samband med att socialnämnden har sammanträde lottas 

de beslut som ska redovisas på nästkommande sammanträde.  

Besluten som lottats fram under åren har varit allt från beslut om 

schablonersättning till beslut om personlig assistans. Då vissa beslut inte är 

så omfattande, det är svårt att djupgående redovisa ett mindre beslut och det 

inte alltid skapar den dialog och diskussion mellan politiker och tjänstemän 

som syftet var, föreslås socialnämnden besluta om en ny rutin för 

redovisning av delegationsbeslut.  

Delegationsbesluten finns även fortsättningsvis tillgängliga i en pärm vid 

sammanträdena.    
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 26 september 2018  

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, föreslår att kvalitetskontroller och i dennes frånvaro 

socialchef väljer ut delegationsbesluten som ska redovisas istället för 

verksamhetschefen för Bistånd och verksamhetschefen för Individ- och 

familjeomsorgen. 

Beslutsgång 

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

rutin för redovisning av delegationsbeslut enligt: 

Inför varje sammanträde väljer verksamhetschefen för Bistånd ut ett 

delegationsbeslut från området Bistånd samt ett delegationsbeslut från 

området LSS med större omfattning som ska redovisas.  

Inför varje sammanträde väljer verksamhetschefen för Individ- och 

familjeomsorgen ut ett delegationsbeslut från området Integration samt ett 

delegationsbeslut från området Individ- och familjeomsorgen med större 

omfattning som ska redovisas.  

Det är chefen för det område som valts ut som redovisar beslutet/besluten.  

Till det har kommit ett ändringsförslag. 

Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Kvalitetskontroller 

Socialchef 

Chef för respektive område 
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Uppföljning - Socialförvaltningen - 
Verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tar del av hemtjänstens aktiviteter och bjuder in 

verksamhetschefen för hemtjänsten till socialnämnden i december 2018 

för uppföljning av aktiviteterna.  

______________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden tar del av tre av hemtjänstens pågående och planerade 

aktiviteter som syftar till att utveckla verksamheten och göra den mer 

kostnadseffektiv. 

Ny nattorganisation 

 Sammanslagning av nattpatruller - De tre nattpatrullerna ihop till en 

nattpatrull med ansvar för hela kommunen och utgångsort Krokom  

 Behovsbemanning nattetid, minskad grundbemanning från sex till fyra 

personer 

 Planering av insatser och schemaläggning med hjälp av Tes 

planeringssystem och Time Care planering 

 För att få en fungerande behovsbemanning nattetid ska rutin som 

beskriver behovsbemanning tas fram innehållande: 

- ansvar (till exempel nattpersonal, planerare, enhetschef)  

- arbetssätt (till exempel bedömning och uppföljning av behov - när, 

hur)  

- underlag för behovsbedömning (till exempel larmstatistik, aktuella 

behov av extra tillsyn, väglag)  

 Flytta planerade besök morgon och kväll till dag-kvällspass 

 Utökning Nattro-kameror  

 Utökning nyckelfria lås  

 Personlarm och telefontäckning 
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Behovsanpassad planering och bemanning 

 Uppdatering av kunskaper Tes och Time Care 

 Effektiv planering, riktlinjer 

 Införande av behovsbemanning, samplanering mellan områden 

 Journaltillgång i mobil, dokumentation 

 Översyn av delegerade HSL-uppgifter 

 

Bryta ut matdistributionen från hemtjänsten 

 Studiebesök, exempel från annan kommun, Bjuv 

 Förberedande samarbete 

Socialförvaltningen/Samhällsbyggnadsförvaltningen  

 Ta fram förfrågningsunderlag för kostnadsberäkning och 

jämförelse/upphandling av olika produktions- och leveranslösningar 

Underlag för beslut 

Uppföljning – Socialförvaltningen – Verksamhetsutveckling och 

kostnadseffektivitet 180927 

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, föreslår att verksamhetschefen för hemtjänsten bjuds 

in till socialnämnden i december 2018 för uppföljning av aktiviteterna. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag som föreslår att verksamhetschefen för hemtjänsten 

bjuds in till socialnämnden i december 2018 för uppföljning av aktiviteterna. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Verksamhetschef hemtjänst 
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Sn § 154 Dnr 2018-000005  

Uppföljning av placeringskostnader 2018 

Socialnämnden tar del av placeringskostnader 2018. 

_____________________________________________________________         

Beskrivning av ärendet 

Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom socialnämndens 

verksamheter. 

I enlighet med socialnämndens rutin för uppföljning av placeringskostnader 

ska alla placeringar inom Individ- och familjeomsorgen och 

Ensamkommande redovisas för socialnämnden varje månad.     

Vi dagens sammanträde informerar verksamhetschefen för Individ- och 

familjeomsorgen och enhetschefen för myndighet barn och familj hur 

verksamheten arbetar med placeringar.  

Underlag 

Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2018 

_____ 
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Sn § 155 Dnr 2018-000006  

Uppföljning av personalkostnader 2018 

Socialnämnden tar del av personalkostnaderna inom verksamheten Stöd och 

service. 

_____________________________________________________________     

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 Stöd och service 

 

_____     

 

 



  

 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(37) 

Sammanträdesdatum 

23 oktober 2018 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sn § 156 Dnr 2018-000082  

Ekonomisk uppföljning 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen efter nio 

månader. 

2. Socialnämnden beslutar att till nästa redovisning ska personalkostnader 

för anställda i Krokoms kommun redovisas separat.  

3. Socialnämnden vill se att man intensifierar arbetet för att nå en ekonomi i 

balans. 

_____________________________________________________________      

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningens ekonom redovisar den ekonomiska uppföljningen efter nio 

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

10 631 tkr exklusive Integration och Ensamkommande och fördelar sig 

enligt följande:  

Stab   + 9 428 tkr 

Individ- och familjeomsorgen - 3 624 tkr 

Stöd och service  - 7 917 tkr 

Särskilt boende  - 6 314 tkr 

Hemtjänst   - 1 528 tkr 

Hälsa och sjukvård  - 490 tkr 

Bistånd   - 186 tkr         

Underlag för beslut 

Ekonomisk uppföljning efter nio månader 2018 
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Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, föreslår i tillägg att till nästa redovisning ska 

personalkostnader för anställda i Krokoms kommun redovisas separat.  

Andreas Karlsson, C, förslår också i tillägg att socialnämnden vill se att man 

intensifierar arbetet för att nå en ekonomi i balans. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner den ekonomiska uppföljningen efter nio månader.  

Till det har kommit två tilläggsförslag.  

Efter fråga på grundförslaget tillsammans med tilläggen finner ordförande att 

socialnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Ekonom 
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Träff med revisorerna 

Kommunrevisionen träffar socialnämnden för att diskutera olika frågor 

gällande nämndens ansvarsutövande.      

_____________________________________________________________ 
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Sn § 158 Dnr 2017-000162  

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

Kort sammanfattning 

Den 25 september återremitterade kommunstyrelsen motionen.  

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med ett bifall till att höja 

habiliteringsersättningen till 45 kronor per dag. Verksamheten får i 

uppdrag att fortsätta hitta finansiering till höjningen. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden besvarar kommunstyrelsen med att det statsbidrag som 

verksamheten Stöd och service rekvirerat tillhör ett annat ärende. 

Verksamheten avgör hur medlen ska fördelas utifrån anvisningarna från 

Socialstyrelsen.   

___________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

I den inkomna motionen – Höj ersättningen för funktionshindrade som deltar 

i daglig verksamhet (habersättning), föreslås att: 

Krokoms kommun höjer habersättningen till 45 kronor per dag 

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.  
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En höjning av habiliteringsersättningen innebär en årlig utökad kostnad för 

verksamhetsområdet med 60 837 kronor under förutsättning av ingen ökning 

av antalet brukare sker.  

Ska verksamhetsområdet höja habiliteringsersättningen måste också en 

utökning av rambudgeten genomföras. 

Den 28 maj 2018 föreslog socialnämnden att kommunfullmäktige besvarar 

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. 

Den 12 september 2018 återremitterade kommunstyrelsen motionen med 

följande;  

- De statsbidrag som kommunen fått för 2018 ska fördelas ut i förslagsvis 

två omgångar till de personer som uppbär habiliteringsersättning. 

- Utredning görs om ökning till 45 kronor/dag, via extern finansiering, går 

att hitta.  

Denna motion och rekvireringen av statsbidraget för habiliteringsersättning 

hör inte till samma ärende.  

Det ekonomiska läget har inte förändrats sedan maj 2018 och socialnämnden 

föreslås därför besvara motionen med att det i dagsläget inte finns pengar till 

att höja habiliteringsersättningen till 45 kronor per dag men verksamheten 

håller på att se över möjligheten att genom avtal ta betalt för de tjänster 

daglig verksamhet utför i externa företag för att höja 

habiliteringsersättningen till 45 kronor/dag.   

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 25 september 2018 

Kommunstyrelsen den 12 september § 149 

Motion - Höj ersättningen för funktionshindrade som deltar i daglig 

verksamhet (habersättning)      
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Förslag som läggs på mötet  

Lars Wiklund, KD, föreslår att motionen besvaras med ett bifall till att höja 

habiliteringsersättningen till 45 kronor per dag. Verksamheten får i uppdrag 

att fortsätta hitta finansiering till höjningen. 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsen med att det statsbidrag som verksamheten Stöd och 

service rekvirerat tillhör ett annat ärende. Verksamheten avgör hur medlen 

ska fördelas utifrån anvisningarna från Socialstyrelsen.  

Socialnämnden besvarar motionen med att det i dagsläget inte finns pengar 

till att höja habiliteringsersättningen till 45 kronor per dag men 

verksamheten håller på att se över möjligheten att genom avtal ta betalt för 

de tjänster daglig verksamhet utför i externa företag för att höja 

habiliteringsersättningen till 45 kronor/dag.   

Till det har kommit ett ändringsförslag i punkt 2.  

Efter fråga på ändringen finner ordförande att socialnämnden bifaller det. 

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 

bifaller det.  

___ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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Sn § 159 Dnr 2018-000008  

Socialnämndens uppdragslista 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner uppdragslistan. 

_____________________________________________________________   

Beskrivning av ärendet 

Socialnämndens uppdragslista är en sammanställning över uppdrag som 

socialnämnden gett till förvaltningen och/eller arbetsutskottet. 

Uppdragslistan redovisas vid varje sammanträde. 

Vid dagens sammanträde görs inga ändringar i uppdragslistan.    

Underlag för beslut 

Socialnämndens uppdragslista 180918 

_____   
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Sn § 160 Dnr 2018-000153  

Initiativärende - Fördjupning nattbemanning 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden föreslås flytta fram slutredovisningen 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden flyttar slutredovisningen av socialchefens uppdrag till 

november 2018.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Den 4 september 2018 beslutade socialnämnden bland annat att synpunkter 

avseende ärendet om nattbemanningen inom hemtjänsten ska inhämtas från 

kommunala pensionärsrådet.  

Den 10 september 2018 fick kommunala pensionärsrådet information om 

ärendet och rådet har möjlighet att inkomma med synpunkter till nästa 

sammanträde den 12 november 2018.  

Med anledning av det föreslås socialnämnden att flytta slutredovisningen av 

socialchefens uppdrag till november. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 10 oktober 2018 

Socialnämnden den 4 september 2018, § 124 

Beslutsgång 

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

slutredovisningen av socialchefens uppdrag till november 2018. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Socialchef 
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Sn § 161 Dnr 2018-000151  

Internkontrollplan 2019 

Socialnämnden går igenom den första 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 första risken:  

Personalförsörjning - Verksamheten kan inte rekrytera medarbetare med 

rätt kompetens och i tillräcklig omfattning.  

_____ 

Underlag  

Internkontrollplan 2019, sida 4-5   
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Sn § 162 Dnr 2018-000169  

Ändring av sammanträdesdag för socialnämnden 
november 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämndens sammanträde den 20 november 2018 flyttas till den 19 

november 2018. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämndens sammanträde den 20 november sammanfaller med en 

utbildning för förtroendevalda samt regionfullmäktige. Med anledning av det 

föreslås socialnämnden flytta sammanträdesdag. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 10 oktober 2018 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämndens 

sammanträde den 20 november 2018 flyttas till den 19 november 2018. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Sofie Eén 
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Sn § 163 Dnr 2018-000004  

Redovisning av lottade delegationsbeslut 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av lottade 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. Till dagens 

sammanträde har, enligt upprättad rutin, två ledamöter utifrån 

delegationslistor lottat fram beslut som redovisas.       

Underlag för beslut 

Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-30 juni 2018 

Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 augusti 2018 

Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen, 

1-30 juni 2018 

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

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner redovisningen av lottade delegationsbeslut. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 
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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. Socialnämndens arbetsutskott den 11 september 2018, §§ 14-15 

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

servering av alkoholdrycker den 5 september 2018 

Delegat: Socialnämndens ordförande 

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

servering av alkoholdrycker den 6 september 2018 

Delegat: Socialnämndens ordförande 

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

servering av alkoholdrycker den 24 september 2018 

Delegat: Socialnämndens ordförande 

Sekretessärenden 

1. Socialnämndens arbetsutskott den 11 september 2018, §§ 42-44 

2. Delegationsrapport - Beslut enligt SoL, hemvård, 1-30 september 2018 

3. Delegationsrapport - Beslut enligt LSS, 1-30 september 2018 

4. Delegationsrapport – Beslut enligt SoL och FB, 1-30 september 2018 
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Sn § 165 Dnr 2018-000010  

Meddelanden 2018 

Socialnämnden tar del av följande meddelanden: 

1. Kommunala handikapprådets protokoll från sammanträdet den 10 

september 2018 

2. Kommunala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 10 

september 2018 

3. Kommunstyrelsen den 30 augusti 2018 § 131 – Uppföljning av 

revisionsrapporter 2016 samt rutin för fortlöpande uppföljning av 

revisionsrapporter två gånger per år, via Stratsys 

4. Kommunstyrelsens presidium den 2 oktober 2018 § 276 – Finansiering 

av boendeutredare, detaljbudget 2018, socialnämnden 

5. Kommunfullmäktige den 27 september 2018 § 73 – Delårsrapport per 

juni 2018, Krokoms kommun 

6. Kommunfullmäktige den 27 september 2018 § 82 – Motion – Ta in 

naturen till våra äldeboenden, Grön vård och Terapiträdgårdar 

7. Kommunfullmäktige den 27 september 2018 § 85 – Reglemente för 

kommunala handikapprådet, KHR 

Dokid 12036 

8. Inspektionen för vård och omsorg. Dnr 6.3.1-16135/2018 

_____ 

 

 


