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Sn § 166 Dnr 2018-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan. 

_____________________________________________________________ 
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Sn § 167 Dnr 2018-000002  

Informationer 2018 

Andreas Karlsson, C, informerar att Anna Berkestedt Jonsson gett MonaLisa 

Norrman, utredare, i uppdrag att planera för fem stycken medborgardialoger 

med start december 2018/januari 2019. Temat för medborgardialogerna är 

äldres hälsa och välfärdsteknik.  

Ingen i socialnämnden är emot ovan.  

_____ 

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 2018-11-15 

Säbo Antal 

Totalt antal personer i kö med beviljad säboplats 6 (4) 

Antal Personer med beviljad säboplats liggande på korttids 3 

Antal personer med beviljad säboplats i ordinärt boende 3 

Korttidsplats och växelvård Antal 

Personer i kö till korttidsplats från sjukhus 0 

Personer i kö till korttidsplats från hemmet 0 

Personer i kö till växelvård 1 

Personer i byteskö 9 

 

Det finns en tillgänglig säboplats och två tillgängliga korttidsplatser. 
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Sn § 167 (forts) Dnr 2018-000002  

 

Elisabeth Wickzell, verksamhetschef Arbete och Integration, Maria Fälldin, 

projektledare Ineo och Tiina Larsson, projektledare KompetenZa, informerar 

om nya projekt.  

 Maria informerar om Ineo, projekt (psykisk) ohälsa och kodning, som är 

ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. Syftet 

med projektet är att öka andelen individer med funktionsnedsättning som 

kommer i arbete.   

 Tiina informerar om KompetenZa. Arbetar för att stärka individens 

ställning på arbetsmarknaden genom att kompetensutveckla. Några 

aktiviteter i KompetenZa är studiebesök/praktik, studiehjälp i 

körkortsteori samt språkstöd. 

_____ 

Sara Comén, verksamhetschef Hälsa och sjukvård och Helena Hedlund, 

medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) presenterar 

patientsäkerhetsberättelsen, Krokom 2017. Där lyfts bland annat:  

- Samverkansarena med primärvården bedrivs. 

- Registrering, åtgärder och uppföljning genomförs i kvalitetsregistret 

Senior Alert.  

- Uppsökande verksamhet för kommunens invånare som fyllt 75 år 

genomförs årligen. 

_____              
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Sn § 168 Dnr 2018-000003  

Barnkonventionen 2018 

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en kortlek kopplat till 

barnkonventionen med diskussionsfrågor till varje artikel och socialnämnden 

lyfter en artikel med tillhörande diskussionsfrågor vid varje sammanträde. 

Vi dagens sammanträde tar socialnämnden del av barnkonventionen artikel 3 

med diskussionsfrågor. 

Artikel 3 

Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör 

barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller 

lagstiftande organ. 

Diskussionsfrågor 

Hur och när diskuterar vi barnets bästa?  

Hur diskuterar vi barnets bästa vid ekonomiska prioriteringar?  

Hur diskuterar vi barnets bästa i vår verksamhetsplanering? 

_____      
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Sn § 169 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.     

Underlag  

Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2018 

_____ 
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Sn § 170 Dnr 2018-000180  

Ändringar i socialnämndens delegationsordning - 
Kapitel 3 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden delegationsordning (kapitel 3) har setts över och ändringar 

föreslås.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar föreslagna förändringar i socialnämndens 

delegationsordning – Kapitel 3 - Familjehemsplacering, HVB-placering 

och placering i stödboende avseende barn och unga. 

_____________________________________________________________ 

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 3 - Familjehemsplacering, HVB-placering och placering i 

stödboende avseende barn och unga. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 5 november 2018 

Bilaga 1. Föreslagna förändringar i socialnämndens delegationsordning 

kapitel 3, daterat 2018-10-09   

Beslutsgång 

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

föreslagna förändringar i socialnämndens delegationsordning – Kapitel 3 - 

Familjehemsplacering, HVB-placering och placering i stödboende avseende 

barn och unga. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 
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Sn § 170 (forts) Dnr 2018-000180  

_____ 

Kopia till 

Delegater 
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Sn § 171 Dnr 2018-000172  

Ändringar i socialnämndens delegationsordning - 
Kapitel 18 och 19 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden delegationsordning (kapitel 18 och 19) har setts över och 

ändringar föreslås.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar föreslagna förändringar i socialnämndens 

delegationsordning – Kapitel 18 – Alkohollagen och Kapitel 19 – 

Tobakslagen. 

________________________________________________________ 

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 18 – Alkohollagen och kapitel 19 – Tobakslagen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 16 oktober 2018 

Bilaga 1. Föreslagna förändringar i socialnämndens delegationsordning 

kapitel 18 och 19, daterat 2018-10-16  

Beslutsgång 

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

föreslagna förändringar i socialnämndens delegationsordning – Kapitel 18 – 

Alkohollagen och Kapitel 19 – Tobakslagen. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Delegat 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(35) 

Sammanträdesdatum 

19 november 2018 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Sn § 172 Dnr 2018-000118  

Valärenden 2019-2022 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden ska välja ledamöter till kommunala handikapprådet.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden utser följande ledamöter till kommunala handikapprådet 

för perioden 2019-2022: 

Namn   Förening  

Johan Nilsson  RBU Jämtland  

Karolin Von Krusenstierna Synskadades riksförbund 

Mona Puttick  Autism & Asperger förening 

Inga-Lill Hamberg  Hjärt- och lungsjukas förening 

Anna-Carin Hammarberg FUB 

Margareta Sunnevik  HRF Krokom 

Sven Erik Vestlund  Stroke länsförening  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Den 27 september 2018 antog kommunfullmäktige reviderat reglemente för 

kommunala handikapprådet (KHR).  

Sju-elva (7-11) av rådets ledamöter ska vara företräde från 

handikapporganisationer och enligt reglementet ska socialnämnden fastställa 

vilka som ska ingå i kommunala handikapprådet.  

Organisation som ingår/vill ingå har lämnat förslag på ledamöter och 

socialnämnden föreslås utse de sju ledamöterna ovan.   

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 31 oktober 2018 
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Sn § 172 (forts) Dnr 2018-000118  

  

Beslutsgång 

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

föreslagna personerna till kommunala handikapprådet för perioden 2019-

2022.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

De valda 
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Sn § 173 Dnr 2017-000016  

Beslutsattestanter och ersättare 2018 

Kort sammanfattning 

Attestlistan är i behov av revidering och socialnämnden föreslås godkänna 

uppdaterad lista.     

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner beslutsattestanter och ersättare enligt bilaga. 

2. Attestlistan gäller från och med 1 december 2018. 

_____________________________________________________________     

Beskrivning av ärendet 

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 29 oktober 2018 

Attestlista socialförvaltningen 2018, daterad 2018-10-29    

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner beslutsattestanter och ersättare enligt bilaga. Attestlistan gäller 

från och med 1 december 2018. 

Efter fråga på grundförslag finner ordförande att socialnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Beslutsattestanter och ersättare 

Ekonom 
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Sn § 174 Dnr 2018-000151  

Internkontrollplan 2019 

Socialnämnden går igenom den andra 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 andra risken:  

Chefernas arbetsuppgifter - Risk att chefer på alla nivåer inte kan utföra ett 

nära ledarskap på grund av administrativa arbetsuppgifter, kunskapsbrist och 

tidsbrist     

Underlag 

Internkontrollplan 2019, sida 6 

_____ 
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Sn § 175 Dnr 2018-000008  

Socialnämndens uppdragslista 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att efter revidering godkänna uppdragslistan. 

_____________________________________________________________     

Beskrivning av ärendet 

Socialnämndens uppdragslista är en sammanställning över uppdrag som 

socialnämnden gett till förvaltningen och/eller arbetsutskottet. 

Uppdragslistan redovisas vid varje sammanträde. 

Följande uppdrag tillkommer: 

 Redovisa vilka nyckeltal som används i förvaltningen.  

 Redovisa vilka förbättringsförslag som Socialförvaltningen behöver från 

respektive stödfunktion, kopplat till ekonomisk uppföljning.  

Underlag för beslut 

Socialnämndens uppdragslista 181023 

_____ 
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Sn § 176 Dnr 2018-000176  

Uppehållstillstånd enligt gymnasielagen 

Kort sammanfattning 

Gymnasielagen ger vissa före detta ensamkommande ungdomar rätt till 

tidsbegränsat uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet.  

En stor del av de ärenden som hittills prövats enligt gymnasielagen har fått 

avslag. Bedömningen är därför att inströmningen av sökande till Krokom är 

begränsat till 5-10 individer.  

Kommunerna får, men är inte skyldiga till att ordna boende och stöd till de 

som får uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Kommunerna får en skälig 

ersättning att täcka kostnaderna för försörjningsstöd och boende för dessa 

individer.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att de ungdomar som beviljas uppehållstillstånd 

enligt gymnasielagen och i enlighet med socialtjänstalgen (SoL) som 

vistas i Krokoms kommun ska erbjudas boende av kommunen.  

2. Socialnämnden beslutar att verksamheten Arbete och Integration 

ansvarar för att anskaffa och finansiera boendet med schablonersättning 

från Migrationsverket. 

____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den 

nya gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli 2018. De ungdomar som 

omfattas av de nya bestämmelserna har haft till och med den 30 september 

2018 på sig att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiala studier. 11 596 

har sökt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Hittills har 370 

individer fått bifall och 1 350 individer fått avslag eftersom de inte uppfyller 

kraven. Migrationsverket bedömer att samtliga ansökningar är behandlade 

innan årsskiftet 2018/2019. I Krokoms kommun har 14 personer sökt och 

beviljats prövning enligt gymnasielagen.  
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Sn § 176 (forts) Dnr 2018-000176  

 

Regeringen har den 1 juli 2018 ändrat kommunersättningsförordningen, så 

att den även omfattar personer som har fått uppehållstillstånd enligt den nya 

gymnasielagen. En schablon på 750 kronor per ensamkommande ungdom 

och dygn betalas ut till folkbokföringskommunen eller den kommun som 

ungdomen väljer att bosätta sig fram till dess att ungdomen fyller 20,5 år 

(kalenderår). Det innebär även att kommunen tar ansvaret för ekonomi och 

boende för den unge som bosätter sig i kommunen. 

Boende och ersättning för den som har fått uppehållstillstånd – utökad 

målgrupp 

De nya bestämmelserna i gymnasielagen innebär att personer som har fått 

eller annars skulle få ett beslut om utvisning kan få uppehållstillstånd för 

studier på gymnasial nivå om de uppfyller vissa övriga krav: 

 Ansökt om asyl första gången den 24 november 2015 eller tidigare.  

 Registrerades som ensamkommande barn vid ansökan och blev anvisad 

till en kommun. 

 Fick beslutet om utvisning vid 18 år eller äldre. 

 Vänta mer än 15 månader på att få ett beslut i asylprocessen. 

 Fick beslut om utvisning den 20 juli 2016 eller senare. 

 Studerar, eller har studerat och har för avsikt att studera på gymnasienivå 

i Sverige. 

 Befinna sig i Sverige vid ansökan. 

Migrationsverket kommer också att kontrollera om den unge har begått brott 

eller om det finns något som pekar på att personen skulle kunna utgöra en 

säkerhetsrisk. 

Uppehållstillståndet gäller till en början 13 månader men kan förnyas. Det 

innebär att en person som går första året på gymnasiet kan förlänga 

tillståndet för att fortsätta sina studier. Efter gymnasiet har personen sex 

månader på sig att ordna en fast anställning som inte är subventionerad och 

bli självförsörjande, vilket är kravet för att få stanna permanent i landet. 
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Den som får uppehållstillstånd med nya gymnasielagen som grund kan 

ansöka om studiemedel hos CSN. Personen har också rätt att arbeta så länge 

som uppehållstillståndet sträcker sig. Ungdomarna får själva välja var de ska 

bo/studera. Det sker alltså ingen anvisning till en namngiven kommun. Den 

kommun som ungdomen väljer att bosätta sig i får automatiskt schablonen 

på 750 kronor/dygn när den unge folkbokför sig i kommunen. 

Ungdom som vistas i Krokom enligt socialtjänstlagen och har rätt att 

vara i landet enligt nya gymnasielagen 

Innan beslut om det tillfälliga uppehållstillståndet har ungdomarna varit 

bostadslösa och hänvisats flytta in hos eldsjälar eller vänner för att undvika 

hemlöshet i avvaktan på slutgiltig prövning enligt gymnasielagen. 

Enligt ändringen i regeringens kommunersättningsförordning, 180701, som 

kom att omfatta även individer som har fått uppehållstillstånd enligt den nya 

gymnasielagen så tilldelas den kommun där den unge väljer att bosätta sig 

även ett stort ansvar. Kommunen erhåller oavsett en dygnskostnad på 750 

kronor/dygn för den ungdom som bor i kommunen. Det för också med sig ett 

moraliskt ansvar för att individerna ska få en så bra möjlighet till den chans 

de fått.  

Arbete och Integration har kapacitet att lösa boende för de maximalt 14 

ungdomar som omfattas.  

Den ekonomiska ersättningen som betalas ut enligt schablon kommer täcka 

kostnaderna för handläggning och boende inom Arbete och Integration. 

Försörjningsstöd kommer att handlägga den kostnad som inte täcks av CSN 

upp till riksnorm. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 26 oktober 2018 

Gymnasielagen, läget Jämtlands län   

Förslag som läggs på mötet 

Andreas Karlsson, C, föreslår att punkt 3 i grundförslaget tas bort.  

Erika Öhlin, S, föreslår bifall till Andreas Karlssons, C, förslag.  
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Sn § 176 (forts) Dnr 2018-000176  

 

Beslutsgång 

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

att de ungdomar som beviljas uppehållstillstånd enligt gymnasielagen och i 

enlighet med socialtjänstalgen (SoL) som vistas i Krokoms kommun ska 

erbjudas boende av kommunen. Socialnämnden beslutar att verksamheten 

Arbete och Integration ansvarar för att anskaffa och finansiera boendet med 

schablonersättning från Migrationsverket. Socialnämnden beslutar att 

schablonen på 750 kronor/dygn fördelas proportionellt mellan 

försörjningsstöd och Arbete och Integration. 

Till det har kommit förslag om att ta bort punkt 3 i grundförslaget.  

Efter fråga på att ta bort punkt 3 i grundförslaget finner ordförande att 

socialnämnden bifaller det. 

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Elisabeth Wickzell, verksamhetschef Arbete och Integration 

Ylva Karlsson, enhetschef Försörjningsstöd  
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Sn § 177 Dnr 2018-000153  

Initiativärende - Fördjupning nattbemanning 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner slutredovisningen av socialchefens uppdrag. 

_____________________________________________________________     

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna 

- Saknar pensionärsrådets synpunkter angående neddragningen av 

nattbemanningen i hemtjänsten.  

- Initiativärendet ska ha medborgarperspektivet i fokus men man har inte 

frågat medborgarna i kommunen inför den planerade 

förändringen/neddragningen.  

- Vänsterpartiet och Socialdemokraterna anser att det är en mycket 

kortsiktig lösning för att minska kostnaderna genom att minska 

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

boendena i kommunen vilket gör att kommunen inom kort kan förvänta 

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

neddragning inte är hållbar. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Den 4 september 2018 gav socialnämnden socialchefen i uppdrag att göra en 

konsekvensanalys ur medborgarsperspektiv samt tillsätta en arbetsgrupp. 

Den 23 oktober beslutade socialnämnden att uppdraget slutredovisas i 

november 2018.  

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef, Sara Comén, verksamhetschef Hälsa 

och sjukvård och Monica Göransson, tf. verksamhetschef Hemtjänsten 

redovisar konsekvensbeskrivning vid förändringar i hemtjänstens 

nattorganisation, Socialförvaltningen.  
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Sn § 177 (forts) Dnr 2018-000153  

 

Bakgrund 

Utifrån kommunjämförelsen Kostnad per brukare (KPB) ligger kostnaderna 

per hemtjänsttimme högt i Krokoms kommuns hemtjänst jämfört med andra 

kommuner. Under hösten 2017 genomfördes därför en genomlysning av 

hemtjänstens verksamhet av företaget Ensolution, där hemtjänstens 

nattorganisation/insatser nattetid identifierades som ett område där 

effektivisering vore möjligt vilket ledde fram till förslag om förändringar i 

hemtjänstens nattorganisation och därefter beslut. 

Förändringarna berör de tre nattpatrullerna i kommunens egenregi. Vi täcker 

en stor del av kommunens yta, allt utom Hotagen-området, där 

Hotagsfjärdens hemtjänst har egen nattbemanning.   

Underlag för beslut 

Konsekvensbeskrivning vid förändringar i hemtjänstens nattorganisation, 

Socialförvaltningen, daterat 2018-10-23 

Beslutsgång 

Efter fråga på om socialnämnden godkänner slutredovisningen finner 

ordförande att socialnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Socialchef 
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Sn § 178 Dnr 2018-000006  

Uppföljning av personalkostnader 2018 

Socialnämnden tar del av personalkostnaderna inom verksamheten Hälsa och 

sjukvård. 

_____________________________________________________________     

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 Hälsa och sjukvård 

 

_____     
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Sn § 179 Dnr 2018-000082  

Ekonomisk uppföljning 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen efter tio 

månader. 

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

balans. 

_____________________________________________________________     

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningens ekonom redovisar den ekonomiska uppföljningen efter tio 

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

9 484 tkr exklusive Integration och Ensamkommande och fördelar sig enligt 

följande:  

Stab   + 9 456 tkr 

Individ- och familjeomsorgen - 3 870 tkr 

Stöd och service  - 8 175 tkr 

Särskilt boende  - 5 277 tkr 

Hemtjänst   - 850 tkr 

Hälsa och sjukvård  - 564 tkr 

Bistånd   - 206 tkr         

Underlag för beslut 

Ekonomisk uppföljning efter tio månader 2018     

Förslag som läggs på mötet 

Andreas Karlsson, C, förslår 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 tio månader.  

Till det har kommit ett tilläggsförslag.  
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Sn § 179 (forts) Dnr 2018-000082  

 

Efter fråga på grundförslaget tillsammans med tillägget finner ordförande att 

socialnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Socialchef 
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Sn § 180 Dnr 2018-000007  

Uppföljning - Socialförvaltningen - 
Verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet 

Socialnämnden tar del av Hälsa och sjukvårds aktiviteter. 

_____________________________________________________________       

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden tar del av två av Hälsa och sjukvårds pågående och 

planerade aktiviteter som syftar till att utveckla verksamheten och göra den 

mer kostnadseffektiv. 

 Jobba tillsammans utifrån rehabiliteringstänk i Hemtjänst, Hälsa och 

sjukvård och Bistånd för minskat insatsbehov och effektiv uppföljning. 

Pågår.  

 Införa hemtagningsteam (undersköterska, arbetsterapeut/sjukgymnast 

och distriktsköterska). Ej påbörjat. Verksamheten föreslår att avvakta 

uppstart.  

_____       
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Sn § 181 Dnr 2018-000123  

Handlingsplan - Utveckling av välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen 

Socialnämnden tar del av uppföljningen avseende arbetet med utveckling av 

välfärdsteknik inom äldreomsorgen. 

_____________________________________________________________     

Beskrivning av ärendet 

Uppföljning avseende arbetet med utveckling av välfärdsteknik i 

äldreomsorgen följs upp en gång i halvåret. 

Teddy Roswall, samordnare e-hälsa och välfärdsteknologi och Sara Comén, 

verksamhetschef Hälsa och sjukvård redovisar handlingsplanen samt 

dagsläget välfärdsteknologi. 

Produkt Testperiod 

Nyckelfria lås 

Hemtjänsten 

Testperiod startad 2017 

90 CareLock 

2018 utökning 

+ 65 

Digital tillsyn natt Testperiod 2017  

3 kameror 

2018  

+5 kameror 

Digital tillsyn dag Test inplaneras under 2019 

Medicinpåminnare Careousel Inget test inplanerat 

Medicindosett Apodos Inget test inplanerat  

GPS-klocka/larm Test inplaneras under Q4 2018 

Nödsändare Test inplaneras under Q4 2018 

Mobiltelefon Test av täckning genomförd 2018 

Matinköp via Internet Test inplaneras under 2018 

Robotdammsugare Avslutat 
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Sn § 181 (forts) Dnr 2018-000123  

 

Underlag 

Sammanställning av arbetet med utveckling välfärdsteknologi 20181119 

Dagsläget välfärdsteknologi 20181119 

_____ 
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Sn § 182 Dnr 2018-000174  

Anmälan avvikelser HSL/fallskador 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden lägger anmälan till handlingarna. 

_____________________________________________________________     

Beskrivning av ärendet 

Redovisning av avvikelser hälso- och sjukvård (HSL) och fallrapporter, 

mars-augusti 2018.  

En sammanställning av avvikelserna redovisas en gång i halvåret till 

socialnämnden.          

Underlag för beslut 

Fall och avvikelse mars-augusti 2018 - Muntlig redovisning av medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS)           

____  
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Sn § 183 Dnr 2018-000173  

Anmälan avvikelser SoL 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden lägger anmälan till handlingarna.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Redovisning av avvikelser socialtjänstlagen (SoL), januari-juni 2018.  

Avvikelserna delas in i bemötande, information och omvårdnad.  

En sammanställning av avvikelserna redovisas en gång i halvåret till 

socialnämnden.        

Underlag för beslut 

Avvikelser SoL januari-juni 2018 - Muntlig redovisning av medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS)   

_____         
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Sn § 184 Dnr 2018-000004  

Redovisning av lottade delegationsbeslut 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

_____________________________________________________________     

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden 

beslutad delegationsordning. Beslut som tas på delegation redovisas för 

socialnämnden vid varje sammanträde.  

Socialnämnden har begärt att få ta del mer ingångende av några 

delegationsbeslut i enskilda ärenden vid varje sammanträde.  

Inför sammanträdet har ett delegationsbeslut från området Bistånd, ett från 

området LSS, ett från området Integration samt ett från området Individ- och 

familjeomsogen valts ut som redovisas.   

Underlag för beslut 

Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 oktober 2018 

Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen, 1-31 

oktober 2018 

Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Integration, 1-31 oktober 2018        

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 
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Sn § 185 Dnr 2018-000009  

Delegationsbeslut 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknas nedan.       

_____________________________________________________________   

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande 

och tjänstemän som framgår av delegationsförteckning. Besluten ska 

redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden 

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

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

beslut. 

Socialnämnden delges följande delegationsbeslut:       

1. Socialnämndens arbetsutskott den 10 oktober 2018, §§ 16-18 

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

servering av alkoholdrycker den 4 oktober 2018 

Delegat: Socialnämndens ordförande 

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

servering av alkoholdrycker den 15 oktober 2018 

Delegat: Socialnämndens ordförande 

Sekretessärenden 

1. Socialnämndens arbetsutskott den 10 oktober 2018, §§ 42-45 

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

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

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

_____ 
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Sn § 186 Dnr 2018-000010  

Meddelanden 2018 

Socialnämnden tar del av följande meddelanden:     

1. Kommunala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 12 

november 2018 

2. Kommunstyrelsen den 12 september 2018 § 143 – Strategi – Samiskt 

förvaltningsområde 

3. Kommunstyrelsen den 12 september 2018 § 180 – Delegation att ingå 

personuppgiftsbiträdesavtal 

4. Kommunstyrelsen den 12 september 2018 § 189 – Riktlinjer för 

styrdokument 

5. Kommunfullmäktige den 27 september 2018 § 80 – Förslag om riktlinjer 

för serveringstillstånd och folköl 

_____ 
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Sn § 187 Dnr 2018-000185  

Nya Nobell i Nälden (LSS-boende) - Antal platser samt 
ett extra kontor 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att öka antalet platser på ”Nya Nobell”, 

gruppbostad i Nälden, från beslutade fem till sex platser.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att i fastigheten även inrymma ett kontor för 

en enhetschef.  

____________________________________________________________

   

Beskrivning av ärendet 

Gruppbostaden Nobellvillan i Krokom (Hissmofors) ska enligt beslut 

ersättas med en ny gruppbostad i Nälden. I den investeringsbudget som är 

beviljad har vi utgått ifrån att enbart ersätta Nobellvillan, det vill säga en 

gruppbostad med fem lägenheter plus en personallägenhet.  

Utifrån genomförd genomlysning har vi sett att vi behöver skapa mer 

kostnadseffektiva gruppbostäder. Det vi vet utifrån genomlysningen är att 

gruppbostaden i Ede med plats för två boende inte går att driva på ett 

kostnadseffektivt sätt. Dessutom har personalsituationen i Ede under en 

längre tid varit besvärlig. Främst handlar det om svårigheter att rekrytera. I 

nuläget finns tjänster ute på annons och ingen sökande. Det leder till att vi 

inte kan bemanna med rätt kompetens vilket i sin tur leder till att boende inte 

får insatser som ger goda levnadsvillkor vilket är vad lagen föreskriver. 

Utöver detta är en av de boende mycket missnöjd med bostadorten Ede och 

har så varit sedan hen flyttade in. Gruppbostaden Ede tillkom som en 

akutlösning och den svarar inte mot de boendes behov och önskemål. Vi ser 

nu en möjlighet att i samband med bygget i Nälden också skapa en bra 

lösning för de boende i Ede eftersom de tillhör samma målgrupp.  

De två gruppbostäderna Nobellvillan och Ede har tillsammans behov av sex 

lägenheter exklusive personallägenhet.  

Motivet till att även inrymma ett extra kontor handlar om enhetschefens 

arbetsvillkor. Enhetschefen sitter i dag i Krokom och delar sin tid mellan 

personal stationerad i Krokom och de två gruppbostäderna i Nälden. 
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Sn § 187 (forts) Dnr 2018-000185  

 

En gruppbostad till i Nälden ger underlag för en enhetschef med placering 

Nälden. Ett mer nära ledarskap är eftersträvansvärt och med en gruppbostad 

till i Nälden så finns underlag för en enhetschef på plats men det kräver att 

enhetschefen har en arbetsplats i Nälden. Det löses lämpligast genom att ett 

ytterligare kontor planeras in i den nya gruppbostaden. 

Sammantaget gör detta att gruppbostaden i Nälden blir större än vad som 

beräknats som underlag för beslutad investeringsram.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 14 november 2018   

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsen att öka antalet platser på ”Nya Nobell”, gruppbostad i 

Nälden, från beslutade fem till sex platser. Socialnämnden föreslår 

kommunstyrelsen att i fastigheten även inrymma ett kontor för en 

enhetschef. 

Efter fråga på grundförslag finner ordförande att socialnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 


