
 

 

 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(27) 

Sammanträdesdatum 

21 februari 2017 
 

 

  
 
Plats och tid Nya kyrkan i Krokom, tisdagen den 21 februari 2017 kl 8.15-16.00 

Beslutande Ledamöter 

Malin Bergman, C, ordförande 

Eva Ljungdahl, MP, tjg ers för Elisabeth Svensson, M, 1:e vice ordförande 

Annika Hansson, S, 2:e vice ordförande 

Lena Andersson, C  

Karin Häggqvist, C 

Marianne Hallsten, MP  

Lars Wiklund, KD 

Karin Juleshaug, S 

Anna Olsson, S, §§ 15-23, 25, 27 

Sune Elvstål, S, tjg ers för Anna Olsson, S, §§ 24, 26, 28-31 

Ulla Jönsson, S 

Marie Svensson, V 

Övriga närvarande Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

Sofie Eén, sekreterare  

 

Justerare Marie Svensson 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Krokom tisdagen den 28 februari 2017 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 15-31 
 Sofie Eén  

 Ordförande   
 Malin Bergman  

 Justerare   
 Marie Svensson   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 21 februari 2017 

Datum då anslaget sätts upp 1 mars 2017 Sista dag för överklagan 22 mars 2017 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Krokom 
 

Underskrift 

  

 Sofie Eén  
 

 

  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(27) 

Sammanträdesdatum 

21 februari 2017 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Ärendelista 

Sn § 15 Dnr 2017-000001 
Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2017 ..................................... 3 

Sn § 16 Dnr 2017-000002 
Informationer 2017 .............................................................................................. 4 

Sn § 17 Dnr 2017-000007 
Redovisning av lottade delegationsbeslut 2017................................................... 5 

Sn § 18 Dnr 2016-000042 
Avlastningslägenhet ............................................................................................ 6 

Sn § 19 Dnr 2017-000033 
Medverkan i projektet - Öppen Arena .................................................................. 8 

Sn § 20 Dnr 2017-000024 
Feriepraktik för ungdomar 2017 ........................................................................ 10 

Sn § 21 Dnr 2017-000006 
Uppföljning av placeringskostnader 2017 .......................................................... 13 

Sn § 22 Dnr 2016-000069 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2016 ......................... 14 

Sn § 23 Dnr 2016-000178 
Revisionsrapport - Rutiner för diariehantering ................................................... 15 

Sn § 24 Dnr 2016-000070 
Socialnämndens vision och värdegrund 2016-2017 .......................................... 17 

Sn § 25 Dnr 2017-000014 
BRIS region Nord 2018 ..................................................................................... 19 

Sn § 26 Dnr 2017-000039 
Ny organisation för Vård och omsorg samt Hälsa och sjukvård ......................... 20 

Sn § 27 Dnr 2017-000003 
Socialnämndens uppdragslista 2017 ................................................................. 22 

Sn § 28 Dnr 2017-000009 
Årsredovisning 2016 ......................................................................................... 23 

Sn § 29 Dnr 2016-000064 
Internkontrollplan 2016-2017 ............................................................................. 24 

Sn § 30 Dnr 2017-000004 
Delegationsbeslut 2017 ..................................................................................... 26 

Sn § 31 Dnr 2017-000005 
Meddelanden 2017 ........................................................................................... 27 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(27) 

Sammanträdesdatum 

21 februari 2017 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Sn § 15 Dnr 2017-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2017 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner föredragningslistan.   

_____________________________________________________________    
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Sn § 16 Dnr 2017-000002  

Informationer 2017 

Ann-Marie Ågran, biträdande verksamhetschef Vård och omsorg:      

 Krokoms kommuns nattfasta vecka 40 2016 

 Hemtjänsttagaren i Föllinge 

_____ 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef: 

 Socialförvaltningens byte av lokaler  

 Läget avseende platser på kommunens särskilda boenden 

 Organisations/verksamhetsöversyner på gång  

 Tågolyckan i Nälden 

 POSOM-gruppen 

_____ 
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Sn § 17 Dnr 2017-000007  

Redovisning av lottade delegationsbeslut 2017 

Socialnämndens beslut 

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, 1-30 november 

2016 

Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen, 

1-31 december 2016         
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Sn § 18 Dnr 2016-000042  

Avlastningslägenhet 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

1. permanenta insatsen avlastningslägenhet för barn och ungdomar som har 

personlig assistans i hemmet. 

2. beslutet tas enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen. 

3. beslut enligt ovan delegeras till socialnämndens arbetsutskott.      

_____________________________________________________________   

Bakgrund 

När barn och ungdomar är beviljade personlig assistans arbetar assistenterna 

i barnet/ungdomens hem. Detta innebär att familjens hem (där även syskon 

kan bo) blir en arbetsplats. 

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som har stöd utifrån lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan ha rätt till 

avlastning utanför hemmet. Denna avlastning innebär återhämtning för 

föräldrar och eventuella syskon samt en möjlighet för barnet/ungdomen till 

rekreation och miljöombyte. Avlastningen genomförs vanligtvis genom 

vistelse på korttidshem eller genom stödfamilj som beviljas enligt LSS. 

Om ett barn/ungdom som bor hemma och har personlig assistans beviljas 

avlastning enligt ovan betyder det att antalet assistanstimmar minskar 

eftersom man inte kan ha med sig assistenterna på korttidshem eller i 

stödfamilj samt att behoven då tillgodoses genom dessa insatser. 

För vissa barn/ungdomar blir det en stor påfrestning att, under 

avlastningstiden behöva byta ut sina ordinarie assistenter till annan personal 

eller annan familj. För att lösa detta för barnet/ungdomens bästa har en del 

kommuner beviljat en avlastningslägenhet utan personal. Detta innebär att 

barnet/ungdomen kan ta med sig sina assistenter till en lägenhet och vistas 

där istället för att hen ska åka till en stödfamilj eller ett korttidsboende. I det 

fallet erbjuder kommunen endast en möblerad lägenhet upp till två veckor i 

månaden. Lägenheten bör vara anpassad utifrån personen behov. 
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Sn § 18 (forts)  Dnr 2016-000042  

 

Beslutet om avlastningslägenhet fattas enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. 

Beslut om avlastningslägenhet bör delegeras till socialnämndens 

arbetsutskott. 

Insatsen har nu funnit i ett års tid. För ett av barnen som varit beviljad 

insatsen avlastningslägenhet har det fungerat mycket bra. Familjen beskriver 

det som att insatsen är ovärderlig för dem och har bidragit till att deras barn 

har utvecklats i sin självständighet. För det andra barnet har det funnits 

problem med inskolningen och familjen har därför inte kunna få avlastning 

på det sätt som varit tänkt, dock fortsätter inskolningen med målet att kunna 

verkställa insatsen fullt ut.      

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2 februari 2017  

Socialnämnden 15 mars 2016, § 43     

_____      

Kopia till 

Verksamhetschef Bistånd 
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Sn § 19 Dnr 2017-000033  

Medverkan i projektet - Öppen Arena 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att delta i projektet Öppen Arena enligt 

projektplan.  

2. Socialnämnden beslutar att uppdra till Individ- och 

familjeomsorgen/Arbetsmarknadsenheten att ansvara för ekonomi och 

genomförande inom ramen för befintlig budget och projektplan.        

_____________________________________________________________   

Bakgrund 

Krokoms kommun har i samarbete med Region Jämtland Härjedalen, 

Bräcke, Ragunda, Strömsund och Östersunds kommun ansökt om 

projektmedel från europeiska socialfonden (ESF) för att genomföra projektet 

Öppen Arena. 

Projektägare är Region Jämtland Härjedalen och projekttiden löper från och 

med april 2017 till och med september 2019. Projektets genomförandefas 

startar i oktober 2017 då verksamheten kommer i gång ute i kommunerna.  

Projektet Öppen Arena syftar till att kommunerna ska kunna ta fram och 

erbjuda arbetsplatsliknande praktikplatser för rehabilitering, så kallade 

lågtröskelverksamheter.  

Detta ska ske genom att respektive kommun utvecklar befintliga platser och 

aktiviteter samt tar fram nya aktiviteter riktade till målgruppen utifrån ett 

utbyte och lärande kommunerna emellan. 

I Krokoms kommun finns idag lågtröskelverksamheterna Återbruket och 

servicetjänster i vården.  

Projektets målgrupp är individer i arbetslöshet i kombination med kort 

utbildningsbakgrund eller låg utbildningsnivå, funktionsnedsättning, 

utländsk bakgrund eller ”bara” lång tid av arbetslöshet eller sjukskrivning 

bakom sig. 

Projektets mål är att deltagarna närmar sig, träder in eller etablerar sig på 

arbetsmarknaden genom deltagande i de lågtröskelaktiviteter som projektet  
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Sn § 19 (forts) Dnr 2017-000033  

 

erbjuder, samt att kommunerna utvecklar befintliga lågtröskelaktiviteter och 

tar fram nya verksamheter. 

På organisationsnivå handlar det om att genom utbyte och lärande skapa fler 

anpassade aktiviteter men också att tillsammans mellan samhällets aktörer 

identifiera och skapa fler enkla arbetstillfällen.  

Projektet har totalt beviljats 11,5 miljoner kronor i stöd från ESF vilket för 

Krokoms kommun innebär att 1.0 projektmedarbetare kan anställas på 

kommunens Arbetsmarknadsenhet för arbete med att utveckla och ta fram 

lågtröskelverksamheter. Projektet ska medfinansieras med arbetstid ute på 

kommunerna vilket för Krokoms del beräknas innebära totalt cirka 30 % av 

en heltid. Denna arbetstid bedöms kunna rymmas inom Individ- och 

familjeomsorgens ordinarie verksamhet.          

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 27 januari 2017 

Projektansökan ESF       

_____      

Kopia till 

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten  

Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen 

Socialförvaltningens ekonom 
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Sn § 20 Dnr 2017-000024  

Feriepraktik för ungdomar 2017 

Socialnämndens beslut 

1. Kommunen erbjuder feriepraktik till ungdomar som gått ut årskurs 1 och 

2 i gymnasieskolan samt ungdomar som gått årskurs 9. Ungdomar som 

går i årskurs 8 erbjuds feriepraktik i mån av plats.  

2. Lön utbetalas med 60 kronor per timme för praktik inom vård, omsorg 

och förskola och med 55 kronor per timme för praktik inom övriga 

yrkesområden. 

3. Vid anordnande av feriepraktikplatser ska särskild hänsyn tas till 

kommande rekryteringsbehov inom vård och omsorg samt förskola, i 

syfte att främja personalförsörjning på sikt.  

4. Förutom kommunala arbetsplatser erbjuds även företag och föreningar 

att ta emot ungdomar för feriepraktik. 

5. Insatser görs för att erbjuda ungdomar med särskilda behov feriepraktik.  

_____________________________________________________________   

Bakgrund 

Kommunen anordnar feriepraktik för ungdomar som gått ut årskurs 1 och 2 i 

gymnasieskolan samt ungdomar som gått årskurs 9. Ungdomar som gått ut 

årskurs 8 kan erbjudas praktik om det finns platser kvar efter att ovanstående 

grupper gjort sina val. Ungdomarna kan placeras i kommunala verksamheter, 

i föreningar och på företag. I de kommunala förvaltningarna placeras de 

inom vård och omsorg, förskola, park eller andra lämpliga arbetsplatser.  

Syftet med feriepraktik inom föreningslivet är bland annat att främja den 

framtida ledarrekryteringen.  

Det bör poängteras att vid all feriepraktik är det av stor vikt att ungdomarna 

introduceras i verksamheten på ett bra sätt. 
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Sn § 20 (forts) Dnr 2017-000024  

 

Fördelningen av ungdomar de senaste 10 åren har varit följande: 

Årtal Företag Föreningar Vård, omsorg 

o förskola* 

Övriga Totalt 

2007 39 96 93 89 317 

2008 40 74 70 80 264 

2009 42 85 93 86 306 

2010 48 91 97 83 319 

2011 42 90 114 80 326 

2012 45 90 88 72 295 

2013 45 86 80 80 291 

2014 54 61 85 67 267 

2015 89 75 64 46 274 

2016 68 84 72 37 261 

 

Antalet ungdomar i respektive ålder 2016 är: 

1999: 170, 2000: 157, 2001: 179 Sammanlagt: 506 ungdomar. 

Kostnader 

I socialnämndens budget för 2017 har det anslagits 1 403 tkr. 

Feriepraktiken är under 3 veckor och omfattar totalt 75 timmar/person. 

Förslaget är att lönen uppgår till 60 kronor/timme för ungdomar inom vård, 

omsorg och förskola, vilket ger en totalkostnad på cirka 5 600 kronor/person 

inklusive PO-påslag.  

Förslaget är även att lönen uppgår till 55 kronor/timme för ungdomar i övrig 

kommunal verksamhet, företag och föreningar, vilket ger en totalkostnad på 

cirka 5 100 kronor/person inklusive PO-påslag. 

 

Av detta får kommunen tillbaka 34 kronor timmen av lönen, exklusive 

personalkostnad från företagen och 650 kronor/ungdom av föreningarna. 
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Sn § 20 (forts) Dnr 2017-000024  

 

Kommunen sköter det administrativa kring feriepraktik till företag och 

föreningar.  

Vid en beräkning täcker budgeterade medel kostnaderna för cirka 300 

feriepraktikanter under 2017. Kalkylen grundar sig på ungefär samma 

fördelning mellan företag, föreningar, vård och omsorg som föregående år.   

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 19 januari 2017      

_____      

Kopia till 

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten  
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Sn § 21 Dnr 2017-000006  

Uppföljning av placeringskostnader 2017 

Socialnämnden tar del av placeringskostander 2017.      

_____________________________________________________________   

Bakgrund 

Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom socialnämndens 

verksamheter.   

I enlighet med socialnämndens rutin för uppföljning av placeringskostander 

ska nya placeringar inom bland annat verksamheten Stöd och service 

redovisas för socialnämnden.  

_____      
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Sn § 22 Dnr 2016-000069  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS 2016 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och 

överlämna den till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.    

_____________________________________________________________   

Bakgrund 

Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera ej verkställda beslut till 

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

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

h LSS samt 16 kap. 6 § f-h SoL. 

Rapporteringsskyldigheten omfattar gynnande beslut som inte verkställts 

inom tre månader från beslutsdatum samt om det skett avbrott i 

verkställighet av insatsen och besluten inte verkställts på nytt inom tre 

månader. Nu verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt 

ska även rapporteras.  

Till kommunens revisorer ska socialnämnden även kortfattat uppge skälen 

för dröjsmålen.       

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 20 januari 2017 

Bilaga. Rapport- Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4, 2016      

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer   
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Sn § 23 Dnr 2016-000178  

Revisionsrapport - Rutiner för diariehantering 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner svar på revisionsrapport – Rutiner för 

diariehantering.       

_____________________________________________________________   

Bakgrund 

Revisionen lämnar följande rekommendationer och svar återfinns i 

anslutning till respektive rekommendation: 

 Genomför regelbundna och systematiska uppföljningar av att gällande 

lagar och rutiner efterlevs avseende hantering av e-post. 

 

Under ledning av kanslichefen kommer kommunens registrator- och 

sekreterargrupp se över på vilket sätt detta bäst kan göras. Ett första steg är 

att förankra dokumenthanteringsplanen med tillhörande handbok för e-post 

och valda delar i kontorshandboken hos medarbetarna och de 

förtroendevalda.   

 

 Upprätta rutiner för att säkerställa att de styrdokument som hålls 

tillgängliga på intranätet är ändamålsenliga, aktuella och 

kvalitetssäkrade. Exempelvis dokumentet "e-postregler för Krokoms 

kommun". 

 

Under 2017 kommer kommunens registrator- och sekreterargrupp under 

ledning av kanslichefen ta fram kommunövergripande rutiner.   

 

 Säkerställ att samtliga ledamöter och medarbetare erbjuds tillräcklig 

introduktion och utbildning avseende hanteringen av allmänna 

handlingar. 

 

En gång per år bjuds alla medarbetare in för utbildning i allmänna handlingar 

och på intranätet finns information om allmänna handlingar som samtliga 

kan ta del av.  
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Sn § 23 (forts) Dnr 2016-000178  

 

Dock är det inte tillräckligt och kommunens registrator- och sekreterargrupp 

kommer ta fram en årsplanering för utbildning till de förtroendevalda och 

medarbetarna samt en planering för utbildning och information under 

introduktionsperioden.  

 

De rekommendationer som revisionsrapporten anger är alla 

förbättringsområden som behöver prioriteras under 2017.       

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 5 januari 2017 

Revisionsrapport – Rutiner för diariehantering 

 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner svar på revisionsrapport - Rutiner för diariehantering. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Ordförande i kommunrevisionen 

Sakkunnigt biträde Deloitte 

Kommunstyrelsen 

Kommunikation för utlägg på webben 
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Sn § 24 Dnr 2016-000070  

Socialnämndens vision och värdegrund 2016-2017 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att anta socialnämndens värdegrund med 

följande ändringar:  

- Andra stycket ändras till; Verksamheten ska präglas av demokrati och 

tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän. 

- Ordet ”salutogent” stryks i tredje stycket första meningen.  

- Texten i stycke tre delas upp på två stycken enligt följande;  

Arbetet i socialnämndens verksamheter ska präglas av ett förhållningssätt 

där fokus ska vara att våra medarbetare ska må bra och vara 

frisknärvarande på arbetet för att minska sjukfrånvaron och vara en mer 

attraktiv arbetsgivare.  

Verksamheten strävar efter att skapa hög känsla av sammanhang 

(KASAM) vilket utgår från de tre komponenterna -begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. 

- Ordningen på styckeindelningen ändras. Stycke ett och två står kvar, 

stycke tre och fyra byter plats, det nya stycket läggs sist.    

2. Socialnämnden beslutar att förändra socialnämndens vision från att vara 

Ett välmående samhälle med plats för alla att växa under trygga och 

goda livsvillkor till den gemensamma visionen för kommunen Krokoms 

kommun gör plats för växtkraft.        

_____________________________________________________________   

Bakgrund 

Socialnämnden har gett arbetsutskottet i uppdrag att se över samt återkomma 

med förslag på uppdaterad värdegrund i februari 2017. 

Underlag för beslut 

Socialnämndens arbetsutskott 24 januari 2017, § 3 

Socialnämndens värdegrund, september 2013 
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Sn § 24 (forts) Dnr 2016-000070   

Förslag som läggs på mötet 

Malin Bergman, C, Eva Ljungdahl, MP, Lena Andersson, C, Karin 

Häggqvist, C, Marianne Hallsten, MP, Lars Wiklund, KD, föreslår att ordet 

”salutogent” stryks i ursprungsförslagets första mening, stycke tre. 

Malin Bergman, C, Eva Ljungdahl, MP, Lena Andersson, C, Karin 

Häggqvist, C, Marianne Hallsten, MP, Lars Wiklund, KD, föreslår att texten 

i stycke tre i ursprungsförslaget delas upp på två stycken.  

Malin Bergman, C, Eva Ljungdahl, MP, Lena Andersson, C, Karin 

Häggqvist, C, Marianne Hallsten, MP, Lars Wiklund, KD, föreslår att 

ordningen på styckeindelningen i ursprungsförslaget ändras. Stycke ett och 

två står kvar, stycke tre och fyra byter plats, det nya stycket läggs sist.    

Marie Svensson, V, Annika Hansson, S, Sune Elvstål, S, Karin Juleshaug, S, 

Ulla Jönsson, S, föreslår att andra stycket ändras till; Verksamheten ska 

präglas av demokrati och tydlighet i samspelet mellan politiker och 

tjänstemän. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget som föreslår socialnämnden att anta 

socialnämndens värdegrund. Socialnämnden beslutar förändra 

socialnämndens vision.  

Till det har kommit ändringsförslag i socialnämndens värdegrund som 

framgår ovan under rubriken – Förslag som läggs på mötet.   

Ordförande kommer först att fråga på ändringarna, var för sig, sedan frågar 

hon på förslaget i övrigt.  

Efter fråga på ändringarna, var för sig, finner ordförande att socialnämnden 

bifaller dessa. 

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Socialchef  

Verksamhetschefer 

Kommunikation för utlägg på webben 
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Sn § 25 Dnr 2017-000014  

BRIS region Nord 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att tilldela Bris bidrag för år 2018 om 5 kronor 

per barn, vilket innebär 18 350 kronor.       

_____________________________________________________________   

Bakgrund 

Bris- Barnens rätt i samhället erbjuder genom sin stödverksamhet alla barn 

och ungdomar upp till18 år en möjlighet att anonymt och kostnadsfritt få en 

vuxen stödjande kontakt. Bris är ingen myndighet utan bygger sin 

verksamhet på frivilligt arbete samt ekonomiska bidrag och gåvor.       

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande den 25 januari 2017 

Ansökan om bidrag till Bris region Nord januari 2017  

Om Bris         

Beslutsgång 

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

att tilldela Bris bidrag för år 2018 om 5 kronor per barn, vilket innebär 18 

350 kronor.       

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det.    

_____   

Kopia till 

Registrator 

Bris region Nord 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(27) 

Sammanträdesdatum 

21 februari 2017 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Sn § 26 Dnr 2017-000039  

Ny organisation för Vård och omsorg samt Hälsa och 
sjukvård  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att från och med 1 maj 2017 slå samman 

verksamheterna Vård och omsorg samt Hälsa och sjukvård och skapa en 

ny organisation med två verksamheter och två verksamhetschefer i 

enlighet med bilaga 1.        

_____________________________________________________________   

Bakgrund 

I januari godkände socialnämnden detaljbudget för 2017 för den egna 

verksamheten där en besparing var biträdande verksamhetschef Vård och 

omsorg från och med 170501. Förvaltningen beskrev då att planen var att slå 

samman Vård och Omsorg samt Hälsa och sjukvård och därefter göra en ny 

organisation med två verksamheter och två verksamhetschefer. 

Vid fyra tillfällen har grupper bestående av verksamhetschefer, enhetschefer, 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), huvudskyddsombud och 

medarbetare träffats för att ta fram förslag på ny organisation för Vård och 

omsorg samt Hälsa och sjukvård.  

Syftet med den nya organisationen är att minska med en verksamhetschef i 

socialförvaltningen samt skapa en jämnare fördelning av 

enheter/underställda inom Vård och omsorg och Hälsa och sjukvård samt 

skapa en långsiktigt hållbar organisation som kan hantera både ett nytt 

äldreboende samt framtidens krav på ett förebyggande och rehabiliterande 

förhållningsätt.       

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 31 januari 2017 

Bilaga 1. Förslag på ny organisation för Vård och omsorg samt Hälsa och 

sjukvård. 

Bilaga 2. Riskbedömning av arbetsmiljö - Ny organisation för Vård och 

omsorg samt Hälsa och sjukvård 170130 
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Sn § 26 (forts) Dnr 2017-000039  

 

Bilaga 3. Konsekvensbeskrivning - Ny organisation för Vård och omsorg 

samt Hälsa och sjukvård 170130 

Förhandlingsprotokoll från sociala samverkansgruppen (Sosam) 170208         

Beslutsgång 

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

att från och med 1 maj 2017 slå samman verksamheterna Vård och omsorg 

samt Hälsa och sjukvård och skapa en ny organisation med två verksamheter 

och två verksamhetschefer i enlighet med bilaga 1.        

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det.         

_____ 

Kopia till 

Verksamhetschef Vård och omsorg 

Biträdande verksamhetschef Vård och omsorg 

Verksamhetschef Hälsa och sjukvård 

Socialförvaltningens ekonom 

Kommunikation  
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Sn § 27 Dnr 2017-000003  

Socialnämndens uppdragslista 2017 

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 från uppdragslistan: 

 Se över samt återkomma med förslag på uppdaterad värdegrund (Se Sn § 

24) 

___ 

Följande uppdrag tillkommer: 

 Diskutera KASAM i ledningsgruppen. Se till att verksamhetscheferna tar 

det vidare till sina verksamheter och gör ett arbete.   

 

Underlag för beslut 

Socialnämndens uppdragslista 170111     
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Sn § 28 Dnr 2017-000009  

Årsredovisning 2016 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner årsredovisning för socialnämndens 

verksamheter 2016.      

_____________________________________________________________   

Bakgrund 

Socialnämndens verksamheter presenteras i bifogad årsredovisning med 

måluppfyllelse och verksamhetsberättelse för 2016.       

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 6 februari 2017 

Årsredovisning 2016- socialnämnden 

           

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner årsredovisning för socialnämndens verksamheter 2016.      

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det.         

_____    

Kopia till 

Socialchef 

Ekonomikontoret  

Kommunstyrelsen 
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Sn § 29 Dnr 2016-000064  

Internkontrollplan 2016-2017 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan 2016 

socialnämnden.       

_____________________________________________________________   

Bakgrund 

Enligt socialnämndens rutiner för internkontroll ska resultatet av 

uppföljningen av den interna kontrollen rapporteras till socialnämnden två 

gånger per år, dels i samband med delårsrapporten och dels i samband med 

årsbokslutet samt till kommunstyrelsen en gång per år i samband med 

årsbokslutet.  

Internkontrollen syftar till att säkerställa att de av fullmäktige fastställda 

målen uppfylls och att viktiga processer kvalitetssäkras.  

 

Detta innefattar: 

• efterlevnad av fattade beslut, tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, 

mm. 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• upprätthållande av förtroende för politiker och tjänstemän      

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 31 januari 2017 

Uppföljning av internkontrollplan 2016 socialnämnden          

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner uppföljning av internkontrollplan 2016 socialnämnden.     

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det.         
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Sn § 29 (forts) Dnr 2016-000064  

_____      

Kopia till 

Socialchef 

Verksamhetschefer 

Kommunstyrelsen 
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Sn § 30 Dnr 2017-000004  

Delegationsbeslut 2017 

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 24 januari 2017, §§ 1-3 

Sekretessärenden    

1. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL, hemvård, 1-31 januari 2017                                                                                                  

2. Delegationsrapport- Beslut enligt LSS, 1-31 januari 2017    

3. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL och FB, 1-31 januari 2017 

4. Socialnämndens arbetsutskott den 24 januari 2017, §§ 1-10 
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Sn § 31 Dnr 2017-000005  

Meddelanden 2017 

Socialnämnden tar del av följande meddelanden:      

1. Kommunala handikapprådet: Protokoll 6 februari 2017 

2. Kommunstyrelsen den 24 januari 2017 § 3 – Budgetförutsättningar 2017 

och 2018  

3. Kommunstyrelsen den 24 januari 2017 § 4 – Budget för verksamheten 

Integration, fördelning av statsbidrag  

Dnr SN 17/028 

4. Sveriges Kommuner och Landsting. Meddelande från styrelsen –Kvalitet 

i särskilt boende  

5. Migrationsverket minskar antalet boenden 

6. Arbetsmiljöverket – Information om avslutat ärenden (doknr SN 9051) 

Dnr SN 16/180 

7. Inspektionen för vård och omsorg – Beslut. Dnr 8.1.1-42757/2016-3 

Dnr SN 17/042 

8. Inspektionen för vård och omsorg – Beslut. Dnr 8.4.2-13159/2016-2 

Dnr SN 17/041 

9. Inspektionen för vård och omsorg – Beslut. Dnr 8.4.2-12897/2016-2 

Doknr SN 9052 

10. Inspektionen för vård och omsorg – Beslut. Dnr 8.4.2-12870/2016-5 

Dnr SN 17/027 

11. Inspektionen från vård och omsorg – Inspektionsmeddelande  

12. Sammanställning mätning av nattfasta, vecka 40 2016 

 

      

 


