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Sn § 49 Dnr 2017-000083  

Öppnande 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner att ordförande avviker och återgår under 

mötets gång.  

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Malin Bergman, C, ordförande, meddelar att hon behöver avvika mellan 

klockan 9.30-12.00 för att delta i ett extrainsatt SVOM sammanträde med 

anledning av TNE avtalet.  

Socialnämnden fattar inga beslut mellan klockan 9.30-12.00.   

 

 



  

 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(31) 

Sammanträdesdatum 

24 april 2017  
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sn § 50 Dnr 2017-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2017 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner föredragningslistan. 

_____________________________________________________________ 
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Sn § 51 Dnr 2017-000002  

Informationer 2017 

Jonas Törngren, kommundirektör 

 Utvärdering av Krokoms bemanningspool  

_____ 

Ylva Karlsson, enhetschef Ensamkommande 

 Stödboende 

 Skillnaderna mellan HVB-stödboende-utsluss 

_____ 

Kiflom Shshai Gebremariam, ekonomiassistent  

 Återsökning av kostnader före och efter den 1 juli 2017. Ersättningsnivå- 

HVB, stödboende och utsluss.  

_____ 

Christian Kamrup, ekonom, Kiflom Shshai Gebremariam, ekonomiassistent, 

Ida Totland, enhetschef myndighet Ensamkommande 

 Återsök 2016 - Ensamkommande och Individ- och familjeomsorgen 

(barn och familj)  

_____ 

Helena Lindberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

 Handlingsplan område psykisk hälsa 

_____ 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

 Läget avseende platser på kommunens särskilda boenden 
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Sn § 52 Dnr 2017-000056  

Barnkonventionen 2017 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 2: 

”Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får 

diskrimineras.” 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 3: 

”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.” 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 4: 

”Politiker som styr länder ska ansvara för att alla barn får det som de har rätt 

till. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska 

staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Där så behövs ska man samarbeta 

internationellt.” 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 5: 

”Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets 

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

till.” 

_____ 
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Sn § 53 Dnr 2017-000081  

Uppföljning av personalkostnader 

Socialnämnden tar del av Stöd och service personalkostnader. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom socialnämndens 

verksamheter.   

I enlighet med socialnämndens rutin för ekonomisk uppföljning ska 

personalkostnaderna inom de verksamheter som bedrivs 24/7 följas upp 

månadsvis i enlighet med beslutad ordning.  

_____ 
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Sn § 54 Dnr 2017-000071  

Riktlinjer för bosättning av nyanlända 2017 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar ”Riktlinjer för underlättande av egenbosättning för 

nyanlända” samt ”Riktlinjer för underlättande av flytt för nyanlända med 

särskilt ömmande skäl”. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Bakgrund - Riktlinjer för underlättande av egenbosättning för 

nyanlända 

En del av de människor som bor i Krokoms kommun under asyltiden vill 

gärna bo kvar här, utifrån att de lärt känna eldsjälar i våra byar eller för att 

barnen trivs i skolan här. Erfarenheterna hittills visar att det är de människor 

som själva väljer att egenbosätta sig i kommunen som trivs bäst, har lättast 

att bygga upp ett nätverk, får jobb och bor kvar över tid. Människor som 

anvisas en plats i kommunen, utan att ha bott här under asyltiden tenderar att 

i större omfattning flytta härifrån. 

När en person som fått uppehållstillstånd anvisats eller själv hittat en bostad 

har individen i grundläget rätt till etableringsersättning under två års tid och 

uppfyller därmed kraven som Krokomsbostäder eller privata hyresvärdar 

ställer. Om personen inte har en bostad behöver denne vänta på att anvisas 

en lägenhet, i vissa fall i Krokoms kommun, i många fall till annan kommun. 

I detta förslag föreslås riktlinjer som gör att individer som har ett nätverk i 

Krokoms kommun, får större möjligheter att bosätta sig här givet att de 

själva vill. Förslaget gör också att den investering som eldsjälar runt om i 

kommunen gjort för att lära asylsökande svenska, kommer kommunen till 

del och gör det lättare att hitta hyresgäster till orter i kommunen där det 

annars riskerar stå tomma lägenheter.  

Moduler som anskaffats för HVB-hem för ensamkommande och behövs för 

den verksamheten, behöver nyttjas för att minimera förlusterna. Då vi har 40 

korridorslägenheter i modulerna och det inte är troligt att kommunen anvisas 

40 ensamstående män, behöver egenbosättning ske i modulerna för att säkra 

intäkter. 
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Sn § 54 (forts) Dnr 2017-000071  

 

Riktlinjer för underlättande av egenbosättning för nyanlända 

Underlättande av egenbosättning ska enbart ske om bedömningen är att 

nödvändigt antal lägenheter finns för de anvisningar kommunen får, under 

2017 ska 50 personer anvisas till Krokoms kommun.  

Integration kan stå på kontraktet hos Krokoms bostäder under förutsättning: 

1. Att den sökande har stått i KBAB:s kö tillräckligt länge för att få 

lägenheten 

2. Att det är sannolikt att den sökande får etableringsersättning 

3. Att den sökande bott i Krokoms kommun under asyltiden 

4. Att kontraktet skrivs över på den sökande så snart 

etableringsersättningen är igång 

Integration kan erbjuda egenbosättning i modulerna till nyanlända under 

förutsättning: 

1. Att den sökande har bott i Krokoms kommun under asyltiden 

2. Att den sökande bor kvar i Migrationsverkets boenden i kommunen i 

väntan på anvisning  

3. Den sökande vill bo kvar i Krokoms kommun 

4. Den sökande skriver in sig i KBAB:s bostadskö 

Integration kan stå på kontraktet för privat hyresvärd som vill hyra ut till 

nyanlända under förutsättning: 

1. Att den sökande bott i Krokoms kommun under asyltiden 

2. Att det är sannolikt att den sökande får etableringsersättning 

3. Att hyreskontraktet skrivs över på den sökande senast efter 6 månader 

 

Bakgrund - Riktlinjer för underlättande av flytt för nyanlända med 

särskilt ömmande skäl 

Under flyktingkrisen behövde alla lediga lägenheter i kommunen nyttjas, 

vissa av dem med mycket begränsad eller obefintlig kollektivtrafik.  
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Sn § 54 (forts) Dnr 2017-000071  

 

Detta har lett till att ett fåtal individer hamnat i kläm och får svårigheter att 

få sin vardag att fungera.  

I något enstaka fall har en person fått hit sin partner och barn till en lägenhet 

som är anpassade för en person, med trångboddhetsproblematik som följd. 

Riktlinjer för underlättande av flytt för nyanlända med särskilt 

ömmande skäl 

Integration kan möjliggöra en flytt efter individuell prövning av Individ- och 

familjeomsorgen, för nyanlända med särskilt ömmande skäl, givet att 

nödvändigt antal lägenheter finns för de anvisningar kommunen får. 

Exempel på särskilt ömmande skäl: 

1. Trångboddhet som drabbar barn 

2. Social isolering på grund av perifert boende eller social utsatthet 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 15 mars 2017 

_____ 

Kopia till 

Integrationschef 

Fastighetschef 

VD Krokomsbostäder 

Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen 
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Sn § 55 Dnr 2017-000007  

Redovisning av lottade delegationsbeslut 2017 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av lottade delegationsbeslut. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden 

beslutad delegationsordning. Beslut som tas på delegation redovisas för 

socialnämnden vid varje sammanträde.  

Socialnämnden har begärt att få ta del mer ingångende av några 

delegationsbeslut i enskilda ärenden vid varje sammanträde. Till dagens 

sammanträde har, enligt upprättad rutin, två ledamöter utifrån 

delegationslistor lottat fram beslut som redovisas.      

Underlag för beslut 

Lottade delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-28 februari 2017 

Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen, 

1-28 februari 2017       

Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Integration, 1-28 februari 

2017 

_____   
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Sn § 56 Dnr 2017-000075  

In och utskrivningssamtal 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner att verksamheten Ensamkommande använder 

blanketten vid in och utskrivningssamtal enligt bilaga 2. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har muntligen informerat att 

verksamheten Ensamkommande behöver ha en tydligare 

inskrivningsblankett för ungdomarna på HVB.  

Verksamheten har reviderat nuvarande inskrivningsblankett och föreslår att 

socialnämnden godkänner reviderad blankett. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 11 april 2017 

Bilaga 1. Nuvarande blankett Inskrivningssamtal 

Bilaga 2. Reviderad blankett in och utskrivningssamtal 

_____ 

Kopia till 

Tf. verksamhetschef Ensamkommande 
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Sn § 57 Dnr 2017-000008  

Ekonomisk uppföljning 2017 

Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen efter 3 månader 

2017. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Förvaltningens ekonom redovisar den ekonomiska uppföljningen efter tre 

månader 2017. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett underskott på 

12 991 tkr. 

_____ 
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Sn § 58 Dnr 2017-000006  

Uppföljning av placeringskostnader 2017 

Socialnämnden tar del av placeringskostnader 2017. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom socialnämndens 

verksamheter.   

I enlighet med socialnämndens rutin för uppföljning av placeringskostnader 

ska alla placeringar inom verksamheterna Ensamkommande och Individ- och 

familjeomsorgen redovisas för socialnämnden varje månad. 

_____ 
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Sn § 59 Dnr 2017-000069  

Daglig verksamhet Stöd och service  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att verksamheten Stöd och service ska verkställa 

insatsen dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL). 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Inom daglig verksamhet verkställs idag 37 stycken beslut enligt lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt fyra beslut enligt 

socialtjänstlagen (SoL) och dagverksamhet. Det är ett flertal olika aktiviteter 

och grupper som erbjuds. Idag har vi små möjligheter att erbjuda 

individuella placeringar utifrån att dessa kräver mycket personalresurser. 

Idag ser vi ett ökat tryck på verksamheten utifrån fler beslut om daglig 

verksamhet LSS samt dagverksamhet SoL.  

Socialstyrelsen konstaterar att det övergripande målet med daglig 

verksamhet att den enskilde på sikt ska kunna få möjlighet till lönearbete, 

inte uppfylls. Övergångar till ett sådant arbete är näst intill obefintliga. Den 

dagliga verksamheten riskerar att bidra till en inlåsningseffekt då andra 

aktörer inom arbetsmarknadspolitikens fält inte ser denna grupp som sin 

målgrupp. Samverkan mellan daglig verksamhet och andra 

arbetsmarknadspolitiska aktörer brister. Den måste utvecklas för att målet 

ska nås. 

I Krokom ser det lika ut att den enskilde har svårt att komma vidare och 

hamnar i en inlåsningssituation. Detta trots att samarbete finns med 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan där detta skulle kunna vara 

aktuellt. Man kan också se att vissa individer som nu blir aktuella i den 

dagliga verksamheten tidigare haft tillgång till den öppna verksamheten 

”Mötesverkstan”, som avslutades under förra året, där man tillgodosåg ett 

flertal individer i deras behov av social samvaro och någon form av 

aktivitet/tillhörighet. 
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Sn § 59 (forts) Dnr 2017-000069  

 

Rent ekonomiskt har vi skjutit över kostnaden för detta till Stöd och service 

verksamhet eftersom vi i fjol hade ett markant underskott i bokslutet (-1 744 

mkr) framåt ser det svårt ut att effektivisera utifrån att det kommit ”nya” 

behov i form av mindre produktionskrav utan mer av social – 

tillhörighetskrav.  

Nuläge:  

Inom de närmaste två månaderna kommer vi att få uppskattningsvis sex 

stycken nya beslut att verkställa.  

Åtgärd:  

Vi bedömer att de flesta av de individer som har och kommer att få beslut 

inom den närmaste tiden bör kunna bilda en grupp.  Detta utifrån 

individuella behov som är av mer social karaktär än produktionsskapande 

karaktär.  

Kvalifikationer och behov i verksamhet: 

Den kommande målgruppen utgörs till största delen av personer utan 

utvecklingsstörning (den målgrupp som daglig verksamhets personal har 

mest kunskap om) men med andra svårigheter. Under de senaste åren ser vi 

generell en ökning av personer som har en mer komplicerad problembild 

med utagerande beteende, olika psykiatriska tilläggsproblem och ofta en 

omfattande social problematik. 

Detta kommer att innebära ett stort behov av ny och utökad kompetens. 

Kvalifikationer och erfarenhet med att arbeta med personer med psykiatriska 

besvär, samt handledning och metodstöd för denna personal.  

Organisation 

Idag försöker Stöd och service lösa de behov som finns via SoL men utan 

riktlinjer och formellt beslut om detta. I nuläget tänker verksamheten att om 

vi har personen i vår verksamhet exempelvis boende med särskild service så 

finns tanken att se hela brukaren och dess behov så sysselsättning är en 

central del i den enskildes liv. Så där ser verksamheten positivt på att finna 

sysselsättning men det kräver resurser vilket som vi i dagsläget hanterar via 

kommentarer i budgetuppföljningen.  
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Sn § 59 (forts) Dnr 2017-000069  

 

Underlag för beslut 

Socialnämndens arbetsutskott 4 april 2017, § 10 

Tjänsteutlåtande 20 mars 2017 

Förslag som läggs på mötet 

Malin Bergman, C, föreslår att verksamheten Stöd och service ska verkställa 

insatsen dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL). 

Beslutsgång 

Det finns två förslag, ett förslag som föreslår att verksamheten Vård och 

omsorg ska verkställa insatsen och det andra föreslår att verksamheten Stöd 

och service ska verkställa insatsen.  

Efter fråga på det två förslagen mot varandra finner ordförande att 

socialnämnden bifaller förslaget om att verksamheten Stöd och service ska 

verkställa insatsen.  

_____ 

Kopia till 

Tf. verksamhetschef Stöd och service 
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Sn § 60 Dnr 2016-000097  

Nytt förfrågningsunderlag LOV 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att fastställa föreslagna ändringar enligt bilaga 1 

och 2. 

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Marie Svensson, V, reserverar sig mot beslutet med hänvisning till tidigare 

inlämnad reservation i samband med att ärendet behandlades i 

socialnämnden den 21 november 2016.  

_____ 

Bakgrund 

Krokoms kommun tillämpar Lag (2008:962) om valfrihetssystem sedan 

hösten 2009 och har sedan 2010 ett valfrihetssystem för insatser enligt 

socialtjänstlagen (2001:453) och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser 

enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

Sedan det första förfrågningsunderlaget upprättades har erfarenheter och 

kunskaper tagits tillvara på olika sätt och bildat underlag för en revidering 

och ett nytt förfrågningsunderlag. I det nya förfrågningsunderlaget är 

kvalitetskraven tydligare preciserade, och det är tydligare redovisat vilka 

krav som ställs, hur kraven kommer att följas upp samt på vilket sätt 

utförarna förväntas redovisa hur kraven uppfyllts. 

Sedan februari 2017 har en dialog förts med utförarna vilket resulterat i att 

förfrågningsunderlaget i vissa delar har förtydligats och att en del 

förändringar föreslås genomföras. Förändringar föreslås både i 

förfrågningsunderlaget och i bilaga 5 Kvalitetskrav. 

Redaktionella ändringar har gjorts beträffande ordval. Brukare, personer med 

insatser och den enskilde har ersatts med kund. 

Underlag för beslut 

Förhandlingsprotokoll från sociala samverkansgruppen (Sosam) 170412 

Socialnämndens arbetsutskott 4 april 2017, § 12 
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Sn § 60 (forts) Dnr 2016-000097  

 

Tjänsteutlåtande 3 april 2017 

Bilaga 1. Förfrågningsunderlag enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem 

(LOV).  

Bilaga 2. Bilaga 5 Kvalitetskrav. 

Förslag som läggs på mötet 

Malin Bergman, C, föreslår bifall till grundförslaget.  

Marie Svensson, V, föreslår: Se tidigare inlämnad reservation.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden 

bifaller grundförslaget. 

_____ 

Kopia till 

Kvalitetscontroller/verksamhetsutvecklare 
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Sn § 61 Dnr 2017-000070  

Omorganisation Integration och Ensamkommande  

Socialnämndens beslut 

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

verksamheterna Integration och Ensamkommande och skapa en ny 

organisation med en verksamhetschef.   

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

Bakgrund 

I maj 2016 beslutade socialnämndens arbetsutskott att från och med 9 maj 

2016 dela upp Integration i två verksamheter, Integration och 

Ensamkommande. Bakgrunden till beslutet var då att sedan i september 2015 

hade Integration haft en stor utökning av sin verksamhet avseende antalet 

ensamkommande barn, antalet nya boenden för ensamkommande, 

personalrekrytering, med mera. Utifrån den kunskap förvaltningen hade då, 

så trodde man att verksamheten skulle fortsätta att växa under hela 2016.  

Krokoms kommun ansvarar likt landets övriga kommuner för 

ensamkommande barns boende. Antalet ensamkommande barn som kommit 

till vår kommun under slutet av 2016 och början av 2017 har sjunkit kraftigt 

och förvaltningen har under 2016 och kommer även fortsättningsvis att 

avveckla boenden i kommunen. 

För att även i fortsättningen jobba visionärt, proaktivt och kreativt med 

integration i Krokoms kommun samt fokusera på våra boenden för 

ensamkommande gör förvaltningen bedömningen att det behövs en 

verksamhetschef för att leda arbetet. 

Underlag för beslut 

Förhandlingsprotokoll från sociala samverkansgruppen (Sosam) 170412 

Socialnämnden arbetsutskott 4 april 2017, § 11 

Tjänsteutlåtande 27 mars 2017 

_____ 
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Sn § 61 (forts) Dnr 2017-000070  

Kopia till 

Tillförordnad verksamhetschef Ensamkommande 

Verksamhetschef Integration  
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Sn § 62 Dnr 2017-000074  

Utveckling av välfärdsteknik  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att under 2017 och 2018 införa 

ytterligare 60 stycken nyckelfria lås.  

2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att under 2017 och 2018 införa 

tillsyn via kamera nattetid med strävan att alla besök som endast är 

tillsynsbesök där inte händer behövs, skall genomföras via nattkamera 

(envägskommunikation).   

3. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att under 2017 och 2018 

genomföra ett pilotprojekt där besök dagtid som endast är tillsynsbesök 

där inga händer behövs genomförs via dagkamera 

(tvåvägskommunikation med rörlig bild).  Pilotprojektet ska pågå i ett år 

och sedan utvärderas. Resultatet av utvärderingen rapporteras till 

nämnden. 

4. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra ett pilotprojekt 

för att utreda förutsättningarna och möjligheterna för äldre med 

hemtjänst bosatta i Ås att göra sina matinköp via internet. Pilotprojektet 

ska pågå i ett år och sedan utvärderas. Resultatet av utvärderingen 

rapporteras till nämnden.  

5. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra ett pilotprojekt 

för att utreda förutsättningarna och möjligheterna att införa 

robotdammsugare istället för att hemtjänstpersonalen dammsuger. 

Pilotprojektet ska pågå i ett år och sedan utvärderas. Resultatet av 

utvärderingen rapporteras till nämnden. 

6. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att ta fram en tidsplan för 

införande av punkterna 1-5 enligt ovan samt uppskattade 

investeringskostnader och besparingar. Uppdraget ska redovisas för 

socialnämnden i augusti 2017.    

_____________________________________________________________ 
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Sn § 62 (forts) Dnr 2017-000074  

Bakgrund 

Socialförvaltningen har vidtagit åtgärder för att minska det underskott som 

var under 2016. Åtgärderna hade inte avsedd effekt och socialnämndens 

resultat för 2016 visade på ett underskott på 16,7 mkr, exklusive Integration.  

Prognosen efter två månader 2017 visade på ett underskott på cirka 17,6 mkr 

för Socialförvaltningen. Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att 

ta fram åtgärder och förslag på besparingar för att minska underskottet. 

Socialförvaltningen har tagit fram förslag inom området välfärdsteknik.  

Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre med omsorgsbehov 

kommer att öka och välfärdsteknik kan bidra till att frigöra tid för personal åt 

sådant som verkligen kräver mänskliga kontakter. Det kan även öka 

möjligheterna för äldre att leva tryggt i hemmet så länge de önskar samt 

bidra till ett högre välbefinnande. 

Nyckelfri hemtjänst 

Förvaltningen vill fortsätta med införandet av nyckelfri hemtjänst i syfte att 

minska restiden samt ge snabbare responstid vid larm dag och natt. Idag har 

vi 60 nyckelfria lås och vi vill utöka till 120 nyckelfria lås.  

 

Nattkarmera och dagkamera  

Förvaltningen vill fortsätta med införandet av nattkameror i syfte att minska 

restiden samt att det ger vårdtagarna en lungnare natt då de inte behöver 

vakna av att någon tittar till dem. Nattkameror leder också till att tillgängliga 

händer används där det behövs. 

Att införa digital natt- och dagtillsyn innebär en initial kostnad men enligt 

Myndigheten för delaktighet (MFD) leder det till besparingar. MFD skriver 

följande om digital tillsyn:  

Digital tillsyn kan leda till effektiviseringar för verksamheterna, dels genom 

minskade transporter i och med att antalet fysiska besök minskar, dels 

genom kortare insatstider då det går snabbare att utföra tillsyn digitalt. 

Enligt MFD så skulle Krokoms kommun kunna spara 5,8 mkr år 1 och 

därefter 7 mkr per år. Investeringen beräknas till 0,8 mkr per år.  
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Sn § 62 (forts) Dnr 2017-000074  

 

Pilotprojekt digitala matinköp 

Förvaltningen vill se över möjligheten att möjliggöra för äldre med 

kommunal hemtjänst att göra sina matinköp via internet. Enligt 

undersökningar har personer i ordinärt boende upplevt att de har fått en mer 

varierad kosthållning eftersom de kan se butikens hela utbud. Vi vill 

prioritera de invånare som har långt från sitt ordinära boende till en mataffär. 

Bor invånaren nära en mataffär kan förflyttningen mellan hemmet och 

mataffären ses som rehabilitering/fysisk aktivitet. 

Pilotprojekt robotdammsugare  

Förvaltningen vill se över möjligheten om vi kan tillhandahålla 

robotdammsugare istället för att hemtjänstpersonalen dammsuger. Roskilde 

kommun i Danmark är en kommun där man erbjuder utlåning av 

robotdammsugare till medborgare i sitt eget hem. Kommunen har gjort en 

utvärdering av användningen av robotdammsugare som visar att en majoritet 

av medborgarna har en positiv upplevelse av robotdammsugare. En majoritet 

av personalen underströk att robotdammsugare har en positiv inverkan på 

deras arbetsmiljö och de känner också att robotdammsugare skapar ökad 

flexibilitet i vardagen och frigör tid för andra uppgifter. 

I Krokoms kommun vill vi också att våra undersköterskors händer ska 

användas där det verkligen behövs. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 30 mars 2017 

Förslag som läggs på mötet 

Majoriteten föreslår att socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att ta fram 

en tidsplan för införande av punkterna 1-5 enligt ovan samt uppskattade 

investeringskostnader och besparingar. Uppdraget ska redovisas för 

socialnämnden i augusti 2017.    

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget. Till det har kommit ett tilläggsförslag.  

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 
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Sn § 62 (forts) Dnr 2017-000074  

 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Ekonom 

Verksamhetschefer i socialförvaltningen 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

Samordnare e-hälsa och välfärdsteknologi 
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Sn § 63 Dnr 2017-000064  

Analysstöd till verksamheten Stöd och service 

Socialnämndens beslut 

1. Utifrån rådande ekonomiska läge i socialnämndens verksamheter ger 

socialnämnden socialchefen i uppdrag att tillsätta extraresurs för att 

hjälpa verksamheten Stöd och service i dess analys av vilka delar av 

verksamheten som inte klarar budget och lämpliga åtgärder för att 

minska underskottet. 

2. Kostnaden, 176 800 kronor tas ur Stöd och service verksamhetsbudget.    

3. Socialchefen återrapporterar till socialnämnden 28-29 augusti. 

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

Bakgrund 

Socialförvaltningen har vidtagit åtgärder för att minska det underskott som 

var under 2016. Åtgärderna hade inte avsedd effekt och socialnämndens 

resultat för 2016 visade på ett underskott på 16,7 mkr, exklusive Integration.  

Prognosen efter två månader 2017 visar nu på ett underskott på cirka 17,6 

mkr för Socialförvaltningen. Av Stöd och service prognostiserade underskott 

på 8,5 mkr kan 6,5 mkr förklaras av övervältningskostnader för personlig 

assistans från Försäkringskassan samt en ny placering på ASP-center i 

Boden. Resterande underskott på 2 mkr är kopplat till utökad bemanning.  

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder och 

förslag på besparingar för att minska underskottet. Ett av förvaltningens 

förslag är att genomföra en genomlysning av Stöd och service då det är 

nödvändigt för att få en ökad förståelse, kontroll och tydlighet när det gäller 

kostnaderna och volymerna när det gäller insatser inom LSS och 

funktionshinder. Denna typ av genomlysning har genomförts i många 

kommuner och resultatet har blivit besparingar och ökad effektivitet. Utifrån 

genomförda genomlysningar i andra kommuner borde vi i Krokom kunna 

identifiera besparingar på minst 1 mkr. 
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Sn § 63 (forts) Dnr 2017-000064  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 27 mars 2017 

Bilaga 1. Förslag genomlysning av insatser inom LSS och funktionshinder 

Krokoms kommun.   

_____ 

Kopia till 

Verksamhetschef Stöd och service  

Ekonom 
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Sn § 64 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: 

 Redovisa 2016 års återsök, Ensamkommande (Se Sn § 51) 

 Information om stödboende samt skillnaderna mellan HVB-stödboende-

utsluss (Se Sn § 51) 

Underlag för beslut 

Socialnämndens uppdragslista 170314 
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Sn § 65 Dnr 2017-000013  

Socialförvaltningen - Besparingar och åtgärder 2017 

Socialnämnden tar del av besparingar på kort och lång sikt.  

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Socialchefen har fått i uppdrag av socialnämnden att redovisa förslag till 

åtgärder/besparingar i syfte att nå resultat enligt tilldelad budgetram 2017. 

Socialchefen redovisar besparingar på kort och lång sikt.  

Underlag  

Socialförvaltningen – Besparingar på kort och lång sikt 2017-03-31 
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Sn § 66 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 4 april 2017, §§ 9-13 

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

servering av alkoholdrycker den 3 mars 2017 

Delegat: Alkoholhandläggare  

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

servering av alkoholdrycker den 3 mars 2017 

Delegat: Socialnämndens 2:e vice ordförande  

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

servering av alkoholdrycker den 24 mars 2017 

Delegat: Socialnämndens ordförande  

Sekretessärenden    

1. Socialnämndens arbetsutskott den 4 april 2017, §§ 24-34 

2. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL, hemvård, 1-31 mars 2017    

3. Delegationsrapport- Beslut enligt LSS, 1-31 mars 2017    

4. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL och FB, 1-31 mars 2017 



  

 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(31) 

Sammanträdesdatum 

24 april 2017  
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sn § 67 Dnr 2017-000005  

Meddelanden 2017 

Socialnämnden tar del av följande meddelanden:      

1. Protokoll. Kommunala pensionärsrådet den 3 april 2017 

 

 


