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Sn § 34 Dnr 2021-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2021 

Socialnämndens beslut 
1.   Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande tillägg: 

• Hur hanterar man den personal som inte vaccinerar? 

• På senaste Kommunfullmäktige lyfte revisorerna att de ville gå 
igenom bruttolistan. Borde detta även presenteras för 
Socialnämnden? 

• Hur många lediga platser på särskilt boende finns det och hur ser kön 
ut?   
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Sn § 35 Dnr 2021-000002  

Informationer 2021 
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

• Informerar om läget avseende Covid-19.  

• Agenda 2030. 

• Informerar om läget avseende platser på kommunens särskilda 
boenden. 

• Informerar om läget avseende rambudget. 
____ 
Stöd och Service 

• Informerar om en dag på jobbet på Stöttingen. 
____ 
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Sn § 36 Dnr 2021-000030  

Uppföljning av placeringskostnader 2021 

Kort sammanfattning 
Underlag för alla placeringskostnader inom Individ- och familjeomsorgen 
och Ensamkommande för februari månad har skickats ut innan 
sammanträdet.        

Socialnämndens beslut 
1.   Socialnämnden tar del av placeringskostnader 2021.       

 

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.          

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden tar del 
av placeringskostnader 2021.  
Efter fråga på förslaget så finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det. 
____ 
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Sn § 37 Dnr 2021-000006  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

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 familjeomsorgen valts ut som redovisas.       

Underlag för beslut 
Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-28 februari 2021. 
Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och 
Integration, 1-28 februari 2021. 
Tjänsteutlåtande  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden 
godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
Efter fråga på förslaget så finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det. 
____ 
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Sn § 38 Dnr 2021-000007  

Uppföljning av personalkostnader 2021 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden tar del av personalkostnaderna inom verksamheten 

Särskilt boende.    

 

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 i enlighet med beslutad ordning. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden tar del 
av personalkostnaderna inom verksamheten Särskilt boende. 
Efter fråga på förslaget så finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  
Powerpoint Personalkostnader Särskilt boende   
____ 
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Sn § 39 Dnr 2021-000032  

Feriearbete 2021 

Kort sammanfattning 
Socialnämnden ska besluta kring feriepraktik år 2021. 

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

2 i gymnasieskolan samt ungdomar som gått ut årskurs 9. I mån av plats 
och inom ramen för gällande budget ska även elever som gått ut årskurs 
åtta erbjudas praktik. Feriepraktik ska även erbjudas till ungdomar som 
ingår i kommunens aktivitetsansvar. 

2. Timlönen för feriepraktik är 65 kronor på alla arbetsplatser. Undantaget 
är feriepraktik inom vård- och barnomsorg, där timlönen är 70 kronor. 
Semesterersättning är inkluderad. 

3. Förutom kommunala arbetsplatser erbjuds även samtliga företag och 
föreningar att ta emot ungdomar för feriepraktik. 

4. Insatser görs i samverkan med socialtjänsten och kommunens KAA-
ansvarig för att erbjuda ungdomar med särskilda behov feriepraktik.   

5. Inom ramen för budgeterade medel avsätts cirka 150 tkr för 
administration av feriepraktiken. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen anordnar feriepraktik för ungdomar som gått ut årskurs ett och 
två i gymnasieskolan samt ungdomar som gått årskurs nio i grundskolan. 
Ungdomar som gått ut årskurs åtta kan även erbjudas praktik om det finns 
platser och ekonomiskt utrymme 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, fritidsverksamhet, kök- och lokalvård, park eller andra lämpliga 
arbetsplatser.  
Syftet med feriepraktik inom föreningslivet är bland annat att främja den 
framtida ledarrekryteringen.  
Syftet med praktik inom privata näringslivet är att kommunens ungdomar 
ska få erfarenhet från hur det kan vara att arbeta i ett privat företag.  
Det bör poängteras att vid all feriepraktik är det av stor vikt att ungdomarna 
introduceras i verksamheten på ett bra sätt och får en bra handledning. 
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Feriepraktik hos företag 
Kommunens HR-avdelning har påtalat att feriepraktik hos företag kan strida 
mot kommunallagen som säger att individuellt stöd inte får ges till enskilda 
näringsidkare om det inte finns synnerliga skäl för det och 
likställighetsprincipen som säger att kommunen ska behandla sina 
medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för det. 
Genom att erbjuda alla företag i kommunen att ta emot en feriepraktikant 
gynnas inte enskilda näringsidkare. 
Genom att erbjuda feriepraktik hos företag kan vi rekvirera tillbaks mer och 
därmed erbjuda fler platser. Om inte feriepraktik på företag erbjuds kan vissa 
ungdomar utestängas då det inte finns kommunala platser i hela kommunen. 
Brist på kollektivtrafik eller föräldrar som kan skjutsa kan då innebära att 
kommunens medlemmar inte behandlas lika. 
Vi vet att kommande år kommer aktuella ålderskullar vara större och om inte 
feriepraktik erbjuds hos företag kommer platserna inte räcka till alla, vilket 
tidigare varit en viljeriktning som kunnat levas upp till. Iså fall behövs ett 
beslut om vilka grupper som ska prioriteras. 
Förväntat antal 
Det beräknas finnas cirka 610 ungdomar inom kommunen i de åldersgrupper 
som omfattas av praktiken.  Detta är 60 fler än föregående år. 
Utifrån tidigare års erfarenhet förväntas cirka 400 ungdomar anmäla sig. 
Detta är ca 50 fler än föregående år. Utifrån budgeterade medel kommer ca 
300 av dessa kunna genomföra praktiken på de olika arbetsplatserna. 
Tidigare år har praktikplatserna varit relativt jämt fördelade mellan företag, 
föreningar och kommun. 2020 ökade andelen platser hos föreningar och 
företag på grund av ungdomar under 18 år inte fick praktisera inom förskola 
och äldreomsorg på grund av Covid-19  
Kostnader 
I socialnämndens budget för 2021 har det anslagits 1 403 tkr exklusive 
uppräkning av lön för administratör. 
Feriepraktiken är under 3 veckor och omfattar totalt 75 timmar/person. 
Totalt erbjuds feriepraktik under 9 veckor uppdelat på tre perioder. 
Förslaget är att lönen uppgår till 65 kronor/timme oavsett yrkesområde. 
Kommunen anställer och sköter det administrativa kring praktik hos företag 
och föreningar. Företagen och föreningarna ansvarar för arbetsledning och 
handledningen. 
De privata företagen faktureras i efterhand och betalar 36 kronor i timmen av 
lönekostnaden.  
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Föreningarna faktureras i efterhand och betalar 675 kronor per praktikant 
som man tagit emot.  
All OB och tid som överstiger 75 timmar betalas av respektive arbetsgivare. 
Budgeterade medel inklusive fakturerade medel beräknas täcka kostnaderna 
för cirka 270 feriepraktikanter under 2021 om fördelningen mellan kommun, 
föreningar och företag är ungefär lika. Om andelen företag ökar kan antal 
platser öka då företagen står för en del av lönekostnaden.   

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  
MBL-förhandling 

Förslag som läggs på mötet  
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna föreslår i ändringsförslag att 
beslutspunkt ett i grundförslaget ska ändras från ”Kommunen erbjuder 
feriepraktik till ungdomar som gått ut årskurs 1 och 2 i gymnasieskolan samt 
ungdomar som gått ut årskurs 9. I mån av plats och inom ramen för gällande 
budget kan även elever som gått ut årskurs åtta erbjudas praktik. Feriepraktik 
ska även erbjudas till ungdomar som ingår i kommunens aktivitetsansvar” 
till ”Kommunen erbjuder feriepraktik till ungdomar som gått ut årskurs 1 
och 2 i gymnasieskolan samt ungdomar som gått ut årskurs 9+8. Feriepraktik 
ska även erbjudas till ungdomar som ingår i kommunens aktivitetsansvar.” 
Rasmus Ericsson, KD, yrkar avslag på Vänsterpartiets och 
Socialdemokraternas ändringsförslag. 
Ronny Karlsson, SD, föreslår i ändringsförslag att beslutspunkt ett i 
grundförslaget ska ändras från ”Kommunen erbjuder feriepraktik till 
ungdomar som gått ut årskurs 1 och 2 i gymnasieskolan samt ungdomar som 
gått ut årskurs 9. I mån av plats och inom ramen för gällande budget kan 
även elever som gått ut årskurs åtta erbjudas praktik. Feriepraktik ska även 
erbjudas till ungdomar som ingår i kommunens aktivitetsansvar” till 
”Kommunen erbjuder feriepraktik till ungdomar som gått ut årskurs 1 och 2 i 
gymnasieskolan samt ungdomar som gått ut årskurs 9. I mån av plats och 
inom ramen för gällande budget ska även elever som gått ut årskurs åtta 
erbjudas praktik. Feriepraktik ska även erbjudas till ungdomar som ingår i 
kommunens aktivitetsansvar.” 
Vänsterpartiet och Socialdemokraternas föreslår i ändringsförslag att 
beslutspunkt två ska ändras från ”Timlönen för feriepraktik är 65 kronor på 
alla arbetsplatser. Undantaget är feriepraktik inom vård- och barnomsorg, 
där timlönen är 70 kronor. Semesterersättning är inkluderad” till ”Följa 
överenskommelsen i Hök 20 (se bilaga 2) denna gälla på samtliga 
arbetsplatser. Då kommunen inte förhandlat med några fler än kommunal.” 
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Rasmus Ericsson, KD, yrkar avslag på Vänsterpartiet och 
Socialdemokraternas ändringsförslag. 
Andreas Karlsson, C, föreslår avslag till beslutspunkt tre i grundförslaget och 
att beslutspunkten tas bort. 
Socialdemokraterna och vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning 
avseende beslutspunkt fyra i grundförslaget: Kommunens HR-avdelning har 
påtalat att feriepraktik hos företag kan strida mot kommunallagen som säger 
att individuellt stöd inte får ges till enskilda näringsidkare om det inte finns 
synnerliga skäl för det och likställighetsprincipen som säger att kommunen 
ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för det. 
Andreas Karlsson, C, föreslår i tilläggsförslag att ”Inom ramen för 
budgeterade medel avsätts cirka 150 tkr för administration av 
feriepraktiken.” 
Marie Svensson, V, yrkar avslag på Andreas Karlsson tilläggsförslag. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden antar 
följande beslut: 
1. Kommunen erbjuder feriepraktik till ungdomar som gått ut årskurs 1 och 

2 i gymnasieskolan samt ungdomar som gått ut årskurs 9. I mån av plats 
och inom ramen för gällande budget kan även elever som gått ut årskurs 
åtta erbjudas praktik. Feriepraktik ska även erbjudas till ungdomar som 
ingår i kommunens aktivitetsansvar. 

2. Timlönen för feriepraktik är 65 kronor på alla arbetsplatser. Undantaget 
är feriepraktik inom vård- och barnomsorg, där timlönen är 70 kronor. 
Semesterersättning är inkluderad. 

3. Vid anordnande av feriepraktikplatser ska insatser göras för att förmedla 
en positiv bild av kommunen som arbetsgivare samt inspirera 
ungdomarna till ett yrkesval mot våra bristyrken.  

4. Förutom kommunala arbetsplatser erbjuds även samtliga företag och 
föreningar att ta emot ungdomar för feriepraktik. 

5. Insatser görs i samverkan med socialtjänsten och kommunens KAA-
ansvarig för att erbjuda ungdomar med särskilda behov feriepraktik.   

 
Till det har kommit ett avslagsförslag, ett tilläggsförslag och tre 
ändringsförslag. 
Ordförande ställer de två ändringsförslagen som avser beslutspunkt ett i 
grundförslaget mot varandra och finner att Socialnämnden bifaller Ronny 
Karlsson, SD, ändringsförslag. 
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Omröstning begärd. Ja för bifall till Ronny Karlsson, SD, ändringsförslag, 
Nej för bifall till Vänsterpartiet och Socialdemokraternas ändringsförslag. 

JA  NEJ 
Andreas Karlsson X  
Pia Hernerud    X 
Karin Wallén  X  
Rasmus Ericsson X    
Gunnel Persson Westin   X 
Yvonne Rosvall   X  
Ulla Jönsson    X  
Ronny Karlsson X 
Marie Svensson   X 
Harot Basil  X 
Mia Bixo Svedberg X 

 

Med sex Ja och fem Nej finner ordförande att Socialnämnden bifaller Ronny 
Karlssons, SD, ändringsförslag och avslår Vänsterpartiets och 
Socialdemokraternas ändringsförslag. 
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, reserverar sig mot beslutet med 
hänvisning till deras egna förslag. 
Ordförande frågar sedan på Vänsterpartiet och Socialdemokraternas 
ändringsförslag som avser beslutspunkt två i grundförslaget. 
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att Socialnämnden avslår 
det. 
Omröstning begärd. Ja för avslag, Nej för bifall. 

JA  NEJ 
Andreas Karlsson X  
Pia Hernerud    X 
Karin Wallén  X  
Rasmus Ericsson X    
Gunnel Persson Westin   X 
Yvonne Rosvall   X  
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Ulla Jönsson    X  
Ronny Karlsson X 
Marie Svensson   X 
Harot Basil  X 
Mia Bixo Svedberg X 

 

Med sex Ja och fem Nej finner ordförande att Socialnämnden avslår 
Vänsterpartiet och Socialdemokraternas ändringsförslag. 
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med 
hänvisning till deras egna förslag. 
Efter fråga på avslagsförslaget som avser beslutspunkt tre i grundförslaget 
finner ordförande att socialnämnden godkänner avslagsförslaget. 
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att socialnämnden 
godkänner tilläggsförslaget. 
Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 
godkänner det.  

____ 

Kopia till 
Matz Norrman, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
Lena Andersson, enhetschef  
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Sn § 40 Dnr 2021-000048  

LOV-avtal 2021 

Kort sammanfattning 
Socialförvaltningen har sedan en tid tillbaka i uppdrag att ta fram ett nytt 
upphandlingsunderlag för upphandling av hemtjänst, delegerad hemsjukvård 
och service enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Det tidigare 
dokumentet skall uppdateras och läggas ut som öppen och löpande annons i 
upphandlingssystemet TendSign. Arbetet som samordnas av MonaLisa 
Norrman, utredare vid socialförvaltningen stab, föreslås förankras hos en 
politisk styrgrupp.      

Socialnämndens beslut 
1. Att tillsätta en styrgrupp bestående av politiker från socialnämnden för 

arbetet med att ta fram ett nytt underlag för valfrihetssystem enligt LOV 
inom hemtjänst, delegerad hemsjukvård och service inom Krokoms 
kommun.   

2. Att presidiet i Socialnämnden blir styrgrupp i detta arbete. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  
Upphandlingsdokument  
 

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår i tilläggsförslag att presidiet i Socialnämnden 
blir styrgrupp i detta arbete. 
 
Marie Svensson, V, yrkar avslag på Andreas Karlsson tilläggsförslag. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att tillsätta en styrgrupp 
bestående av politiker från socialnämnden för arbetet med att ta fram ett nytt 
underlag för valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänst, delegerad 
hemsjukvård och service inom Krokoms kommun. 
Till det har kommit ett tilläggsförslag. 
Ordförande frågar på varje förslag var för sig.  
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 
det. 
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Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 
bifaller det. 
Marie Svensson, V, reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att 
Vänsterpartiet anser att tjänstemännen kan arbeta fram ett förslag till 
revidering av lov-avtalet som nämnden sedan kan diskutera och fatta beslut 
om.   
____ 

Kopia till 
MonaLisa Norrman, utredare 
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Sn § 41 Dnr 2020-000051  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS 2020 

Kort sammanfattning 
En gång i kvartalet ska socialnämnden rapportera ej verkställda beslut till 
IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.               

Socialnämndens beslut 
1. Att lägga rapporten till handlingarna och överlämna den till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer.         

 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisorer. 
Rapporten ska även överlämnas till kommunfullmäktige. Detta enligt 28 § f-
h LSS samt 16 kap. 6 § f-h SoL. 
Rapporteringsskyldigheten omfattar gynnande beslut som inte verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum samt om det skett avbrott i 
verkställighet av insatsen och beslutet inte verkställts på nytt inom tre 
månader. Nu verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda 
ska också rapporteras.  
Till kommunens revisorer ska socialnämnden även kortfattat uppge skälen 
för dröjsmålen.                     

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 1 mars 2021 
Bilaga. Rapport- Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4, 2020 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden beslutar 
att lägga rapporten till handlingarna och överlämna den till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.       
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det.  
____ 
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Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer   
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Sn § 42 Dnr 2021-000049  

Ekonomisk uppföljning 2021 

Socialnämndens beslut 
1.  Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen efter två 

månader 2021.       

 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningens verksamhetschefer och socialchef redovisar den ekonomiska 
uppföljningen efter två månader 2021.   
Stab   + 4 606 tkr 
Individ- och familjeomsorgen + 565 tkr 
Stöd och service  - 446 tkr 
Särskilt boende  - 2 594 tkr 
Hemtjänst   + 922 tkr 
Hälsa och sjukvård  - 385 tkr 
Bemanningspoolen  + 76 tkr 
Bistånd   + 136 tkr 
Arbetsmarknadsenheten   + 350 tkr 
Ensamkommande  - 61 tkr 
Integration   - 70 tkr 
    

Underlag för beslut 
Ekonomisk uppföljning efter två månader 2021. 

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden tar del av den ekonomiska 
uppföljningen efter två månader 2021. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att socialnämnden tar del av den 
ekonomiska uppföljningen efter två månader 2021.  
Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  
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____ 

Kopia till 
Socialchef 
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Sn § 43 Dnr 2021-000047  

BRIS 2021 

Kort sammanfattning 
Bris har inkommit med en ansökan om bidrag till sin verksamhet med 
40.000 kronor för 2021.    

Socialnämndens beslut 
1. Att bevilja BRIS 18 550 kronor i verksamhetsbidrag. 

2. Att verksamhetsbidraget tas ur Individ- och familjeomsorgens budget.   

 

Beskrivning av ärendet 
BRIS är en väletablerad verksamhet som utgör ett skyddsnät för barn och 
unga som kanske inte i första hand vågar eller vill vända sig direkt till 
Individ och familjeomsorgen (IFO).  
Bris utgör ett viktigt komplement till IFO:s verksamhet dit man anonymt kan 
vända sig. De når barn och unga via andra vägar än kommunens egna bl.a 
annat via digitala medier som inte begränsas av kommun- eller länsgränser. 
Deras stödverksamhet bemannas av kuratorer och de anses bedriva sin 
verksamhet på ett professionellt och trovärdigt sätt.  
2018, 2017 och 2015 beviljades BRIS bidrag med 5 kr per barn (under 18 år) 
som var bosatta i kommunen. 2016 fick de avslag. Den 1 januari 2021 var 
3.710 barn boende i kommunen och med det som beräkningsgrund föreslås 
BRIS beviljas 18.550 kr i bidrag.    

Underlag för beslut 
Bris Nords Ansökningsbrev för år 2021 
Bris stadgar beslutade 20190518 
Bris Budget Prognos 2021-2022 
BRIS årsberättelse2019 uppslag LR för mejl 
Bris långsiktiga plan 2017-2021 
Inbjudan Bris nätverk 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden beslutar 
att bevilja BRIS 18 550 kronor i verksamhetsbidrag och att 
verksamhetsbidraget tas ur Individ- och familjeomsorgens budget.  
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Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det.  
____ 

Kopia till 
BRIS 
Matz Norrman, verksamhetschef IFO 
Berit Edlund 
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Sn § 44 Dnr 2021-000050  

Tillgänglighetsprogrammet 2021 

Kort sammanfattning 
Socialnämnden föreslås anta 2021 års åtgärdsplan.                  

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden antar åtgärdsplan 2021.  

 

Beskrivning av ärendet 
Krokoms kommun har ett Tillgänglighetsprogram som antogs av 
kommunfullmäktige 2014. I Tillgänglighetsprogrammet anges ett antal 
övergripande kommunala målsättningar och för varje enskilt kapitel i 
programmet ska åtgärdsplaner tas fram.  
Socialnämnden ska besluta om årets åtgärdsplan i samband med 
årsbokslutet.  
I Tillgänglighetsprogrammet framgår det att tillgänglighetsrådet ska vara 
referensgrupp i framtagande av de enskilda åtgärdsplanerna. För att 
effektivisera framtagandet av planerna har tillgänglighetsrådet utsett 
företrädarna från tillgänglighetsorganisationerna i rådet att ingå i 
referensgruppen.  
I februari träffade en representant från kommunen delar av referensgruppen. 
Muntligt beslut togs då att de ingående företrädarna från 
tillgänglighetsorganisationerna skriftligen skulle kontakta 
utvecklingssekreteraren vid förslag på förändring av åtgärdsplanen 2021 då 
få företrädare deltog i mötet. Inga förslag på förändringar har kommit in.           

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 3 mars 2021 
Tillgänglighetsprogrammet - Åtgärdsplan 2021 socialnämnden 

Förslag som läggs på mötet  
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna lämnar följande 
protokollsanteckning: I åtgärdsplanen för 2021 för 
tillgänglighetsprogrammet saknas beskrivning om hur man kommer att följa 
upp åtgärderna. Vid revidering av planen nästa år bör det framgå i 
åtgärdsplanen var man kan ta del av uppföljningen av de planerade 
åtgärderna. 
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Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden antar 
åtgärdsplan 2021. 
Efter fråga på förslaget så finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det. 
____ 

Kopia till 
Tillgänglighetsrådet  
 
 
.  
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Sn § 45 Dnr 2021-000009  

Socialnämndens uppdragslista 2021 

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 tas bort: 

- Bjud in förvaltningens ekonom och aktuell verksamhetschef för 
längre ekonomisk redovisning och genomgång av det ekonomiska 
läget i utvald verksamheten. Redovisas två gånger per år. 

- Återkoppling av följsamheten mot verksamhetsplanen och budget 
fyra gånger per år. 

Följande uppdrag läggs till: 
- Återkoppling av följsamheten mot verksamhetsplanen och budget 

fyra gånger per år. Bjud samtidigt in förvaltningens ekonom och 
aktuell verksamhetschef för längre ekonomisk redovisning och 
genomgång av det ekonomiska läget i utvald verksamheten. 

- Socialchefen samt samtliga fem verksamhetschefer uppdras att gå 
igenom samt uppdatera handlingsplanen för verksamhetsutveckling 
och kostnadseffektivitet.     

Underlag för beslut 
Socialnämndens uppdragslista daterad 2021-02-23 
____ 
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Sn § 46 Dnr 2021-000003  

Delegationsbeslut 2021 

Kort sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande 
och tjänstemän som framgår av delegationsförteckningen. Besluten redovisas 
skriftligt under sammanträdet.       

Socialnämndens beslut 
1. Att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas 

nedan.          

 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande 
och tjänstemän som framgår av delegationsförteckningen. Besluten ska 
redovisas till socialnämnden. 

Sekretessärenden 
1. Delegationsrapport Bistånd, 1 – 28 februari 2021. 
2. Delegationsrapport Individ- och familjeomsorgen, 1-28 februari 2021.      

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  
Ovan delgivna delegationsbeslut 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att godkänna 
redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas nedan. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det. 
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Sn § 47 Dnr 2021-000004  

Meddelanden 2021 
Socialnämnden tar del av följande offentliga meddelanden: 

1. Kf § 14 Motion – kommunal sopsortering 
2. Kf § 19 Motion – avgiftsbelagda tillstånd 
3. Kf § 18 – Motion – Landsbygdens stenar, ”minska pålagorna”  

____ 
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Sn § 48 Dnr 2021-000005  

Övriga frågor 2021 

Kort sammanfattning 
Marie Svensson, V, lyfter frågan om hur den personal som inte vaccinerar 
sig kommer att hanteras? 
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef, svarar att arbetsgivaren inte kommer 
att få reda på vem som vaccinerat sig eller inte då sekretess råder. Vidare ser 
Arbetsmiljöverket och Krokoms HR-avdelning över frågan i stort rörande 
vaccinering och arbetsmiljö. 
____ 
Marie Svensson, V, informerar om att på senast Kommunfullmäktige sa 
revisorerna att de ville gå igenom bruttolistan. Marie lyfter vid dagens 
sammanträde att det var länge sedan som förvaltningen presenterade denna 
för Socialnämnden och undrar om det är något som borde göras? 
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef, svarar att det i nuläget inte är något 
som presenteras men att det kan läggas som ett uppdrag på uppdragslistan 
om Socialnämnden så önskar. 
____ 
Yvonne Rosvall, S, frågan hur många lediga säbo-platser det finns och hur 
kön ser ut? 
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef, och Ann-Marie Ågran, 
verksamhetschef särskilt boende svarar att den skriftliga sammanställningen 
inte är färdig ännu på grund av sjukdom men de ger muntligt svar på frågan. 
____ 
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