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Sn § 135 Dnr 2020-000003  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan. 
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Sn § 136 Dnr 2020-000004  

Informationer 2020 

Kort sammanfattning 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

 Informerar om läget avseende platser på kommunens särskilda boenden.   

____ 

Matz Norrman, verksamhetschef IFO och Malin Agerberg, 1:a 

socialsekreterare 

 Ger fördjupad information om vårdnadsöverflytt samt förtydligande av 

hur ofta information hämtas från brottsregistret. 

____ 

Ann-Marie Ågran, verksamhetschef Särskilt boende och Iréne Ahlnäs-Toft, 

enhetschef Bemanningspoolen 

 Informerar om kompetenskartläggning inom särskilt boende och 

hemtjänst (inklusive bemanningspoolen). 

____ 

Susanne Hellström, praktikant vid HR från Mittuniversitet 

 Redovisar utvärdering av bemanningsprojektet sjuksköterskor. 

____ 

Agneta Östlund, enhetschef, och Lisette Eriksson Frisk, arbetskonsulent 

 Informerar om daglig verksamhet, dessa nuläge och framtida behov. 

____ 

Michael Fredriksson, enhetschef och Robert Köpsén, undersköterska 

 Informerar om en arbetsdag i hemtjänsten. 

____ 
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Sn § 137 Dnr 2020-000094  

Dokumenthanteringsplan Bemanningspoolen 

Kort sammanfattning 

Dokumenthanteringsplanen för Krokoms Bemanningspool har upprättats.   

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar dokumenthanteringsplan för Krokoms 

Bemanningspool. 

2. Dokumenthanteringsplan gäller från den 1 november 2020 och tillsvidare. 

 

Beskrivning av ärendet 

I arkivlagen och arkivförordningen regleras bestämmelser om arkivvård.  

Kommunfullmäktige har också antagit arkivreglemente för Krokoms 

kommun. Av arkivreglementet framgår bland annat att varje myndighet inom 

kommunen ska upprätta en dokumenthanteringsplan.  

Dokumenthanteringsplan för enheten har saknats men har nu upprättats.    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 8 oktober 2020 

Förslag dokumenthanteringsplan Krokoms Bemanningspool 

Beslutsgång 

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

dokumenthanteringsplan för Krokoms Bemanningspool. 

Dokumenthanteringsplanen gäller från och med den 1 november 2020 och 

tills vidare. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 

det.  

____ 

Kopia till 

Iréne Ahlnäs-Toft  
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Sn § 138 Dnr 2020-000006  

Ekonomisk uppföljning 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen efter nio 

månader 2020.       

 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningens verksamhetschefer och socialchef redovisar den ekonomiska 

uppföljningen efter nio månader 2020. Prognosen, som gäller för helår, 

pekar mot ett underskott på 18 931 tkr, varav kostnader kopplade till 

Corona-utbrottet uppgår till cirka 9 897 tkr.   

Stab   + 1 136 tkr 

Individ- och familjeomsorgen - 1 579 tkr 

Stöd och service  - 5 256 tkr 

Särskilt boende  - 7 035 tkr 

Hemtjänst   - 3 212 tkr 

Hälsa och sjukvård  - 357 tkr 

Bemanningspoolen  - 327 tkr 

Bistånd   - 57 tkr 

Arbetsmarknadsenheten   + 331 tkr 

Ensamkommande  - 827 tkr 

Integration   - 571 tkr         

Underlag för beslut 

Ekonomisk uppföljning efter nio månader 2020. 

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden tar del av den ekonomiska 

uppföljningen efter nio månader 2020. 
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Beslutsgång 

Det finns ett förslag som föreslår att socialnämnden tar del av den 

ekonomiska uppföljningen efter nio månader 2020.  

Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  

____ 

Kopia till 

Socialchef 
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Sn § 139 Dnr 2020-000008  

Socialnämndens uppdragslista 2020    

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 ändras: 

 Se över LOV-avtalet utifrån inkomna synpunkter och avtal med externa 

utförare. Anledning till ej verkställt uppdrag är att det saknas 

upphandlingsresurser på grund av objektsupphandling.   

Underlag för beslut 

Socialnämndens uppdragslista daterad 2020-09-22. 

____ 
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Sn § 140 Dnr 2020-000092  

Dokumenthanteringsplan - Hälsa och sjukvård 

Kort sammanfattning 

Dokumenthanteringsplanen för Hälsa och sjukvård har upprättats.    

Socialnämndens beslut 

1.  Socialnämnden antar dokumenthanteringsplan för Hälsa och sjukvård.  

2. Dokumenthanteringsplan gäller från den 1 november 2020 och tillsvidare.   

 

Beskrivning av ärendet 

I arkivlagen och arkivförordningen regleras bestämmelser om arkivvård.  

Kommunfullmäktige har också antagit arkivreglemente för Krokoms 

kommun.  Av arkivreglementet framgår bland annat att varje myndighet 

inom kommunen ska upprätta en dokumenthanteringsplan.  

Dokumenthanteringsplan för enheten har saknats men har nu upprättats. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 25 september 2020 

Förslag dokumenthanteringsplan Hälsa och sjukvård 

Beslutsgång 

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

dokumenthanteringsplan för Hälsa och sjukvård. Dokumenthanteringsplanen 

gäller från och med den 1 november 2020 och tills vidare. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 

det.  

____ 

Kopia till 

Marie Hermansson, verksamhetschef Bistånd, hälsa och sjukvård 
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Sn § 141 Dnr 2020-000093  

Tjänsteutlåtande - Krokoms vägkrok AB  

Kort sammanfattning 

Tillståndshavare Krokoms Vägkrog AB, med organsiationsnummer 556557-

8118, har den 18 juli 2020 brustit i ansvaret kring försäljning av 

alkoholhaltiga drycker genom att serveringsansvarigpersonal saknades i 

verksamheten under serveringstid. Enligt 8kap 18§ alkohollagen 

(2010:1622).     

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden meddelar Krokoms Vägkrog AB, med 

organisationsnummer 556557-8118, en erinran enligt alkohollagen 9 kap 

17§ alkohollagen.  

Syftet med erinran är att tillståndshavaren ska ges en möjlighet att rätta 

till de förhållanden som föranlett erinran.    

 

Beskrivning av ärendet 

Krokoms Vägkrog AB, med organisationsnummer 556557-8118 driver 

restaurangen Krokoms Wärdshus. Styrelseledamot är Peter Lundin, 710111-

7815. Krokoms Wärdshus är en tillståndspliktig serveringsverksamhet i 

Krokoms kommun.  

Den 18 juli besökte Krokom kommuns alkohol-tillsynsgrupp Krokoms 

Wärdshus. Vid tillsynsbesöket saknades serveringsansvarigpersonal på plats.  

Då verksamheten tidigare brustit i samma fråga (år 2014) och dåvarande 

alkoholhandläggare påtalat detta, anses denna brist som medveten handling.  

Krokom vägkrogs ägare har dock vidtagit åtgärder och informerat all 

personal om vad som gäller kring denna fråga. Med anledning av detta 

föreslår utredare Socialnämnden att fatta ett beslut om erinran enligt 9 kap 

17§ alkohollagen.      

Underlag för beslut 

Tillsynsrapport 2020-07-18  

Tillsynsrapport 2014-05-03  

Utredning 2020-09-17  
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Kommunicering 20200918  

Svar på kommunicering 20200929 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

meddelar Krokoms Vägkrog AB, med organisationsnummer 556557-8118, 

en erinran enligt alkohollagen 9 kap 17§ alkohollagen. Syftet med erinran är 

att tillståndshavaren ska ges en möjlighet att rätta till de förhållanden som 

föranlett erinran. 

 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 

det.  

____ 

Kopia till 

Björg Lindberg Olsson, alkoholhandläggare 
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Sn § 142 Dnr 2020-000005  

Uppföljning av placeringskostnader 2020 

Socialnämnden tar del av placeringskostnader 2020.   

 

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 för beslut 

Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2020. 

____ 

 



  

 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(23) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-22 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sn § 143 Dnr 2020-000059  

GPS-klockor/larm till äldre 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden tog 2020-05-20 ett beslut om att införa GPS-klockor/larm. 

Nytt beslut behöver tas utifrån att det inte går att verkställa tidigare beslut i 

sin nuvarande form. 

Införandet av GPS-klockor/larm som alternativ till fasta larm skapar 

möjligheter för  tryggare och rörligare äldre och är en del i arbetet med 

äldres hälsa och att skapa förutsättningar för en friskare äldre befolkning i 

Krokoms kommun. Till skillnad från fasta trygghetslarm som endast har 

räckvidd inom den egna bostaden innebär GPS-klockan/larmet att 

användaren kan röra sig friare och vid behov larma även långt utanför sin 

bostad. Detta möjliggör ökad fysisk aktivitet samt skapar bättre 

förutsättningar för att bibehålla och öka social aktivitet/samvaro.    

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner införandet av GPS-klockor/larm som ett 

alternativ för den enskilde vid ansökan om trygghetslarm. 

2. Socialnämnden uppdrar till socialchefen att upphandla GPS-klockor/larm 

skyndsamt efter att upphandlingen vid SKL Kommentus Inköpscentral av 

ett ramavtal för Trygghetslarm och larmmottagning 2019 är klart, dock 

senast den 31 maj 2021.    

 

Beskrivning av ärendet 

Införandet av GPS-klockor/larm som alternativ till fasta larm skapar 

möjligheter för  tryggare och rörligare äldre och är en del i arbetet med 

äldres hälsa och att skapa förutsättningar för en friskare äldre befolkning i 

Krokoms kommun. Till skillnad från fasta trygghetslarm som endast har 

räckvidd inom den egna bostaden innebär GPS-klockan/larmet att 

användaren kan röra sig friare och vid behov larma även långt utanför sin 

bostad. Detta möjliggör ökad fysisk aktivitet samt skapar bättre 

förutsättningar för att bibehålla och öka social aktivitet/samvaro.  
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Kommunen har i dagsläget cirka 355 fasta aktiva trygghetslarm utplacerade 

hos invånare i kommunen. Antalet aktiva GPS-klockor/larm är i dagsläget 

nio stycken och de är föreskrivna av arbetsterapeut utifrån kognitiv svikt (vid 

förskrivna hjälpmedel utgår ingen kostnad/avgift för meborgaren).   

Inköpskostnaden för ett fast trygghetslarm per år är 5 950 kr fördelat enligt 

följande: inköp: CareLine IP GSM 3 850 kr (engångskostnad – garantitiden 

är 24 månader därefter fullt pris vid fel), inköp: larmknapp 1050 kr x 2 = 2 

100 kr (oftast slits larmknappen ut vilket innebär att ett CareLine IP GSM 

trygghetslarm kräver ett knappbyte under sin livslängd). Till detta läggs 

månadskostnaden för mobilabonnemang 228 kr/månad = 2 736 kr/år. 

Totalkostand för ett trygghetslarm under ett år blir då 8 686 kr.  

Den årliga kostnaden för en GPS-klocka/larm (mobilt trygghetslarm Doro 

480) är 3 540 kr per år (295 kt/månad). Mobilabonnemang ingår och om fel 

uppstår byts enheten ut inom 24 timmar på vardagar utan extra kostnad. För 

kommunen innebär den högre abonemangskostanden att GPS-klocka/larm är 

804 kr dyrare per år i leasingkostnader än fast trygghetslarm, men 

trygghetslarmets högre inköpspris medför att det ändå tar över sju år innan 

GPS-klockan/larmet blir dyrare än trygghetslarmet i totalkostnad.  

För den enskilde kommer införandet av GPS-klocka/larm innebära en 

månadskostnad på 210 kr (2 520 kr/år) om den enskilde väljer GPS-

klocka/larm istället för fast trygghetslarm i samband med biståndsbeslut med 

beviljad insats trygghetslarm. Mellanskillanden på 85 kr/månad (1020 kr/år 

och 5 100 kr på fem år) bekostas av kommunen och tas ur befintlig budget 

för trygghetslarm (enligt tidigare beslut tagit 2020-05-20). Detta jämfört med 

mellanskillnaden på 117 kr/månad för fast trygghetslarm (1 406 kr/år och 7 

030 kr på fem år). Skulle motsvarande antal medborgare som i Östersund 

med fast trygghetslarm välja att övergå till GPS-klocka/larm skulle det bli en 

besaring på cirka 65 000 kr per år för kommunen.  

Upphandlingen vid SKL Kommentus Inköpscentral av ett ramavtal för 

Trygghetslarm och larmmottagning 2019 måste vara på plats innan 

införandet av GPS-klockor/larm som alternativ till fasta larm kan 

genomföras. Avtalet beräknas vara på plats i november 2020.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 12 oktober 2020 

Tjänsteutlåtande 14 april 2020 

Protokollsutdrag Sn §79, Dnr 2020-000059 
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Förslag som läggs på mötet  

Rasmus Ericsson, KD, föreslår i ändringsförslag att punkten ett ändras till 

”Socialnämnden godkänner införandet av GPS klockor/larm som ett 

alternativ för den enskilde vid ansökan av trygghetslarm. Insatsen ska vara 

icke biståndsbedömd.” 

Karin Wallén, C, föreslår avslag till Rasmus Ericssons ändringsförslag.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner införandet av GPS-klockor/larm som ett alternativ för den 

enskilde vid ansökan om trygghetslarm samt att socialnämnden uppdrar till 

socialchefen att upphandla GPS-klockor/larm skyndsamt efter att 

upphandlingen vid SKL Kommentus Inköpscentral av ett ramavtal för 

Trygghetslarm och larmmottagning 2019 är klart, dock senast den 31 maj 

2021. 

Till det har kommit ett ändringsförslag.  

Efter fråga på bifall mot avslag till ändringsförslaget finner ordförande att 

socialnämnden avslår det.  

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 

godkänner det.  

____ 

Kopia till 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 
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Sn § 144 Dnr 2020-000002  

Beslutsattestanter och ersättare 2020 

Kort sammanfattning 

Attestlistan är i behov av revidering och socialnämnden föreslås godkänna 

uppdaterad lista.     

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner förslag till beslutsattestanter och ersättare för 

sin verksamhet. Ersättare för Stöd och service är inte klart. 

2. Attestlistan gäller från och med 1 november 2020. 

 

Beskrivning av ärendet 

Attestlistan är i behov av revidering och socialnämnden föreslås godkänna 

uppdaterad lista.            

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 23 september 2020 

Attestlista socialförvaltningen 2020-11-01 

Nuvarande attestlista 2020-05-01 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag som föreslår att Socialnämnden godkänner förslag till 

beslutsattestanter och ersättare för sin verksamhet, ersättare för Stöd och 

service är inte klart, samt att attestlistan gäller från och med 1 november 

2020 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det. 

____ 

Kopia till 

Ekonom 

Beslutsattestanter och ersättare 
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Sn § 145 Dnr 2020-000007  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

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, 1-30 september 2020. 

Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och 

Integration, 1-30 september 2020. 

____ 
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Sn § 146 Dnr 2020-000095  

Revisionsträff 

Kommunrevisionen träffar socialnämnden för att diskutera olika frågor 

gällande nämndens ansvarsutövande.  
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Sn § 147 Dnr 2020-000011  

Uppföljning av personalkostnader 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tar del av personalkostnaderna inom verksamheterna 

Bistånd, 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 i enlighet med beslutad ordning.      

____ 
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Sn § 148 Dnr 2020-000019 

Övriga frågor 2020 

Kort sammanfattning 

Yvonne Rosvall lyfter frågan om personer från kommunen har varit på 

Solbacka och ställt frågor till de äldre om de kan tänka sig att flytta därifrån. 

Anna Berkestedt Jonsson informerar om att det inte kommit till hennes 

kännedom att personal från socialförvaltningen varit på Solbacka och ställt 

frågor.  

Yvonne Rosvall lyfter även frågan om hur många kontorister/chefer som 

behövs på Solbacka? Anna Berkestedt Jonsson informerar om hur läget ser 

ut på Solbacka avseende kontorister/chefer. 

Gunnel Persson Westin lyfter frågan kring utbildningstillfällen för ledamöter 

i Socialnämnden. Socialnämnden tackar Gunnel Persson Westin för hennes 

fråga och diskuterar kring hur utbildningstillfällen kommer se ut framöver. 

Marie Svensson efterfrågar information om situation på Uttando och 

biståndsenheten. Anna Berkestedt Jonsson informerar om hur situationen ser 

ut för tillfället. 

____ 

Socialchef 
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Sn § 149 Dnr 2020-000009  

Delegationsbeslut 2020 

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 delegationsförteckningen. Besluten ska 

redovisas till socialnämnden. 

Socialnämnden delges följande delegationsbeslut: 

1. Socialförvaltningen godkänner nya styrelsemedlemmar i Kaxås 

bygdegårdsförening, med organisationsnummer 893201-0625, enligt 

inkommen anmälan. Med stöd av 9 kap 11 § och 8 kap 12 § alkohollagen. 

2. Socialförvaltningen godkänner nya styrelsemedlemmar i Wången AB, 

med organisationsnummer 556427-5575, enligt inkommen anmälan. Med 

stöd av 9 kap 11 § och 8 kap 12 § alkohollagen. 

3. Med stöd av 8 kap 2 § Alkohollagen beviljas Café Kroken JM AB, 

organisationsnummer 559036-8584 tillfälligt tillstånd att servera starköl, 

vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i 

restaurangens matsal, Restaurang Kroken, Nälden. 

Med stöd av 8 kap 14 § alkohollagen, om avgränsat område, medges 

servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholhaltiga 

drycker alkohol på Restaurang Krokens matsal, Nälden den 2 oktober 

2020. 

Med stöd av 8 kap 19 § alkohollagen, om serveringstider, medges 

serverings av alkoholdrycker mellan klockan 11:00-01:00. 

4. Med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen beviljas TP Gross och Import AB 

(Handlarn i Dvärsätt), organisationsnummer 556698-6526, tillfälligt 

tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 

alkoholdrycker till allmänheten under tio tillfällen, hösten 2020. 
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Med stöd av 8 kap 14 § alkohollagen medges servering på avgränsade 

ytor i restaurangdelen, Handlar i Dvärsätt mellan klockan 15:00-21:00 på 

fredagarna: den 25 september och den 2, 9, 16, 23, 30 oktober, samt en 6, 

13 november, vidare följande lördagar mellan 12:00-21:00: den 31 

oktober, den 7 och 13 november. 

Med stöd av 8 kap 19 § 3 stycket alkohollagen meddelas som villkor att 

uteserveringen ska vara utrymd senast 30 minuter efter avslutad 

serveringstidens utgång. 

Sekretessärenden 

1. Delegationsrapport Bistånd, 1-30 september 2020. 

2. Delegationsrapport Individ- och familjeomsorgen, 1-30 september 2020. 

____ 
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Sn § 150 Dnr 2020-000010  

Meddelanden 2020 

Socialnämnden tar del av följande meddelanden: 

1. Kommunala pensionärsrådet den 14 september 2020, §§ 8-12 

2. Kommunala tillgänglighetsrådet den 14 september 2020, §§ 7-11 

3. Kommunfullmäktige den 1 oktober 2020 § 62: Rambudget 2021, 

plan 2022-2023 

4. Rapport efter utförd kvalitetsmätning av måltidsordning och 

nattfasta. Särskilt boende. September och Oktober 2020. 

____ 

 


