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Sn § 104 Dnr 2019-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2019 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden godkänner föredragningslistan.    

_____________________________________________________________ 
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Sn § 105 Dnr 2019-000002  

Informationer 2019 

Andreas Karlsson, C, ordförande berättar att Kommunala pensionärsrådet 

(KPR) har genomfört rådets första öppna beredningsmöte på Solbacka i 

Föllinge den 26 augusti.  

Trångsviken bygg har erhållit upphandlingen och ska bygga det nya LSS-

boendet på Ljungarvägen i Nälden. Inflyttning är planerad juli 2020. 

_____ 

Ulrika Persson, verksamhetschef Hemtjänst 

 Från uppdragslistan: Uppföljning av larmstatistik, trygghetslarm och 

avvikelser SoL och HSL under natten samt redovisning av inkomna 

klagomål kopplat till beslutet om förändrad nattorganisation inom 

Hemtjänsten.  

_____ 

Lena Lind och Marie Öhnstedt, Bistånd, och Martina Wesmander, 

enhetschef Bistånd 

 Från uppdragslistan: Information om kommunens anhörigstöd.   

_____ 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

 Läget avseende platser på kommunens särskilda boenden Hällebo, 

Solbacka och Blomstergården     

Totalt antal beslutade/budgeterade platser på särskilt boende 

Boende Antal 

säboplatser 

Antal 

kortidsplatser 

Antal 

trygghetsplatser 

Hällebo 46 3 0 

Solbacka 36 5 0 

Blomstergården/Orion 79 3 2 

Summa 156 11 2 
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Sn § 105 (forts) Dnr 2019-000002  

 

 
Överbeläggningar/ 

förändringar 

Antal säboplatser Antal korttidsplatser Antal 

trygghetsplatser 

Orions ”stuga” 1+   

Hällebo 1+ -1  

Solbacka 1+   

Totalsumma  159 10 2 

 

Nuläge behov särskilt boende och korttids 2019-08-27 

Särskilt boende Antal 

Totalt antal personer i kö med beviljad säboplats 9 

Antal Personer med beviljad säboplats liggande på korttids 3 

Antal personer med beviljad säboplats i ordinärt boende 6 

Antal personer i kö från annan verksamhet i kommunen 0 

Antal personer i kö från annan kommun 2 

Korttidsplats och växelvård Antal 

Personer i kö till korttidsplats från sjukhus 1 

Personer i kö till korttidsplats från hemmet 1 

Personer i kö till växelvård 1 

Personer i byteskö 4 

Det finns två tillgängliga säboplatser och ingen tillgänglig korttidsplats. 

____ 
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Sn § 106 Dnr 2018-000151  

Internkontrollplan 2019 

Kort sammanfattning 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska enligt 

socialnämndens rutin följas upp i samband med delårsrapporten.   

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan halvår 2019.           

Beskrivning av ärendet 

Enligt socialnämndens rutin 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. 

Uppföljningen av den interna kontrollen ska även rapporteras till 

kommunstyrelsen en gång per år i samband med årsbokslutet.      

Socialnämndens internkontrollplan 2019 består av 16 stycken 

kontrollmoment.  

Sju av de 16 kontrollmomenten bedöms som ”ingen avvikelse”, sju bedöms 

som ”mindre avvikelse” och två kontrollmoment bedöms som ”större 

avvikelse”.   

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 22 augusti 2019 

Uppföljning av internkontrollplan – socialnämnden halvår 2019 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner uppföljning av internkontrollplan halvår 2019. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Sociala ledningsgruppen 
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Sn § 107 Dnr 2019-000023  

Sjukskrivning, sjuktal och personalfrågor 

Kort sammanfattning 

Kommunen som arbetsgivare visas i den personalekonomiska redovisningen 

för januari-juni 2019.    

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tar del av personalekonomisk redovisning för januari-

juni 2019.   

Beskrivning av ärendet 

Den personalekonomiska redovisningen visar antal månadsavlönade per 

förvaltning, andel tillsvidareanställda per åldersintervall, tillsvidareanställda 

per område, hållbart medarbetarengagemang i socialförvaltningen och 

sjukfrånvaro inom olika förvaltningar, verksamheter och åldersgrupper. 

Socialnämnden tar del av den personalekonomiska redovisningen en gång 

per kvartal.  

Underlag för beslut 

Personalekonomisk redovisning januari-juni 2019. 

Beslutsgång  

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden tar del 

av den personalekonomiska redovisningen för januari-juni 2019. Efter fråga 

på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller det.  

_____ 

Kopia till 

HR-avdelningen 
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Sn § 108 Dnr 2019-000097  

Delårsrapport 2019 

Kort sammanfattning 

Socialnämndens verksamheter presenteras i bifogad delårsrapport för 2019.  

Det ekonomiska resultatet har försämrats successivt under året och 

prognosen efter juni visar ett underskott för helår på 25 miljoner kronor.  

I april gav Socialnämnden förvaltningschefen i uppdrag att omedelbart vidta 

åtgärder för att komma tillrätta med underskott mot budget samt att 

återredovisa åtgärderna vid kommande möte med nämnden. Vid 

sammanträdet i maj beslutade socialnämnden att intensifiera arbetet och 

förvaltningschefen fick då i uppdrag att tillsammans med 

socialförvaltningens verksamheter ta fram konkreta, förankrade, tidsatta och 

prissatta åtgärdsplaner och redovisa dessa för socialnämndens arbetsutskott 

den 20 augusti 2019. En första avrapportering till socialnämndens 

arbetsutskott har genomförts och arbetet fortsätter vid nästkommande 

sammanträde med arbetsutskottet.      

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner delårsrapport för socialnämndens 

verksamheter 2019. 

2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att till socialnämndens 

nästkommande möte presentera realiserbara sparförslag.  

3. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta för att 

kommande delårsbokslut blir läsvänligt och inte överstiger 20 sidor.   

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Marie Svensson, V, reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Delårsrapporten innehåller en kvalitets- och ekonomiskuppföljning samt en 

verksamhetsberättelse där första halvåret i korthet redovisas.  
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Sn § 108 (forts) 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 22 augusti 2019 

Delårsrapport 2019 – Socialnämnden 

Socialnämndens arbetsutskott 20 augusti, § 10 

 

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, föreslår i tillägg att förvaltningschefen får i uppdrag att 

till socialnämndens nästkommande möte presentera realiserbara sparförslag 

som syftar till att nå en prognos med ett nollresultat samt att 

förvaltningschefen får i uppdrag att arbeta för att kommande delårsbokslut 

blir läsvänligt och inte överstiger 20 sidor. 

Marie Svensson, V, föreslår i tilläggsyrkande att tilläggsförslaget ändras till 

att socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att till socialnämndens 

nästkommande möte presentera realiserbara sparförslag.   

Marie Svensson, V, föreslår att förvaltningschefen ska få i uppdrag att 

beräkna tilläggsanslag för att en prognos med nollresultat ska bli möjligt.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner delårsrapport för socialnämndens verksamheter 2019. 

Till det har kommit förslag med tillägg om att förvaltningschefen får i 

uppdrag att till socialnämndens nästkommande möte presentera realiserbara 

sparförslag som syftar till att nå en prognos med ett nollresultat samt att 

förvaltningschefen får i uppdrag att arbeta för att kommande delårsbokslut 

och blir läsvänligt och inte överstiger 20 sidor. 

Till tilläggsförslaget har tillkommit ett tilläggsyrkande om att 

tilläggsförslaget ändras till att socialnämnden ger förvaltningschefen i 

uppdrag att till socialnämndens nästkommande möte presentera realiserbara 

sparförslag. 

Till tilläggsförslaget och tilläggsyrkandet har tillkommit ytterligare ett 

förslag om att förvaltningschefen ska få i uppdrag att beräkna tilläggsanslag 

för att en prognos med nollresultat ska bli möjligt.  

Mötet ajourneras klockan 16.35–16.38. 

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget, det första 

tilläggsförslaget och tilläggsyrkandet tillsammans. Efter fråga på dessa 

finner ordförande att socialnämnden bifaller dessa.  
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Sn § 108 (forts) 

 

Efter fråga på det andra tilläggsförslaget finner ordförande att socialnämnden 

avslår detta.  

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef 

Sociala ledningsgruppen 
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Sn § 109 Dnr 2019-000031  

Uppföljning - Socialförvaltningen - 
Verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden tar del av Stabens aktiviteter.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

I februari 2019 beslutade socialnämnden att respektive verksamhets 

pågående och planerade aktiviteter följs upp månadsvis enligt bestämd 

ordning. 

Vid dagens sammanträde tar socialnämnden del av Stabens pågående och 

planerade aktiviteter som syftar till att utveckla verksamheten och göra den 

mer kostnadseffektiv.  

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning – Anna Berkestedt Jonsson 

_____ 
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Sn § 110 Dnr 2019-000107  

Tillskapande av Barnahus i Jämtlands län 

Kort sammanfattning 

Barnahus är en verksamhet där flera olika myndigheter samverkar, Polis-

myndigheten, Region Jämtland Härjedalen, Åklagarmyndigheten samt alla 

kommuner i Jämtlands län. 

Barnahus målgrupp utgörs av barn/unga som bor i medverkande kommuner i 

Jämtlands län och som misstänks vara utsatta för allvarliga brott. Syftet med 

samverkan i Barnahus är att förebygga att barn intervjuas av flera olika 

befattningshavare, från flera olika myndigheter, på flera olika ställen. Istället 

erbjuder samverkande myndigheter en trygg och barnvänlig miljö där 

professionella intervjuer genomförs och där traumatiserade barn samt deras 

föräldrar initialt erbjuds råd, stöd och behandling efter det att övergrepp 

avslöjats.     

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner att huvudman för Barnahus blir Östersunds 

kommun.  

2. Socialnämnden godkänner att verksamheternas totala kostnad på 1 

817 000 kr finansieras 570 500 kr av kommunerna gemensamt och 570 

500 kr av Region Jämtland Härjedalen. Beslutet förutsätter att 

polisområde Jämtland finansierar ca 676 000 kr. Utifrån gällande 

fördelningsnyckel mellan de åtta kommunerna i Jämtland-Härjedalen 

innebär detta att för till exempel 2019 skulle Krokoms kommuna 

finansiera med 11,43 % (65 208 kr) av kommunernas totala finansiering 

på 570 500 kr.  

3. Socialnämnden godkänner att del av medel som 2019 utbetalas på 

länsnivå inom statlig satsning psykisk hälsa i syfte att stärka samverkan 

mellan huvudmännen används vid uppstart av Barnahus.   

Beskrivning av ärendet 

På Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) 2019-06-28 beslutades att 

Barnahus skulle komma att organisatoriskt tillhöra Östersunds kommun – 

Social- och arbetsmarknadsnämnden. Av totalt två samordnartjänster  



  

 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-03 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sn § 110 (forts) Dnr 2019-000107  

 

finansieras en av Polismyndigheten och den andra tjänsten av Region 

Jämtland Härjedalen 50 %, respektive länets kommuner 50 % (i enlighet 

med kommunernas fördelningsnyckel).  

Målet med Barnahus är att erbjuda barn en rättssäker, snabb och samordnad 

process, verka för en ökad kvalitet i respektive myndighets handläggning 

samt att barn inte ska behöva upprepa sin berättelse för olika 

myndighetsrepresentanter.  

Målgruppen för Barnahus i Jämtlands län utgörs av barn under 18 år som 

misstänks vara utsatta för misshandel och andra våldsbrott enligt 3 kap. 

brottsbalken (brott mot liv och hälsa), olaga frihetsberövande, grov 

fridskränkning, människohandel, olaga tvång, olaga hot, ofredanden och 

andra brott enligt 4 kap. brottsbalken (brott mot frihet och frid), våldtäkt, 

sexuella övergrepp, sexuellt tvång, våldtäkt, köp av sexuell handling och 

övriga brott enligt 6 kap. brottsbalken (sexualbrott), kvinnlig könsstympning 

enligt lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.  

Samordning av de olika verksamheternas åtgärder är nödvändig för att de 

parallella utredningarna inte ska hindra eller försvåra för varandra. 

Samordnarnas huvudsakliga uppdrag är att ha det övergripande ansvaret för 

den löpande verksamheten, ansvara för att sammankalla till och leda 

samrådsmöten, i samarbete med socialsekreterare från länets kommuner och 

Region Jämtland Härjedalen hålla krissamtal och ansvara för dokumentation 

samt statistiksammanställning på Barnahuset.  

   

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 21 augusti 2019 

Beslutsgång 

Det finns tre förslag, grundförslagen, som föreslår att socialnämnden 

godkänner att huvudman för Barnahus blir Östersunds kommun, att 

socialnämnden godkänner att verksamheternas totala kostnad på 1 817 000 

kr finansieras 570 500 kr av kommunerna gemensamt och 570 500 kr av 

Region Jämtland Härjedalen. Beslutet förutsätter att polisområde Jämtland 

finansierar ca 676 000 kr. Utifrån gällande fördelningsnyckel mellan de åtta 

kommunerna i Jämtland-Härjedalen innebär detta att för till exempel 2019  
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Sn § 110 (forts)  Dnr 2019-000107  

 

skulle Krokoms kommuna finansiera med 11,43 % (65 208 kr) av 

kommunernas totala finansiering på 570 500 kr, samt att socialnämnden 

godkänner att del av medel som 2019 utbetalas på länsnivå inom statlig 

satsning psykisk hälsa i syfte att stärka samverkan mellan huvudmännen 

används vid uppstart av Barnahus. Efter fråga på de tre grundförslagen var 

och ett finner ordförande att socialnämnden bifaller samtliga tre 

grundförslag.  

_____ 

Kopia till 

FoU Jämt 

Individ och familjeomsorgen, IFO 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Folkhälsosamordnare 
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Sn § 111 Dnr 2019-000108  

Samverkansmedel Ungdomsmottagning med Region 
Jämtland Härjedalen som huvudman. Godkännande för 
fortsatt gemensam sökning av statsbidraget för 2019 

Kort sammanfattning 

Under perioden 2016-2018 har det funnits särskilda samverkansmedel för 

Ungdomsmottagningen (UM) i länet. Dessa medel har ingått i satsningen 

”Uppdrag psykisk hälsa”.  

Då tidigare avtal för 2016-2018 har löpt ut behövs ett godkännande från alla 

länets kommuner om en fortsatt gemensam sökning av statsbidraget för 

2019.    

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner en fortsatt gemensam sökning av 

statsbidraget för 2019.   

Beskrivning av ärendet 

Under perioden 2016-2018 har det funnits särskilda samverkansmedel för 

Ungdomsmottagningen (UM) i länet. Dessa medel har ingått i satsningen 

”Uppdrag psykisk hälsa”. Den nya och fortsatta satsningen kring psykisk 

hälsa för 2019 innehåller en fortsatt satsning på Ungdomsmottagningarna, 

där beloppet för 2019 är 1 655 532 kr. För att Region Jämtland Härjedalen 

som huvudman för UM ska kunna söka hem medlen krävs att alla 

kommunerna ger sitt klartecken till en fortsatt gemensam sökning av 

statsbidraget för 2019.    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 21 augusti 2019 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner en fortsatt gemensam sökning av statsbidraget för 2019. Efter 

fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller detta.  

_____ 
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Sn § 111 Dnr 2019-000108  

 

Kopia till 

Region Jämtland Härjedalen 

Individ och familjeomsorgen, IFO 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Folkhälsosamordnare 
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Sn § 112 Dnr 2019-000109  

Program för äldres hälsa i Krokoms kommun - Utifrån 
Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 

Kort sammanfattning 

Strategi för äldres hälsa antogs av Kommunfullmäktige den 27 februari 

2019.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden utser presidiet till arbetsgrupp för att i samverkan med 

socialförvaltningens tjänstemän utarbeta ett program för äldres hälsa.  

2. Programmet skall vara färdigt i december 2019.  

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Marie Svensson, V: reserverar sig till förmån för eget förslag, att 

styrgruppen för arbetet med att utarbeta ett program för äldres hälsa ska vara 

socialnämndens arbetsutskott istället för enbart presidiet. Presidiet är en 

väldigt snäv grupp med endast tre politiker och ur ett demokratiskt 

perspektiv blir det inte möjligt för samtliga partier att påverka på lika villkor. 

Arbetsutskottet och socialnämnden måste få tät återkoppling gällande 

gruppens arbete.  

Beskrivning av ärendet 

Strategi för äldres hälsa antogs av Kommunfullmäktige den 27 februari 

2019. Strategin gäller under perioden 2019-2030. Utifrån strategin fastställer 

berörda nämnder och kommunstyrelsen under varje mandatperiod program 

för äldres hälsa. Programmen ses över årligen och revideras vid behov.  

Underlag för beslut 

Arbetsmaterial – förslag till strategi för äldres hälsa 

Kommunfullmäktige den 27 februari 2019 
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Sn § 112 (forts) Dnr 2019-000109  

 

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden utser presidiet till 

arbetsgrupp för att i samarbete med förvaltningens tjänstemän utarbeta ett 

program för äldres hälsa. Programmet skall vara färdigt i december 2019.   

Marie Svensson, V, föreslår i ändringsyrkande att arbetsgruppen ska bestå av 

socialnämndens arbetsutskott då presidiet blir en för snäv arbetsgrupp.  

Beslutsgång 

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

presidiet till arbetsgrupp för att i samarbete med förvaltningens tjänstemän 

utarbeta ett program för äldres hälsa. Programmet skall vara färdigt i 

december 2019. Till det har kommit ett ändringsyrkande om att 

arbetsgruppen ska bestå av socialnämndens arbetsutskott då presidiet blir en 

för snäv arbetsgrupp.  

Efter fråga på grundförslaget mot tilläggsyrkandet finner ordförande bifall 

för grundförslaget och avslag till ändringsyrkandet.  

_____ 

Kopia till 

Presidiet 
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Sn § 113 Dnr 2019-000081  

Motion - Planering för en bättre ekonomi för de äldre i 
kommunen 

Kort sammanfattning 

En motion från Jämtlands Väl förslår i fyra punkter översyner av olika 

kommunala avgifter i akt och mening att försöka mildra avgifternas samlade 

belastning på den privata ekonomin för äldre kommunmedborgare. Med 

hänvisning till kommunens ekonomiska situation bedöms efterfrågade 

åtgärder inte kunna prioriteras.    

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen i sin 

helhet.   

_____________________________________________________________ 

Protokollsanteckning 

Marie Svensson, V: Motionären lyfter ett viktigt problemområde som är 

större än de äldres ekonomi i kommunen. Det skulle behöva göras en 

översyn av avgiftsproblematiken i både kommunen och regionen för att få en 

helhetsbild av hur avgifter slår mot befolkningen.  

Beskrivning av ärendet 

Jämtlands Väl Krokom yrkar i en motion att:   

1. Kommunen ser över vilka avgifter som specifikt rör äldre i kommunen 

och presenterar dem i varje nämnd.  

2. Nämnderna lämnar förslag på om och hur avgifterna kan sänkas eller tas 

bort för gruppen äldre.  

3. Nämnderna lämnar förslag på lösningar eller förslag på vart de minskade 

intäkterna istället kan läggas.  

4. Kommunfullmäktige fattar beslut om förslagen från nämnderna kan 

genomföras.  

Att det blir allt fler pensionärer med ansträngd privatekonomi är ett 

förhållande som gäller i hela landet. På systemnivå är det ett nationellt  
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Sn § 113 (forts)   Dnr 2019-000081  

bekymmer som kräver nationella lösningar. Vissa nationella beslut är nyligt 

tagna. Högstanivån för den hyra som berättigar till bostadsbidrag har höjts 

från 5 600 kronor till 7 000 kronor/månaden och en viss justering av den så 

kallade pensionärsskatten är också beslutad. 

Det kan av olika skäl vara motiverat för en kommun att ha en samlad bild av 

hur kommunens och andra huvudmäns avgifter/taxor belastar olika 

inkomstgrupper, åldersgrupper, medborgare med funktionsvariation och 

olika hushållstyper. Det kan till exempel handla om hur man planerar 

insatser för att främja hälsa, hur man jobbar med sociala aktiviteter och hur 

dessa görs tillgängliga för dem med de största behoven. Det är känt att svag 

privatekonomi också för med sig ökad risk för ohälsa såväl fysiskt som 

psykiskt.  

Socialnämnden är den enda kommunala nämnd som har avgifter/taxor som i 

stor omfattning rör personer 65 år och äldre även om inte heller dessa är 

specifikt åldersrelaterade. Inom äldrevård finns en nationellt beslutad 

maxtaxa, ett garanterat förbehållsbelopp och avgiften för omsorgsinsatser är 

inkomstrelaterad.  

Övriga nämnders avgifter till exempel för renhållning, vatten och avlopp 

regleras per fastighet och/eller utifrån mängd som används. 

Sammantaget betyder det att motionärens attsatser bara är aktuella inom 

socialnämndens ansvarområde. 

Den ekonomiska situationen i Krokoms kommun är ansträngd. Under tiden 

fram till 2030 så ökar antalet äldre med omsorgsbehov. Gruppen 80 år och 

äldre ökar under perioden från dagens dryga 700 till drygt 1130. Även 

antalet barn ökar och därmed ökar också behovet av skola och förskola. De 

effektiviseringar som går att göra i kommunens olika verksamheter kommer 

att behövas för att möta redan kända kostnadsökningar. En sänkning av 

nuvarande avgifter inom socialnämndens verksamheter bedöms utifrån detta 

inte vara en rimlig prioritering. Vår bedömning är att en verklig förändring 

av de sämst ställda pensionärernas ekonomiska situation huvudsakligen 

endast kan åstadkommas genom åtgärder på nationell nivå.   

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 13 juni 2019 

Motion angående planering för en bättre ekonomi för de äldre i kommunen 

Beslutsgång 

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

att kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet. Efter fråga på 

grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller det. 
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_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Sn § 114 Dnr 2019-000003  

Socialnämndens uppdragslista 2019 

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 stryks: 

 Redovisa vilka förbättringsförslag som Socialförvaltningen behöver från 

respektive stödfunktion, kopplat till ekonomisk uppföljning 

 Uppföljning av larmstatistik, trygghetslarm och redovisning av 

avvikelser SoL och HSL under natten samt redovisning av inkomna 

klagomål kopplat till beslutet om förändrad nattorganisation inom 

hemtjänsten 

 Information om anhörigstöd 

Följande uppdrag flyttas: 

 I november 2019 redovisa utvärderingen av nattorganisationen till 

socialnämnden och kommunala pensionärsrådet. Flyttas till februari 2020 

Följande uppdrag tillkommer:  

 Nämndsekreterare författar lista med begreppsförklaringar och vanligt 

förekommande paragrafer.  

_____   
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Sn § 115 Dnr 2019-000051  

Barnkonventionen 2019 

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en kortlek kopplat till 

barnkonventionen med diskussionsfrågor till varje artikel.  

Vi dagens sammanträde diskuterar socialnämnden vad det kommer att 

innebära för socialnämndens beslutsfattande och arbetssätt att 

barnkonventionen blir lag från och med den 1 januari 2020.  

_____     

 



  

 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-03 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sn § 116 Dnr 2019-000004  

Delegationsbeslut 2019 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknas nedan.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande 

och tjänstemän som framgår av delegationsförteckning. Besluten redovisas 

till socialnämnden.  

Socialnämnden delges följande delegationsbeslut:  

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

servering av alkoholdrycker den 7 augusti 2019  

Delegat: Socialnämndens ordförande   

Sekretessärenden 

1. Delegationsrapport Bistånd, 1-31 juli 2019 

2. Delegationsrapport Individ- och familjeomsorgen 1-31 juli 2019  

3. Socialnämndens arbetsutskott den 10 juli 2019, §§ 19-20 

______ 
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Sn § 117 Dnr 2019-000005  

Meddelanden 2019 

Socialnämnden tar del av följande meddelande: 

1. Ordförandebeslut. Riksdagspartiernas utbildningsdagar ”kommundagar”. 

17 juni 2019 

2. Kommunstyrelsen den 4 juni 2019, § 115 – Igångsättningstillstånd 

avseende nätverksinfrasturktur på Solbacka för att möjliggöra det nya 

larmsystemet Tuncore REST 

3. Kommunfullmäktige den 12 juni 2019, § 43. Rambudget 2020, plan 

2021-2022 

4. Kommunfullmäktige den 12 juni 2019, § 44. Ansökningsavgift för 

serverings- och tobakstillstånd samt tillsynsavgift för försäljning av tobak, 

folköl och receptfria läkemedel 

5. Kommunfullmäktige den 12 juni 2019, § 49. Särskilt boende 

6. BRIS – Tack för att du bidrar till varje barns rätt att må bra! 

_____ 

 


