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Sn § 49 Dnr 2021-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2021 

Socialnämndens beslut 
1.  Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande tillägg: 

• Ärende 12 läggs till: Prioriteringar av förslag till insatser kopplat till 
äldres hälsa. 
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Sn § 50 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. 

• Nyckeltal 

• Kompetensförsörjningsplan 

• Redogör för hennes prioriteringar avseende äldres hälsa 
____ 
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef, Christian Kamrup, ekonom och Ulrika 
Persson, verksamhetschef Stöd och Service 

• 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 verksamhet. 

____ 
Matz Norrman, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg och Susanne 
Fastesson Carlsson, enhetschef Individ- och familjeomsorg 

• Insatsmallen Öppna enheten 
____ 
Carina Berggren, kvalitetscontroller 

• Kolada, KKIK och Öppna jämförelser 

• Krokoms kommun är samiskt förvaltningsområde. 
____ 
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Sn § 51 Dnr 2021-000030  

Uppföljning av placeringskostnader 2021 

Kort sammanfattning 
Alla placeringskostnader inom Individ- och familjeomsorgen och 
Ensamkommande för mars månad redovisas vid sammanträdet.  

Socialnämndens beslut 
1. Att ta 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..  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  
Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2021 

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 § 52 Dnr 2021-000006  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Socialnämndens beslut 
1. Att godkänna 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, 1-31 mars 2021. 
Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och 
Integration, 1-31 mars 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 § 53 Dnr 2021-000007  

Uppföljning av personalkostnader 2021 

Socialnämndens beslut 
1. Att Socialnämnden tar del av personalkostnaderna inom verksamheten 

Stöd och Service.  

 

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.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  
Powerpoint Personalkostnader Stöd och Service   

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden tar del 
av personalkostnaderna inom verksamheten Stöd och Service. 
Efter fråga på förslaget så finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det. 
____ 
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Sn § 54 Dnr 2021-000049  

Ekonomisk uppföljning 2021 

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

månader 2021.  
2. Socialnämnden ger ordförande i uppdrag att vid kommande 

kommunfullmäktige informera om att socialnämnden i delårsbokslutet 
avser söka tilläggsanslag för ej budgeterade coronarelaterade 
merkostnader under 2021.         

 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningens verksamhetschefer och socialchef redovisar den ekonomiska 
uppföljningen efter tre månader 2021.   
Stab   + 4 411 tkr 
Individ- och familjeomsorgen + 1 290 tkr 
Stöd och service  - 4 222 tkr 
Särskilt boende  - 7 045 tkr 
Hemtjänst   + 1 712 tkr 
Hälsa och sjukvård  - 1 262 tkr 
Bemanningspoolen  + 154 tkr 
Bistånd   + 449 tkr 
Arbetsmarknadsenheten   + 645 tkr 
Ensamkommande  - 16 tkr 
Integration   - 52 tkr    

Underlag för beslut 
Ekonomisk uppföljning efter tre månader 2021. 

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden tar del av den ekonomiska 
uppföljningen efter tre månader 2021. 
Andreas Karlsson, C, föreslår även att socialnämnden ger ordförande i 
uppdrag att vid kommande kommunfullmäktige informera om att 
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socialnämnden i delårsbokslutet avser söka tilläggsanslag för ej budgeterade 
coronarelaterade merkostnader under 2021. 
Socialdemokraterna yrkar bifall till förslagen. 

Beslutsgång 
Det finns två förslag som föreslår att socialnämnden tar del av den 
ekonomiska uppföljningen efter tre månader 2021 och att socialnämnden ger 
ordförande i uppdrag att vid kommande kommunfullmäktige informera om 
att socialnämnden i delårsbokslutet avser söka tilläggsanslag för ej 
budgeterade coronarelaterade merkostnader under 2021. 
Efter fråga på förslagen finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  
____ 

Kopia till 
Socialchef 
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Sn § 55 Dnr 2021-000061  

Rambudget 2022 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden tar del av rambudget 2022, plan 2023-2024 samt 

äskningar enligt bilagor.    

 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden tar del av rambudget 2022, plan 2023-2024 samt äskningar 
enligt bilagor.      

Underlag för beslut 
Bilaga 1. Sammanställning äskningar 2022-2024 
Budget 2021-2030 
BKBu SN ver 1 
Protokoll SOSAM 12 april 
210412 - Budgetkonferens - uppdaterad 

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår att Socialnämnden tar del av rambudget 2022, 
plan 2023-2024 samt äskningar enligt bilagor. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att socialnämnden tar del av rambudget 
2022, plan 2023-2024 samt äskningar enligt bilagor. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  
____ 

Kopia till 
Ekonomiavdelning 
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Sn § 56 Dnr 2021-000009  

Socialnämndens uppdragslista 2021 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att godkänna uppdragslistan.   

 

Underlag för beslut 
Socialnämndens uppdragslista daterad 2021-03-17 
____ 
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Sn § 57 Dnr 2021-000005  

Övriga frågor 2021 
Inga övriga frågor. 
____ 
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Sn § 58 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. 
Socialnämnden delges följande delegationsbeslut: 

1. Anmälan om ändrade ägarförhållande/nya bolagsmän, Trångsvikens 
Bygdegårdsförening 

Sekretessärenden 
1. Delegationsrapport Bistånd, 1 – 31 mars 2021. 
2. Delegationsrapport Individ- och familjeomsorgen, 1-31 mars 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. 
____ 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(15) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 59 Dnr 2021-000004  

Meddelanden 2021 
Socialnämnden tar del av följande offentliga meddelanden: 

1. Ks § 75 – Beslut-2020000342 
2. Riktlinjer för medborgardialog, 210315, testperiod 15 april 
3. Sammanst. Nattfastemätning 210330 

____ 
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Sn § 60 Dnr 2021-000069  

Prioriteringar av förslag till insatser kopplat till äldres 
hälsa 

Socialnämndens beslut 
1. Att ge Socialchef Anna Berkestedt Jonsson i uppdrag att ta fram ett 

förslag till beslut avseende prioriteringar av förslag till insatser kopplat 
till äldres hälsa till kommande Kommunstyrelse. Förslaget ska skickas till 
Andreas Karlsson, C, Frida Skoog, M, och Gunnel Persson Westin, S, för 
möjlighet att ta del av och ställa sig bakom innehållet innan det skickas 
till Kommunstyrelsen.    

 

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden ger Socialchef Anna 
Berkestedt Jonsson i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut avseende 
prioriteringar av förslag till insatser kopplat till äldres hälsa till kommande 
Kommunstyrelse. Förslaget ska skickas till Andreas Karlsson, C, Frida 
Skoog, M, och Gunnel Persson Westin, S, för möjlighet att ta del av och 
ställa sig bakom innehållet innan det skickas till Kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att socialnämnden ger Socialchef Anna 
Berkestedt Jonsson i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut avseende 
prioriteringar av förslag till insatser kopplat till äldres hälsa till kommande 
Kommunstyrelse. Förslaget ska skickas till Andreas Karlsson, C, Frida 
Skoog, M, och Gunnel Persson Westin, S, för möjlighet att ta del av och 
ställa sig bakom innehållet innan det skickas till Kommunstyrelsen. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  
____ 
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