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Sn § 74 Dnr 2021-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2021 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande tillägg: 

• Utando – hur är nuläget? 

_____________________________________________________________ 
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Sn § 75 Dnr 2021-000002  

Informationer 2021 
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef: 

• Informerar om läget avseende Covid-19 

• Informerar om läget avseende platser på kommunens särskilda 
boenden 

• Agenda 2030 

• Statsbidrag 

• Uppföljning om läget avseende arbetet med utveckling av 
välfärdsteknik inom äldreomsorgen 

• Informerar om sommarbemanning 2021 
____ 
 
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef och Helena Hedlund, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska 

• Informerar om God och nära vård 

____  
 
Zara Helmersson, handläggare  

• Informerar om en dag på jobbet på bistånd  
____ 
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Sn § 76 Dnr 2021-000030  

Uppföljning av placeringskostnader 2021 

Kort sammanfattning 
Alla placeringskostnader inom Individ- och familjeomsorgen och 
Ensamkommande för maj 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 § 77 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 
Tjänsteutlåtande  
Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 maj 2021 
Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och 
Integration, 1-31 maj 2021 

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 § 78 Dnr 2021-000094  

God och nära vård 2021 

Socialnämndens beslut 
1. Att socialnämnden antar mål för god och nära vård:  

• Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner tar gemensamt 
ansvar utifrån sitt ansvarsområde för vårdnivån primärvård i länet.  

• Regionens specialiserade vårds samarbete med länets primärvård ska 
utvecklas med god vård och nära vård för länets medborgare i fokus 
– personcentrering.  

• Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete är också ett 
gemensamt ansvar mellan huvudmännen.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) beslutade den 6 november 2020 
om mål och inriktning för arbetet med God och nära vård. Beslutet rättades 
den 26 februari 2021 med att SVOM rekommenderar kommunerna att ta ett 
antal beslut, se tjänsteutlåtande för mer information.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 10 juni 2021 

SVOM, 2021-02-26, §9 
 
Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår i ändringsförslag att följande text tas bort ur 
grundförslaget:  
 
Stå bakom det som krävs:  

• Gemensam plan för hälso- och sjukvård på den gemensamma 
vårdnivån primärvård i länet ska tas fram – rimlig tidplan klart 2022-
01-01. 

• Innebär gemensamt arbete under 2021. 

• Glesbygdsmedicinska projektet i Ragunda och Bräcke kan ge 
inspiration och vara piloter för nya arbetssätt och fördjupad 
samverkan.  

• Politisk förankring mycket viktigt.  
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Stå bakom hur vi tar oss dit:  
- En arbetsgrupp utses snarast med följande uppdrag konkretisering 

av hur en ”gemensam plan” ska processas fram under 2021.  

• analysera om det är rimligt att ”gemensam plan” ersätter nuvarande 
hemsjukvårdsavtal och habiliteringsutredningens resultat.  

• konkretisering kring hur politisk förankring kan ske under 2021.  

• vilka frågor finns att särskilt beakta/processa under arbetet.  

• finns möjlighet att finansiera något av dessa åtgärder med nationellt 
riktade statsbidrag med rubriken god och nära vård? 

• reflektera kring hur Gemensam hälso- och sjukvårdspolitik 2014-
2025 förhåller sig till detta. 

• reflektera kring hur Folkhälsopolicy förhåller sig till detta.  
 
Hemsjukvårdsavtalet förlängs ett år till och med 2021-12-31. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar bifall på Andreas Karlssons, C, 
ändringsförslag.  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden beslutar 
följande:  
 
Anta mål för god och nära vård:  

• Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner tar gemensamt 
ansvar utifrån sitt ansvarsområde för vårdnivån primärvård i länet.  

• Regionens specialiserade vårds samarbete med länets primärvård ska 
utvecklas med god vård och nära vård för länets medborgare i fokus 
– personcentrering. 

• Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete är också ett 
gemensamt ansvar mellan huvudmännen.  

Stå bakom det som krävs:  

• Gemensam plan för hälso- och sjukvård på den gemensamma 
vårdnivån primärvård i länet ska tas fram – rimlig tidplan klart 2022-
01-01.  

• Innebär gemensamt arbete under 2021.  
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• Glesbygdsmedicinska projektet i Ragunda och Bräcke kan ge 
inspiration och vara piloter för nya arbetssätt och fördjupad 
samverkan.  

• Politisk förankring mycket viktigt.  

Stå bakom hur vi tar oss dit:  
- En arbetsgrupp utses snarast med följande uppdrag konkretisering 

av hur en ”gemensam plan” ska processas fram under 2021. 

• analysera om det är rimligt att ”gemensam plan” ersätter nuvarande 
hemsjukvårdsavtal och habiliteringsutredningens resultat. 

• konkretisering kring hur politisk förankring kan ske under 2021. 

• vilka frågor finns att särskilt beakta/processa under arbetet. 

• finns möjlighet att finansiera något av dessa åtgärder med nationellt 
riktade statsbidrag med rubriken god och nära vård? 

• reflektera kring hur Gemensam hälso- och sjukvårdspolitik 2014-
2025 förhåller sig till detta. 

• reflektera kring hur Folkhälsopolicy förhåller sig till detta.  

Hemsjukvårdsavtalet förlängs ett år till och med 2021-12-31. 
Till det har kommit ett ändringsförslag. 
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 
ändringsförslaget. 
Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 
godkänner det.  
____ 

Kopia till 
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 
Marie Hermansson, verksamhetschef Bistånd, hälsa och sjukvård 
Helena Ivansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Sn § 79 Dnr 2021-000077  

Patientsäkerhetsberättelsen 2020-2022 

Socialnämndens beslut 
1. Att Socialnämnden tar del av patientsäkerhetsberättelsen.     

 

Beskrivning av ärendet 
En gång per år skrivs patientsäkerhetsberättelse för Krokoms kommun. 
Verksamhetschef bistånd, hälsa och sjukvård och medicinskt ansvarig 
sjuksköterska informerar Socialnämnden om dess innehåll vid 
sammanträdet. 

Underlag för beslut 
Patientsäkerhetsberättelse 

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår att Socialnämnden tar del av 
patientsäkerhetsberättelsen. 

Beslutsgång 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att Socialnämnden godkänner det. 
____ 

Kopia till 
Marie Hermansson, verksamhetschef Bistånd, hälsa och sjukvård 
Helena Hedlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Sn § 80 Dnr 2021-000007  

Uppföljning av personalkostnader 2021 

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

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. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  
Powerpoint Personalkostnader  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden tar del 
av personalkostnaderna inom verksamheten Bistånd, hälsa och sjukvård. 
Efter fråga på förslaget så finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det. 
____ 
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Sn § 81 Dnr 2021-000049  

Ekonomisk uppföljning 2021 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen efter fem 

månader 2021.    
 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningens verksamhetschefer och socialchef redovisar den ekonomiska 
uppföljningen efter fem månader 2021.   
Stab   + 4 295 tkr 
Individ- och familjeomsorgen - 130 tkr 
Stöd och service  - 6 068 tkr 
Särskilt boende  - 6 897 tkr 
Hemtjänst   + 1 741 tkr 
Hälsa och sjukvård  - 2 293 tkr 
Bemanningspoolen  - 271 tkr 
Bistånd   + 522 tkr 
Arbetsmarknadsenheten   + 696 tkr 
Ensamkommande  - 2 tkr 
Integration   + 120 tkr       

Underlag för beslut 
Ekonomisk uppföljning efter fem månader 2021. 

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår att Socialnämnden godkänner den ekonomiska 
uppföljningen efter fem månader 2021. 

Beslutsgång 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att Socialnämnden godkänner det. 
____ 

Kopia till 
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 
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Sn § 82 Dnr 2019-000023  

Sjukskrivning, sjuktal och personalfrågor 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av personalekonomisk redovisning för de första fem 
månaderna av år 2021. 
___________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Den personalekonomiska redovisningen visar andelen sjukfrånvaro i 
Socialförvaltningen, övriga förvaltningar och kommunen som helhet.  
Redovisningen gäller för de första fem månaderna av år 2021. 
Socialnämnden tar del av den personalekonomiska redovisningen en gång 
per kvartal.     

Underlag för beslut 
Muntlig redovisning – Regina Stenlund Pettersson 
Powerpoint sjukfrånvaro jan-maj Socialförvaltningen SON 210629  

 
____ 
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Sn § 83 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 togs sedan den 2020-10-22 då tidigare beslut inte gick att 
verkställa i dess dåvarande 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.  
I tidigare beslut som togs den 2020-10-22 stod det 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. Eftersom SKL Kommentus numera Adda inte är klara med ramavtal 
för Trygghetslarm så har Socialnämndens beslut inte verkställts. Därför 
behövs nytt beslut tas med nytt datum. 

Socialnämndens beslut 
1. Att Socialnämnden uppdrar till socialchefen att upphandla GPS-

klockor/larm skyndsamt efter att upphandlingen vid SKL Kommentus 
Inköpscentral, numera Adda, av ett ramavtal för Trygghetslarm och 
larmmottagning 2019 är klart, dock senast den 31 december 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 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-29 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

möjliggör ökad fysisk aktivitet samt skapar bättre förutsättningar för att 
bibehålla och öka social aktivitet/samvaro.  

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. 
Totalkostnad 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 under hösten 2021. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 10 juni 2021 
Tjänsteutlåtande 12 oktober 2020 
Protokollsutdrag 2020-10-22 Sn §143, Dnr 2020-000059 
Tjänsteutlåtande 14 april 2020 
Protokollsutdrag 2020-05-20 Sn §79, Dnr 2020-000059 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden uppdrar 
till socialchefen att upphandla GPS-klockor/larm skyndsamt efter att 
upphandlingen vid SKL Kommentus Inköpscentral, numera Adda, av ett 
ramavtal för Trygghetslarm och larmmottagning 2019 är klart, dock senast 
den 31 december 2021. 
 
Efter fråga på förslaget så finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det. 
____ 

Kopia till 
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 
Marie Hermansson, verksamhetschef Bistånd, hälsa och sjukvård 
 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-29 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 84 Dnr 2020-000104  

Sammanträdesdagar 2021 

Kort sammanfattning 
Socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott fastställde i oktober 2020 
§ 153 socialnämndens sammanträdestider för 2021. Regionfullmäktige, där 
flera ledamöter i socialnämnden ingår har därefter ändrat sina 
sammanträdestider. Till följd av regionfullmäktiges ändring sammanfaller 
socialnämndens och regionfullmäktiges sammanträden i oktober månad. 
Socialnämndens sammanträde 19 oktober föreslås därav flyttas till 18 
oktober.  

Socialnämndens beslut 
1. Att Socialnämnden flyttar socialnämndens sammanträde från 19 oktober 

till 18 oktober 2021.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden flyttar 
socialnämndens sammanträde från 19 oktober till 18 oktober 2021.  

Efter fråga på förslaget så finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det. 
____ 

Kopia till 
Maria Johansson, utvecklingssekreterare 
Sofie Eén, sekreterare 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-29 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 85 Dnr 2021-000011  

Medborgardialoger 2021 

Kort sammanfattning 
Socialnämnden ska besluta om vad höstens medborgardialog 2021 ska 
behandla. 

Socialnämndens beslut 
1. Att höstens medborgardialog 2021 skall handla om fritidsaktiviteter för 

LSS. Syftet är att utveckla de funktionsvarierades möjlighet till att få 
utveckla fritidsverksamheten och få en rikare fritid. 
 

Beskrivning av ärendet 
Medborgardialoger är ett av politikens redskap för dialog med kommunens 
medborgare. I Verksamhetsplanen för 2021 ger socialnämnden 
Socialförvaltningen i uppdrag att tillsammans med socialnämnden 
genomföra minst två medborgardialoger under 2021.     

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår att Socialnämnden beslutar att höstens 
medborgardialog 2021 skall handla om mat för äldre tillsammans med 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår att Socialnämnden beslutar 
att höstens medborgardialog 2021 skall handla om fritidsaktiviteter för LSS. 
Syftet är att utveckla de funktionsvarierades möjlighet till att få utveckla 
fritidsverksamheten och få en rikare fritid. 

Beslutsgång 
Det finns två förslag.  
 
Ordförande frågar på varje förslag var för sig.  
 
Efter fråga på förslaget att Socialnämnden beslutar att höstens 
medborgardialog 2021 skall handla om mat för äldre tillsammans med 
Samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att Socialnämnden avslår det.  
 
Efter fråga på förslaget att Socialnämnden beslutar att höstens 
medborgardialog 2021 skall handla om fritidsaktiviteter för LSS och att 
syftet är att utveckla de funktionsvarierades möjlighet till att få utveckla 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-29 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

fritidsverksamheten och få en rikare fritid, finner ordförande att 
Socialnämnden bifaller det.  
____ 

Kopia till 
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 
Ulrika Persson, verksamhetschef Stöd och service 
Maria Johansson, utvecklingssekreterare 
 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-29 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 86 Dnr 2021-000009  

Socialnämndens uppdragslista 2021 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att godkänna uppdragslistan. 

 

Underlag för beslut 
Socialnämndens uppdragslista daterad 2021-05-18 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-29 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 87 Dnr 2021-000005  

Övriga frågor 2021 

Kort sammanfattning 
Marie Svensson, V, lyfter frågan om Utando – hur är nuläget?  
 
Ulrika Persson, verksamhetschef Stöd och service och Marie Njord-
Abrahamsson, enhetschef Utando informerar kort om nuläget.  
____ 
    
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-29 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 88 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 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: 

Sekretessärenden 
1. Delegationsrapport Bistånd, 1-31 maj 2021 
2. Delegationsrapport Individ- och familjeomsorgen, 1-31 maj 2021 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Ovan delgivna delegationsbeslut 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden 
godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas nedan.   
Efter fråga på förslaget så finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det. 
____ 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-29 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 89 Dnr 2021-000004  

Meddelanden 2021 
Socialnämnden tar del av följande offentliga meddelanden: 

1. Pres § 120 – Dnr 2021-000136 
2. Tillförordnad socialchef: firmatecknare och beslutsattestant 
3. Ks sammanträdesprotokoll 20210525, § 127 
4. Lokal livsmedelsstrategi för sund, säker och närproducerad mat 
5. Pres § 124 – Dnr 2021-000146 
6. Pres § 123 – Dnr 2021-000145 
7. Pres § 122 – Dnr 2021-000138 
8. Ks § 116 – Dnr 2021-000080 
9. Ks § 111 – Dnr 2021-000125 
10. Kf § 41 – Dnr 2021-000006 
11. Kf § 40 – Dnr 2021-000343 
12. Kf § 29 – Dnr 2021-000119 
13. Kf § 39 – Dnr 2021-000032 
14. Kf sammanträdesprotokoll 20210616, § 51 
15. Motion till kommunfullmäktige från Kristdemokraterna  
16. Motion från Vänsterpartiet, 210503 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-29 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 90 Dnr 2021-000095  

Verksamhetsberättelse Storågården 2020 

Socialnämndens beslut 
1. Att ta del av verksamhetsberättelse 2020 för kooperativet Storågården 

ekonomisk förening.     
 

Deltar inte i beslutet 

Monica Dahlén anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kooperativet Storågården ekonomisk föreningen presenterar sin 
verksamhetsberättelse för år 2020.    

Underlag för beslut 
Verksamhetsberättelse 2020 

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden tar del av 
verksamhetsberättelse 2020 för kooperativet Storågården ekonomisk 
förening. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att socialnämnden tar del av 
verksamhetsberättelse 2020 för kooperativet Storågården ekonomisk 
förening. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  
____ 


	Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2021
	Socialnämndens beslut

	Informationer 2021
	Uppföljning av placeringskostnader 2021
	Kort sammanfattning
	Socialnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	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.

	Redovisning av delegationsbeslut 2021
	Socialnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	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. ____

	God och nära vård 2021
	Socialnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 10 juni 2021
	SVOM, 2021-02-26, §9  Förslag som läggs på mötet
	Beslutsgång
	Kopia till

	Patientsäkerhetsberättelsen 2020-2022
	Socialnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Förslag som läggs på mötet
	Beslutsgång
	Kopia till

	Uppföljning av personalkostnader 2021
	Socialnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång

	Ekonomisk uppföljning 2021
	Socialnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Förslag som läggs på mötet
	Beslutsgång
	Kopia till

	Sjukskrivning, sjuktal och personalfrågor
	Socialnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut Muntlig redovisning – Regina Stenlund Pettersson Powerpoint sjukfrånvaro jan-maj Socialförvaltningen SON 210629
	____

	GPS-klockor/larm till äldre
	Kort sammanfattning
	Socialnämndens beslut
	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 f...
	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 utg...
	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 la...
	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 abone...
	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. Mellanskilla...
	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 under hösten...
	Underlag för beslut
	Beslutsgång Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden uppdrar till socialchefen att upphandla GPS-klockor/larm skyndsamt efter att upphandlingen vid SKL Kommentus Inköpscentral, numera Adda, av ett ramavtal för Trygghetslar...
	Kopia till

	Sammanträdesdagar 2021
	Kort sammanfattning
	Socialnämndens beslut
	Underlag för beslut
	Beslutsgång Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden flyttar socialnämndens sammanträde från 19 oktober till 18 oktober 2021.
	Efter fråga på förslaget så finner ordförande att socialnämnden godkänner det. ____
	Kopia till

	Medborgardialoger 2021
	Kort sammanfattning
	Socialnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Förslag som läggs på mötet  Andreas Karlsson, C, föreslår att Socialnämnden beslutar att höstens medborgardialog 2021 skall handla om mat för äldre tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden.  Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår att Socialnämn...
	Beslutsgång Det finns två förslag.   Ordförande frågar på varje förslag var för sig.   Efter fråga på förslaget att Socialnämnden beslutar att höstens medborgardialog 2021 skall handla om mat för äldre tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden finner or...
	Kopia till

	Socialnämndens uppdragslista 2021
	Socialnämndens beslut
	Underlag för beslut

	Övriga frågor 2021
	Kort sammanfattning

	Delegationsbeslut 2021
	Kort sammanfattning
	Socialnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång

	Meddelanden 2021
	Verksamhetsberättelse Storågården 2020
	Socialnämndens beslut
	Deltar inte i beslutet
	Monica Dahlén anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Förslag som läggs på mötet
	Beslutsgång


