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Sn § 15 Dnr 2019-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2019 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan.  

_____________________________________________________________  
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Sn § 16 Dnr 2019-000002  

Informationer 2019 

Sofie Eén, utvecklingssekreterare/utredare 

Barnkonventionen – Socialnämndens arbetssätt framöver 

Från 2017 till och med maj 2018 gick socialnämnden igenom ett antal 

artiklar i barnkonventionen vid varje sammanträde.  

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en kortlek kopplat till 

barnkonventionen med diskussionsfrågor till varje artikel och från juni 2018 

till och med december 2018 lyfte socialnämnden en artikel med tillhörande 

diskussionsfrågor vid varje sammanträde. 

På socialnämndens sammanträde i mars 2019 går socialnämnden igenom en 

artikel med tillhörande diskussionsfrågor.  

De två ledamöterna i socialnämnden som valts att följa åtagandena om 

barnens rättigheter, för socialnämndens del, får i uppdrag att föreslå hur 

socialnämnden ska göra framöver.  

_____  

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 161 11 2 
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Sn § 16 (forts) Dnr 2019-000002  

 

Nuläge behov särskilt boende och korttids 2019-02-20 

Särskilt boende Antal 

Totalt antal personer i kö med beviljad säboplats 8 (6) 

Antal personer med beviljad säboplats liggande på korttids 1 

Antal personer med beviljad säboplats i ordinärt boende 7 

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 6 

Det finns fyra tillgängliga säboplatser och en tillgänglig korttidsplats. 

 Läget Kvarna – Kommunstyrelsens beslut den 14 februari 2019, § 21 

 Rekryteringar 

- Ny verksamhetschef hemtjänsten börjar den 1 augusti 2019 

- Ny utvecklingssekreterare/utredare börjar den 4 mars 2019 

_____ 

Monica Göransson, tillförordnad verksamhetschef Hemtjänst 

Från uppdragslistan: 

 Uppföljning larmstatistik trygghetslarm 

 Redovisning av inkomna klagomål kopplat till beslutet om förändrad 

nattorganisation inom hemtjänsten 

_____ 

Teddy Roswall, Samordnare E-hälsa och välfärdsteknologi 

 Utvärdering nattro och GPS 

_____ 

Kopia till 

De två ledamöterna i socialnämnden som valts att följa åtagandena om 

barnens rättigheter 
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Sn § 17 Dnr 2019-000031  

Uppföljning - Socialförvaltningen - 
Verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet 

Kort sammanfattning 

Pågående och planerade aktiviteter som syftar till att utveckla verksamheten 

och göra den mer kostnadseffektiv föreslås följas upp månadsvis.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att respektive verksamhets pågående och 

planerade aktiviteter följs upp månadsvis enligt följande ordning: 

- Arbete och Integration och Individ- och familjeomsorgen 

- Särskilt boende och Hemtjänst 

- Stöd och service och Bistånd/Hälsa och sjukvård 

- Bemanningspoolen och Socialförvaltningens Stab 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

2017 gav socialnämnden socialchefen i uppdrag att vid varje nämnd redovisa 

aktiviteter som syftar till att utveckla verksamheten och göra den mer 

kostnadseffektiv.  

Vid dagens sammanträde tar socialnämnden del av Socialförvaltningens 

samtliga pågående och planerade aktiviteter och nämnden föreslås besluta att 

fortsättningsvis följa upp en verksamhets aktiviteter månadsvis.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 6 februari 2019 

Uppföljning - Socialförvaltningen -Verksamhetsutveckling och 

kostnadseffektivitet reviderad senast 190208 

Förslag som läggs på mötet 

Andreas Karlsson, C, föreslår i ändring att respektive verksamhets pågående 

och planerade aktiviteter följs upp månadsvis enligt följande ordning: 

- Arbete och Integration och Individ- och familjeomsorgen 

- Särskilt boende och Hemtjänst 

- Stöd och service och Bistånd/Hälsa och sjukvård 

- Bemanningspoolen och Socialförvaltningens Stab 
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Sn § 17 (forts) Dnr 2019-000031  

 

Beslutsgång 

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

respektive verksamhets pågående och planerade aktiviteter följs upp 

månadsvis enligt följande ordning: 

- Arbete och Integration 

- Individ- och familjeomsorgen 

- Särskilt boende 

- Stöd och service 

- Bistånd/Hälsa och sjukvård 

- Hemtjänst 

- Bemanningspoolen 

Till det har kommit ett ändringsförslag. 

Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det.  

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Socialchef 

Verksamhetscheferna i Socialförvaltningen 
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Sn § 18 Dnr 2019-000024  

Årsredovisning 2018 

Kort sammanfattning 

Socialnämndens verksamheter presenteras i bifogad årsredovisning med 

måluppfyllelse och verksamhetsberättelse för 2018.     

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner årsredovisning för socialnämndens 

verksamheter 2018. 

_____________________________________________________________    

Beskrivning av ärendet 

Årsredovisningen innehåller en kvalitets- och ekonomiskuppföljning samt en 

verksamhetsberättelse där viktiga händelser under året och kort om 

framtiden redovisas.    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 14 februari 2019 

Årsredovisning 2018 – socialnämnden 

Socialnämndens arbetsutskott den 11 februari 2019, § 5 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner årsredovisning för socialnämndens verksamheter 2018.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Sociala ledningsgruppen 

Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 
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Sn § 19 Dnr 2019-000013  

Dokumenthanteringsplan för Särskilt boende 

Kort sammanfattning 

Dokumenthanteringsplanen för Särskilt boende är i behov av revidering.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar reviderad dokumenthanteringsplan för Särskilt 

boende.  

2. Dokumenthanteringsplanen gäller från och med 1 mars 2019 

_____________________________________________________________.  

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.  

Dokumenthanteringsplanen för Socialförvaltningen gäller från och med den 

1 maj 2008. Under 2017 antog socialnämnden dokumenthanteringsplan för 

Gemensam administration (Stab), medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 

E-hälsa samt Bistånd och nu föreslås nämnden anta reviderad 

dokumenthanteringsplan för Särskilt boende.  

Underlag för beslut 

Förhandlingsprotokoll från sociala samverkansgruppen (Sosam) 190211 

Tjänsteutlåtande 4 februari 2019 

Förslag dokumenthanteringsplan Särskilt boende 

Dokumenthanteringsplan antagen 2008 

Beslutsgång 

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

reviderad dokumenthanteringsplan för Särskilt boende. 

Dokumenthanteringsplanen gäller från och med 1 mars 2019.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(24) 

Sammanträdesdatum 

25 februari 2019 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Sn § 19 (forts) Dnr 2019-000013  

_____ 

Kopia till 

Verksamhetschef Särskilt boende 
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Sn § 20 Dnr 2018-000099  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS 2018 

Kort sammanfattning 

En gång i kvartalet ska socialnämnden rapportera ej verkställda beslut till 

IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar 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 besluten inte verkställts på nytt inom tre 

månader. Nu verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt 

ska även rapporteras.  

Till kommunens revisorer ska socialnämnden även kortfattat uppge skälen 

för dröjsmålen.              

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 8 februari 2019 

Bilaga. Rapport- Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4, 2018 

Beslutsgång 

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

rapporten till handlingarna och överlämna den till kommunfullmäktige och 

kommunens revisorer. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 
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Sn § 20 (forts) Dnr 2018-000099  

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer   
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Sn § 21 Dnr 2019-000021  

Ändringar i socialnämndens delegationsordning - 
Kapitel 12 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden delegationsordning (kapitel 12) har setts över och ändringar 

föreslås.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar föreslagna förändringar i socialnämndens 

delegationsordning – Kapitel 12 – Socialtjänstlagen (SoL). 

_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 

Socialnämndens delegationsordning revideras vid behov och en översyn av 

delegationsordningen sker årligen.  

Vid dagens sammanträde behandlar socialnämnden förslag på ändringar i 

kapitel 12 – Socialtjänstlagen (SoL).   

Socialnämnden beslutade att slå samman Hälsa och sjukvård och 

verksamheten Bistånd och den 1 januari 2019 tillsattes en verksamhetschef 

för verksamheten Bistånd/Hälsa och sjukvård. En verksamhetschef för bara 

Bistånd finns inte men däremot så finns det nu en enhetschef för Bistånd. 

Nuvarande delegat ”Verksamhetschef Bistånd” föreslås ändras till 

”Enhetschef Bistånd”. Då enhetschefen för Bistånd inte är i tjänst på grund 

av sjukdom, semester eller likande är förslaget att verksamhetschefen för 

Bistånd/Hälsa och sjukvård får fatta beslut. I nuvarande delegationsordning 

får enhetschef Individ- och familjeomsorgen (IFO) fatta beslut i de ärendena 

då verksamhetschef Bistånd inte kan.  

Föreslagna förändringar     

Punkt 12.2 ”Beslut om bistånd i form av hemtjänst”. Ändring av 

delegationsnivå och omfattning föreslås. 

Nuvarande delegationsnivå och omfattning: 

Upp till 100 timmar/månad – Biståndshandläggare 

Upp till 150 timmar/månad - Verksamhetschef Bistånd, Enhetschef IFO 

Över 150 timmar/månad – Socialnämndens arbetsutskott 
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Sn § 21 (forts) Dnr 2019-000021  

 

Ändring till följande delegationsnivå och omfattning föreslås:  

Upp till 100 timmar/månad – Biståndshandläggare 

Upp till 130 timmar/månad – Enhetschef Bistånd, Verksamhetschef 

Bistånd/Hälsa och sjukvård 

Över 130 timmar/månad – Socialnämndens arbetsutskott 

 

Punkt 12.7 ”Beslut om ledsagarservice”. Ändring av delegat föreslås.  

Enhetschef Bistånd, Verksamhetschef Bistånd/Hälsa och sjukvård föreslås få 

besluta om ledsagarservice upp till 40 timmar/månad. Nuvarande delegat är 

Verksamhetschef Bistånd, Enhetschef IFO.  

 

Punkt 12.8 ”Beslut om bistånd i form av kontaktperson”. Ändring av 

delegat föreslås. Nuvarande delegat är biståndshandläggare. Förslag till 

delegat är socialsekreterare.  

 

Punkt 12.15 ”Beslut om bistånd i form av anhörigbidrag”. Ändring av 

delegat föreslås. Nuvarande delegat är biståndshandläggare. Förslag till 

delegat är Enhetschef Bistånd, Verksamhetschef Bistånd/Hälsa och sjukvård. 

 

Punkt 12.16 ”Beslut om anhöriganställning”. Föreslås tas bort då det 

handlar om verkställighet.  

 

Punkt 12.17 ”Beslut om avlastningslägenhet”. Ändring av delegat förslås. 

Nuvarande delegat är verksamhetschef Bistånd. Förslag till delegat är 

Enhetschef Bistånd, Verksamhetschef Bistånd/Hälsa och sjukvård. 

 

Punkt 12.18 ”Bistånd i form av boendestöd (egna resurser)”. Ändring av 

delegat föreslås. Nuvarande delegat är verksamhetschef Bistånd. Förslag till 

delegat är biståndshandläggare.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 25 januari 2019 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(24) 

Sammanträdesdatum 

25 februari 2019 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Sn § 21 (forts) Dnr 2019-000021  

 

Beslutsgång 

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

föreslagna förändringar i socialnämndens delegationsordning – Kapitel 12 – 

Socialtjänstlagen (SoL). 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Delegater 
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Sn § 22 Dnr 2019-000011  

Beslutsattestanter och ersättare 2019 

Kort sammanfattning 

Attestlistan är i behov av revidering och socialnämnden föreslås godkänna 

uppdaterad lista.   

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till beslutsattestanter och 

ersättare enligt bilaga. 

2. Attestlistan gäller från och med 1 mars 2019. 

_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden ska varje år godkänna förslag till beslutsattestanter och 

ersättare för sina verksamheter. 

Attestlistan är i behov av revidering och socialnämnden föreslås godkänna 

uppdaterad lista.      

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 5 februari 2019 

Attestlista socialförvaltning daterad 2019-02-05 

Nuvarande attestlista daterad 2019-01-07 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner beslutsattestanter och ersättare enligt bilaga. Attestlistan gäller 

från och med 1 mars 2019. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Beslutsattestanter och ersättare 

Ekonom 
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Sn § 23 Dnr 2019-000020  

Budget- och utvecklingsgrupp 

Kort sammanfattning 

En budget- och utvecklingsgrupp föreslås tillsättas.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att tillsätta en budget- och utvecklingsgrupp. 

2. Socialnämnden beslutar att till budget- och utvecklingsgruppen väljs 

socialnämndens arbetsutskotts ledamöter och ersättare.  

_____________________________________________________________. 

Beskrivning av ärendet 

Initiativet till en budget- och utvecklingsgrupp är taget av socialnämndens 

ordförande. 

Socialnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 11 februari 2019.      

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 11 februari 2019 

Socialnämndens arbetsutskott den 11 februari 2019 § 4 

Beslutsgång 

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

en budget- och utvecklingsgrupp. Socialnämnden beslutar att till budget- och 

utvecklingsgruppen väljs socialnämndens arbetsutskotts ledamöter och 

ersättare. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

De valda 

Socialchef 

Ekonom 

Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret 
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Sn § 24 Dnr 2019-000036  

Redovisning av delegationsbeslut 2019 

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 

familjeomsogen valts ut som redovisas.    

Underlag för beslut 

Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 januari 2019 

Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och 

Integration, 1-31 januari 2019 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 
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Sn § 25 Dnr 2017-000017  

Internkontrollplan 2018 

Kort sammanfattning 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, enligt 

socialnämndens rutin följas upp i samband med årsbokslutet.   

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan helår 2018. 

_____________________________________________________________  

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 

samt till kommunstyrelsen en gång per år i samband med årsbokslutet.      

Socialnämndens internkontrollplan 2018 består av 12 stycken 

kontrollmoment.  

Vid halvårsuppföljningen bedömdes sex av de 12 kontrollmomenten som 

”ingen avvikelse”, fem som ”mindre avvikelse” och ett kontrollmoment som 

”större avvikelse”.   

Vid helårsuppföljningen bedöms åtta av de 12 kontrollmomenten som ”ingen 

avvikelse” och fyra som ”mindre avvikelse”.     

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 6 februari 2018 

Uppföljning av internkontrollplan – socialnämnden helår 2018 

Utvärdering traineeprogrammet Sosam 180912 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner uppföljning av internkontrollplan helår 2018.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 
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Sn § 25 (forts) Dnr 2017-000017  
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Sn § 26 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 flyttas: 

 Information angående boendestöd – Hänt/gjort/nuläge. Flyttas till mars 

2019.  

Följande uppdrag tillkommer: 

 Uppföljning av larmstatistik, trygghetslam och redovisning av avvikelser 

SoL och HSL under natten samt redovisning av inkomna klagomål 

kopplat till beslutet om förändrad nattorganisation inom hemtjänsten. 

 Redovisa antalet personer i Krokom med någon typ av hemtjänstinsats 

och det totala antalet timmar.   

 Redovisa: 

- Risk- och konsekvensanalys avseende vad en fördröjning av Kvarna 

2.0 med 1-2 år innebär, alltså öppning Q4 2021 eller Q4 2022 istället 

för Q4 2020. 

- Socialförvaltningens förslag på omedelbara åtgärder utifrån 

ovanstående försening samt den nya LOSUS-lagstiftningen (lag om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård) 

- Driftkostnad för Kvarna 2.0 med 60-80 särskilda boendeplatser samt 

ett SoL-boende med 8 SoL-platser.  

____     
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Sn § 27 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. Socialnämndens arbetsutskott den 11 februari 2019, §§ 1-5 

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

servering av alkoholdrycker den 10 januari 2019  

Delegat: Socialnämndens ordförande 

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

servering av alkoholdrycker den 14 januari 2019 

Delegat: Socialnämndens ordförande 

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

servering av alkoholdrycker den 17 januari 2019 

Delegat: Socialnämndens ordförande 

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

servering av alkoholdrycker den 17 januari 2019 

Delegat: Socialnämndens ordförande 

Sekretessärenden 

1. Socialnämndens arbetsutskott den 5 februari 2019, §§ 1-2 

2. Socialnämndens arbetsutskott den 11 februari 2019, §§ 3-15 

3. Delegationsrapport Bistånd, 1-31 januari 2019 
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Sn § 27 (forts) Dnr 2019-000004  

 

4. Delegationsrapport Individ- och familjeomsorgen och Integration, 1-31 

januari 2019  

_____         
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Sn § 28 Dnr 2019-000005  

Meddelanden 2019 

Socialnämnden tar del av följande meddelande: 

1. Kommunstyrelsen den 23 januari 2019, § 3 – Igångsättningstillstånd – 

Ny gruppbostad i Nälden istället för Nobellvillan, Hissmofors 

_____ 

     

 


