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Sn § 46 Dnr 2019-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2019 
Socialnämndens beslut 
 1 Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande ändringar 

Tillagt:  

- Särskilt boende Kvarna 2.0 inklusive SoL-boende 

Utgår: 

- Ekonomisk utbildning 

- Från uppdragslistan: Redovisa vilka förbättringsförslag som 
Socialförvaltningen behöver från respektive stödfunktion, kopplat till 
ekonomisk uppföljning 

- Uppföljning placeringskostnader IFO 

- Uppföljning: Socialnämndens uppdrag till socialchefen (Kom & Gå, 
kvartalsvis) 

- Barnkonventionen artikel 2 

- Besök av Hottagsfjärden flyttas till nämnden i maj 
_____________________________________________________________ 
  
Protokollsanteckning  
Protokollsanteckning från Marie Svensson, V 

Tidsplanen  
Att ha möte planerat mellan 8.15–17.25 gör det svårt att delta både för 
ledamöter med yngre barn och möjligheten att åka med kollektivtrafik till 
möten, samt att det planeras övertid för våra tjänstemän och försvårar för 
ledamöterna att fatta klocka beslut med så långa mötesdagar. 

_____ 
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Sn § 47 Dnr 2019-000002  

Informationer 2019 
Jonas Milton, enhetschef Boendestöd, Socialförvaltningen 

Från uppdragslistan:  

• Information angående boendestöd – hänt, gjort, nuläge 

_____ 

Ensolution genomlysning och slutpresentation KPB (kostnad per brukare) 
inom: 

• Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

• Äldreomsorg 

• Lagen om stöd och service (LSS) 
______ 

Björn Torbjörnsson, ekonomichef, och Jonas Törngren, kommundirektör 

• Tidplan budget vår 2019 och preliminärt ekonomiskt utrymme 2020 
_____ 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

• Risk och konsekvensanalys senareläggning av demensboendet Kvarna 

• 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 § 47 (forts) Dnr 2019-000002  
 
Nuläge behov särskilt boende och korttids 2019-04-15 

Särskilt boende Antal 

Totalt antal personer i kö med beviljad säboplats 9 
Antal personer med beviljad säboplats liggande på korttids 2 
Antal personer med beviljad säboplats i ordinärt boende 7 
Antal personer i kö till säboplats från annan verksamhet i kommunen 0 
Antal personer i kö till säboplats från annan kommun 1 
Korttidsplats och växelvård Antal 
Personer i kö till korttidsplats från sjukhus 1 
Personer i kö till korttidsplats från hemmet 0 
Personer i kö till växelvård 0 
Personer i byteskö 3 

Det finns två tillgängliga säboplatser och noll tillgängliga korttidsplatser. 

_____ 
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Sn § 48 Dnr 2019-000009  

Ekonomisk uppföljning 2019 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen efter tre 

månader 2019.  

2. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att omedelbart göra åtgärder 
för att komma tillrätta med underskott mot budget samt att återredovisa 
åtgärderna vid kommande möte med nämnden. 

_____________________________________________________________ 

Avstår från att delta i beslutet 
Marie Svensson, V, avstår från att delta i punkten 2 i beslutet med 
hänvisning till Vänsterpartiets budget.  

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningens ekonom redovisar den ekonomiska uppföljningen efter tre 
månader 2019. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett underskott på 
18 452 tkr exklusive Integration och Ensamkommande. Inklusive Integration 
och Ensamkommande pekar prognosen mot ett underskott på 20 078 tkr.   

Stab   - 878 tkr 
Individ- och familjeomsorgen - 3 897 tkr 
Stöd och service  - 9 143 tkr 
Särskilt boende  - 5 626 tkr 
Hemtjänst   + 5 482 tkr 
Hälsa och sjukvård  - 2 943 tkr 
Bemanningspoolen  - 1 246 tkr 
Bistånd   - 201 tkr 
Ensamkommande  - 830 
Integration   - 96 
   

Underlag för beslut 
Ekonomisk uppföljning efter tre månader 2019    
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Sn § 48 (forts) Dnr 2019-000009  
 
Förslag som läggs på mötet 
Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden tar del av den ekonomiska 
uppföljningen efter tre månader 2019. Socialnämnden ger socialchefen 
tillsammans med förvaltningens ekonom i uppdrag att omedelbart göra 
åtgärder för att komma tillrätta med underskott mot budget samt att 
återredovisa åtgärderna vid kommande möte med nämnden. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att socialnämnden tar del av den 
ekonomiska uppföljningen efter 3 månader 2019. Socialnämnden ger 
socialchefen tillsammans med förvaltningens ekonom i uppdrag att 
omedelbart göra åtgärder för att komma tillrätta med underskott mot budget 
samt att återredovisa åtgärderna vid kommande möte med nämnden. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Socialchef 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(32) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 49 Dnr 2019-000050  

Omställning Arbete och Integration 
Socialnämnden tar del av informationen om följande neddragningar för att 
balansera budgeten mot de minskade intäkterna: 

1. Verksamhetens enhetschef tas bort. En verksamhetsledare för Arbete 
och Integrations sysselsättnings- och lågtröskelarenor (Återbruket 
med mera) tillsätts inom befintlig arbetsgrupp. Utifrån detaljbudget 
2019 antagen av socialnämnden 180918 sparas en heltidstjänst in. 

2. Integrationshandledargruppen dras ned till 250 % tjänst från 1 juli 
2019. Utifrån detaljbudget 2019 antagen av socialnämnden 180918 
sparas 125 % tjänst in. 

3. Socialsekreterare försörjningsstöd under etableringen dras ned till 50 
% tjänst från 1 juli 2019. Utifrån detaljbudget 2019 antagen av 
socialnämnden 180918 sparas 100 % tjänst in.  

4. Bonustjänst för extratjänster dras in helt från 1 mars 2019. Inga 
äskningar görs för att behålla tjänsten. Finansieringen för tjänsten 
försvann i och med decemberbudgeten.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Integrations- och arbetsmarknadsområdet förändras snabbt. Verksamheten 
Arbete och Integration har huvudsakligen finansierats av statliga medel och 
projektmedel.  

De statliga medel som avsatts för att hantera flyktingrelaterade kostnader, de 
så kallade ”Välfärdsmiljarderna” får Arbete och Integration inte ta del av i 
form av utökning av ram för 2019. Preliminärt är det 9.3 miljoner 2019 för 
Krokoms del.  

Antalet nyanlända som bosätter sig i Krokoms kommun väntas ungefär 
halveras jämfört med 2018, uppskattningen är att cirka 40 nyanlända 
kommer att bosätta sig i Krokoms kommun under 2019.  

 

 

Sn § 49 (forts) Dnr 2019-000050  
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Med varje nyanländ följer en schablonersättning som tidigare kunnat 
användas för att finansiera även insatser för andra målgrupper och som 
medfinansiering i projekt. De möjligheterna minskar rejält när antalet 
nyanlända minskar. 

Migrationsverket avvecklar sina boenden för asylsökande i Krokoms 
kommun, vilket i förlängningen ytterligare minskar bosättning i Krokom och 
därmed tillhörande schablonersättningar. 

Arbetsförmedlingen gör kraftiga neddragningar av personal och 
anställningsstöd. 

I decemberbudgeten fattades beslut som direkt påverkar Arbete och 
Integration till exempel försvann finansieringen för en tjänst från 1 januari, 
det handlar om en bonustjänst för att Krokoms kommun haft en viss mängd 
personer anställda med anställningsstödet extratjänst. 

Utifrån det nya läget behöver justeringar göras av detaljbudgeten som 
socialnämnden fattade beslut om 180918. 

 

Föreslagna neddragningar: 
1. Verksamhetens enhetschef tas bort. 

Förslaget är att verksamhetens enhetschefstjänst tas bort. Det blir stora 
utmaningar att enbart ha en verksamhetschef i en verksamhet som har cirka 
50 medarbetare (ordinarie + deltagare med anställningsstöd). Utmaningarna 
är kopplade dels till antalet medarbetare per chef, dels till omställningsläget, 
del till att en stor del av medarbetarna själva har en bakgrund utanför 
ordinarie arbetsmarknad och dels till behovet av att kontinuerligt söka 
projektmedel för att få verksamheten att gå ihop ekonomiskt. För att 
säkerställa hållbarhet för chef och en vettig arbetsmiljö för medarbetare 
tillsätts en verksamhetsledare för Arbete och Integrations sysselsättnings- 
och lågtröskelarenor (Återbruket med mera) inom befintlig arbetsgrupp. 

2. Integrationshandledargruppen dras ned till 250 % tjänst från 1 juli 
2019.  

Det är en minskad mängd personer under etableringen som behöver stöd. 
Samtidigt finns personer som lämnat etableringen, som inte riktigt klarar att 
stå på egna ben. Under en prövotid januari till och med februari 2019 har 
integrationshandledarstyrkan varit på föreslagen nivå 250 %. Det har 
inneburit att servicen till nyanlända har minskat, men ändå varit på en 
acceptabel nivå. Under försöksperioden har arbetsbelastningen på  

 Sn § 49 (forts.) Dnr 2019-000050  
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medarbetarna varit hög, dock har det identifierats att en stor del av drop in-
besökarna är personer som lämnat etableringen och därmed ska vända sig till 
Individ- och familjeomsorgen vid stödbehov. Dialog pågår mellan Arbete 
och Integration och Individ- och familjeomsorgen om att styra om besökare 
till rätt verksamhet och när det arbetet är slutfört beräknas arbetsmängden på 
Arbete och Integration vara hanterbar även för den mindre personalgruppen.  

3. Socialsekreterare försörjningsstöd under etableringen dras ned till 
100 % tjänst från 1 juli 2019.  

Antalet personer under etableringen som behöver försörjningsstöd minskar 
kontinuerligt. På initiativ från Individ- och familjeomsorgen (IFO) har därför 
den gemensamma drop in tid som IFO och Arbete och Integration har, 
kunnat dras ned till en timme per vecka. Behovet väntas minska ytterligare i 
takt med att allt färre nyanlända bosätter sig i Krokoms kommun. Anställda 
socialsekreterare kommer att omplaceras inom IFO. 

4. Bonustjänst för extratjänster dras in helt från 1 mars 2019.  
Inga äskningar görs för att behålla tjänsten. Finansieringen för tjänsten 
försvann från 1 januari, i och med decemberbudgeten. En medarbetare 
lämnade sin tjänst inom Arbete och Integration 1 mars 2019. Det ger en 
möjlighet att spara in tjänsten naturlig avgång.  

Underlag  
Tjänsteutlåtande 2 april 2019 

Arbete och Integration – Konsekvensbeskrivning 

Detaljbudget 2019 socialnämnden (antagen 180918) 

Förslag som läggs på mötet  
Rasmus Ericsson, KD, föreslår att socialnämnden inte beslutar i ärendet utan 
istället tar del av underlaget som information.  

Beslutsgång 
Efter fråga på om socialnämnden tar del av ärendet som information finner 
ordförande att socialnämnden bifaller det.   

_____ 

Kopia till 
Elisabeth Wickzell 

Kommunstyrelsen, för kännedom 
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Sn § 50 Dnr 2019-000055  

Förordnande att begära polishandräckning enligt lagen 
om vård av unga (LVU) 
Kort sammanfattning 
Ett nytt beslut behöver fattas med anledning av att verksamhetschefen för 
Individ-och familjeomsorgen inte har förordnande idag.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att i enlighet med delegationsordningen, kapitel 9 
punkt 9.28, ge förordnande till följande tjänstemän att begära 
polishandräckning enligt 43 § punkt 2 LVU: 

Inga-Lill Olausson, enhetschef Barn och familj  

Malin Agerberg, förste socialsekreterare 

Jonna Ålander, enhetschef Ungdom och Vuxen  
Susanne Fastesson Carlsson, enhetschef Öppna enheten   

Ylva Karlsson, enhetschef Försörjningsstöd 

Matz Norrman, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen 

 

Beslutet gäller från och med 10 maj 2019.  

Beskrivning av ärendet 
I delegationsordningen framgår, i kapitel 9, punkt 9.28, att beslut om att 
begära polishandräckning är delegerat till socialnämndens arbetsutskott. Om 
socialnämndens arbetsutskotts sammanträde inte kan avvaktas, delegeras 
beslutet till namngivna tjänstemän, vilka socialnämnden har förordnat. 
Beslut om att enligt 43 § 2 p LVU begära handräckning av polis omfattas av 
delegeringsförbud enligt 10 kap. 4 § socialtjänstlagen (SoL). Däremot kan 
särskilda ledamöter och tjänstemän förordnas av nämnden att fatta sådana 
beslut. För att tilldelas förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § 
2 p LVU krävs att personen innehar tillräcklig erfarenhet, kunskap och 
kompetens inom området. Förvaltningens bedömning är att dessa beslut bör 
fattas av erfarna tjänstemän.  
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Sn § 50 (forts) Dnr 2019-000055  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 15 mars 2019 

Socialnämnden den 18 september 2018, § 130 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden beslutar 
att i enlighet med delegationsordningen, kapitel 9 punkt 9.28, ge förordnande 
till följande tjänstemän att begära polishandräckning enligt 43 § punkt 2 
LVU: 

Inga-Lill Olausson, enhetschef Barn och familj  

Malin Agerberg, förste socialsekreterare 

Jonna Ålander, enhetschef Ungdom och Vuxen  

Susanne Fastesson Carlsson, enhetschef Öppna enheten   

Ylva Karlsson, enhetschef Försörjningsstöd 

Matz Norrman, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen 

Beslutet gäller från och med 10 maj 2019. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 
det.  

_____ 

Kopia till 
Delegater 
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Sn § 51 Dnr 2018-000118  

Valärenden 2019-2022 
Kort sammanfattning 
Socialnämnden föreslås välja en ledamot och en ersättare till kommunala 
pensionärsrådet.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden utser följande ledamot och ersättare till kommunala 
pensionärsrådet för perioden 2019-2022: 

Ledamöter    Ersättare 
Astrid Lönn-Jern, SPF  Thord Stattin, SPF 

_____ 

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning från Marie Svensson, V:  

Ser risker med att aktiva politiker företräder andra organisationer i rådet, 
finns risk att man hamnar i intressekonflikter. 
_____ 

Beskrivning av ärendet 
I kommunala pensionärsrådet reglemente står det att organisation som ingår i 
det kommunala pensionärsrådet ska lämna förslag till socialnämnden på 
ledamöter och ersättare.  

Socialnämnden utsåg fem ledamöter och fem ersättare till pensionärsrådet i 
december 2018.  

Nu har förslag på ytterligare en ledamot och en ersättare lämnats in. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 25 mars 2019 
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. Sn § 51 (forts) Dnr 2018-000118  
 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden beslutar 
att utse följande ledamot och ersättare till kommunala pensionärsrådet för 
perioden 2019-2022: 

Ledamöter    Ersättare 
Astrid Lönn-Jern, SPF  Thord Stattin, SPF 
 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
De valda 
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Sn § 52 Dnr 2019-000040  

Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) 
Kort sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådet föreslår socialnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för kommunala 
pensionärsrådet (KPR).    

Socialnämndens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderat 

reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) med följande 
ändring: 

Texten under § 7 ändras till "Till representanterna från 
pensionärsorganisationerna och till de förtroendevalda utges ersättning i 
enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda bestämmelserna för 
kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun."  

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart.  

_____ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunala pensionärsrådets reglemente gäller från och med maj 2015. 
Kommunala pensionärsrådet har arbetat fram ett förslag till reviderat 
reglemente. 

Underlag för beslut 
Pensionärsrådet den 22 mars 2019, § 9 
Justerat förslag till reglemente och dokument 
Förändringar i reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) 190322 
Förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet 190322 
Tjänsteutlåtande 27 februari 2019 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(32) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 52 (forts.) Dnr 2019-000040  
 
Förslag som läggs på mötet 
Andreas Karlsson, C, föreslår att texten under § 7 ändras till:  

"Till representanterna från pensionärsorganisationerna och till de 
förtroendevalda utges ersättning i enlighet med de av kommunfullmäktige 
fastställda bestämmelserna för kommunalt förtroendevald i Krokoms 
kommun." 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för kommunala 
pensionärsrådet (KPR). 

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 
Kommunstyrelsen 
Kommunala pensionärsrådet, för kännedom 
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Sn § 53 Dnr 2019-000045  

Ansökningsavgift för serverings- och tobakstillstånd 
samt tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl och 
receptfria läkemedel 
Kort sammanfattning 
Ny tobakslag medför ny tillsynstaxa samt ny tillståndsavgift för 
verksamheter som säljer tobak.  

Socialnämndens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Ansökningsavgift 

för serverings- och tobakstillstånd samt tillsynsavgift för försäljning av 
tobak, folköl och receptfria läkemedel med föreslagna ändringar. 

2. Beslutet gäller från den 1 juli 2019. 

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart.  

_____ 

Reservation  
Marie Svensson, V, bifaller Förslag på ansökningsavgift för serverings- och 
tobakstillstånd samt tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl och 
receptfria läkemedel utan ändringar.  

Beskrivning av ärendet 
Den 19 mars 2019 beslutade socialnämnden att återremittera ärendet för att 
inhämta synpunkter från Näringslivsavdelningen. Se synpunkterna i bilaga 3.  

Nuvarande ansökning- och tillsynsavgifter för serverings- och 
folkölsförsäljning antogs av kommunfullmäktige den 27 september 2018. 
Rubriken på detta dokument har ändrats för att beskriva innehållet och 
avgifterna föreslås bli reviderade med anledning av att en ny tobakslag 
kommer att träda i kraft.  

 

 

Sn § 53 (forts) Dnr 2019-000045 
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Den 1 juli 2019 träder en ny lag om tobak och liknande produkter i kraft 
(LTLP 2018:2088).  Denna lag innehåller bestämmelser om tobak, 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, örtprodukter för rökning och 
om användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar 
rökning som inte innehåller tobak.  

Tobaksförsäljning omfattas i dag av ett krav på anmälan om 
tobaksförsäljning, denna anmälan är avgiftsfri. När den nya tobakslagen 
träder ikraft kommer tobaksförsäljning att omfattas av ett krav på ansökan 
om försäljningstillstånd, denna ansökan medför att kommunen ska ta ut en 
avgift som överensstämmer med den tid som granskningen av ansökan tar. 
Det innebär att ansöknings- och tillsynsavgifter för tobak behöver justeras så 
att de överensstämmer med den av arbetsinsats/handläggning som lagkraven 
i den nya tobakslagen medför.  

Den nya tobakslagen innebär att detaljhandel med tobaksvaror ska få 
bedrivas endast av dem som har tillstånd till sådan handel.  

De detaljhandlare som avser att sälja/fortsätta tobak ska lämna in en ansökan 
till kommunen.  

Ansökningsavgift om tobaksförsäljning 
Arbetsinsatsen för att bevilja ett tillstånd/eller avslå en ansökan jämställs 
med tillstånd för alkohol, vilket skulle motsvara 10 000 kronor, vilket 
motsvarar 10 timmar då utredning av ansökan för tobak inte är lika 
omfattande som vid ansökan om alkohol.  

Förslaget är att ansökningsavgiften om nytt tillstånd för tobaksförsäljning är 
10 000 kronor.  

Tillsynsavgift för tobaksvaror inom detaljhandeln 
Den årliga tillsynsavgiften för planerad kommunal tobakstillsyn, föreslås 
regleras i samband med att den nya tobakslagen träder i kraft. Taxan för 
nuvarande tobakstillsyn 600 kronor/år täcker idag inte kostnaden för både 
inre- och yttre tillsynen, samt administrativ tid och resor.  
 
Förslag är att höja taxan för tobakstillsyn till 3000 kronor, vilket motsvarar 
cirka 3 timmar.  
 
Försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel 
I samband med nytt förslag om tillsynsavgift för tobak föreslås en ny 
tillsynsavgift för tobak, folköl samt receptfrialäkemedel om 5 150 kronor 
istället för som tidigare, 2 300 kronor.  
 

Sn § 53 (forts) Dnr 2019-000045 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 9 april 2019 

Bilaga 1. Förslag på ansökningsavgift för serverings- och tobakstillstånd 
samt tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel. 

Bilaga 2. Nuvarande ansökning- och tillsynsavgifter för serverings- och 
folkölsförsäljning. Fastställda av Kommunfullmäktige, 2018-09-27, dnr 
2017-342. 

Bilaga 3. Näringslivsenhetens synpunkter angående ändrade avgifter i 
samband med nya tobakslagen från den 1 juli 2019, daterat 2019-04-08 

Socialnämnden 19 mars 2019, § 39 

Förslag som läggs på mötet 
Andreas Karlsson, C, föreslår att: 

- Ansökningsavgiften för nytt tillstånd för tobaksförsäljning ändras till 
5 000 kronor.  

- Taxan för tobakstillsynd höjs till 1000 kronor. 

- I samband med nytt förslag om tillsynsavgift för tobak föreslås en ny 
tillsynsavgift för tobak, folköl samt receptfrialäkemedel om 3000 
kronor istället för som tidigare, 2 300 kronor. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att anta Ansökningsavgift för serverings- och 
tobakstillstånd samt tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl och 
receptfria läkemedel. 
Till detta har tillkommit ett ändringsförslag. Efter fråga på ändringsförslaget 
finner ordförande att nämnden bifaller det.  

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 
bifaller det.  

_____ 

Kopia till 
Kommunstyrelsen  
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Sn § 54 Dnr 2019-000069  

Särskilt boende Kvarna 2.0 inklusive SoL-boende 
Kort sammanfattning 
Utifrån tillgänglig befolkningsprognos, december 2018, kommer 
åldersgruppen 80 år och äldre att öka med 57 % fram till 2030. Detta innebär 
att vi behöver minst 205 Särskilt boende platser 2030. 

Socialnämndens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att skapa förutsättningar för ett Särskilt 

boende, med 60 till 80 platser. 

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart.   

_____ 

Reservation 
Marie Svensson, V, reserverar sig mot socialnämndens förslag till beslut 
med hänvisning till eget förslag.  

Beskrivning av ärendet 
Enligt tidigare planering och beslut skulle Kvarna bestå av totalt 44 platser 
varav 36 demensplatser och byggnaden skulle vara klar för inflyttning Q4 
2020 (enligt de inledande dialogerna Q4 2019). Detta Särskilda boende 
skulle inte utöka antalet platser på totalen men däremot möjligöra en bättre 
kvalité och kostnadseffektivitet avseende vård och omsorg till personer med 
omfattande kognitiv svikt samt personer mellan 18-65 år med Särskilt 
boende beslut. Boendet skulle dessutom möjliggöra ombyggnation av gamla 
Blomstergården samt överlämning av Orion till KBAB. KBAB har för avsikt 
att ställa om Orion till Trygghetsboende (23-25 lägenheter). 

Vi har idag (2019-04-17) 161 Särskilt boende-platser i Krokoms kommun 
varav 2 används som Trygghetsplatser. Utöver dessa platser har vi 10 
korttidsplatser. Idag har vi full beläggning på våra korttidsplatser och 9 
personer i kö till våra Särskilt boende platser.  
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Sn § 54 (forts) Dnr 2019-000069  
 

Utifrån tillgänglig befolkningsprognos, december 2018, kommer 
åldersgruppen 80 år och äldre att öka med 57 % fram till 2030. Detta innebär 
att vi behöver minst 205 Särskilt boende platser 2030. Beräkningen grundar 
sig på att vi under de närmaste åren får Trygghetsboende i kommunen samt 
påbörjar ett aktivt arbete kopplat till äldres hälsa, där öppna mötesplatser är 
viktig del. Om det inte tillkommer Trygghetsboende i kommunen och vi inte 
påbörjar ett aktivt arbete kopplat till äldres hälsa kommer vi att ha ett 
avsevärt större behov av Särskilt boende platser 2030.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 17 april 2019 

Befolkningsutveckling 2019-2030, samt behov av Särskilt boende platser 
kopplat till befolkningsutveckling  

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden beslutar att 
kommunstyrelsen beslutar att skapa förutsättningar för ett Särskilt boende, 
med 60 till 80 platser. 

Pia Hernerud, S, och Marie Svensson, V, begär återremiss av ärendet med 
hänvisning till nedanstående:  

Beslutet att bygga demensboende med 29 platser plus 8 SoL-platser på 
tomten Kvarna i Krokom, har föregåtts av en lång utredning. I utredningen 
har behovet av platser för framtidens Särskilda boende presenteras enligt 
underlag från Ensolution. Nu har förutsättningarna ändrats radikalt då det nu 
handlar om 36 demensplatser och ett utökat vanligt Särskilt boende med 
totalt 60-80 platser.  

Återremissens förutsättningar: 

- Att det förs en ny diskussion utifrån de nya förutsättningarna  

- Att i den diskussionen ska utredas ny lokalisering i anslutning till 
Blomstergården för att få de samordningseffekter som vanligtvis 
krävs när en verksamhet utökas 

- Att Hälsocentralens personal också ska få vara delaktiga, som 
utförare av Hälso- och sjukvårdsuppdraget.  
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Sn § 54 (forts) Dnr 2019-000069  
 

- Att kostnader för att renovera Blomstergårdens kök tas fram då det 
blir högre tryck på köket som ska vara leverantör även till de nya 
platserna. Dessutom är det ett kök i behov av renovering och 
enhetens höga sjuktal pekar på att det behövs åtgärder.  

- Att siffrorna för hur många platser utredningen hade tagit fram inför 
år 2019 och faktiskt utfall 2019 

- Siffror för hur många platser som behövs i framtiden preciseras, utan 
att ta bort platser från Solbacka och Hällebo.  

 

Marie Svensson, V, gör ytterligare tillägg till begärd återremiss:  

– Säkerställ utemiljön för övriga boende på Kvarna även om det byggs 
flera våningsplan.  Utevistelsen ska möjliggöras för övriga boenden 
på det Särskilda boendet samt SoL-boendet.  

– Specificera vad som demensboendet ska innehålla, exempelvis ”bad, 
sinnenas-rum, miljö anpassad efter målgruppen med mera”.  
Specificera vilka krav kommunen kan ställa och vem ska få 
kommunens uppdrag att göra kravspecifikationer.  

– Hur ska platsbristen, cirka 30 platser enligt nuvarande prognos, lösas 
fram tills det att det finns ett nytt boende på plats 2023-2024? 

– Nuvarande beräkning visar att 23 % av åldersgruppen 80+ är i behov 
av Särskilt boende. Specificera vad den faktiska andelen är när taket 
sänkts på antalet hemtjänsttimmar till cirka 100 timmar/månaden, 
detta då Socialnämnden själv redan nu skapat ett större behov av 
Särskilt boendeplatser? 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden föreslår 
kommunstyrelsen att besluta att skapa förutsättningar för ett Särskilt boende, 
med 60 till 80 platser. 

Till det har kommit yrkande om återremiss.  
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Sn § 54 (forts) Dnr 2019-000069  
 

Efter fråga på grundförslaget mot återremissen finner ordförande att 
socialnämnden bifaller grundförslaget. 

Omröstning begärs. 

Med 6 röster för grundförslaget och 5 röster för återremissförslaget finner 
ordförande att socialnämnden bifaller grundförslaget.  

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 
bifaller det.  

_____ 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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Sn § 55 Dnr 2019-000031  

Uppföljning - Socialförvaltningen - 
Verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet 
Socialnämnden tar del av verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet 
inom verksamheten Särskilt boende.  

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 Särskilt boendes 
pågående och planerade aktiviteter som syftar till att utveckla verksamheten 
och göra den mer kostnadseffektiv.   

Underlag  
Skrivelse den 1 april 2019 – Uppföljning april 2019 – Särskilt boende 

Uppföljning – Socialförvaltningen – Verksamhetsutveckling och 
kostnadseffektivitet reviderad senast 190304 

_____ 
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Sn § 56 Dnr 2019-000041  

Rambudget 2020 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden tar del av rambudgeten. 

2. Socialnämnden tar del av vad i sammanställningen över äskningar 2020-
2022 som är lagkrav. 

3. Socialnämnden tar del av vad i sammanställnigen över äskningar 2020-
2022 som är förklarat underskott.  

4. Socialnämnden tar del verksamhetskostnader som kan täckas av de 
riktade statliga medlen.  

5. Socialnämnden ger verksamheterna i uppdrag att översiktligt 
återredovisa verksamhetskostnader som de riktade statliga medlen kan 
täcka. Uppdraget återredovisas på nästa nämnd. 

_____________________________________________________________ 

Reservation 
Rasmus Ericsson, KD reserverar sig mot information om rambudget 2020 på 
Socialnämnden, Krokoms kommun 2019-04-23. Detta på grund av att ett 
felaktigt underlag för rambudget enligt lagkrav 2020 har presenterats för 
Socialnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden får information om lagkrav och förklarat underskott kopplat 
till äskningar och investeringsbehov 2020-2022.   

Underlag för beslut 
Sammanställning äskningar 2020-2022 – Reviderad. Prioritering sant 
lagkrav och förklarat underskott 

Protokollsutdrag 2019-03-19 § 33 Rambudget 2020 
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Sn § 56 (forts) Dnr 2019-000041  
 
Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslås att socialnämnden tar del av rambudgeten. 
Socialnämnden ger verksamheterna i uppdrag att översiktligt återredovisa 
verksamhetskostnader som de riktade statliga medlen kan täcka. Uppdraget 
återredovisas på nästa nämnd.  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att socialnämnden tar del av rambudgeten 
och vad i sammanställningen över äskningar 2020-2022 som är lagkrav och 
förklarat underskott. Socialnämnden tar del verksamhetskostnader som kan 
täckas av de riktade statliga medlen. Socialnämnden ger verksamheterna i 
uppdrag att översiktligt återredovisa verksamhetskostnader som de riktade 
statliga medlen kan täcka. Uppdraget återredovisas på nästa nämnd. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller det.  

_____ 

Kopia till 
Ekonomiavdelningen 

Socialchef 
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Sn § 57 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 mars 2019 

Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och 
Integration, 1-31 mars 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 § 58 Dnr 2019-000023  

Sjukskrivning, sjuktal och personalfrågor 
Kort sammanfattning  
Kommunen som arbetsgivare visas i den personalekonomiska redovisningen 
för 2018.  
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden tar del av personalekonomisk redovisning 2018. 

2. Socialnämnden beslutar att ta del av den personalekonomiska 
redovisningen en gång per kvartal.   

Beskrivning av ärendet 
Den personalekonomiska redovisningen visar antal månadsavlönade per 
förvaltning, andel tillsvidareanställda per åldersintervall, tillsvidareanställda 
per område, hållbart medarbetarengagemang i socialförvaltningen och 
sjukfrånvaro med mera. Redovisningen visar även personalpolitiska 
aktiviteter och utmaningar 2018.  

Underlag för beslut 
Personalekonomisk redovisning 2018. 

Förslag som läggs på mötet 
Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden ska ta del av 
personalekonomisk redovisning fyra gånger per år, en gång i kvartalet.   

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden tar del 
av den personalekonomiska redovisningen för 2018.  

Till det har kommit ett tilläggsförslag. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 
det.  

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 
det.  
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_____ 

Kopia till 
HR-avdelningen 
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Sn § 59 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: 

• Från uppdragslistan: Redovisa vilka förbättringsförslag som 
Socialförvaltningen behöver från respektive stödfunktion, kopplat till 
ekonomisk uppföljning. Flyttas till maj 2019. 

Följande uppdrag stryks: 

• Information angående boendestöd – Hänt/gjort/nuläge (se Sn § 47). 
Följande uppdrag tillkommer: 

• Redovisa underlag för flyktingrelaterade kostnader för att ta del av 
riktade statliga medel. 

• Redovisa underlag från LSS-utjämningen 2014-2019. 

Underlag för beslut 
Socialnämndens uppdragslista 190319 

_____ 
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Sn § 60 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 delegationsförteckningen. Besluten ska 
redovisas till socialnämnden. 

Socialnämnden delges följande delegationsbeslut: 

1. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 
servering av alkoholdrycker den 6 mars 2019 

Delegat: Socialnämndens ordförande 

2. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 
servering av alkoholdrycker den 6 mars 2019 

3. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 
servering av alkoholdrycker den 12 mars 2019 

4. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 
servering av alkoholdrycker den 12 mars 2019 

Sekretessärenden 
1. Delegationsrapport Bistånd, 1-31 mars 2019 

2. Delegationsrapport Individ- och familjeomsorgen och Integration, 1-
31 mars 2019. 

_____  
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Sn § 61 Dnr 2019-000005  

Meddelanden 2019 
Socialnämnden tar del av följande meddelanden: 

1. Socialnämndens arbetsutskott protokoll från sammanträdet den 5 
mars 2019 

2. Kommunala pensionärsrådets protokoll från den 22 mars 2019 

     Dnr Kf 18-0285 

3. Kommunfullmäktige 2019-02-27 § 9 – Strategi för äldres hälsa i 
Krokoms kommun 

     Dnr Kf 19-015 

4. Kommunfullmäktige 2019-02-27 § 10 – Valärenden  

    Dnr 8.5-41436/2018-5 

5. Inspektionen för vård och omsorg – Beslut  

6. Statistiska centralbyrån (SCB) - Utjämning av LSS-kostnader mellan 
kommuner, utjämningsåret 2019, reviderat utfall mars 

7. Rapport efter utförd kvalitetsmätning av måltidsordning och 
nattfasta. Särskilt boende. Mars 2019. 
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