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Sn § 149 Dnr 2019-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner fördragningslistan med följande ändringar:  

Tillägg: Övriga frågor 

_____________________________________________________________ 
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Sn § 150 Dnr 2019-000002  

Informationer 2019 

Liselott Åsberg, verksamhetsledare, Centrum mot våld (CMV) 

 Liselott informerar om CMVs arbete med stöd till våldsutsatta och stöd 

till förändring för våldsutövare från 16 år, stöd till Socialtjänsten samt 

CMVs verksamhetsberättelse 2018.  

_____ 

Andreas Karlsson, C, ordförande 

 Program för äldres hälsa. Arbetet med programmet har försenast och 

arbetsgruppen kommer inte att hinna färdigt till december 2019. Nytt 

datum är tidig vår 2019.  

 Nytt särskilt boende i Krokoms kommun. Det har inkommit flera svar på 

den intresseförfrågan (RFI) som legat ute.  

 Ett boenderåd kommer att ordnas på Solbacka den 28 november 2019. 

 Kommunala pensionärsrådet har beslutat att det ska genomföras fyra 

öppna beredningsmöten på olika platser i kommunen under 2020. 

_____ 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

 Läget på Arbete och Integration. 

 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 49 0 0 

Solbacka 37 4 0 

Blomstergården/Orion 77 5 2 

Summa 161 9 2 
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Överbeläggningar/ 

förändringar 

Antal 

säboplatser 

Antal 

korttidsplatse

r 

Antal 

trygghetsplatser 

Hällebo ”Gula längan” 1   

Solbacka    

Totalsumma  162  2 

 

Nuläge behov särskilt boende och korttids 2019-11-13 

Särskilt boende Antal 

Totalt antal personer i kö med beviljad säboplats 9 

Antal Personer med beviljad säboplats liggande på korttids 1 

Antal personer med beviljad säboplats i ordinärt boende 8 

Antal personer i kö från annan verksamhet i kommunen 0 

Antal personer i kö från annan kommun 2 

Korttidsplats och växelvård Antal 

Personer i kö till korttidsplats från sjukhus 0 

Personer i kö till korttidsplats från hemmet 0 

Personer i kö till växelvård 0 

Personer i byteskö 6 

Det finns en tillgänglig säboplats och fyra tillgängliga korttidsplatser. 

_____ 

UIrika Persson, verksamhetschef Hemtjänst 

 Från uppdragslistan: redovisa antalet personer i Krokom med någon typ 

av hemtjänstinsats och det totala antalet timmar i olika intervall.  

_____ 
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Sn § 151 Dnr 2019-000048  

Uppföljning av placeringskostnader 2019 

Socialnämnden tar del av placeringskostnader 2019. 

_____________________________________________________________ 

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 

Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2019 

_____ 
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Sn § 152 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 följs upp månadsvis.  

Socialnämnden tar del av Bistånd, Hälsa och sjukvård samt Stöd och service 

aktiviteter. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

I februari 2019 beslutade socialnämnden att respektive verksamhets 

pågående och planerade aktiviteter följs upp månadsvis enligt bestämd 

ordning. 

Vid dagens sammanträde tar socialnämnden del av Bistånd, Hälsa och 

sjukvård samt Stöd och service pågående och planerade aktiviteter som 

syftar till att utveckla verksamheterna och göra dem mer kostnadseffektiva.        

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning – Marie Hermansson och Malin Andersson 

_____  
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Sn § 153 Dnr 2019-000009  

Ekonomisk uppföljning 2019 

Kort sammanfattning 

1. Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen efter 10 

månader 2019.  

2. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att arbeta för att den 

ekonomiska utvecklingen ska vända.  

3. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att vid nästa möte med 

nämnden redovisa hur balans mellan verksamhet och ekonomi ska uppnås 

under 2020.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningens ekonom redovisar den ekonomiska uppföljningen efter tio 

månader 2019. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett underskott på 

27 255 tkr inklusive Integration och Ensamkommande.  

Stab   - 496 tkr 

Individ- och familjeomsorgen - 11 647 tkr 

Stöd och service  - 7 627 tkr 

Särskilt boende  - 5 935 tkr 

Hemtjänst   + 4 233 tkr 

Hälsa och sjukvård  - 2 926 tkr 

Bemanningspoolen  - 1 449 tkr 

Bistånd   - 394 tkr 

Ensamkommande  + 135 tkr 

Integration   + 328 tkr    

Underlag för beslut 

Ekonomisk uppföljning efter tio månader 2019 

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden tar del av den ekonomiska 

uppföljningen efter tio månader, att socialchefen får i uppdrag att arbeta för 

att den ekonomiska utvecklingen ska vända samt att 



  

 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(37) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-18 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

socialchefen vid nästa möte med nämnden redovisar hur balans mellan 

verksamhet och ekonomi ska uppnås under 2020.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag som föreslår att socialnämnden tar del av den 

ekonomiska uppföljningen efter tio månader, att socialchefen får i uppdrag 

att arbeta för att den ekonomiska utvecklingen ska vända samt att 

socialchefen vid nästa möte med nämnden redovisar hur balans mellan 

verksamhet och ekonomi ska uppnås under 2020.  

Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  

_____ 

Kopia till 

Socialchef 
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Sn § 154 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 för att redovisas.         

Underlag för beslut 

Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 oktober 2019 

Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och 

Integration, 1-31 oktober 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 § 155 Dnr 2019-000127  

IVO granskar socialnämndernas kontroll av tillstånd för 
konsulentstödd familjehemsverksamhet 

Kort sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) påbörjar i oktober 2019 en 

granskning av 44 kommuner som kan använda sig av konsulentstödd 

familjeverksamhet. Socialnämnden i Krokoms kommun ingår i 

granskningen.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att anta yttrandet till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) som sitt eget. 

_____________________________________________________________  

Paragrafen justeras omedelbart.  

Beskrivning av ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) påbörjar i oktober 2019 en 

granskning av 44 kommuner som kan använda sig av konsulentstödd 

familjeverksamhet. Socialnämnden i Krokoms kommun ingår i 

granskningen.  

Fokus i granskningen är att ta reda på om socialnämnderna kontrollerar att 

de verksamheter där de placerar barn har tillstånd. Även om majoriteten av 

verksamheterna har tillstånd, så finns det en risk att det även finns barn 

placerade i olovliga verksamheter, det vill säga verksamheter som i 

dagsläget saknar tillstånd. IVO gör därför en riktad granskning mot samtliga 

44 kommuner inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och 

Västernorrlands län. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 8 november 2019 

Yttrande till IVO dnr: 8.5-38021/2019-1 8 november 2019 

Inspektionen för vård om omsorg (IVO) 5 oktober 2019 
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Sn § 155 (forts) Dnr 2019-000127  

Beslutsgång 

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

yttrandet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som sitt eget. Efter 

fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det. 

_____ 

Kopia till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Matz Norrman, verksamhetschef IFO 

Inga-Lill Olausson, enhetschef Barn och Familj 
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Sn § 156 Dnr 2019-000089  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS 2019 

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. 

Under januari 2020 kommer IVO att gå över till en ny e-rapporteringstjänst 

och i samband med detta försköts rapporteringsperioderna. Kvartal två och 

tre rapporterades därmed samtidigt.  

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 november 2019 

Bilaga. Rapport- Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 och 3, 

2019 
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Sn § 156 (forts) Dnr 2019-000089  

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. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer 
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Sn § 157 Dnr 2019-000123  

Definitioner av vissa boendeformer i Krokoms kommun 

Kort sammanfattning 

På begäran från socialnämndens ledamöter lämnas förslag till definition av 

de vanligast förekommande begreppen vad avser boendeformer för äldre i 

Krokoms kommun.     

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar följande begreppsdefinitioner: 

- Trygghetsbostad i Krokoms kommun är en tillgänglighetsanpassad 

bostad för boende 65 år och äldre. Bostaden är ett så kallat ordinärt 

boende och förmedlas via förekommande bostadsbolag på ordinarie 

bostadsmarknad. Till bostaden finns kopplat en viss grundbemanning till 

exempel i form av värdinna, tillgång till gemensamhetslokaler för 

samvaro och aktivitet. 

- Seniorboende är ett begrepp som bostadsbolaget/fastighetsägaren själv 

råder över. I Krokoms kommun erbjuder Krokomsbostäder 

seniorboende. Det är lägenheter avsatta till 65 år och äldre.  

- Särskilt boende är en boendeform som kommunen enligt 

socialtjänstlagen är skyldig att erbjuda. Biståndshandläggare utreder 

behov och fattar ett formellt biståndsbeslut. Särskilt boende beviljas när 

omvårdnadsbehoven blivit så stora att hemtjänstinsats inte är tillfyllest. 

- Ordinärt boende är ett samlingsbegrepp för alla boendeformer där den 

boende antingen äger sin bostad själv eller hyr av någon på ordinarie 

bostadsmarknad. 

- Beslutade definitioner kommuniceras till berörda organisationer, berörda 

nämnder och förvaltningar, tillkännages på kommunens hemsida samt 

publiceras i tidningen ”Vårt Krokom”.   

_____________________________________________________________ 
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Sn § 157 (forts) Dnr 2019-000123  

 

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning från Gunnel Persson, Socialdemokraterna 

Språket 

Språket bör förenklas innan definitionerna förmedlas till medborgarna. 

Definitionerna kan vara skrivna i sin nuvarande form när de förmedlas till 

politiker och ledning.  

Beskrivning av ärendet 

Flera olika begrepp används och i diskussionen mellan politiker, tjänstemän 

och medborgare uppstår emellanåt en viss förvirring omkring vad de olika 

begreppen står för. Därför har sociala nämndens ledamöter på inrådan av 

pensionärsorganisationer och Pensionärsråd och även för sin egen del 

beslutat att fastställa definitioner av de fyra vanligast förekommande 

begreppen; särskilt boende, trygghetsboende, seniorboende och ordinärt 

boende. 

I kommunens målsättningar för framtidens bostäder för äldre ingår att 

planera för och erbjuda trygghetsbostäder. I dag erbjuder Hotagsfjärden och 

Storågården trygghetsboende och i Föllinge har 8 lägenheter i gamla 

servicehuset på Solbacka avsatts som trygghetsbostäder. Därutöver planeras 

för trygghetsbostäder i fastigheten Orion i Krokom. För att kunna hålla 

likvärdig kvalité i hela kommunen och för att det ska vara tydligt för 

hyresgästen så är det en fördel att ha en av nämnden antagen definition. 

Kraven på en trygghetsbostad regleras i det statsbidragssystem som finns för 

boende för äldre. Där ställs krav på tillgång till gemensamhetsytor och 

matsal. En värdinnefunktion skall också finnas. Mer om detta finns på 

Bostadsverket.se.Vår definition av begreppet trygghetsbostad utgår ifrån 

Boverkets regelverk för statbidraget till sådana bostäder. Statsbidraget 

administreras av länsstyrelserna. 

Trygghetsboende kan också förmedlas med biståndsbeslut. Det kräver då att 

kommunens socialnämnd fattat ett sådant beslut. I Krokoms kommun finns 

inget beslut om biståndsbedömning kopplat till trygghetsboende. 

Seniorboende blandas ofta ihop med trygghetsboende vilken skapar en del 

förvirring. Seniorboende är ett begrepp som bostadsbolagen själva råder 
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över. Det är oftast kopplat till en åldersregel. Det kan variera från kommun 

till kommun. I Krokom så har Krokomsbostäder gränsen 65 år för sina 

seniorboenden eller ”Lätt att leva-lägenheter” som rubriken lyder på deras 

hemsida.Krokomsbostäder AB har  för närvarande 107 lägenheter som 

seniorboende varav 85 lägenheter i Krokom och  22 lägenheter i Nälden. Så 

här skriver Krokomsbostäder på sin hemsida:”För dig som passerat 65 år har 

olika former av seniorboenden blivit alltmer populärt.Tanken med våra Lätt 

att leva-lägenheter är att kombinera ett attraktivt och trivsamt boende med 

kraven på en trygg och väl fungerande bostad.Man får inte ha 

hemmavarande barn när man söker seniorboende och man söker dessa 

lägenheter via det ordinarie kösystemet.Lätt att leva-lägenheter finns på 

Offerdalsvägen 12 och Genvägen 3 i Krokom samt på Karelsvägen 6 i 

Nälden. 

Särskilt boende och ordinärt boende är begrepp som tjänstemän och 

profession ofta använder. I samtal med medborgare så är det inte alltid 

självklart att betydelsen av orden är klart framgår. Särskilt boende är en 

boendeform som kräver biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och är avsett 

för personer med stora omvårdnadsbehov.Ordinärt boende är ett 

samlingsbegrepp för självägda bostäder eller bostäder hyrda av på 

marknaden förekommande bostadsbolag/fastighetsägare.  Seniorboende 

ingår i begreppet ordinärt boende. Trygghetsbostad som erbjuds utan 

ståndsbedömning är också ett ordinärt boende.Föreslagna definitioner syftar 

till att underlätta i samtal mellan olika parter i frågor som berör boende för 

äldre i kommunen. För att lyckas i den avsikten krävs att definitionerna 

kommuniceras till berörda organisationer, berörda nämnder och 

förvaltningar och också finns på kommunens hemsida.   

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 29 oktober 2019 

Förslag som läggs på mötet  

Yvonne Rosvall, S, föreslår att ” Trygghetsbostad i Krokoms kommun är en 

tillgänglighetsanpassad bostad för boende 65 år och äldre. Bostaden är ett så 

kallat ordinärt boende och förmedlas via förekommande bostadsbolag på 

ordinarie bostadsmarknad. Till bostaden finns kopplat en viss 

grundbemanning till exempel i form av värdinna, tillgång till 

gemensamhetslokaler för samvaro och aktivitet samt tillgång till gemensam 

matsal” ändras till ”Trygghetsbostad i Krokoms kommun är en 

tillgänglighetsanpassad bostad för boende 65 år och äldre. Bostaden är ett så 

kallat ordinärt boende och förmedlas via förekommande bostadsbolag på 

ordinarie bostadsmarknad. Till bostaden finns kopplat en viss 

grundbemanning till exempel i form av värdinna, tillgång till 

gemensamhetslokaler för samvaro och aktivitet”.  
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Beslutsgång 

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

föreslagna begreppsdefinitoner.  

Till det har kommit ett ändringsförslag.  

Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att socialnämnden 

godkänner det. 

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 

godkänner det.  

_____ 

Kopia till 

MonaLisa Norrman, utredare 

Kommunala pensionärsrådet 

Kommunikation 

Berörda förvaltningar 
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Internkontrollplan 2020 

Kort sammanfattning 

I enlighet med rutiner för socialnämndens internkontroll ska nämnden fatta 

beslut om internkontrollplan i samband med detaljbudget.             

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar internkontrollplan 2020 med följande ändringar: 

– Kontrollmomentet ”Kontroll av att utbildningsplanen (årshjul) för 

undersköterskor fortsatt ses över och utvecklas” ändras till ”Kontroll av 

att utbildningsplanen för undersköterskor följs” 

– Kontrollmomentet ”Kontroll av efterlevnad av kompetensutveckling 

avseende hot och våld med personal inom Socialförvaltningens 

verksamheter” ändras till ”Kontroll av att utvecklingsplan utarbetas och 

följs” 

– Kontrollmomentet ”Kontroll av att intern undersköterskeutbildning 

utvecklas och genomförs” tas bort 

– Kontrollmomentet ”Kontroll av att vi påbörjar framtagande av 

utvecklingsprogram för socionomer för legitimerad personal (liknande 

traineeprogram för socionomer med myndighetsutövning)” tas bort 

– Kontrollmomentet ”Kontroll av att Socialförvaltningen arbetar med sitt 

arbetsgivarvarumärke utifrån framtaget underlag” tas bort 

– Kontrollmomentet ”Uppföljning av kostnader för konsulter” tas bort 

– Kontrollmomentet ”Kontroll av att tillgänglighet och kvalitet för 

medborgarna upprätthålls” läggs till 

– Kontrollmomentet ”Medarbetarenkät” ändras till ”Medarbetarsamtal” 

– Kontrollmomentet ”Utredningstider” ändras till ”Bemanningsplanering 

i relation till uppdraget” 

– Kontrollmomentet ”Nytänkande angående rekrytering” tas bort 

– Kontrollmomentet ”Kontroll av att Sociala ledningsgruppen kartlägger 

och tar fram en handlingsplan för att förbättra chefers förutsättningar i  
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Socialförvaltningen” ändras till ”Kontroll av att en handlingsplan för att 

förbättra chefers förutsättningar i Socialförvaltningen utarbetas och följs 

upp” 

– Kontrollmomentet ”Kontroll av att förvaltningen arbetar för att 

stödfunktionernas struktur och omfattning anpassas efter verksamhetens 

struktur och omfattning” ändras till ”Kontroll av att förvaltningens 

stödfunktioner möter verksamhetens behov” 

– Kontrollmomentet ”Kontroll att vi följer kostnadskonsekvenser av 

otydlig ansvarsfördelning” tas bort 

– Kontrollmomentet ”Kontrollera att vi har rutiner för samarbete som 

beskriver ansvarsfördelning mellan kommun och Region” ändras till 

”Kontrollera att det finns avtal rörande samarbete, rutiner, 

ansvarsfördelning och kostnader mellan kommunen och Region 

Jämtland-Härjedalen” 

– Kontrollmomentet ”Påbörja genomlysning av liggande avtal” tas bort 

2. Socialnämnden antar internkontrollplan 2020 i övrigt. 

_____________________________________________________________    

Deltar inte i beslut 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.  

Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet med hänvisning 

till att samverkanspartiernas ändringsförslag av Internkontrollplan 2020 inte 

delgavs oppositionen i förväg utan istället presenterades på sittande möte. 

Det är inte rimligt att någon ska hinna ta ställning till ett förslag med så kort 

varsel.  

Beskrivning av ärendet 

Internkontrollen syftar till att säkerställa att de av fullmäktige fastställda 

förändringsmålen uppfylls och att viktiga processer kvalitetssäkras.  
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Detta innefattar 

• efterlevnad av fattade beslut, tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med 

mera. 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• upprätthållande av förtroende för politiker och tjänstemän 

Socialförvaltningens ledningsgrupp samt medicinskt ansvarig sjuksköterska 

(MAS) har utifrån inventerade riskområden gjort en riskanalys och kommit 

fram till ett förslag till Internkontrollplan 2020.    

Underlag för beslut 

Internkontrollplan 2020 – ändringsförslag 18 november 2019 

Tjänsteutlåtande 4 november 2019 

Internkontrollplan 2020 1 november 2019 

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, förslår i ändring att kontrollmoment tas bort, läggs till 

och ändras.  

Beslutsgång 

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

Internkontrollplan 2020.  

Till det har kommit ändringsförslag. 

Efter fråga på ändringsförslagen finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Sociala ledningsgruppen 
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Beslutsattestanter och ersättare 2019 

Kort sammanfattning 

Attestlistan är i behov av revidering och socialnämnden föreslås godkänna 

uppdaterad attestlista   

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner förslag till beslutsattestanter och ersättare 

enligt bilaga. 

2. Attestlistan gäller från och med den 1 december 2019.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden ska varje år godkänna förslag till beslutsattestanter och 

ersättare för sin verksamhet. 

Attestlistan är i behov av revidering och socialnämnden föreslås godkänna 

uppdaterad lista. 

Föreslagen ändring markeras i färg i listan daterad 2019-09-11.      

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 24 oktober 2019 

Attestlista socialförvaltningen daterad 2019-10-24 

Nuvarande attestlista 2019-09-11 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner beslutsattestanter och ersättare enligt bilaga. Attestlistan gäller 

från och med den 1 december 2019. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 
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Kopia till 

Beslutsattestanter och ersättare 

Ekonom 
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Verksamhetsplan 2020 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden ska anta verksamhetsplan för Socialförvaltningen år 2020.    

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar verksamhetsplan 2020 med följande ändringar: 

- Det övergripande uppdraget ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i 

uppdrag att säkerställa så att medborgarna får ett gott stöd och god, säker 

vård och omsorg för att människor ska vilja leva och verka hela sitt liv i 

Krokoms kommun” ändras till ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i 

uppdrag att säkerställa att medborgarna får ett gott stöd och god säker 

vård och omsorg samt förebyggande åtgärder” 

- Det övergripande uppdraget ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i 

uppdrag att säkerställa så att Samtliga verksamhetsområden har en 

uppdragsbeskrivning med tydliga kvalitetskrav som följs upp i delårs- och 

årsbokslut” läggs till 

- Det övergripande uppdraget ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i 

uppdrag att verka för fler trygghetsboenden och särskilda boendeplatser 

samt arbeta för att personer med beslut om boende enligt LSS eller SoL 

erbjuds adekvata bostäder” ändras till ”Socialnämnden ger 

Socialförvaltningen i uppdrag att tillhandahålla underlag som beskriver 

behov av boende och i samverkan arbeta för fler lägenheter, 

trygghetsboenden och särskilda boendeplatser för verksamhetens 

målgrupper”  

- Det övergripande uppdraget ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i 

uppdrag att arbeta för att medborgarna ska uppleva en god tillgänglighet 

och ett gott bemötande i kontakten med Socialförvaltningens 

verksamheter” ändras till ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i 

uppdrag att arbeta så att medborgarna upplever en god tillgänglighet och 

ett gott bemötande”  

- Det övergripande uppdraget ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i 

uppdrag att arbeta med kontroll och uppföljningar mot nationella 

kvalitetsmätningar för att säkerställa att Socialförvaltningen bibehåller  
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sina handläggningstider” ändras till ”Socialnämnden ger 

Socialförvaltningen i uppdrag att arbeta med att analysera utfallet i 

relation till nationella kvalitetsmätningar (Kolada och Öppna jämförelser) 

och återföra detta till socialnämnden i en ekonomi- och kvalitetsrapport 

en gång per år” 

- Det övergripande uppdraget ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i 

uppdrag att under 2020 ta fram förslag till program/plan/aktiviteter utifrån 

Hållbarhetsstrategin” ändras till ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen 

i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att bibehålla eller återerövra 

hälsan hos äldre och personer med funktionsvariation” 

- Det övergripande uppdraget ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i 

uppdrag att följa barnkonventionen så långt det är möjligt för att förbättra 

hälsan för den yngre åldersgruppen under 18 år. Barnperspektivet ska 

utgå från rätten till vårdnadshavare eller förälder eller föräldrar” läggs till. 

- Det övergripande uppdraget ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i 

uppdrag att arbeta för att medborgaren eller dess företrädares möjligheter 

att påverka verksamhetsutvecklingen ska öka” ändras till ”Socialnämnden 

ger Socialförvaltningen i uppdrag att genomföra brukarundersökningar 

och inrätta brukarråd inom alla verksamhetsområden” 

- Det övergripande uppdraget ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i 

uppdrag att ta initiativ till och genomföra minst två medborgardialoger 

under 2020” ändras ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att 

tillsammans med socialnämnden genomföra minst två medborgardialoger 

under 2020” 

- Det övergripande uppdraget ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i 

uppdrag att öka möjligheterna för alternativa utförare att bedriva 

verksamhet i kommunen” ändras till ”Socialnämnden ger 

Socialförvaltningen i uppdrag att i samverkan med Näringslivskontoret 

verka för fler alternativa utförare i kommunen” 

- Det övergripande uppdraget ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i 

uppdrag att fortsätta implementera ’Det goda ledarskapet’ både bland 

befintliga chefer och i samband med nyrekrytering av chefer” ändras till 

”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att implementera ’Det 

goda ledarskapet’ bland både nya och befintliga chefer”  
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- Det övergripande uppdraget ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i 

uppdrag att ta fortsatta initiativ till aktiviteter som syftar till att utveckla 

verksamheterna och göra dem mer kostnadseffektiva” ändras till 

”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att genomföra 

aktiviteter som utvecklar verksamheterna och gör dem mer 

kostnadseffektiva. Nettokostnadsavikelser enligt KKIK eller Kolada ska 

minska inom samtliga verksamhetsområden och återföras till 

socialnämnden i en ekonomi- och kvalitetsrapport en gång per år.  

2. Socialnämnden antar verksamhetsplan 2020 i övrigt. 

_____________________________________________________________    

Reservation 

Vänsterpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslut ett, del 11 

med hänvisning till eget förslag.   

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslut ett, del 10 med hänvisning till att 

Krokoms kommun inte aktivt behöver leta privata utförare. De som är 

intresserade av att bedriva verksamhet i kommunen kommer att själva söka 

sig till kommunen. Det är inget som vi inom kommunen ska satsa pengar på 

och marknadsföra.  

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden ska anta verksamhetsplan för Socialförvaltningen år 2020. 

Verksamhetsplanen består av övergripande uppdrag från socialnämnden till 

Socialförvaltningen. De övergripande uppdragen utgår från de av 

kommunfullmäktige fastställda förändringsmålen.  

Underlag för beslut 

Verksamhetsplan 2020 – ändringsförslag daterat 18 november 2019 

Verksamhetsplan 2020, 8 november 2019 

Socialnämndens arbetsutskott § 17, 7 november 2019 

Kommunfullmäktige § 72, 24 september 2019 

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, förslår i ändring att uppdrag läggs till och ändras.  
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Marie Svensson, V, föreslår i tillägg att ändringsförslaget ”Socialnämnden 

ger Socialförvaltningen i uppdrag att säkerställa att medborgarna får ett gott 

stöd och god säker vård och omsorg” avslutas med ”samt förebyggande 

åtgärder”. 

Marie Svensson, V, föreslår avslag till ändringsförslaget ”Socialnämnden ger 

Socialförvaltningen i uppdrag att i samverkan med Näringslivskontoret verka 

för fler alternativa utförare i kommunen” och att uppdraget tas bort.  

Pia Hernerud, S, föreslår bifall till Marie Svenssons, V, avslagsförslag.  

Rasmus Ericsson, KD, föreslår i tillägg att under förändringsmålet ”Med 

utgångspunkt ifrån Agenda 2030 gå mot en mer hållbar och rättvis kommun 

med fokus på minskat miljö- och klimatavtryck samt förbättrad hälsa för den 

äldre och yngre åldersgruppen” lägga till det övergripande uppdraget 

”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att följa 

barnkonventionen så långt det är möjligt för att förbättra hälsan för den 

yngre åldersgruppen under 18 år. Barnperspektivet ska utgå från rätten till 

vårdnadshavare eller förälder eller föräldrar”. 

Marie Svensson, V, yrkar bifall till Rasmus Ericssons, KD, första 

tilläggsförslag. 

Rasmus Ericsson, KD, yrkar bifall till sitt första tilläggsförslag.  

Jonas Gabrielsson, C, yrkar avslag till Rasmus Ericssons, KD, första 

tilläggsförslag och bifall till grundförslaget. 

Rasmus Ericsson, KD, föreslår i tillägg att under förändringsmålet 

”Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus och 

utvecklingsvilja samt stödja kontinuerlig styrning och uppföljning” lägga till 

uppdraget ”Medborgarfokus ska utgå från att personer som söker eller har 

insats eller hjälp av socialförvaltningens verksamheter inte ska utsättas för 

diskriminering, kränkande behandling eller negativ särbehandling utifrån 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder”. 
 

Jonas Gabrielsson, C, yrkar avslag till Rasmus Ericsson, Kristdemokraterna, 

andra tilläggsförslag. 
 

Pia Hernerud, S, yrkar bifall till Rasmus Ericsson, KD, första tilläggsyrkande 

och avslag till Rasmus andra tilläggsyrkande.  
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Beslutsgång 

Mötet ajourneras klockan 16.50–16.53. 

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

Verksamhetsplan 2020.  

Till det har kommit ändringsförslag och tilläggsförslag. 

Efter fråga på ändringsförslagen finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

Ordförande frågar på varje tilläggsförslag var för sig.  

Efter fråga på tilläggsförslaget ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i 

uppdrag att säkerställa att medborgarna får ett gott stöd och god säker vård 

och omsorg” avslutas med ”samt förebyggande åtgärder” finner ordförande 

att socialnämnden godkänner det.  

Efter fråga på tilläggsförslaget att under förändringsmålet ”Med 

utgångspunkt ifrån Agenda 2030 gå mot en mer hållbar och rättvis kommun 

med fokus på minskat miljö- och klimatavtryck samt förbättrad hälsa för den 

äldre och yngre åldersgruppen” lägga till det övergripande uppdraget 

”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att följa 

barnkonventionen så långt det är möjligt för att förbättra hälsan för den 

yngre åldersgruppen under 18 år. Barnperspektivet ska utgå från rätten till 

vårdnadshavare eller förälder eller föräldrar” finner ordförande att 

socialnämnden godkänner det.  

Efter fråga på tilläggsförslaget att under förändringsmålet ”Ledarskapet ska 

präglas av god kommunikation, medborgarfokus och utvecklingsvilja samt 

stödja kontinuerlig styrning och uppföljning” lägga till uppdraget 

”Medborgarfokus ska utgå från att personer som söker eller har insats eller 

hjälp av socialförvaltningens verksamheter inte ska utsättas för 

diskriminering, kränkande behandling eller negativ särbehandling utifrån 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder” 

finner ordförande att nämnden avslår det.  

Omröstning begärd. Ja för avslag, Nej för bifall. 
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JA  NEJ 

Andreas Karlsson X 

Frida Skoog  X 

Pia Hernerud  X 

Harot Basil  X 

Rasmus Ericsson   X  

Gunnel Persson X 

Ylwa Salomonsson X 

Yvonne Rosvall X 

Clas Sundberg X 

Marie Svensson   X 

Jonas Gabrielsson X 

_____________________________________________________________ 

Med två Ja och nio Nej finner ordförande att socialnämnden avslår det.  

Efter fråga på avslag till ändringsförslaget ”Socialnämnden ger 

Socialförvaltningen i uppdrag att i samverkan med Näringslivskontoret verka 

för fler alternativa utförare i kommunen” och att uppdraget tas bort finner 

ordförande att socialnämnden avslår det.  

Omröstning begärd. Ja för att uppdraget ska vara kvar. Nej för att uppdraget 

ska tas bort.  

JA  NEJ 

Andreas Karlsson X 

Frida Skoog  X 

Pia Hernerud    X 

Harot Basil  X 

Rasmus Ericsson X  

Gunnel Persson   X 

Ylwa Salomonsson   X 

Yvonne Rosvall   X 

Clas Sundberg X 
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Marie Svensson   X 

Jonas Gabrielsson X 

_____________________________________________________________ 

Med sex Ja och fem Nej finner ordförande att uppdraget ska vara kvar. 

_____ 

Kopia till 

Sociala ledningsgruppen 
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Sn § 161 Dnr 2019-000047  

Uppföljning av personalkostnader 2019 

Socialnämnden tar del av personalkostnaderna inom verksamheten 

Hemtjänst. 

_____________________________________________________________ 

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.  

_____ 
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Sn § 162 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 tillkommer: 

 Ta fram utbildningsmaterial i mötesteknik och presentera detta för 

nämnden. Redovisas december 2019. 

 Utred kostnader och förändringar i uppdrag för berörda verksamheter 

vid införande av GPS-klockor. Redovisas januari 2020.   

Underlag för beslut 

Socialnämndens uppdragslista 2019-10-22 

______ 

 

 



  

 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(37) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-18 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sn § 163 Dnr 2019-000051  

Barnkonventionen 2019 

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en kortlek kopplat till 

barnkonventionen med diskussionsfrågar till varje artikel och socialnämnden 

lyfter en artikel med tillhörande diskussionsfrågor vid varje sammanträde.  

Vid dagens sammanträde tar socialnämnden del av barnkonventionen artikel 

5 med diskussionsfrågor.  

Artikel 5 

Konventionsstaterna skall respektera det ansvar och de rättigheter och 

skyldigheter som tillkommer föräldrar eller andra personer som har lagligt 

ansvar för barnet.   

Diskussionsfrågor:  

- Hur respekterar vi föräldrars eller annan vårdnadshavares ansvar för att ge 

vägledning till sina barn? 

- Hur möjliggör vi för föräldrar att stötta barnet så att de får sina rättigheter 

tillgodosedda? 

_____ 
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Sn § 164 Dnr 2019-000125  

Övriga frågor 2019 

Uppföljning revisorerna  

Vänsterpartiet önskar få tillgång till det svar som ordförande lämnade till 

revisorerna i samband med att revisorerna besökte socialnämnden den 22 

oktober 2019.  

_____  
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Sn § 165 Dnr 2019-000004  

Delegationsbeslut 2019 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknas nedan.       

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande 

och tjänstemän som framgår av delegationsförteckning. Besluten redovisas 

till socialnämnden.  

Socialnämnden delges följande delegationsbeslut:    

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

servering av alkoholdrycker den 30 oktober 2019  

Delegat: Socialnämndens ordförande 

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

servering av alkoholdrycker den 30 oktober 2019  

Delegat: Socialnämndens ordförande 

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

servering av alkoholdrycker den 30 oktober 2019  

Delegat: Socialnämndens ordförande 

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

servering av alkoholdrycker den 10 oktober 2019  

Delegat: Socialnämndens ordförande 

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

servering av alkoholdrycker den 8 oktober 2019  

Delegat: Socialnämndens ordförande 

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

servering av alkoholdrycker den 25 september 2019  

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

servering av alkoholdrycker den 17 september 2019  

Delegat: Socialnämndens ordförande 

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

servering av alkoholdrycker den 5 september 2019  

 Delegat: Socialnämndens ordförande 

10. Beslut om tobaksförsäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och 

liknande produkter (2018:2088) den 23 september 2019 

Delegat: Alkoholhandläggare 

11. Beslut om tobaksförsäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och 

liknande produkter (2018:2088) den 24 september 2019 

Delegat: Alkoholhandläggare 

12. Beslut om tobaksförsäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och 

liknande produkter (2018:2088) den 27 september 2019 

Delegat: Alkoholhandläggare 

 

Sekretessärenden 

1. Delegationsrapport Bistånd, 1-31 oktober 2019 

2. Delegationsrapport Individ och familjeomsorgen, 1-31 oktober 2019 

_____ 
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Sn § 166 Dnr 2019-000005  

Meddelanden 2019 

Socialnämnden tar del av följande meddelanden: 

1. Socialnämndens arbetsutskott den 4 november 2019, §§ 16-19 

Dnr 6.3.1-24032/2018 

2. Beslut, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – Beslut om tillstånd 

  

 


