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Sn § 16 Dnr 2018-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande ändringar: 

Utgår: Uppföljning av personalkostnader 2018 

_____________________________________________________________ 
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Sn § 17 Dnr 2018-000002  

Informationer 2018 

Anna Holmer, kvalitetscontroller/verksamhetsutvecklare redovisar inkomna 

lex Sarah rapporter från och med 1 januari 2017. Inkomna rapporter 

kategoriseras utifrån kategorier, beroende på vad som rapporeras.  

Anna informerar om att hon har varit arbetsplatsträffar och pratat om lex 

Sarah och att hon är inbjuden till fler arbetsplatsträffar framöver.   

_____ 

Elisabeth Wickzell, integrationschef, Tryggwe Eriksson och Thomas Olsén 

Nikkinen, etableringskoordinatorer informerar om hur det arbetar för att 

nyanlända ska komma ut i arbete.  

_____ 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

 Läget avseende platser på kommunens särskilda boenden  

 Omorganisation Socialförvaltningen – Den 1 februari 2018 flyttades 

enheten Ensamkommande till verksamheten Individ- och 

familjeomsorgen 

_____ 

Marie Hermansson, verksamhetschef Bistånd  

 Den 13 juni 2017 fick socialchef i uppdrag att tillsammans med Bistånd 

se över vilka av biståndshandläggarnas arbetsuppgifter/uppdrag där man 

kan pröva att förenkla biståndsbedömningen.  

Marie informerar hur verksamheten redan förenklar för 

biståndshandläggarna. Exempelvis har man sänkt ambitionen i 

uppföljning av trygghetslarm och matdistribution. Hon informerar även 

om att det finns alternativ till förenklad biståndsbedömning.  

_____ 
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Sn § 17 (forts) Dnr 2018-000002  

Sara Larsson, alkoholhandläggare 

 Den 16 januari 2018 gav socialnämnden Sara i uppdrag att till dagens 

sammanträde göra en översyn av kommunens tobakspolicy. Sara 

informerar att Krokoms kommun inte har någon tobakspolicy för 

medarbetare.  

Sofie Eén och Sara Larsson gör ett ärende till socialnämnden den 26 

mars 2018.   

_____ 
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Sn § 18 Dnr 2018-000003  

Barnkonventionen 2018 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 36: 

”Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.” 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 37: 

”Inget barn får utsättas för tortyr, annan grym behandling eller bestraffning 

eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och 

får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid.” 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 38: 

”Barn ska skyddas mot krig och inget barn får användas som soldat.” 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 39: 

”Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till 

rehabilitering och social återanpassning.” 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 40: 

”Ett barn som är anklagat för brott eller har blivit dömt för en straffbar 

handling har rätt att behandlas rättvist och bra.” 

_____ 
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Sn § 19 Dnr 2018-000032  

Ändrad beslutanderätt i delegationen gällande tillgång 
till insatsen avlastningslägenhet enligt SoL 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att till verksamhetschef Bistånd delegera 

beslutanderätten avseende bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(SoL) i form av tillgång till avlastningslägenhet. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

När barn och ungdomar är beviljade personlig assistans arbetar assistenterna 

i barnet/ungdomens hem. Detta innebär att familjens hem blir en arbetsplats.  

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som har stöd utifrån lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan ha rätt till 

avlastning utanför hemmet. Se tidigare beslut angående övervägningar vid 

just personlig assistans (bilaga). 

De familjer vars barn använder insatsen avlastningslägenhet är nöjda och det 

har fungerat bra för dem. Samordnare för verkställigheten är en tjänsteman 

på Stöd och service.  

När insatser rör barn ska nämnden ta hänsyn till barnets bästa. Barnet ska 

komma till tals i den mån barnet kan och vill. De övervägningar som 

behöver göras gällande barn boende utanför föräldrahemmet är liknande de 

som bör göras i samband med beslut om bostad med särskild service enligt 

9§8, LSS, där barn behöver bo utanför föräldrahemmet. Där har 

verksamhetschef för Bistånd delegerad beslutanderätt.  

Eftersom kriterierna är tydliga för när rätten till insatsen kan komma i fråga 

och övervägningarna överensstämmer med ovanstående kan beslutanderätten 

ligga där. Dessutom kan kontakten med föräldrar och barnen underlättas med 

mer flexibelt arbetssätt, med exempelvis möjlighet till små förändringar i 

omfattning. 
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Sn § 19 (forts) Dnr 2018-000032  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 19 december 2018 

Socialnämnden 21 februari 2017, § 21  

Beslutsgång 

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

verksamhetschef Bistånd delegera beslutanderätten avseende bistånd enligt 4 

kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) i form av tillgång till avlastningslägenhet. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Verksamhetschef Bistånd 

Verksamhetschef Stöd och service 
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Sn § 20 Dnr 2018-000030  

Översyn av planer och program inom äldreomsorgen 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att göra en översyn av äldreomsorgens samtliga 

styrdokument, för att uppnå följsamhet mot kommunens 

dokumenthierarki och uppföljningssystemet Stratsys. 

____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Äldreomsorgsplanen innehåller riktlinjer och satsningsområden för 

utvecklingen av äldreomsorgen i sin helhet. Planen gäller perioden 2014-24. 

Vid översyn av planen framgår att äldreomsorgsplanen inte är en 

konkretisering av arbetet på den nivå som en plan enligt kommunens 

riktlinjer för styrdokument ska ha. Planen har heller inte målformuleringar 

av sådan karaktär att de går att lägga in i uppföljningssystemet Stratsys. Det 

betyder att äldreomsorgsplanen, som är avsett som ett styrdokument, i dag 

inte fungerar som ett aktivt sådant ute i verksamheterna. Det betyder också 

att äldreomsorgsplanens inriktningar och satsningsområden inte återfinns i 

uppföljningssystemet. 

I arbetet med framtidens boende för äldre har nya målformuleringar och ett 

handlingsprogram antagits av kommunfullmäktige. Dessa berör 

verksamheten utifrån boendeperspektiv och är inte heltäckande för hela 

äldreomsorgen. Verksamhetens styrdokument behöver ses över och 

omformuleras i ett övergripande strategi- och programdokument och därefter 

ska planer konkretisera åtgärder med tidplan och tydligt ange ansvarig.   

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 5 februari 2018 

Bilaga 1. Äldreomsorgsplan 

Bilaga 2. Riktlinjer för styrdokument 

Bilaga 3. Framtidens boende för äldre i Krokoms kommun – ett 

handlingsprogram 
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Sn § 20 (forts) Dnr 2018-000030  

Förslag som läggs på mötet 

Annika Hansson, S, föreslår att ordet göra läggs till framför ordet en i 

beslutet.  

Beslutsgång 

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

översyn av äldreomsorgens samtliga styrdokument, för att uppnå följsamhet 

mot kommunens dokumenthierarki och uppföljningssystemet Stratsys, 

genomförs. 

Till det har kommit förslag om att lägga till ordet göra.  

Efter fråga på att lägga till ordet göra finner ordförande att socialnämnden 

bifaller det. 

Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Utredare 

Kommunstyrelsen för kännedom 
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Sn § 21 Dnr 2017-000158  

Riktlinjer för handläggning av bistånd gällande insatser 
som syftar till att avlasta anhöriga, enligt 
socialtjänstlagen för verksamhetsområde Bistånd 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar riktlinjer för handläggning av bistånd gällande 

insatser som syftar till att avlasta anhörig.  

2. Socialnämnden beslutar att avlösning i hemmet upp till 10 timmar per 

månad är avgiftsfritt för den enskilde. 

3. Socialnämnden beslutar att omvårdnaden för den som vistas på 

växelvård eller korttidsplats i syfte att avlasta anhörig är kostnadsfri. Det 

vill säga att den som vistas på växelvård eller korttids i syfte att avlasta 

anhörig enbart betalar för kosten.  

4. Socialnämnden beslutar att den som besöker dagverksamhet i syfte att 

avlasta anhörig inte betalar någon avgift annat än för kosten. 

5. Socialnämnden beslutar att ovanstående ska gälla för 

verksamhetsområde Bistånd. 

6. Beslutet gäller från och med 1 mars 2018. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Enligt 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden ”genom stöd 

och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt 

sjuka eller äldre eller som har ett funktionshinder”. 

Genom att granska andra kommuner både i Jämtland och övriga Sverige 

samt sökt i rättspraxis har Bistånd arbetat fram nya rutiner och riktlinjer för 

att handlägga ansökningar där insatsen syftar till att avlasta anhörig. Vi har 

även sett över och funderat kring kostnader för den enskilde vid insatser som 

syftar till att avlasta anhörig. Vi har inte funnit att det är något beslut taget 

kring detta i Krokoms kommun sedan tidigare. 
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Sn § 21 (forts) Dnr 2017-000158   

Biståndshandläggare efterfrågar tydlighet kring handläggning i dessa 

ärenden, omfattning av antal timmar och finner det även lämpligt att delar av 

insatser som syftar till att avlasta anhörig är avgiftsfri. Detta eftersom det 

troligen skulle kosta Krokoms kommun stora pengar om dessa anhöriga inte 

utförde det merarbete som det innebär att vårda en anhörig i hemmet.  

På ”hörsägen” har det framgått att växelvård är avgiftsfri i Krokoms 

kommun (förutom kosten) men det är ingenting som vi funnit beslut på. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 12 oktober 2017 

Bilaga 1. Rutin och riktlinje gällande insatser som syftar till att avlasta 

anhörig. 

Bilaga 2. Översikt kostnader för avlösning i hemmet andra kommuner. 

Förslag som läggs på mötet 

Malin Bergman, C, föreslår att beslutet ska gälla från och med 1 mars 2018 

istället för 1 februari 2018. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget och till det har kommit ett 

ändringsförslag.   

Efter fråga på grundförslaget med ändring finner ordförande att 

socialnämnden bifaller det.  

_____ 

Kopia till 

Verksamhetschef Bistånd 
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Sn § 22 Dnr 2018-000012  

Rutin för internkontroll 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner revidering av rutin för internkontroll enligt 

bilaga. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund  

Under våren 2017 har kommunens kvalitetssamordningsgrupp kontrollerat 

reglemente för internkontroll och kommunfullmäktige godkände revidering 

av reglementet den 6 december 2017.  

I samband med kontrollen av reglementet sågs socialnämndens rutin för 

internkontroll över och vissa revideringar föreslås. Socialnämndens rutin för 

internkontroll antogs av nämnden den 24 maj 2017.                  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 3 januari 2018 

Bilaga. Rutin för socialnämndens internkontroll förslag 2018-01-03 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden godkänna 

revidering av rutin för internkontroll enligt bilaga. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Sociala ledningsgruppen 

 



  

 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(31) 

Sammanträdesdatum 

19 februari 2018 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sn § 23 Dnr 2017-000015  

Finansiering av Kvinnojouren år 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja Kvinnojouren 186 485 kronor för år 

2018.  

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Länets kommuner har ett avtal med Kvinnojouren. Samverkansavtalet gäller 

från och med 2016-01-01 till 2016-12-31. Båda parter äger rätt att var för sig 

säga upp avtalet med 9 månaders uppsägningstid (senast 31 mars). I annat 

fall förlängs avtalet med ett år. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 10 januari 2018 

Finansiering av Kvinnojouren år 2018 - Rekvisition av beviljade medel 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden bevilja 

Kvinnojouren 186 485 kronor för år 2018.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kvinnojouren 

Ekonom 

Registrator 
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Sn § 24 Dnr 2017-000198  

Socialnämndens uppdrag till socialchefen  

Den 13 december 2018 beslutade socialnämnden att ge socialchefen i 

uppdrag att: 

1. Införa Heroma ”kom och gå” på boendena och Daglig verksamhet inom 

Stöd och service. 

2. Vid alla APT inom socialförvaltningen ha en stående punkt på 

dagordningen märkt med ”socialnämndens värdegrund” och utifrån den 

punkten diskuttera dess betydelse.   

3. Undersöka möjligheten att ta fram ett dokument vid nyanställning där 

medarbetaren skriver på att man tagit del av värdegrunden och kommer 

arbeta efter den. 

4. Arbeta för att höja utbildningsnivån hos medarbetarna på Stöd och 

service. Definiera ”lägsta utbildningsnivå” vid nyanställning.  

5. Ledningsgruppen på Stöd och service ska arbeta för att säkerställa ett 

nära ledarskap vid boendena på Stöd och service i syfte att säkerställa att 

våra boenden har rätt kvalitet med goda levnadsvillkor.  

6. Repetera och se över rutinerna för lex Sarah anmälningar.  

Nämnden beslutade även att dessa sex uppdrag återkopplas vid varje nämnd 

under våren 2018.  

Marie Hermansson, verksamhetschef Bistånd informerar att 

kvalitetskontrollern/verksamhetsutvecklaren varit på en av verksamhetens 

arbetsplatsträffar och pratat om lex Sarah.  Sara Comén, verksamhetschef 

Hemtjänst/Hälsa och sjukvård informerar att verksamheten ska prata om lex 

Sarah i veckan och att man ska ta fram ett kompetensprogram. Anna 

Berkestedt Jonsson, socialchef informerar att det pågår ett arbete med att 

intervjua personal inom Stöd och service och att en från personalavdelningen 

och verksamhetschefen för Stöd och service ska träffas i början på mars för 

ett första möte avseende att införa ”kom och gå”.  

_____ 
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Sn § 25 Dnr 2017-000160  

Medborgarförslag - Kommunen köper in och 
underhåller tre hjärtstartare som sen placeras ut på tre 
sjukhem i kommunen 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden besvarar medborgarförslaget, om att kommunen köper 

och underhåller tre stycken hjärtstartare som sen placeras ut på tre 

stycken sjukhem i kommunen, med att i första hand undersöka 

möjligheten att Hälsocentralernas befintliga hjärtstartare placeras om och 

görs tillgängliga dygnet runt och i andra hand genom införskaffande av 

hjärtstartare. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Förslaget innebär att kommunen ska tillhandahålla hjärtstartare placerade på 

Blomstergården, Hällebo och Solbacka. Detta med hänvisning till att 

kommunens tre särskilda boenden är stora arbetsplatser där det vistas många 

personer och där hjärtstartarna skulle vara tillgängliga dygnet runt. 

Hjärtstartare finns i dag på kommunens hälsocentraler samt i kommunhuset 

men är bara tillgängliga under kontorstid.  

Enligt förslaget är kostnaden för en hjärtstartare cirka 16 000 kronor i inköp 

och cirka 1400 kronor/år i underhåll. Att sprida vetskapen om att/var 

hjärtstartare finns tillgängliga genom regelbunden information till 

allmänheten, beskrivs som en viktig aspekt av införskaffandet. 

Både på Blomstergården i Krokom och på Solbacka i Föllinge ligger 

Hälsocentralen i samma byggnad som särskilda boendet. Ett alternativ till 

eventuella inköp av hjärtstartare där skulle kunna vara att undersöka 

möjligheten att omplacera Hälsocentralernas befintliga hjärtstartare till en 

plats i byggnaden där de är tillgängliga dygnet runt. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 6 februari 2018 
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Sn § 25 (forts) Dnr 2017-000160  

Medborgarförslag - Kommunen köper in och underhåller tre hjärtstartare 

som sen placeras ut på tre sjukhem i kommunen 2017-07-18, inklusive 

bilagor 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden besvara 

medborgarförslaget med att i första hand undersöka möjligheten att 

Hälsocentralernas befintliga hjärtstartare placeras om och görs tillgängliga 

dygnet runt och i andra hand genom införskaffande av hjärtstartare. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Förslagsställare 

Verksamhetschef Hemtjänst/Hälsa och sjukvård 
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Sn § 26 Dnr 2018-000036  

Feriepraktik för ungdomar 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Kommunen erbjuder feriepraktik till ungdomar som gått ut årskurs 1 och 

2 i gymnasieskolan samt ungdomar som gått årskurs 9. I mån av plats 

inom ramen för budgeterade medel kan även elever som gått årskurs åtta 

erbjudas praktik. 

 

2. Lön utbetalas med 60 kronor per timme för praktik inom vård, omsorg 

och förskola och med 55 kronor per timme för praktik inom övriga 

yrkesområden.      

       

3. Vid anordnande av feriepraktikplatser ska särskild hänsyn tas till 

kommande rekryteringsbehov inom vård och omsorg samt förskola, i 

syfte att främja personalförsörjning på sikt.  

 

4. Förutom kommunala arbetsplatser erbjuds även företag och föreningar 

att ta emot ungdomar för feriepraktik. 

 

5. Insatser görs i samverkan med socialtjänsten för att erbjuda ungdomar 

med särskilda behov feriepraktik. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Kommunen anordnar feriepraktik för ungdomar som gått ut årskurs 1 och 2 i 

gymnasieskolan samt ungdomar som gått årskurs 9. Ungdomar som gått ut 

årskurs 8 kan erbjudas praktik om det finns platser kvar efter att ovanstående 

grupper gjort sina val. Ungdomarna kan placeras i kommunala verksamheter, 

i föreningar och på företag. I de kommunala förvaltningarna placeras de 

inom vård och omsorg, förskola, park eller andra lämpliga arbetsplatser.  

Syftet med feriepraktik inom föreningslivet är bland annat att främja den 

framtida ledarrekryteringen.  

Det bör poängteras att vid all feriepraktik är det av stor vikt att ungdomarna 

introduceras i verksamheten på ett bra sätt. 
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Sn § 26 (forts) Dnr 2018-000036  

Fördelningen av ungdomar de senaste 10 åren har varit följande: 

Årtal Företag Föreningar Vård, omsorg 

o förskola* 

Övriga Totalt 

2008 40 74 70 80 264 

2009 42 85 93 86 306 

2010 48 91 97 83 319 

2011 42 90 114 80 326 

2012 45 90 88 72 295 

2013 45 86 80 80 291 

2014 54 61 85 67 267 

2015 89 75 64 46 274 

2016 68 84 72 37 261 

2017 84 108 86 15 293 

 

Antalet ungdomar i respektive ålder 2018 är: 

Födda år 2000: 157, 2001: 179, 2002: 194 Sammanlagt: 530 ungdomar. 

Kostnader 

I socialnämndens budget för 2018 har det anslagits 1 403 tkr.  

Feriepraktiken är under 3 veckor och omfattar totalt 75 timmar/person. 

Förslaget är att lönen uppgår till 60 kronor/timme för ungdomar inom vård, 

omsorg och förskola, vilket ger en totalkostnad på cirka 5 625 kronor/person 

inklusive PO-påslag. 

 

Om kommunen avser att ge ytterligare stimulans till ungdomarna som vill 

pröva arbeten inom kommunala bristyrken kan lönen ökas till exempelvis 65 

kronor/timme. En sådan ökning skulle ge en totalkostnad på cirka 6 100 

kronor/person och beräknas innebära en total kostnadsökning på cirka 

40 – 50 000 kronor.  
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Sn § 26 (forts) Dnr 2018-000036  

Förslaget är även att lönen ska uppgå till 55 kronor/timme för ungdomar i 

övrig kommunal verksamhet, företag och föreningar, vilket ger en 

totalkostnad på cirka 5 100 kronor/person inklusive PO-påslag. 

Av detta får kommunen tillbaka 34 kronor timmen av lönen, exklusive 

personalkostnad från företagen och 650 kronor/ungdom av föreningarna.  

Kommunen sköter det administrativa kring feriepraktik till företag och 

föreningar.  

Budgeterade medel beräknas täcka kostnaderna för cirka 310 

feriepraktikanter under 2018. Kalkylen grundar sig på ungefär samma 

fördelning mellan företag, föreningar, vård och omsorg som föregående år.   

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 5 februari 2018 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten  
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Sn § 27 Dnr 2018-000034  

Organisationsutredning 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden återremitterar ärendet i väntan på resultatet av 

genomlysningen av Individ- och familjeomsorgen.  

_____________________________________________________________ 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Annika Hansson, S, i handläggningen av ärendet. 

_____ 

Bakgrund 

Integrationschefen har, på socialchefens uppdrag gjort en översyn av 

samarbetet och organisationen kopplat till Arbetsmarknadsenheten, 

Integrationsenheten, Daglig Verksamhet och Vuxenutbildningen. Översynen 

har haft ett fokus på vad våra nyanlända, brukare och elever behöver, som vi 

inte riktigt lever upp till i dag. Uppdraget har handlat om att säkerställa ett 

effektivt resursutnyttjande det vill säga att få bästa möjliga resultat per satsad 

krona och att möjliggöra integration i bemärkelser att alla individer ska 

kunna få ta del av alla insatser vi har, oavsett till exempel födelseort. 

Sociala ledningsgruppen förordar organisationsförslag 2, som bland annat 

innebär att Arbetsmarknadsenheten och Integrationsenheten bildar ett nytt 

gemensamt verksamhetsområde inom Socialförvaltningen från 1 augusti 

2018. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2 februari 2018 

Bilaga 1 - Paraply arbetsmarknad 

Bilaga 2. Prioriteringsordning 

Bilaga 3. Organisationsutredning 180202 

Bilaga 4. Organisationsförändring konsekvenser för brukare 

Bilaga 5. Plus och Minus med organisationsförslag 

Bilaga 6. 180131 Riskbedömning av arbetsmiljön - DV 

Bilaga 7. 180131 Riskbedömning av arbetsmiljön förslag 1 - AME personal 
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Sn § 27 (forts) Dnr 2018-000034  

Bilaga 8. 180131 Riskbedömning av arbetsmiljön förslag 2 - AME personal 

Bilaga 9. 180131 Riskbedömning av arbetsmiljön - Personal Integration 

Bilaga 10. 180131 Riskbedömning av arbetsmiljön - LC 

Bilaga 11. Organisationsutredning - Sociala ledningsgruppen förordar 

förslag 2. Motiv  

Förslag som läggs på mötet 

Socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslår återremiss av ärendet i väntan 

på resultatet av genomlysningen av Individ- och familjeomsorgen. 

Beslutsgång 

Det finns två förslag. 

Ett förslag som föreslår att berörda enheter får i uppdrag att stärka 

samarbetet genom olika samarbetsgrupper. Att tillsätta en strategisk 

styrgrupp – Paraply arbetsmarknad enligt bilaga 1. Att samarbetsgrupperna 

prioriterar samarbetsområdena i enlighet med prioriteringsordningen i bilaga 

2 och ett förslag som föreslår att berörda enheter får i uppdrag att stärka 

samarbetet genom olika samarbetsgrupper. Att tillsätta en strategisk 

styrgrupp – Paraply arbetsmarknad enligt bilaga 1. Att samarbetsgrupperna 

prioriterar samarbetsområdena i enlighet med prioriteringsordningen i bilaga 

2. Att från och med 1 augusti slå samman verksamheterna Integration och 

Arbetsmarknadsenheten och skapa en ny organisation med en 

verksamhetschef och en enhetschef. 

Till det har kommit förslag om att återremittera ärendet.   

Efter fråga på om ärendet ska återremitteras finner ordförande att 

socialnämnden bifaller det. 

____ 

Kopia till 

Sociala ledningsgruppen 
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Sn § 28 Dnr 2017-000010  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS 2017 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och 

överlämna den till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.    

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

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 29 januari 2018 

Bilaga. Rapport- Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4, 2017 

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 § 28 (forts) Dnr 2017-000010  

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer   
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Sn § 29 Dnr 2018-000007  

Socialförvaltningen - Verksamhetsutveckling och 
kostnadseffektivitet 

Socialnämnden tar del av pågående och planerade aktiviteter som syftar till 

att utveckla verksamheten och göra den mer kostnadseffektiv. 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef tillägger att:  

1. Vikariebeställningarna på särskilt boende har minskat på grund av 

satsningen på utbildningsanställningar. 

2. Biträdande verksamhetschef och verksamhetschef Stöd och service har 

börjat skissa på nyckeltal.  

3. Ensamkommande har själv kunnat finansiera leasingkostnaderna för 

modulerna (cirka 3,5 mkr).  

_____ 

Underlag  

Socialförvaltningen – Verksamhetsutveckling och kostadseffektivitet 2017-

12-15 
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Sn § 30 Dnr 2018-000008  

Socialnämndens uppdragslista 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att efter revidering godkänna uppdragslistan. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Socialnämndens uppdragslista är en sammanställning över uppdrag som 

socialnämnden gett till förvaltningen och/eller arbetsutskottet. 

Uppdragslistan redovisas vid varje sammanträde.  

 Uppdraget Översyn av och vid behov uppdatering av befintlig 

äldreomsorgsplan ändras till: 

Översyn av äldreomsorgens samtliga styrdokument, för att uppnå 

följsamhet mot kommunens dokumenthierarki och uppföljningssystemet 

Stratsys (Se Sn § 20). 

Följande uppdrag stryks: 

 Översyn av Arbetsmarknadsenheten (AME), Integration, Daglig 

verksamhet och vuxenutbildningen (Se Sn § 27). 

 Tillsammans med Bistånd se över vilka av biståndshandläggarnas 

arbetsuppgifter/uppdrag där man kan pröva att förenkla 

biståndsbedömningen (Se Sn § 17).  

 Översyn tobakspolicy – E-cigaretter (Se Sn § 17). 

Följande uppdrag flyttas: 

 Se över värdighetsgarantierna. Flyttas till juni 2018.  

Underlag för beslut 

Socialnämndens uppdragslista 180116 

_____ 
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Sn § 31 Dnr 2018-000004  

Redovisning av lottade delegationsbeslut 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av lottade delegationsbeslut. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

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. Till dagens 

sammanträde har, enligt upprättad rutin, två ledamöter utifrån 

delegationslistor lottat fram beslut som redovisas.      

Underlag för beslut 

Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-30 november 2017 

Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 december 2017 

Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen, 

1-30 november 2017 

Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Integration, 1-31 december 

2017 

_____ 
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Sn § 32 Dnr 2018-000005  

Uppföljning av placeringskostnader 2018 

Socialnämnden tar del av placeringskostnader 2018. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

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  

Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2018 

Verksamhetsköp Ensamkommande 2018 

_____ 
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Sn § 33 Dnr 2018-000009  

Delegationsbeslut 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknas nedan. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande 

och tjänstemän som framgår av delegationsförteckning. Besluten ska 

redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden 

omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Beslut i ett enskilt ärende, av 

den som fått beslutanderätten, genom att själv ta över ärendet och fatta 

beslut. 

Socialnämnden delges följande delegationsbeslut: 

1. Socialnämndens arbetsutskott den 29 januari 2018, §§ 1-2 

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

servering av alkoholdrycker den 12 januari 2018 

Delegat: Alkoholhandläggare 

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

servering av alkoholdrycker den 29 januari 2018 

Delegat: Socialnämndens ordförande 

Sekretessärenden 

1. Socialnämndens arbetsutskott den 29 januari 2018, §§ 1-9 

2. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL, hemvård, 1-3 januari 2018 

3. Delegationsrapport- Beslut enligt LSS, 1-3 januari 2018 

4. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL och FB, 1-3 januari 2018 

_____ 
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Sn § 34 Dnr 2018-000010  

Meddelanden 2018 

Socialnämnden tar del av följande meddelanden: 

1. Samverkan kring hemsjukvård mellan Region Jämtland Härjedalen och 

kommunerna i Jämtlands län. Avtal.   

2. Kommunstyrelsen den 24 januari 2018 § 3 – Budgetförutsättningar 2018-

2020 

3. Reumatiker världen nr 1 2018  

4. Årsberättelse 2017 – Patientnämnden i Jämtlands län 

_____ 

 

 


