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Sn § 120 Dnr 2018-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande ändringar: 

Tillägg: Initiativärende - Fördjupning nattbemanning 

_____________________________________________________________ 
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Sn § 121 Dnr 2018-000127  

Initiativärende - Nattbemanningen inom hemtjänsten  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att avslå initiativärendet. 

_____________________________________________________________ 

Reservation  

Annika Hansson, S, Maidie Wiklund, S, Sune Elvstål, S, Emil Kristansson, 

V och Marie Svensson, V, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag.  

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämndens uppgifter är att verka för att äldre människor ska få 

möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en 

aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 

Att minska resurserna närmast hemtjänsttagarna rimmar dåligt mot den 

framtida vård och omsorg vi står inför.  

Tjänstemannaförslaget är att minska nattbemanningen inom hemtjänsten från 

sex till fyra undersköterskor. Dessa fyra undersköterskor är tänkta att 

bemanna hela kommunen.  

Socialdemokraterna och vänsterpartiet ser följande risker vid en förändring 

av hemtjänstens nattorganisation:  

- Risk för längre väntetider för kommunens medborgare, vilket kan leda 

till att hälsotillstånden försämras eller förvärras på grund av längre 

väntan.  

- Risk för längre väntetider, vilket kan leda till ökad oro och otrygghet för 

våra medborgare.  

- Risk för mer ensamarbete vilket kan skapa otrygghet för personalen (hot 

och våld).  

- Risk för längre avstånd till kollegorna, vilket kan upplevas som 

otryggt/ensamt. 
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Sn § 121 (forts) Dnr 2018-000127  

 

- Risk att rekryteringen av undersköterskor blir svårare grund av 

ensamarbete.  

Inför verksamhetsbeslutet avseende förändringar har inte kommunala 

pensionärsrådet fått möjlighet att lämna synpunkter, inte heller 

distriktsköterskorna som i högsta grad påverkas av förändringen. 

Nattpatrullen är de som fysisk är närmast invånarna och som kan vara 

distriktsköterskans ögon. Genom att minska nattbemanningen inom 

hemtjänsten får distriktssköterskorna mer arbete nattetid, både gentemot de 

äldre vårdtagarna och övriga medborgare i kommunen.  

En MBL-förhandling gällande förändringar inom hemtjänstens 

nattorganisation avslutades 2018-06-26. Kommunal framförde ett antal 

synpunkter, varav en handlade om mobiltäckning. Socialdemokraterna och 

vänsterpartiet håller med kommunal om vikten av att det ska finnas en 

fungerande mobiltäckning i hela kommunen.   

Utifrån ovanstående föreslår socialdemokraterna och vänsterpartiet i 

initiativärende till socialnämnden den 4 september 2018:  

 Att inte minska nattbemanningen på hemtjänsten i Krokoms kommun 

 Att det tas fram handlingsplaner för de olika riskerna som framgår i 

riskbedömningen som ligger till underlag inför beslut om förändringen i 

hemtjänstens nattorganisation 

 Att innan ärendet lyfts i kommunfullmäktige tas tidigare 

bedömning/utvärdering avseende att minska nattpatrullen i 

Offerdalsområdet fram 

Underlag för beslut 

Initiativärende – Nattbemanningen inom hemtjänsten 2018-08-09 

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, föreslår avslag till initiativärendet.  

Marie Svensson, V, föreslår bifall till initiativärendet. 

Annika Hansson, S, föreslår bifall till initiativärendet.  
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Sn § 121 (forts) Dnr 2018-000127  

 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag som föreslår att inte minska nattbemanningen på 

hemtjänsten i Krokoms kommun. Att det tas fram handlingsplaner för de 

olika riskerna som framgår i riskbedömningen som ligger till underlag inför 

beslut om förändringen i hemtjänstens nattorganisation. Att innan ärendet 

lyfts i kommunfullmäktige tas tidigare bedömning/utvärdering avseende att 

minska nattpatrullen i Offerdalsområdet fram.  

Till det har kommit ett förslag om att avslå initiativärendet.  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden 

avslår initiativärendet.  

Omröstning begärs. 

De som bifaller initiativärendet röstar Ja och de som avslår initiativärendet 

röstar Nej.  

Omröstningslista  Nej Ja 

Andreas Karlsson, C  X 

Elisabeth Svensson, M  X 

Annika Hansson, S   X 

Lena Andersson, C  X 

Karin Häggqvist, C  X 

Marianne Hallsten, MP  X 

Lars Wiklund, KD  X 

Emil Kristiansson, V   X 

Maidie Wiklund, S   X 

Sune Elvstål, S   X 

Marie Svensson, V    X 

   ____________ 

   6 5 

 

Med 6 Nej och 5 Ja finner ordförande att socialnämnden avslår 

initiativärendet.    

_____  

Kopia till 

Marie Svensson, V 

Annika Hansson, S 
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Sn § 122 Dnr 2017-000017  

Internkontrollplan 2018 

Kort sammanfattning 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, enligt 

socialnämndens rutin följas upp i samband med delårsrapporten.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan halvår 

2018.            

____________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Enligt socialnämndens rutin för internkontroll ska resultatet av uppföljningen 

av den interna kontrollen rapporteras till socialnämnden två gånger per år, 

dels i samband med delårsrapporten och dels i samband med årsbokslutet 

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

Socialnämndens internkontrollplan 2018 består av 12 stycken 

kontrollmoment.  

Sex av de 12 kontrollmomenten bedöms som ”ingen avvikelse”, fem bedöms 

som ”mindre avvikelse” och ett kontrollmoment bedöms som ”större 

avvikelse”.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 9 augusti 2018 

Uppföljning av internkontrollplan – socialnämnden halvår 2018 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner uppföljning av internkontrollplan halvår 2018. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 
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Sn § 122 (forts) Dnr 2017-000017  

_____ 

Kopia till 

Sociala ledningsgruppen 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(12) 

Sammanträdesdatum 

4 september 2018 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Sn § 123 Dnr 2018-000138  

Delårsrapport 2018 

Kort sammanfattning 

Socialnämndens verksamheter presenteras i bifogad delårsrapport för 2018.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner delårsrapport för socialnämndens 

verksamheter 2018. 

2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att intensifiera arbetet 

med handlingsplanen för att förbättra prognosen till årets slut.   

______________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Delårsrapporten innehåller en kvalitets- och ekonomiskuppföljning samt en 

verksamhetsberättelse där första halvåret i korthet redovisas. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 29 augusti 2018 

Delårsrapport 2018 – socialnämnden 

Socialnämndens arbetsutskotts 28 augusti, § 12 

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, föreslår i tillägg att förvaltningschefen får i uppdrag att 

intensifiera arbetet med handlingsplanen för att förbättra prognosen till årets 

slut. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner delårsrapport för socialnämndens verksamheter 2018. 

Till det har kommit förslag med tillägg om att förvaltningschefen får i 

uppdrag att intensifiera arbetet med handlingsplanen för att förbättra 

prognosen till årets slut. 

Efter fråga på grundförslaget tillsammans med tillägget finner ordförande att 

socialnämnden bifaller det.  
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Sn § 123 (forts) Dnr 2018-000138  

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef 

Sociala ledningsgruppen 
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Sn § 124 Dnr 2018-000153  

Initiativärende - Fördjupning nattbemanning 

Socialnämndens beslut 

1. Socialchefen får i uppdrag att göra en konsekvensanalys ur 

medborgarsperspektiv samt tillsätta en arbetsgrupp. 

2. Arbetet redovisas kontinuerligt till socialnämnden och till 

socialnämndens arbetsutskott. 

3. Synpunkter inhämtas från kommunala pensionärsrådet.  

4. Socialchefens uppdrag slutredovisas i oktober 2018.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Centerpartiet, moderaterna, miljöpartiet och kristdemokraterna anmäler vid 

dagens möte ett initiativärende om fördjupning nattbemanning.  

Nämnden behöver mer kunskap om vad besparingen avseende 

nattbemanningen inom hemtjänsten skulle innebära.  

Centerpartiet, moderaterna, miljöpartiet och kristdemokraterna föreslår i 

initiativärende att:   

1. Socialchefen får i uppdrag att göra en konsekvensanalys ur 

medborgarsperspektiv samt tillsätta en arbetsgrupp. 

2. Arbetet redovisas kontinuerligt till socialnämndens arbetsutskott.  

3. Synpunkter inhämtas från kommunala pensionärsrådet.  

Underlag för beslut 

Initiativärende – Fördjupning nattbemanning 2018-09-04 

Förslag som läggs på mötet  

Marie Svensson, V, föreslår att arbetet även redovisas kontinuerligt till 

socialnämnden.  

Marie Svensson, V, föreslår att det läggs till en tidsaxel.   
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Sn § 124 (forts) Dnr 2018-000153  

 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag som föreslår att socialchefen får i uppdrag att göra en 

konsekvensanalys ur medborgarsperspektiv samt tillsätta en arbetsgrupp. 

Arbetet redovisas kontinuerligt till socialnämndens arbetsutskott. Synpunkter 

inhämtas från kommunala pensionärsrådet. 

Till det har kommit två tilläggsförslag.  

Efter fråga på grundförslaget tillsammans med tilläggen finner ordförande att 

socialnämnden bifaller det.  

_____ 

Kopia till 

Socialchef 

 


