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Sn § 125 Dnr 2018-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan. 

_____________________________________________________________     
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Sn § 126 Dnr 2018-000002  

Informationer 2018 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

 Läget avseende platser på kommunens särskilda boenden Hällebo, 

Solbacka och Blomstergården. 

 Från uppdragslistan: Tillsammans med Krokomsbostäder resonera kring 

möjligheter att flytta ut från Orion tidigare i syfte att hitta 

kostnadsbesparingar. 

 Återkoppling uppdrag initiativärende – Fördjupning nattbemanning 

Den 4 september gav socialnämnden socialchefen i uppdrag att göra en 

konsekvensanalys ur medborgarsperspektiv samt tillsätta en arbetsgrupp. 

Arbetet ska redovisas kontinuerligt till socialnämnden och till 

socialnämndens arbetsutskott. 

Anna informerar att hon har bokat ett möte med de hon anser ska vara 

med i arbetet.  

Vänsterpartiet och socialdemokraterna önskar att Socialförvaltningen tar 

fram tidigare utvärdering avseende att minska nattpatrullen i 

Offerdalsområdet. Anna informerarar att Socialförvaltningen letar efter 

utvärderingen.  

Vänsterpartiet och socialdemokraterna önskar att Socialförvaltningen tar 

fram handlingsplaner för de olika riskerna som framgår i 

riskbedömningen som ligger till underlag inför beslut om förändringen i 

hemtjänstens nattorganisation. 

_____ 
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Sn § 127 Dnr 2018-000003  

Barnkonventionen 2018 

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en kortlek kopplat till 

barnkonventionen med diskussionsfrågor till varje artikel och socialnämnden 

lyfter en artikel med tillhörande diskussionsfrågor vid varje sammanträde. 

Vi dagens sammanträde tar socialnämnden del av barnkonventionen artikel 1 

med diskussionsfrågor. 

Artikel 1 

Ett barn – det är varje människa i världen upp till 18 år. Om inte barnet blir 

myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet. 

Diskussionsfrågor 

Vem är barn i vår verksamhet? 

Vilka barn möter vi i vår verksamhet? 

_____     
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Sn § 128 Dnr 2018-000149  

Anmälan om ändrade ägarförhållanden för Wången AB. 
Serveringsställe är Wångens Wärdshus i Alsen.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden lämnar Wången AB fortsatt serveringstillstånd med 

anledning om anmälan om ändrade ägarförhållanden i enlighet med 

alkohollagen 9 kap. 11 §. 

_____________________________________________________________     

Beskrivning av ärendet 

Om verksamheten förändras till sin omfattning eller i något annat avseende 

av betydelse för tillsynen ska detta också anmälas, liksom betydande 

förändringar av ägarförhållandena.  

Wången AB, har hos socialnämnden anmält ändrade ägarförhållanden vad 

gäller styrelsen enligt 9 kap. 11 § alkohollagen. Serveringstillståndet gäller 

året runt.   

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 30 augusti 2018 

Anmälan om ändrade ägarförhållanden 

Utredning 2018-07-09  

Beslutsgång 

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

Wången AB fortsatt serveringstillstånd med anledning om anmälan om 

ändrade ägarförhållanden i enlighet med alkohollagen 9 kap. 11 §. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Rowland Ogunti, alkoholhandläggare 

Wången AB 
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Sn § 129 Dnr 2018-000141  

Ändringar i socialnämndens delegationsordning - 
Brådskande ärenden samt kapitel 1 

Kort sammanfattning 

Socialnämndens delegationsordning (brådskande ärenden och kapitel 1) har 

setts över och ändringar föreslås.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden återremitterar ärendet till Socialförvaltningen med 

uppdrag att lägga till en övre gräns på prisbasbeloppet i samtliga punkter 

där ”basbeloppet” framgår samt se över delegationsnivåer och 

omfattning i samma punkter. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämndens delegationsordning revideras vid behov och en översyn av 

delegationsordningen sker årligen. Utvecklingssekreteraren/utredaren på 

Socialförvaltningens Stab har under våren träffat några chefer och 

tillsammans med dem sett över delegationsordningen.  

Vid dagens sammanträde behandlar socialnämnden förslag på ändringar 

avseende brådskande ärenden samt kapitel 1, socialtjänstlagen med mera.  

En av de föreslagna förändringarna handlar om ändring av delegationsnivå 

och övriga ändringar handlar om tillägg/ändring av laghänvisning samt att 

stryka punkter/anmärkningar.    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 14 augusti 2018 

Bilaga 1. Föreslagna förändringar i socialnämnden delegationsordning 

brådskande ärenden och kapitel 1, september 2018, daterat 2018-08-14 

Bilaga 2. Socialnämndens delegationsordning, beslutanderätt och delegering 

gäller från och med 20151101 Förslag september 2018 - Brådskande ärenden 

och kapitel 1 
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Sn § 129 (forts) Dnr 2018-000141  

 

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, föreslår att ärendet återremitteras till 

Socialförvaltningen med uppdrag att lägga till en övre gräns på 

prisbasbeloppet i samtliga punkter där ”basbeloppet” framgår samt se över 

delegationsnivåer och omfattning i samma punkter. 

Beslutsgång 

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

föreslagna förändringar i socialnämndens delegationsordning - Brådskande 

ärenden och kapitel 1. 

Till det har kommit förslag om att återremittera ärendet. 

Efter fråga på om ärendet ska återremitteras finner ordförande att 

socialnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Sofie Eén, utvecklingssekreterare/utredare 

Eva Johnsson, enhetschef Försörjningsstöd/reception 
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Sn § 130 Dnr 2018-000139  

Förordnande att begära polishandräckning enligt lagen 
om vård av unga (LVU) 

Kort sammanfattning 

Ett nytt beslut behöver fattas med anledning av förändringar i 

ledningsorganisationen inom Individ- och familjeomsorgen.  

Socialnämndens beslut 

1. 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 

 

2. Beslutet gäller från och med 1 oktober 2018.  

_______________________________________________________

  

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 § 130 (forts) Dnr 2018-000139  

 

Justitieombudsmannen (JO) har uttalat att ett förordnande skiljer sig från 

delegation på så sätt att det ska framgå vem som nämnden har bestämt att 

uppgiften ska anförtros till. Beslutet skiljer sig således från delegation 

genom att det inte är tillräckligt att ange att behörigheten tillkommer en 

anställd som har en viss arbetsuppgift. 

Att endast ange befattning uppfyller inte det angivna kravet på hur ett 

förordnande ska vara utformat. Rätten att begära polishandräckning enligt 

LVU är alltså personlig. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 3 september 2018  

Beslutsgång 

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

enlighet med delegationsordningen, kapitel 9 punkt 9.28, ge förordnande till 

namngivna tjänstemän att begära polishandräckning enligt 43 § punkt 2 

LVU. Beslutet gäller från och med 1 oktober 2018. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Delegater 
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Sn § 131 Dnr 2015-000085  

Valärenden 2015-2018 

Socialnämndens beslut 

1. Till ny ledamot i gemensamma nämnden avseende samordnad 

upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter väljs 

Andreas Karlsson, C, efter Malin Bergman, C. 

_____________________________________________________________      

Beskrivning av ärendet 

Ny ledamot i gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling, 

lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter ska väljas efter Malin 

Bergman, C.          

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 30 augusti 2018  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Andreas Karlsson, C, 

väljs till ny ledamot i gemensamma nämnden avseende samordnad 

upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter, efter 

Malin Bergman, C.   

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret 

Region Jämtland Härjedalen 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(32) 

Sammanträdesdatum 

18 september 2018 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Sn § 132 Dnr 2017-000034  

Lokala värdighetsgarantier i Krokoms äldreomsorg  

Kort sammanfattning 

Socialnämnden har gett socialnämndens arbetsutskott i uppdrag att se över 

värdighetsgarantierna. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 augusti 

2018 och nu föreslås socialnämnden anta förslag till Lokala 

värdighetsgarantier i Krokoms äldreomsorg.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar Lokala värdighetsgarantier i Krokoms äldreomsorg, 

enligt förslag. 

2. Socialnämnden ger kvalitetscontroller/verksamhetsutvecklare i uppdrag 

att se över Lokala värdighetsgarantier i Krokoms äldreomsorg årligen 

och vid behov revidera dem. 

_____________________________________________________  

Reservation 

Annika Hansson, S, Sune Elvstål, S, Maidie Wiklund, S, Ulla Jönsson, S och 

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

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har gett socialnämndens arbetsutskott i uppdrag att se över 

värdighetsgarantierna. Socialnämndens arbetsutskott har arbetat med 

värdighetsgarantierna och gett kvalitetscontroller/verksamhetsutvecklare i 

uppdrag att fortsätta arbetet tillsammans med berörda verksamheter i 

Socialförvaltningen. 

Förslaget med Lokala värdighetsgarantier i Krokoms äldreomsorg har 

skickats ut på remiss till verksamhetschef Särskilt boende, verksamhetschef 

Hemtjänst/Hälsa och sjukvård, verksamhetschef Bistånd, kommunala 

pensionärsrådet (KPR) samt till berörda LOV-företagare.  

Sammafattning av inkomna remissvar 

Under sammanträdet den 14 maj lyfte KPR vikten av att 

värdighetsgarantierna är kända av medarbetare och att de tillämpas. Även de 

som får insatser inom äldreomsorgen ska känna till värdighetsgarantierna 

och vad de innebär.  
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Sn § 132 (forts) Dnr 2017-000034  

 

Rådet lyfte även vikten av att de som får insatser inom äldreomsorgen och 

deras närstående känner till möjligheten att lämna synpunkter och klagomål. 

I det gemensamma remissvaret från Offerdals SPF och Rödöns SPF uppger 

man att innehållet i värdighetsgarantierna enbart uppfattas som positivt. 

Även här lyfter man vikten av att värdighetsgarantierna är kända både bland 

medarbetare och bland de som får insatser inom äldreomsorgen och att 

värdighetsgarantierna tas upp regelbundet för att hålla kunskapen om dem 

aktuell. 

PRO Offerdal-Alsen anser i sitt remissvar att föreslagna värdighetsgarantier 

är allmänt hållna och att man inte ser hur man kan ställa krav på kommunen 

utifrån värdighetsgarantierna. Vidare anser man att det saknas förklaring av 

vad värdighetsgarantierna innebär för den som får insatser inom 

äldreomsorgen. Man föreslår att den nuvarande värdighetsgarantin, som man 

upplever som tydlig, revideras med vissa omformuleringar och att vissa ord 

tas bort. Även här lyfter man vikten av att värdighetsgarantierna är kända 

bland medarbetare och att de tas upp regelbundet i verksamheten och vid 

introduktion av nyanställda. PRO efterfrågar varför inte kommunens mål, 

ambitioner och hur de ska uppnås framgår. 

PRO Krokom har ingen erinran mot föreslagna värdighetsgarantier men 

betonar vikten av att innehållet verkligen delges alla berörda, såväl personal 

samt de som har insatser. 

Från verksamhetschef Bistånd har det kommit in förslag med exempel på 

vad de olika värdighetsgarantierna kan innebära. Dessa finns med i bilaga 1. 

Lokala värdighetsgarantier i Krokoms äldreomsorg, den 13 augusti 2018. 

Kommentar till inkomna remissvar 

För att göra värdighetsgarantierna kända för de som får insatser inom 

äldreomsorgen i Krokom och deras närstående behöver berörda 

verksamheter i Socialförvaltningen dels informera om dem i början av den 

kontakt som man har med medborgare som har behov av stöd och dels 

regelbundet informera om dem på olika sätt och i olika forum.  

I och med revideringen av värdighetsgarantierna har de utformats så att de 

går att koppla till socialnämndens mål och till olika frågor i de 

undersökningar som socialnämnden deltar i årligen, bland annat 

Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”.  
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Sn § 132 (forts) Dnr 2017-000034  

 

Värdighetsgarantierna är även utvalda utifrån Socialstyrelsens allmänna råd 

om värdegrunden i socialtjänsten, SOSFS 2012:3. 

Genom att utforma värdighetsgarantierna utifrån detta ökar möjligheten för 

verksamheten att på ett mer naturligt sätt arbeta utifrån värdighetsgarantierna 

i det dagliga arbetet.  

Dels för att de är kopplade till socialnämndens mål och de nationella 

undersökningar som socialnämnden deltar i men också för att arbetsplatser 

ges möjlighet att bidra med beskrivande exempel på vad 

värdighetsgarantierna kan innebära. Genom att medarbetare är med och 

bidrar till att tydliggöra vad värdighetsgarantierna kan innebära blir de kända 

och förankrade på arbetsplatserna. 

Tanken är att de föreslagna värdighetsgarantierna ska upplevas mer 

överskådliga och vara enklare att ta till sig.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 29 augusti 2018 

Förhandlingsprotokoll från sociala samverkansgruppen (Sosam) 29 augusti 

2018  

Socialnämndens arbetsutskott 28 augusti 2018, § 11 

Bilaga 1. Lokala värdighetsgarantier i Krokoms äldreomsorg, den 13 augusti 

2018 

Protokoll Kommunala pensionärsrådet, KPR § 9 den 14 maj 2018 

Minnesanteckningar från KPR den 14 maj 2018 

Remissvar PRO Krokom den 11 juni 2018 

Remissvar Offerdals SPF och Rödöns SPF den 13 juni 2018 

Remissvar PRO Offerdal-Alsen den 15 juni 2018   

Förslag som läggs på mötet  

Marie Svensson, V, föreslår att ärendet återremitteras för att inhämta 

synpunkter på föreslagna värdighetsgarantier från personalen på särskilt 

boende och hemtjänsten.  

Annika Hansson, S, föreslår bifall till Marie Svenssons, V, förslag.  

Beslutsgång 

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

Lokala värdighetsgarantier i Krokoms äldreomsorg, enligt förslag.  
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Sn § 132 (forts) Dnr 2017-000034  

 

Socialnämnden ger kvalitetscontroller/verksamhetsutvecklare i uppdrag att 

se över Lokala värdighetsgarantier i Krokoms äldreomsorg årligen och vid 

behov revidera dem. 

Till det har kommit förslag om att återremittera ärendet. 

Ordförande frågar först på förslag om återremiss. Om socialnämnden inte 

bifaller det frågar ordförande på grundförslaget.  

Efter fråga på om ärendet ska återremitteras finner ordförande att 

socialnämnden avslår det.  

Omröstning begärs. 

De som vill att ärendet ska avgöras i dag röstar Ja och de som vill att ärendet 

ska avgöras senare, återremitteras, röstar Nej.   

Omröstningslista  Ja Nej 

Andreas Karlsson, C  X 

Elisabeth Svensson, M  X 

Annika Hansson, S   X 

Lena Andersson, C  X 

Karin Häggqvist, C  X 

Marianne Hallsten, MP  X 

Pär-Anders Andersson, C  X 

Sune Elvstål, S   X 

Maidie Wiklund, S   X 

Ulla Jönsson, S   X 

Marie Svensson, V    X 

 

   ____________ 

   6 5 

 

Med 6 Ja och 5 Nej finner ordförande att socialnämnden vill att ärendet ska 

avgöras i dag.     

 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 
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Sn § 132 (forts) Dnr 2017-000034  

 

Kopia till 

Verksamhetschef särskilt boende 

Verksamhetschef hemtjänst, Hälsa och sjukvård 

Verksamhetschef bistånd 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Berörda LOV-företagare 
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Sn § 133 Dnr 2018-000008  

Socialnämndens uppdragslista 2018 

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 stryks: 

 Se över värdighetsgarantierna (Se Sn § 132) 

 Tillsammans med Krokomsbostäder resonera kring möjligheter att flytta 

ut från Orion tidigare i syfte att hitta kostnadsbesparingar (Se Sn § 126) 

Följande uppdrag tillkommer: 

 Information angående boendestöd – Hänt/gjort/nuläge  

Underlag för beslut 

Socialnämndens uppdragslista 180618 

_____ 
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Sn § 134 Dnr 2018-000151  

Internkontrollplan 2019 

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 2019.  

2. Socialnämnden beslutar att gå igenom en risk i internkontrollplanen på 

de fyra nästkommande sammanträdena.  

_____________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 

Internkontrollen syftar till att säkerställa att de av fullmäktige fastställda 

målen uppfylls och att viktiga processer kvalitetssäkras.  

Detta innefattar 

• efterlevnad av fattade beslut, tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, mm. 

• 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.  

Underlag för beslut   

Tjänsteutlåtande 5 september 2018 

Riskanalys och internkontrollplan 2019 

Förhandlingsprotokoll från sociala samverkansgruppen (Sosam) den 12 

september 2018 

Förslag som läggs på mötet  

Elisabeth Svensson, M, föreslår i tillägg att socialnämnden går igenom en 

risk i internkontrollplanen på de fyra nästkommande sammanträdena. 
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Sn § 134 (forts) Dnr 2018-000151  

 

Beslutsgång 

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

internkontrollplan 2019. 

Till det har kommit ett tilläggsförslag.  

Efter fråga på grundförslaget med tillägg finner ordförande att 

socialnämnden bifaller det.  

_____ 

Kopia till 

Sociala ledningsgruppen 
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Sn § 135 Dnr 2018-000152  

Omorganisation Socialförvaltningen 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden föreslås anta förslag till ny organisation.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att från och med 1 oktober 2018 slå samman 

Hälsa och sjukvård och verksamheten Bistånd.  

2. Socialnämnden beslutar att från och med 1 oktober 2018 blir hemtjänsten 

en egen verksamhet.  

__________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Den 8 februari 2017 genomfördes förhandlingen avseende förslag till ny 

organisation för Vård och omsorg samt Hälsa och sjukvård och den 21 

februari 2017 beslutade socialnämnden att från och med 1 maj 2017 slå 

samman verksamheterna Vård och omsorg samt Hälsa och sjukvård och 

skapa en ny organisation med två verksamheter och två verksamhetschefer.   

Under våren 2018 genomfördes en utvärdering av den nya organisationen 

som visar att styrkorna till viss del stämde men att man ser fler svagheter än 

styrkor med den nya organisationen. 

Under hösten 2018 föreslår vi att det genomförs en organisationsförändring 

som berör hemtjänsten, Bistånd samt Hälsa och sjukvård. 

Organisationsförändringen innebär att hemtjänsten blir en egen verksamhet 

med fullt fokus på att utveckla verksamheten utifrån handlingsplanen. 

Bistånd samt Hälsa och sjukvård bildar en verksamhet med främsta syfte att 

implementera ett rehabiliterande och habiliterande förhållningssätt samt att 

samla alla beslut om insatser under en verksamhetschef.  

Underlag för beslut 

Förhandlingsprotokoll från sociala samverkansgruppen (Sosam) den 12 

september 2018 

Tjänsteutlåtande 5 september 2018 

Bilaga 1. Förslag till ny organisation 
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Sn § 135 (forts) Dnr 2018-000152  

 

Bilaga 2. Bistånd – Utvärdering Hälsa och sjukvård och hemtjänst 

Bilaga 3. Hemtjänst - Utvärdering Hälsa och sjukvård och hemtjänst 

Bilaga 4. Hälsa och sjukvård - Utvärdering Hälsa och sjukvård och hemtjänst 

Bilaga 5. Särskilt boende - Utvärdering Hälsa och sjukvård och hemtjänst 

Bilaga 6. Riskbedömning av arbetsmiljön 

Bilaga 7. Konsekvensbeskrivning - Omorganisation Socialförvaltningen 

Bilaga 8. Konsekvensbeskrivning Bistånd - Omorganisation 

Socialförvaltningen 

Bilaga 9. Konsekvensbeskrivning Hälsa och sjukvård - Omorganisation 

Socialförvaltningen 

Beslutsgång 

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

från och med 1 oktober 2018 slå samman Hälsa och sjukvård och 

verksamheten Bistånd. Socialnämnden beslutar att från och med 1 oktober 

2018 blir hemtjänsten en egen verksamhet. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Sociala ledningsgruppen 
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Sn § 136 Dnr 2018-000007  

Uppföljning - Socialförvaltningen - 
Verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet 

Socialnämnden tar del av pågående och planerade aktiviteter som syftar till 

att utveckla verksamheten och göra den mer kostnadseffektiv.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Vid dagens sammanträde tar socialnämnden del av Stöd och services 

aktiviteter.  

_____ 
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Sn § 137 Dnr 2018-000005  

Uppföljning av placeringskostnader 2018 

Socialnämnden tar del av placeringskostnader 2018.     

_____________________________________________________________ 

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 

Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2018 

_____ 
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Sn § 138 Dnr 2018-000082  

Ekonomisk uppföljning 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen efter åtta 

månader. 

2. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att kalla Sociala 

ledningsgruppen till ett utökat arbetsutskott den 10 oktober 2018 för att 

diskutera uppkommen kostnadsfördyring. Arbetet återredovisas vid 

socialnämndens nästa sammanträde den 23 oktober 2018.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningens ekonom redovisar den ekonomiska uppföljningen efter åtta 

månader 2018. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett underskott på 

11 756 tkr exklusive Integration och Ensamkommande och fördelar sig 

enligt följande:  

Stab   + 9 249 tkr 

Individ- och familjeomsorgen - 4 570 tkr 

Stöd och service  - 7 848 tkr 

Särskilt boende  - 5 843 tkr 

Hemtjänst   - 2 358 tkr 

Hälsa och sjukvård  - 147 tkr 

Bistånd   - 239 tkr     

Underlag för beslut 

Ekonomisk uppföljning efter åtta månader 2018 

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, föreslår i tillägg att socialchefen får i uppdrag att kalla 

Sociala ledningsgruppen till ett utökat arbetsutskott den 10 oktober 2018 för 

att diskutera uppkommen kostnadsfördyring. Arbetet återredovisas vid 

socialnämndens nästa sammanträde den 23 oktober 2018.    
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Sn § 138 (forts) Dnr 2018-000082  

 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner den ekonomiska uppföljningen efter åtta månader.  

Till det har kommit ett tilläggsförslag.  

Efter fråga på grundförslaget med tillägg finner ordförande att 

socialnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Socialchef 
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Sn § 139 Dnr 2018-000144  

Detaljbudget 2019 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden ska besluta om sin detaljbudget för 2019.  

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen finansierar boendeutredaren på Socialförvaltningens 

Stab genom bidraget från Boverket alternativt från de medel som avsatts 

för att bygga ett nytt äldreboende. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar detaljbudget 2019 för den egna verksamheten med 

följande ändringar: 

Det övergripande uppdraget mot första förändringsmålet ändras till 

”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att säkerställa så 

medborgarna får ett gott stöd och god, säker vård och omsorg.”  

Det andra övergripande uppdraget mot första förändringsmålet slås ihop 

med det tredje övergripande uppdraget mot andra förändringsmålet enligt 

följande: ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att 

möjliggöra trygghetsboenden och särskilda boendeplatser samt arbeta för 

att personer med beslut om boende enligt LSS eller SoL ska erbjudas 

adekvata bostäder.” Det övergripande uppdraget läggs till mot det andra 

förändringsmålet.  

Ett övergripande uppdrag läggs till mot det tredje förändringsmålet enligt 

följande: ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att skapa ett 

nära samarbete med näringslivet för att hitta alternativa utförare för 

Socialförvaltningens målgruppers behov.”  

Ett övergripande uppdrag läggs till mot det sjätte förändringsmålet enligt 

följande: ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta 

implementeringen av digitala verktyg.” 

__________________________________________________________ 
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Sn § 139 (forts) Dnr 2018-000144  

 

Deltar inte i beslutet  

Annika Hansson, S, Sune Elvstål, S, Maidie Wiklund, S, Ulla Jönsson, S och 

Marie Svensson, V, deltar inte i socialnämndens beslut om detaljbudget 

2019.  

_____  

Beskrivning av ärendet 

Förslag till detaljbudget 2019 enligt bilaga.  

Bemanningspoolen ligger under 2019 utanför budgeten men med i budgeten 

2020 samt 2021.  

2019 ligger en generell besparing på 1 000 tkr för Individ- och 

familjeomsorgen och en generell besparing på 243 tkr för Stöd och service.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 11 september 2018 

Socialnämndens arbetsutskott 11 september 2018, § 15 

Förhandlingsprotokoll från sociala samverkansgruppen (Sosam) den 12 

september 2018 

Detaljbudget 2019 socialnämnden 

Sammanställning budget 2019  

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, föreslår att det övergripande uppdraget mot första 

förändringsmålet ändras till ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i 

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

och omsorg.”  

Andreas Karlsson, C, föreslår att det andra övergripande uppdraget mot 

första förändringsmålet slås ihop med det tredje övergripande uppdraget mot 

andra förändringsmålet enligt följande: ”Socialnämnden ger 

Socialförvaltningen i uppdrag att möjliggöra trygghetsboenden och särskilda 

boendeplatser samt arbeta för att personer med beslut om boende enligt LSS 

eller SoL ska erbjudas adekvata bostäder.” Det övergripande uppdraget läggs 

till mot det andra förändringsmålet.  
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Sn § 139 (forts) Dnr 2018-000144  

 

Andreas Karlsson, C, föreslår att ett övergripande uppdrag läggs till mot det 

tredje förändringsmålet enligt följande: ”Socialnämnden ger 

Socialförvaltningen i uppdrag att skapa ett nära samarbete med näringslivet 

för att hitta alternativa utförare för Socialförvaltningens målgruppers behov.”  

Andreas Karlsson, C, föreslår att ett övergripande uppdrag läggs till mot det 

sjätte förändringsmålet enligt följande: ”Socialnämnden ger 

Socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta implementeringen av digitala 

verktyg.” 

Beslutsgång 

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

detaljbudget för 2019 för den egna verksamheten. Socialnämnden föreslår att 

kommunstyrelsen finansierar boendeutredaren på Socialförvaltningens Stab 

genom bidraget från Boverket alternativt från de medel som avsatts för att 

bygga ett nytt äldreboende. 

Till det har kommit två ändringsförslag och två tilläggsförslag.  

Efter fråga på ändringarna och tilläggen finner ordförande att socialnämnden 

bifaller dessa. 

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 

bifaller det.  

_____ 

Kopia till 

Sociala ledningsgruppen 

Kommunstyrelsen 
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Sn § 140 Dnr 2018-000004  

Redovisning av lottade delegationsbeslut 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av lottade 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. Till dagens 

sammanträde har, enligt upprättad rutin, två ledamöter utifrån 

delegationslistor lottat fram beslut som redovisas.          

Underlag för beslut  

Lottade delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 maj 2018 

Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen, 

1-31 maj 2018 

Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Integration, 1-31 maj 2018 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner redovisningen av lottade delegationsbeslut. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 
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Sn § 141 Dnr 2018-000009  

Delegationsbeslut 2018 

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 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 28 augusti 2018, §§ 10-13 

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

servering av alkoholdrycker den 4 juni 2018 

Delegat: Socialnämndens ordförande 

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

servering av alkoholdrycker den 14 juni 2018 

Delegat: Socialnämndens ordförande 

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

servering av alkoholdrycker den 4 juli 2018 

Delegat: Socialnämndens 1:e vice ordförande 

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

servering av alkoholdrycker den 29 augusti 2018 

Delegat: Socialnämndens ordförande 
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Sn § 141 (forts) Dnr 2018-000009  

 

Sekretessärenden 

1. Socialnämndens arbetsutskott den 5 juni 2018, §§ 27-28 

2. Socialnämndens arbetsutskott den 31 juli 2018, § 29 

3. Socialnämndens arbetsutskott den 28 augusti 2018, §§ 30-41 

4. Delegationsrapport - Beslut enligt SoL, hemvård, 1-30 juni 2018 

5. Delegationsrapport - Beslut enligt SoL, hemvård, 1-31 juli 2018 

6. Delegationsrapport - Beslut enligt SoL, hemvård, 1-31 augusti 2018 

7. Delegationsrapport - Beslut enligt LSS, 1-30 juni 2018 

8. Delegationsrapport - Beslut enligt LSS, 1-31 juli 2018 

9. Delegationsrapport - Beslut enligt LSS, 1-31 augusti 2018 

10. Delegationsrapport – Beslut enligt SoL och FB, 1-30 juni 2018 

11. Delegationsrapport – Beslut enligt SoL och FB, 1-31 juli 2018 

12. Delegationsrapport – Beslut enligt SoL och FB, 1-31 augusti 2018 

_____ 
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Sn § 142 Dnr 2018-000010  

Meddelanden 2018 

Socialnämnden tar del av följande meddelanden: 

1. Kommunala handikapprådets protokoll från sammanträdet den 14 maj 

2018 

2. Samhällsbyggnadsnämnden den 12 juni 2018 § 72 – Förstudie särskilt 

boende för äldre, etapp 2 

3. Samhällsbyggnadsnämnden den 12 juni 2018 § 73 – Planbesked för 

bostäder och särskilt boende i Nälden 

4. Kommunfullmäktige den 13 juni 2018 § 52 – Uppdaterad rambudget för 

2018 

5. Kommunfullmäktige den 13 juni 2018 § 62 – Valärenden 

6. Kommunstyrelsen den 19 juni 2018 § 111 – Översyn av 

Bemanningspoolen 

7. Kommunstyrelsen den 19 juni 2018 § 114 – Förfrågningsunderlag 

Särskilt boende 2, Kvarna 

Dnr SN-18-140 

8. Projektöverenskommelse 2018-06-29. Projektets namn: 

Funktionsnedsatta i Krokoms kommun   

9. Information från och om Abila öppenvård AB  

Dokid 11570 

10. Migrationsverket. Skrivelse 2018-06-28 – Så påverkar nya 

gymnasielagen kommunerna 

_____ 

     

 


