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Plats och tid Kommunhuset, Mus-olle, tisdagen den 13 juni 2017 klockan 8.15-16.10 

Beslutande Ledamöter 

Malin Bergman, C, ordförande 

Elisabeth Svensson, M, 1:e vice ordförande 

Annika Hansson, S, 2:e vice ordförande 

Lena Andersson, C  

Karin Häggqvist, C 

Marianne Hallsten, MP  

Eva Ljungdahl, MP, tjg ers för Lars Wiklund, KD 

Sune Elvstål, S, tjg ers för Karin Juleshaug, S 

Anna Olsson, S 

Ulla Jönsson, S 

Marie Svensson, V, § 85, §§ 88-97 

Övriga närvarande Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

Sofie Eén, sekreterare 

Justerare Anna Olsson 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Krokom den 19 juni 2017, § 95 omedelbar justering 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 84-97 
 Sofie Eén  

 Ordförande   
 Malin Bergman  

 Justerare   
 Anna Olsson   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 13 juni 2017 

Datum då anslaget sätts upp 

 

14 juni 2017 

20 juni 2017 Sista dag för överklagan 

§ 95 den 5 juli 2017 och 

resterande 11 juli 2017 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Krokom 
 

Underskrift 

  

 Sofie Eén  
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Sn § 84 Dnr 2017-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2017 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande ändringar: 

Tillägg: Särskilt boende i Krokoms kommun - Antal platser 

_____________________________________________________________ 
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Sn § 85 Dnr 2017-000002  

Informationer 2017 

Ann-Marie Ågran, verksamhetschef Särskilt boende 

 Läget Solbacka 

Socialnämnden vill få återkoppling i augusti 2017.  

_____ 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

 Läget avseende platser på kommunens särskilda boenden 

 Genomlysning Stöd och service och kostnad per brukare 

_____ 

Carina Engvall, chef Ensakommande 

 Läget Bemanningspoolen 

_____ 

Matz Norrman, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

 Organisationsförändringar IFO 

 

Sara Comén, verksamhetschef Hemtjänst/Hälsa och sjukvård 

 Läget/hänt och gjort hemtjänsten efter övertagandet från LOV utförare 

_____ 

Jonas Milton, enhetschef Boendestöd och kurator 

 Boendestödjarna - Införandet och nuläge 

 

Elisabeth Wickzell, integrationschef 

 Modulekonomi 

 Servicetjänster inom Barn- och utbildningsförvaltningen  
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Sn § 86 Dnr 2017-000056  

Barnkonventionen 2017 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 10: 

”Ett barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats. 

Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska 

behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt.” 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 11: 

”Staten ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i 

utlandet.” 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 12: 

”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 

barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och 

mognad.” 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 13: 

”Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina 

åsikter.” 

_____ 
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Sn § 87 Dnr 2017-000007  

Redovisning av lottade delegationsbeslut 2017 

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 

Lottade delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-30 april 2017 

Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen, 

1-30 april 2017       

Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Integration, 1-30 april 2017 

_____ 
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Sn § 88 Dnr 2017-000013  

Socialförvaltningen - Besparingar och åtgärder 2017 

Socialnämnden tar del av besparingar på kort och lång sikt.  

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Socialchefen har fått i uppdrag av socialnämnden att redovisa förslag till 

åtgärder/besparingar i syfte att nå resultat enligt tilldelad budgetram 2017. 

Socialchefen redovisar besparingar på kort och lång sikt.  

Underlag för beslut 

Socialförvaltningen – Besparingar på kort och lång sikt 2017-05-31 

_____ 
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Sn § 89 Dnr 2017-000003  

Socialnämndens uppdragslista 2017 

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.   

Följande uppdrag tillkommer: 

 Översyn av Arbetsmarknadsenheten (AME), Integration, Daglig 

verksamhet och vuxenutbildningen.   

Ta fram två till tre förslag som tydligt skiljer sig åt på hur dessa 

verksamheter skulle kunna samorganiseras i syfte att ta fram en effektiv 

organisation som medför besparingar i form av personalkostnader och 

lokaler.  

 Initiera ytterligare förslag på omorganisationer i socialförvaltningen i 

syfte att ta fram en effektiv organisation som medför besparingar i form 

av personalkostnader och lokaler.  

 Tillsammans med Bistånd se över vilka av biståndshandläggarnas 

arbetsuppgifter/uppdrag där man kan pröva att förenkla 

biståndsbedömningen.  

Underlag för beslut 

Socialnämndens uppdragslista 170523 

_____ 
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Sn § 90 Dnr 2017-000092  

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

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: 

Anneli Knudsen, enhetschef Barn och familj  

Malin Agerberg, gruppledare Barn och familj 

Eva Johnsson, enhetschef Försörjningsstöd  

Jonna Ålander, enhetschef Ungdom och Vuxen  

Susanne Fastesson Carlsson, enhetschef Öppna enheten   

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

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. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 29 maj 2017 

_____ 

Kopia till 

Delegater 
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Sn § 91 Dnr 2015-000126  

Krokoms Kommuns Integrationsråd 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för 

integrationsrådet enligt bilaga 1.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att inrätta ett integrationsråd i Krokoms 

kommun.  

2. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att bjuda in utlandsfödda 

invånare bosatta i Krokoms kommun från olika utomnordiska länder med 

stort samhällsengagemang och med fördel medlem och aktiv i Krokoms 

föreningsliv samt etablerade föreningar till ett inledande möte där 

nomineringar görs för att ingå i integrationsrådet.  

3. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att efter inledande möte 

inkomma till socialnämnden med förslag på ledamöter i rådet till och 

med nästa mandatperiod.  

4. För mandatperioden 2015-2018 utser socialnämnden Elisabeth Svensson, 

M, till ordförande i integrationsrådet och Annika Hansson, S, till vice 

ordförande. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Socialchefen har efter uppdrag från socialnämnden den 2 september 2015, § 

107 tagit fram ett förslag på framtida integrationsråd. I socialnämndens 

reglemente, antagen i kommunfullmäktige den 27 april 2016 framgår det att 

det åvilar socialnämnden att utse en ansvarig för samverkan med 

integrationsråd, pensionärsråd och handikappråd men i kommunen finns det 

ännu inget integrationsråd. Nu föreslår förvaltningen att ett integrationsråd 

ska inrättas samt föreslår reglemente enligt bilaga 1 för integrationsrådet.  

Handikapprådet och pensionärsrådet består av ledamöter och ersättare från 

olika organisationer. Integrationsrådet föreslås bestå av utlandsfödda 

invånare bosatta i Krokoms kommun från olika utomnordiska länder med  
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Sn § 91(forts) Dnr 2015-000126  

 

stort samhällsengagemang och med fördel medlem och aktiv i Krokoms 

föreningsliv. 

Demokrati, delaktighet och inflytande 

Ett av Krokoms kommuns övergripande mål 2017 är att medborgarna har 

möjlighet att påverka kommunens utveckling, och en mötesplats, ett 

integrationsråd som består av utlandsfödda invånare i kommunen är en plats 

där vi skapar ytterligare möjligheter för detta. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande den 31 maj 2017 

Bilaga 1. Förslag till reglemente för Krokoms kommuns integrationsråd 

Socialnämnden den 2 september 2015, Sn § 107 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige   

Socialchef 

Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret 

De valda 
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Sn § 92 Dnr 2017-000008  

Ekonomisk uppföljning 2017 

Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen efter fem månader 

2017. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Förvaltningens ekonom redovisar den ekonomiska uppföljningen efter fem 

månader 2017. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett underskott på 

14 649 tkr exklusive Integration och Ensamkommande.  

Underlag  

Ekonomisk uppföljning efter fem månader 2017 

_____ 
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Sn § 93 Dnr 2017-000081  

Uppföljning av personalkostnader 2017 

Socialnämnden tar del av personalkostnaderna inom hemtjänst och 

legitimerad personal.  

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

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.  

Underlag  

Ekonomisk uppföljning efter fem månader 2017 

_____ 
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Sn § 94 Dnr 2017-000006  

Uppföljning av placeringskostnader 2017 

Socialnämnden tar del av placeringskostnader 2017. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom socialnämndens 

verksamheter.   

I enlighet med socialnämndens rutin för uppföljning av placeringskostnader 

ska alla placeringar inom verksamheterna Ensamkommande och Individ- och 

familjeomsorgen redovisas för socialnämnden varje månad. 

Underlag  

Verksamhetsköp Ensamkommande 2017 

Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2017 

_____ 
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Sn § 95 Dnr 2017-000093  

Särskilt boende i Krokoms kommun - Antal platser 

Socialnämndens förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att öka antalet platser i 

det särskilda boendet, från 28+7 till 36+7. 

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

Bakgrund 

Att bo i särskilt boende (SÄBO) innebär omvårdnad och service dygnet runt 

och för att kunna bo i särskilt boende krävs en biståndprövning och ett beslut 

av kommunens biståndshandläggare. Särskilt boende ges som bistånd enligt 

socialtjänstlagen (SoL).  

Den 7 december 2016, § 85 fattade kommunfullmäktige beslut om att bygga 

ett särskilt anpassat demensboende i området Krokom/Dvärsätt med 32-35 

platser med byggstart 2018.  

Den 14 mars 2017, § 44 beslutade socialnämnden att sju av dessa platser 

avdelas för en särskild grupp. 

Beslutet om att sju platser skulle avdelas för en särskild grupp innebar att 

ordinarie SÄBO-platser blev 28 stycken med fyra avdelningar med sju 

boende per avdelning.  

Efter dialog med verksamhetschefen för särskilt boende konstaterades att för 

att uppnå kostandseffektiv och flexibel bemanning som anpassas efter 

kommunmedborgarnas behov av omsorg, stöd och service behöver antalet 

boende per avdelningen öka till nio.   

Förslaget om att utöka antalet platser innebär att ordinarie SÄBO-platser blir 

36 stycken i det nya boendet då sju platser avdelas för en särskild grupp.  

Underlag för beslut 

Utlåtande 9 juni 2017   

Bilaga 1. Kommunfullmäktige den 7 december 2016, § 85 
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Sn § 95 (forts) Dnr 2017-000093  

 

Bilaga 2. Socialnämnden den 14 mars 2017, § 44 

Beslutsgång 

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

kommunfullmäktige att öka antalet platser i det särskilda boendet, från 28+7 

till 36+7. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige  
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Sn § 96 Dnr 2017-000004  

Delegationsbeslut 2017 

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

servering av alkoholdrycker den 7 april 2017 

Delegat: Socialnämndens ordförande 

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

servering av alkoholdrycker den 24 april 2017 

Delegat: Socialnämndens ordförande   

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

servering av alkoholdrycker den 24 april 2017 

Delegat: Alkoholhandläggare 

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

servering av alkoholdrycker den 26 april 2017 

Delegat: Socialnämndens ordförande   

Sekretessärenden    

1. Socialnämndens arbetsutskott den 29 maj 2017, § 36 

2. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL, hemvård, 1-31 maj 2017 
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Sn § 96 (forts) Dnr 2017-000004  

    

3. Delegationsrapport- Beslut enligt LSS, 1-31 maj 2017    

4. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL och FB, 1-31 maj 2017 

_____ 
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Sn § 97 Dnr 2017-000005  

Meddelanden 2017 

Socialnämnden tar del av följande meddelanden:      

1. Protokoll. Kommunala pensionärsrådet den 15 maj 2017 

2. Protokoll. Kommunala handikapprådet den 15 maj 2017 

3. Konferens – Integration en MÖJLIGHET 

4. Tidning. Reumatiker världen. Nr 3 2017 

Dnr SN 17/096 

5. Inspektionen för vård och omsorg – Beslut. Dnr 8.4.2-4140/2017-4 

Dnr SN 17/097 

6. Inspektionen för vård och omsorg – Beslut. Dnr 8.4.2-4132/2017-6 

Dnr SN 17/098 

7. Inspektionen för vård och omsorg – Meddelande. Dnr 8.5-19812/2017-1 

 

 


