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Sn § 118 Dnr 2017-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2017 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan. 

_____________________________________________________________ 
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Sn § 119 Dnr 2017-000002  

Informationer 2017 

Andreas Johansson, Ensolution 

 Slutpresentation - Genomlysning Stöd och service samt Kostnad per 

brukare (KPB).  

Protokollsanteckning 

Socialnämnden betonar vikten av att man i den stora omorganisationen inom 

Stöd och service vidtar det åtgärder som krävs för att åstadkomma de 

besparingar som besluten innebär vilket kan innebära att personal sägs upp 

på grund av övertalighet. 

_____ 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

 Läget avseende platser på kommunens särskilda boenden 

 Socialförvaltningen – Besparingar och åtgärder 2017 

 Rekrytering av verksamhetschef Stöd och service  

 Pilotprojektet jobbrotation 

_____ 
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Sn § 120 Dnr 2017-000056  

Barnkonventionen 2017 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 18: 

”Barnets föräldrar har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och 

utveckling. Staten ska hjälpa föräldrarna.” 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 19: 

”Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, 

vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.” 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 20: 

”Ett barn som inte kan bo med sina föräldrar har rätt att få hjälp att hitta ett 

nytt hem.” 

Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 21: 

”Vid adoption ska staten tänka på barnets bästa.” 

_____ 
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Sn § 121 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 

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

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

Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen, 

1-30 juni 2017 

Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Integration, 1-31 juli 2017 

_____ 
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Sn § 122 Dnr 2017-000107  

Ändringar och tillägg i socialnämndens 
delegationsordning 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att till enhetschef Individ- och familjeomsorgen 

delegera hela beslutaderätten avseende beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet enligt 9 kap 4 § socialtjänstlagen (SoL). 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Punkt 1.20 ”Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 8 kap 1§, 9 

kap 1§ och 9 kap 2§ upp till 15 000 kronor” föreslås omformuleras.  Förslag 

till formulering ”Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 9 kap 4 § 

SoL”.  

Nuvarande delegat är enhetschef upp till 15 000 kronor och över 15 000 

socialnämnden (två delegationsnivåer). Ändring av delegationsnivå och 

omfattning föreslås. Förslag till delegat är enhetchef Individ- och 

familjeomsorgen.  

 

Förslag om ändring i delegationsordningen med följande lydelse: 

 Ärende Lagrum Delegat 

1.20 Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet 

enligt 9 kap 4 § SoL 

9 kap 4§ 

SoL 

 

 

Enhetschef IFO 

I 9 kap 2 § SoL anges de fall som socialnämnden kan återkräva bistånd 

utöver vad som anges i första paragrafen. Det handlar då om felaktigt 

utbetalt belopp om personen själv förorsakat den. Beslut om återkrav får 

endast fattas när nedanstående kriterier är uppfyllda: 

 Som förskott på förmån eller ersättning 

 Till den som är indragen i en arbetskonflikt 

 Till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat råda 

över hindrats från att förfoga över sina inkomster och tillgångar 
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Sn § 122 (forts) Dnr 2017-000107  

 

Som förmån eller ersättning räknas utbetalningar från Försäkringskassan, till 

exempel löpande utbetalningar av pension, sjukersättning, föräldrapenning 

med mera. Vid ansökan om sjukersättning och i avvaktan på beslut skickas 

även enstället en fullmakt till försäkringskassan med begäran om 

återbetalning ifall individen beviljas retroaktiv ersättning. Individen skall 

informeras om detta. 

Beslut om bistånd enligt 4:1 SoL mot återkrav enligt 9:2 SoL fattar vi i 

dagsläget på felaktiga grunder. Återkrav skall endast fattas då vi vet att 

sökande kommer beviljas ersättning, inte om den kanske beviljas ersättning. 

Detta innebär en effektivisering av arbetet för handläggare samt för personal 

på kassan. De återkravsärenden vi nu har kvar är på belopp som överstiger 

15 tkr vilket inte är Enhetschefs delegation där Försäkringskassan ej beviljat 

retroaktiv ersättning. Detta innebär att vi inte kommer att få tillbaka 

ersättning. 

Ändringen skulle innebära mindre belastning för medarbetare vilket i sin tur 

bidrar till en lugnare psykosocial arbetsmiljö. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 5 september 2017 

_____ 

Kopia till 

Delegat 
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Sn § 123 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 Ensamkommande och Individ- och 

familjeomsorgen redovisas för socialnämnden varje månad. 

Underlag  

Verksamhetsköp Ensamkommande 2017 

Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2017 

_____ 
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Sn § 124 Dnr 2017-000091  

Familjecentral 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att under förutsättning att Region Jämtland 

Härjedalen ingår i familjecentralen etablera en samlokaliserad 

familjecentral i samverkan med primärvården. 

2. Socialnämnden beslutar att verksamheten Öppen förskola (Kongroa) tas 

emot från socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden från 171001 

och istället bedrivs inom ramen för familjecentral enligt punkt 1. 

3. Socialnämnden beslutar att budgeterade resurser, det vill säga budget för 

50 % förskollärare omfördelas från Individ- och familjeomsorgen till 

Barn- och utbildningsförvaltningen.  

4. Revidera gällande avtal till att omfatta samarbetet mellan primärvården 

och Krokoms kommun. 

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

Bakgrund 

Individ- och familjeomsorgen har under ett antal år bedrivit den öppna 

förskolan Kongroa i Krokoms tätort. Den öppna förskolan är ett 

verksamhetsområde som tillhör barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde. 

Krokoms kommun och primärvården i Krokoms Kommun har under lång tid 

haft en överenskommelse om att gemensamt driva familjecentral med 

utgångspunkt från de fyra hörnstenarna: 

 Öppen förskola 

 Mödrahälsovård (MVC) 

 Barnhälsovård (BVC) 

 Individ och familjeomsorg 
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Sn § 124 (forts) Dnr 2017-000091  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 8 september 2017 

Barn- och utbildningsnämnden den 13 juni 2017, § 76 

Samverkansavtal familjecentral Krokom 2016 

Samverkansavtal familjecentral Krokom 2011 

_____ 

Kopia till 

Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Sn § 125 Dnr 2017-000138  

Ändrade ägarförhållanden i Kaxås bygdegårdsförening  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden lämnar Kaxås bygdegårdsförening, fortsatt 

serveringstillstånd med anledning om anmälan om ändrade 

ägarförhållanden i enlighet med alkohollagen 9 kap 11 §. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Enligt alkohollagen 9 kap 11 §, andra stycket. Om verksamheten förändras 

till sin omfattning eller i något annat avseende av betydelse för tillsynen ska 

detta också anmälas, liksom betydande förändringar av ägarförhållandena.  

Kaxås bygdegårdsförening AB, har hos socialnämnden anmält ändrade 

ägarförhållanden vad gäller styrelsen enligt 9 kap 11 § alkohollagen 

(2010:1622). Serveringstillståndet gäller året runt.   

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 18 augusti 2017 

Tjänstemannautredning 2017-09-13 

_____ 

Kopia till 

Alkoholhandläggare  

Kaxås bygdegårdsförening 
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Sn § 126 Dnr 2017-000139  

Ändrade ägarförhållanden Trångsvikens 
bygdegårdsförening 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden lämnar Trångsvikens bygdegårdsförening, fortsatt 

serveringstillstånd med anledning av anmälan om ändrade 

ägarförhållanden i enlighet med alkohollagen 9 kap 11 §. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Enligt alkohollagen 9 kap 11 §, andra stycket. Om verksamheten förändras 

till sin omfattning eller i något annat avseende av betydelse för tillsynen ska 

detta också anmälas, liksom betydande förändringar av ägarförhållandena.  

Trångsvikens bygdegårdsförening, har hos socialnämnden anmält ändrade 

ägarförhållanden vad gäller styrelsen enligt 9 kap 11 § alkohollagen 

(2010:1622). Serveringstillståndet gäller året runt.   

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 18 augusti 2017 

Tjänstemannautredning 2017-09-04 

____ 

Kopia till 

Alkoholhandläggare 

Trångsvikens bygdegårdsförening 
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Sn § 127 Dnr 2017-000081  

Uppföljning av personalkostnader 2017 

Socialnämnden tar del av personalkostnaderna inom Stöd och service.  

_____________________________________________________________ 

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 åtta månader 2017 

_____ 
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Sn § 128 Dnr 2017-000028  

Kvalitet i särskilt boende för äldre nattetid 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen antar Sveriges kommuner och Landstings (SKL´s) 

rekommendation – Kvalitet i särskilt boende. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Våren 2016 avslog regeringen Socialstyrelsens förslag till 

bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Istället för 

bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga 

socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3 §). Där framgår det att den 

enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig 

dygnet runt. För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda 

boenden för äldre har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog 

med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och 

Vårdföretagarna tagit fram en rekommendation, som rekommenderar 

kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt följande fyra 

nedanstående punkter. 

Koll på läget 

Socialtjänsten behöver göra individuella bedömningar kring enskilda behov 

av omsorg och tillsyn på natten. Resultatet måste vägas samman med de 

förutsättningar som finns i förhållande till lokaler och teknik på respektive 

särskilt boende.  Ledningen behöver i större utsträckning ta reda på hur 

personalen bedriver arbetet under natten. Detta kan ske genom kontinuerlig 

dialog och möten med medarbetare.  

Planera utifrån individens behov 

Verksamheten behöver säkerställa att respektive individs behov av omsorg 

och tillsyn nattetid tillgodoses. Behoven ska vara dokumenterade i 

individuella genomförandeplaner som gäller även för tillsyn på natten.  

Vid planeringen bör särskilt uppmärksammas på vilket sätt välfärdsteknik 

kan användas för tillsyn och trygghet. 
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Sn § 128 (forts) Dnr 2017-000028  

 

Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 

Socialtjänstförordningen ger utrymme för kommunerna att själva välja hur 

individens behov ska kunna tillgodoses, och hur digitala lösningar kan vara 

en del av det. Digitala lösningar ska tillgodose den enskildes integritet, 

behov av trygghet och samtidigt möjliggöra att personal nyttjas på bästa sätt. 

Kommunen bör utarbeta en övergripande strategi som på ett tydligt sätt visar 

hur digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara. Strategin behöver 

exempelvis omfatta områden som infrastruktur, informationssäkerhet, 

juridik, finansiering, standardisering och former för samverkan med andra 

kommuner. Strategin bör beslutas av kommunstyrelsen och kan exempelvis 

innehålla: 

 Politisk viljeinriktning 

 Värdegrunder och förhållningssätt för arbetet 

 Handlingsplan med konkreta åtgärder för att den politiska 

viljeinriktningen ska nås   

 Fastställda mål på olika nivåer och i olika verksamheter i organisationen 

 Hur strategin förhåller sig till alternativa utförare  

 Hur samverkan med andra kommuner, alternativa utförare, leverantörer 

och invånare ska etableras 

Rätt använd ger digitala lösningar möjligheter för att utveckla verksamhetens 

kvalitet samtidigt som det ökande behoven hos en åldrande befolkning bättre 

kan tillgodoses. 

Ledarskap 

Ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas för att 

förändringsarbetet med att identifiera och införa nya arbetssätt tillsammans 

med ökad teknikanvändning ska kunna genomföras. Det handlar då inte 

enbart om den närmaste chefen på äldreboendet utan även om att 

förvaltningsledningen tar ett aktivt ansvar för förbättrings- och 

kvalitetsarbetet.  

Kommunerna bör också säkerställa att det finns tillgång till arbetsledning 

nattetid.  
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Sn § 128 (forts) Dnr 2017-000028  

 

En nyckelfråga är flexibilitet i bemanning för att kunna möta äldres behov 

som förändras över tid. Kommunledningen behöver stödja, medverka och 

följa utvecklingsarbetet då förväntat ökad teknikanvändning påverkar 

rutiner, organisering och arbetskultur. 

Krokoms kommun 

Särskilt boende i Krokom deltar idag i implementeringsarbetet i Jämtlands 

län tillsammans med Åre, Östersund och SKL, där vi under 2017 arbetar 

med att identifiera, dokumentera och sprida goda exempel. Vi har 

tillsammans genomfört länsgemensamma dialoger och Workshops. Särskilt 

boende i Krokom arbetar idag mot att förbättra kvaliteten inom våra boenden 

nattetid och det innebär att vi redan idag strävar mot att nå alla punkter i 

rekommendationen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 6 september 2017 

Bilaga. Meddelande från styrelsen nr 3/2017 – Kvalitet i särskilt boende och 

Rekommendationen. PM. Dnr: 16/04652 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen  
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Sn § 129 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 21 augusti 2017 

Bilaga. Rapport- Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2, 2017 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer   
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Sn § 130 Dnr 2017-000134  

Detaljbudget 2018  

Socialnämndens förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljbudget för 

Ensamkommande och Integration enligt förslag 1.  

Socialnämndens beslut  

1. Socialnämnden begär hos kommunfullmäktige tilläggsanlag med 6 300 

tkr för omställningskostnader avseende det utvecklings-/förändringarbete 

som kommer att genomföras i socialförvaltningen under 2018 samt 

utifrån de övervältringskostnader kopplat till Försäkringskassans 

förändrade bedömning av grundläggande behov inom personlig assistans. 

2. Socialnämnden antar detaljbudget för 2018 för den egna verksamheten 

med följande besparingar: 

- Effektivisering hemtjänst 2018 enligt bilaga 3. 

- Timmar hemtjänst 2018 enligt bilaga 4. 

- 2 årstjänster Villan enligt bilaga 5.  

- 2 årstjänster Daglig verksamhet enligt bilaga 7. 

- Generella besparingar inom Stöd och service enligt bilaga 9.  

_____________________________________________________________ 

Protokollsanteckning 

Socialnämnden betonar vikten av att man i den stora omorganisationen inom 

Stöd och service vidtar det åtgärder som krävs för att åstadkomma de 

besparingar som besluten innebär vilket kan innebära att personal sägs upp 

på grund av övertalighet. 

_____ 

Bakgrund 

Ny budgetram antogs av kommunfullmäktige i april 2017. Nämnderna ska 

besluta om sin detaljbudget för 2017 med mål senast vid utgången av 

september månad.  
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Sn § 130 (forts) Dnr 2017-000134  

 

Tjänstemän, arbetsutskottet och socialnämnden har arbetat med att ta fram 

Ri-mål och nämndsmål med tillhörande mått. 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljbudget 2018 enligt 

bilaga. 

Underlag för beslut 

Förhandlingsprotokoll från sociala samverkansgruppen (Sosam) 26 

september 2017 

Förhandlingsprotokoll från sociala samverkansgruppen (Sosam) 20 

september 2017 

Socialnämndens arbetsutskott 19 september 2017, § 21 

Detaljbudget 2018 socialnämnden 

Bilaga 1. Detaljbudget för Ensamkommande och Integration förslag 1. 

Bilaga 2. Detaljbudget för Ensamkommande och Integration förslag 2. 

Bilaga 3. Besparingsförslag med konsekvensbeskrivning Hemtjänst - 

effektivisering hemtjänst 2018 

Bilaga 4. Besparingsförslag med konsekvensbeskrivning Hemtjänst - timmar 

hemtjänst 2018 

Bilaga 5. Besparingsförslag med konsekvensbeskrivning Stöd och service - 2 

årstjänster Villan 

Bilaga 6. Riskbedömning av arbetsmiljön Stöd och service - 2 årstjänster 

Villan 

Bilaga 7. Besparingsförslag med konsekvensbeskrivning Stöd och service - 2 

årstjänster Daglig verksamhet 

Bilaga 8. Riskbedömning av arbetsmiljön Stöd och service - 2 årstjänster 

Daglig verksamhet 

Bilaga 9. Besparingsförslag med konsekvensbeskrivning Stöd och service - 

Generella besparingar 

Bilaga 10. Besparingsförslag med konsekvensbeskrivning Stöd och service – 

Övervältringskostnader 

Förslag som läggs på mötet 

Malin Bergman, C, föreslår tillägg i punkten 2.  
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Sn § 130 (forts) Dnr 2017-000134  

 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljbudget för Ensamkommande och 

Integration enligt förslag 1. Socialnämnden begär hos kommunfullmäktige 

tilläggsanslag med 3 500 tkr utifrån de övervältringskostnader kopplat till 

Försäkringskassans förändrade bedömning av grundläggande behov inom 

personlig assistans. Socialnämnden antar detaljbudget för 2018 för den egna 

verksamheten med besparingar.  

Till det har kommit ett förslag med tillägg, i punkten 2, om att 

socialnämnden begär tilläggsanlag med 6 300 tkr för omställningskostnader 

avseende det utvecklings-/förändringarbete som kommer att genomföras i 

socialförvaltningen under 2018 samt utifrån de övervältringskostnader 

kopplat till Försäkringskassans förändrade bedömning av grundläggande 

behov inom personlig assistans. 

Efter fråga på punkten 1 finner ordförande att socialnämnden bifaller det. 

Efter fråga på tillägget i punkten 2 finner ordförande att socialnämnden 

bifaller det.  

Efter fråga på punkten 3 finner ordförande att socialnämnden bifaller det.  

_____ 

Kopia till 

Sociala ledningsgruppen 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen  
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Sn § 131 Dnr 2017-000137  

Igångsättningstillstånd avseende nätverksinfrastruktur 
på Hällebo för att möjliggöra det nya larmsystemet TES 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd avseende 

nätverksinfrastruktur på Hällebo för att möjliggöra det nya larmsystemet 

TES.   

2. Medel för investeringen, cirka 1 500 000 kronor tas ur befintlig 

investeringsbudget. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Befintligt trygghetslarmsystem som idag finns på Hällebo installerades 2006 

och uppgraderas till en nyare version 2010. Leverantören kan inte längre 

reparera eller leverera nya tillbehör då de inte tillverkas längre. Detta medför 

idag stor risk för den äldre att inte kunna larma och påkalla behov av tillsyn 

och hjälp. Verksamheten kan komma att behöva sätta in extra personal som 

kan täcka upp för avsaknaden av tillbehör för att kunna hjälpa den äldre utan 

dröjsmål. 

Utvecklingen inom trygghetslarm med olika tillbehör är en funktion som 

ständigt går framåt. Välfärdsteknologi är ett komplement till 

personalbemanning inom äldreboendet och som möjliggör en ökad trygghet 

för den äldre. Ett nytt trygghetslarm ger boendet utökade möjligheter att 

möta framtidens krav av kvalitet och effektivitet. 

Hällebo leasar i dag befintligt trygghetslarm. Detsamma kommer att gälla 

avseende det nya trygghetslarmet. Detta innebär att vi får kontinuerliga 

uppdateringar vid behov och är automatiskt med i teknikutvecklingen. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 15 september 2017 

Bilaga 1. Kostnadskalkyl 2017-09-12 

_____ 
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Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Sn § 132 Dnr 2017-000008  

Ekonomisk uppföljning 2017 

Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen efter åtta månader 

2017. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

Förvaltningens ekonom redovisar den ekonomiska uppföljningen efter åtta 

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

15 313 tkr exklusive Integration och Ensamkommande. 

Underlag  

Ekonomisk uppföljning efter åtta månader 2017 

_____ 
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Sn § 133 Dnr 2017-000135  

Ansökan enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem - 
Pressateljén Städ & Tvätt AB 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna Pressateljén Städ & Tvätt AB, 

organisationsnummer 556548-1552 som utförare av serviceinsatser inom 

hemtjänsten. 

2. Socialnämnden beslutar att delegera till socialchef att teckna avtal med 

Pressateljén Städ & Tvätt AB, organisationsnummer 556548-1552. 

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Marie Svensson, V, anmäler skriftlig reservation i punkt 1 och 2, se bilaga 

till paragrafen. 

_____ 

Bakgrund 

Pressateljén Städ & Tvätt AB har lämnat in en ansökan enligt Lag 

(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) om att bli godkända som utförare av 

serviceinsatser inom hemtjänsten i Krokoms kommun. 

Företaget uppfyller alla krav i förfrågningsunderlaget och bör därför 

godkännas som leverantör av serviceinsatser inom hemtjänsten. 

Referenstagning har genomförts med goda omdömen. 

Underlag för beslut 

Förhandlingsprotokoll från sociala samverkansgruppen (Sosam) 20 

september 2017 

Tjänsteutlåtande 8 september 2017 

Förslag som läggs på mötet 

Marie Svensson, V, föreslår avslag på punkt 1 och 2.  

_____ 
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Kopia till 

Kvalitetscontroller  
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Ansökan enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem - Pressateljén Städ & Tvätt AB.

Vänsterpartiet yrkar på avslag till punkt 1 & 2 i beslutet.

Vänsterpartiet vill att kommunen själv ska utföra service och omvårdnads insatser inom hemtjänsten.

Marie Svensson Vänsterpartiet
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Sn § 134 Dnr 2017-000133  

Avgifter för servicetjänster enligt socialtjänstlagen 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att timpriset för 

servicetjänster enligt socialtjänstlagen är 240 kronor per timme upp till 

maxtaxan.  

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avgiften ska 

gälla från och med den 1 januari 2018.  

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avgiften 

indexregleras i januari varje år utifrån senast fastställda 

omsorgsprisindex (OPI). 

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

Reservation 

Marie Svensson, V, anmäler skriftlig reservation i punkt 1, 2 och 3, se bilaga 

till paragrafen. 

_____ 

Bakgrund 

För service, -vård- och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Krokoms 

kommun ut en avgift. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen, kapitel 8.   

Den 2 maj 2013 beslutade kommunfullmäktige att timpriset för 

servicetjänster skulle vara 200 kronor per timme upp till maxtaxan och att 

timpriset skulle indexregleras utifrån prisbasbeloppet. Det nuvarande 

timpriset gäller från och med den 1 juni 2013. Idag är timpriset för 

servicetjänster 201 kronor per timme. 

Den 29 april 2015 behandlade kommunfullmäktige ett ärende om 

indexreglering av vissa avgifter inom vård- och omsorg där det i bakgrunden 

till beslutet uttrycks ”Det är rimligt att de avgifter som finns inom vård- och 

omsorg ses över årligen”.  
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Sn § 134 (forts) Dnr 2017-000133  

 

Avgifterna för servicetjänster har nu setts över då det inte är gjort sedan 

beslutet 2013.  

Exempel på servicetjänster är städning, tvätt, klädvård och inköp. De olika 

servicetjänsterna (insatserna) beviljas av biståndshandläggare. Varje insats är 

kopplad till tidsschablonen för hemtjänstinsatser.  

Om kunden väljer en privat utförare enligt LOV betalas utföraren utifrån 

schablontiden och fastställt timpris enligt gällande LOV-avtal. 

För den som behöver hjälp genom servicetjänster och inte vill utnyttja 

kommunens tjänster, finns möjligheten att köpa tjänsterna med 

skattereduktion, så kallat rutavdrag av privata företag. Det kan vara billigare 

för personer att köpa serviceinsatserna privat med rutavdrag än att använda 

den kommunala hemtjänsten. För den som har flera insatser, är den 

kommunala hemtjänsten förmodligen det billigare alternativet då personen 

aldrig betalar mer än 2 013 kronor i månaden (maxtaxa). Det innebär att 

timtaxan blir låg för den som behöver mycket hjälp. Den som inte har 

avgiftsutrymme får en reducerad kostnad eller blir helt avgiftsbefriad.  

För den som endast behöver hjälp med exempelvis städning kan det vara 

billigare att köpa privat städning med rutavdrag. Priset för en timmes 

städning av privata städfirmor i Krokom ligger på mellan 181 kronor och 

225 kronor efter rutavdrag.  

Servicetjänster i Krokoms jämförelsekommuner 

Vid en jämförelse med Krokoms kommuns jämförelsekommuner (sju 

stycken) så skiljer sig avgifterna för servicetjänster. En kommun har olika 

procentsatser av basbeloppet beroende på insatsens omfattning. Fyra 

kommuner använder systemet med nivåer. Vilket innebär att den som 

beviljas insats placeras i nivå utifrån hur många timmar det blir per månad 

eller placeras i nivå utifrån antal hjälptillfällen/insatser per månad eller 

vecka.  

Krokom har tidigare använt systemet med nivåer men den 2 maj 2012 

beslutade kommunfullmäktige att avskaffa dåvarande nivåer med bakgrund 

till att systemet med nivåer känns förlegat och upplevs som orättvist i många 

fall. Med bakgrund till detta föreslår förvaltningen inte att man återinför 

nivåer.  
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Sn § 134 (forts) Dnr 2017-000133  

 

Tre av jämförelsekommunerna har såsom Krokom en timtaxa för 

servicetjänsterna men det som skiljer sig åt är att i dessa kommuner är 

timpriserna för omvårdnadstjänsterna och servicetjänsterna detsamma. I 

Krokom är avgifterna för omvårdnadstjänster och servicetjänsterna olika.  

Jämförelsekommun 1 har ett timpris på 236 kronor.  

Jämförelsekommun 2 har ett timpris på 280 kronor.  

Jämförelsekommun 3 har ett timpris på 357 kronor. 

Avgift för servicetjänster 

Timpriset för servicetjänster varierar mycket mellan olika kommuner. En 

stickprovsundersökning visar att de kommuner som har det högsta timpriset 

har ett timpris på 335 kronor och den kommunen som har lägst timpris har 

ett timpris på 178 kronor.  Flertalet av kommunerna har ett timpris på mellan 

235 kronor och 260 kronor.  

Hur påverkas hemtjänsttagaren? 

De medborgare som har betalningsförmåga betalar 240 per timme för dessa 

tjänster upp till maxtaxan och de medborgare som inte har 

betalningsförmåga får servicetjänsterna av kommunen.  

Under april 2017 hade 198 medborgare i kommunen servicetjänster i olika 

utsträckning. Exempelvis hade en person endast servicetjänsten städ medan 

en annan person hade servicetjänsten städ och inköp.  

Tre av dessa invånare påverkas på olika sätt vid en höjning av timpriset för 

servicetjänster från 201 kronor per timme till 240 kronor per timme.  

Medborgare 1 påverkas inte vid en höjning då denne inte har 

avgiftsutrymme. Medborgare 2 har avgiftutrymme men påverkas inte vid en 

höjning då denne idag når upp till taket för maxtaxan. Medborgare 3 har 

avgiftsutrymme och når inte upp till taket för maxtaxan då denne bara har en 

servicetjänst. Medborgare 3 bor tillsammans med sin make/maka och delar 

på kostnaden. Vid en höjning av timpriset behöver medborgare 3 betala 

19.50 kronor mer i månaden för servicetjänsten.  
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Sn § 134 (forts) Dnr 2017-000133  

 

Omsorgsprisindex (OPI) 

Avgifterna föreslås indexregleras utifrån OPI. Ett fast OPI blir inte klart 

förrän i april eller maj och därför föreslås senast fastställda OPI användas vid 

prisjusteringen i januari varje år. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 14 september 2017 

Kommunala pensionärsrådet 11 september 2017, § 18 

 

Förslag som läggs på mötet 

Marie Svensson, V, föreslår avslag på punkt 1, 2 och 3.  

Marie Svensson, V, föreslår att avgiften för servicetjänster ska vara 

densamma som för omvårdnadsinsatser.  

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



Reservation ärende 17

Avgifter för servicetjänster enligt socialtjänstlagen.

Vänsterpartiet yrkar avslag på samtliga punkter i förslaget (1,2,3)

Vänsterpartiet yrkar på att avgiften för servicetjänster ska vara densamma som för
omvårdnadsinsatser.

Marie Svensson Vänsterpartiet

170926
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Handlingsprogram för framtidens boende för äldre i 
Krokoms kommun 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta styrgruppens 

förslag till handlingsprogram för Framtidens boende för äldre i Krokoms 

kommun.  

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge nämnderna i 

uppdrag att ta fram egna handlingsplaner baserat på 

handlingsprogrammet. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppföljning av 

handlingsprogrammet rapporteras årligen i samband med 

årsredovisningen till kommunfullmäktige.  

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att löpande uppföljning 

och redovisning ska ske i berörda nämnder och/eller kommunstyrelsen.  

5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att styrgruppens uppdrag 

fortsättningsvis underställs kommunstyrelsen. 

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

Bakgrund 

Socialförvaltningens uppdrag till boendeutredaren är att för kommunens 

räkning utreda det samlade framtida behovet av boende för äldre såväl inom 

socialtjänstens ram som inom ordinarie bostadsplanering.  

Utredningen ska presentera underlag för beslut om investeringar i, placering 

och utformning av nya särskilda boenden i Krokoms med anledning av en 

växande grupp äldre samt att presentera underlag för beslut om inriktning 

och balans mellan olika boendeformer och hemtjänst och hemsjukvård. 

Uppdraget ska slutredovisas i oktober 2017. 

Uppdraget har letts av en politisk styrgrupp. Insyn har beretts målgruppen 

genom en referensgrupp. 
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Liggande förslag till handlingsprogram från styrgruppen är också gruppens 

slutredovisning för behandling i kommunfullmäktige i oktober. 

Underlag för beslut 

Utlåtande 14 september 2017 

Handlingsprogram för Framtidens boende för äldre i Krokoms kommun, 

slutredovisning 

Bilaga 1. Framtida behov av boende för äldre i Krokoms kommun del 2 

Bilaga 2. Kommunfullmäktige 7 december 2017, § 85 

Bilaga 3. Framtida behov av boende för äldre i Krokoms kommun del 1 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Styrgruppen för framtidens äldreboende i Krokoms kommun 
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Sn § 136 Dnr 2017-000140  

Asylsökande som fyller 18 år 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att samtliga ensamkommande ungdomar som 

fyller 18 år får bo kvar i väntan på beslut om uppehållstillstånd under 

förutsättning att det tilldelade kommunbidraget på 513 711 kronor 

tillfaller Socialförvaltningen/Integrationsenheten.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att tidsbegränsa beslutet i enighet med 

regeringens tillfälliga kommunbidrag till 31 december 2017. 

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

Bakgrund 

Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att skjuta till ett tillfälligt 

kommunbidrag på 195 miljoner kronor i höständringsbudgeten. Tillskottet är 

tänkt som en möjlighet för kommunerna att låta ensamkommande barn som 

hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.  

Skäl till förslaget är att man uppmärksammat att ungdomar som fått 

PUT/TUT efter sin 18-årsdag haft svårt att klara av sina studier/etablering 

om de anvisats till en ny kommun under asylprocessen. I de fall en ungdom 

fyllt 18 år under asyltiden har den unge ofta placerats på ett 

anläggningsboende i en annan kommun än anvisningskommunen för HVB-

placeringen. Förutsättningarna för en gynnsam etablering antas vara större 

om den unge blir kvar i ursprungskommunen. Placeringen grundas därav på 

ett generellt behov och inte på vårdbehov.  

Försvårande för ungdomarnas mående är att samtliga har en asylprocess som 

har pågått mer än 500 dagar, för vissa upp till 700 dagar. I de fall en ungdom 

har särskilda vårdbehov innan hen fyller 18 år gör socialtjänsten alltid en 

individuell bedömning av vårdbehovet.  
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Sn § 136 (forts) Dnr 2017-000140  

 

Dessa medel som regeringen nu tillför kommer att fördelas proportionellt till 

kommunerna utifrån hur många inskriva asylsökande ensamkommande barn 

och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende. Pengarna 

kommer att betalas ut till kommunerna under december 2017. Regeringens 

och Vänsterpartiets överenskommelse gör det således möjligt för kommuner 

att låta de ensamkommande unga i asylprocessen, som fortfarande väntar på 

ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun där de vistas. 

Det är upp till varje enskild kommun att fatta beslut om man vill agera enligt 

ovanstående förslag. Om förslaget går igenom kommer alla kommuner 

oavsett få ta del av de pengar som förslaget baseras på. Den summa som 

Krokoms kommun tilldelas är 513 711 kronor. Den extra pengapåsen 

sträcker sig fram till 31 december 2017. Om det blir några extra tillskott efter 

det är oklart. 

I Krokoms kommun är det i dagsläget tio asylsökande ungdomar placerade 

som blir 18 år under hösten 2017 som skulle bli aktuella för förslaget. 

Ytterliggare fem asylsökande ungdomar blir 18 år under våren. Antalet 

asylsökande förändras ständigt då asylprocesserna pågår för ungdomarna. I 

de fall individen får uppehållstillstånd ersätts kommunen med 750 

kronor/dygn och den unge ingår i befintlig verksamhet inom 

ensamkommande unga (stödboende).  I de fall individen får avslag är det 

Migrationsverket som bär ansvaret. 

De unga vuxna kommer erbjudas boende i egen eller delad lägenhet genom 

integrationsenhetens försorg. De kommer i likhet med övriga vuxna ha 

möjlighet att vända sig till integrationsenheten för visst stöd.  Den beräknade 

boendekostnaden uppgår till 228 000 kronor. Dagsersättningen på 71 

kronor/dag (mat, hygienartiklar, kläder, skor, sjukvård, mediciner, tandvård, 

andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter) utgår från Migrationsverket. 

Befintlig personal på integrationsenheten kommer att arbeta med de 

individer som omfattas av erbjudandet. För att möjliggöra regeringen och 

Vänsterpartiet förslag ska ersättningen på 513 711 kronor tillfalla 

Socialförvaltningen/Integrationsenheten. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 1 september 2017 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Sn § 137 Dnr 2017-000141  

Studiekoordinator inriktning ensamkommande barn 
och unga 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att tillsätta en studiekoordinator på försök under 

fyra månader, perioden oktober 2017 till januari 2018.  

2. Socialnämnden beslutar att studiekoordinatorn finansieras av 

verksamheten Ensamkommande barn och unga (ekbu).  

3. Studiekoordinatorn rapporterar månadsvis resultaten kopplat till otillåten 

frånvaro till chefer på ekbu, Integration samt till socialnämndens 

ordförande. 

4. Försöket utvärderas i januari 2018 då sammanställning av utvecklingen 

kopplat till otillåten frånvaro, betyg samt kostnader under 

försöksperioden presenteras för socialnämnden. 

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

Bakgrund 

Krokoms kommun ser tendenser till hög frånvaro kopplat till de 

ensamkommandes skolgång. Ungdomarna har svaga skolresultat och 

otillåten frånvaro.  En för låg andel av ungdomarna klarar av att gå vidare till 

ett nationellt gymnasieprogram och slutföra gymnasiestudierna. Vi vill se ett 

närmare samarbete mellan skola, boende och i de fall den unge har en god 

man/särskild förordnad vårdnadshavare (SFV), för att tidigt mota en hög 

frånvaro. Det är ett gemensamt ansvar att hitta motivationen till en ökad 

skolgång. En studiekoordinator som har en helhetsbild över den enskilde 

individen kan snabbt se var det finns brister eller var det föreligger behov av 

extra resurser. Idag arbetar skola/boende och god man/SFV parallellt utan 

tydligt mål. En studiekoordinator skulle här foga samman viktiga arenor och 

tydliggöra de brister som finns och hur dessa kan åtgärdas. 
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En lång rad undersökningar visar att de individer som inte avslutat 

gymnasieskolan har betydligt svårare att få arbete och bli självförsörjande. 

Att öka studiemotivationen är därför ett långsiktigt arbete för målgruppen. 

Studiekoordinator ensamkommande barn och unga 

För att stötta ungdomarna i deras skolarbete ser vi ett behov av en 

studiekoordinator. En person som finns på plats i skolorna där eleverna går. 

Elever från ekbu i Krokoms kommun går idag på fem olika skolor. 

Nyhedens skola, Ås skola, Jämtlands gymnasium, Storsjöskolan och 

Östersunds gymnasieskola. Koordinatorn är tänkt som en länk mellan skola 

och boende samt för god man/SFV för de individer som är under 18 år. 

Studiekoordinatorn kommer även finnas som ett extra stöd till eleverna. 

Studiekoordinatorns roll blir förutom att överföra information och stötta 

eleverna i skolgången även att månadsvis sammanställa och redovisa 

otillåten frånvaro och följa skolresultat samt redovisa dessa till enhetschefer 

ekbu/Integration samt till socialnämnden.  

Under försöksperioden vill vi undersöka om en studiekoordinator leder till 

ökad närvaro och bättre skolresultat. Om studiekoordinatorn kan identifiera 

orsaker till frånvaro som skola och/eller boende kan avhjälpa i ett tidigt 

skede genom ett ökat helhetsperspektiv. Vi vill även undersöka om det leder 

till att fler ungdomar mellan 16-18 år kan placeras på stödboende vilket är en 

avgörande faktor för att den statliga ersättningen för ensamkommande ska 

täcka kostnaderna. 

Tjänsten som studiekordinator kommer utlysas internt inom kommunen. 

Personen ska vara väl insatt i verksamheten ekbu och ha ett intresse av att 

arbeta mot skolan samt påvisa erfarenhet av dokumentation. Då tjänsten är 

ny ska den förhandlas enligt medbestämmandelagen (MBL). Kostnaden för 

en studiekoordinator beräknas uppgå till 138 000 kronor för perioden på fyra 

månader oktober till januari. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 5 september 2017 

_____ 

Kopia till 

Enhetschef ensamkommande 
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Sn § 138 Dnr 2017-000017  

Internkontrollplan 2018 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar internkontrollplan 2018. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

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 

Förhandlingsprotokoll från sociala samverkansgruppen (Sosam) 20 

september 2017 

Tjänsteutlåtande 13 september 2017  

Riskanalys och Internkontrollplan 2018 

_____ 

Kopia till 

Sociala ledningsgruppen 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
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Sn § 139 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.   

Uppdraget Översyn och uppdatering av befintlig äldreomsorgsplan ändras 

till: 

Översyn av och vid behov uppdatering av befintlig äldreomsorgplan.  

Begärt klart: Januari 2018.  

Underlag för beslut 

Socialnämndens uppdragslista 170829 

_____ 
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Sn § 140 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. Socialnämndens arbetsutskott den 19 september 2017, §§ 20-21 

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

servering av alkoholdrycker den 30 augusti 2017 

Delegat: Socialnämndens ordförande 

 

Sekretessärenden    

1. Socialnämndens arbetsutskott den 1 september, § 58 

2. Socialnämndens arbetsutskott den 19 september 2017, §§ 59-68 

3. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL, hemvård, 1-31 augusti 2017 

4. Delegationsrapport- Beslut enligt LSS, 1-31 augusti 2017   

5. Delegationsrapport- Beslut enligt LSS, 1-31 augusti 2017   

6. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL och FB, 1-31 augusti 2017 

_____ 
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Sn § 141 Dnr 2017-000005  

Meddelanden 2017 

Socialnämnden tar del av följande meddelanden:      

1. Kommunala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 11 

september 2017  

 

 


