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Sn § 51 Dnr 2020-000003  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2020 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan.   
_____________________________________________________________ 
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Sn § 52 Dnr 2020-000004  

Informationer 2020 
Linda Näsén, upphandlingssamordnare och MonaLisa Norrman, utredare 

• Genomgång av objektupphandlingsunderlag Särskilt boende 

_____ 
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

• Läget socialförvaltningens krishantering med anledning av covid-19 
utbrottet. Hänt och gjort. 

_____ 
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Sn § 53 Dnr 2020-000054  

Tillsynsärende - Åkersjöns fjällhotell, Åkersjön 

Kort sammanfattning 
Tillståndshavare Åkersjöns Fjällhotell, med organsiationsnummer 5567774-
813, har den 25 januari 2020 brutit mot alkohollagens 3 kap 5§ och 8 kap 
20§ bestämmelser, med hänvisning till ordning och nykterhet.    

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar om en eriran enligt alkohollagens 9 kap 17§. 

Syftet med erinran är att tillståndshavaren ska ges en möjlighet att rätta 
till de förhållanden som föranlett erinran.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Skoterns julafton, Åkersjön är sedan tidigare ett känt evenemang där det 
allmänt råder hög berusning i området. Den höga berusningen i området 
medför uppenbara svårigheter för verksamheter som innehar stadigvarande 
serveringstillstånd, vilka är skyldiga att följa alkohollagens bestämmelser.  
Polisen har patrullerat Åkerjsön den 25 januari 2020, och lämnat en 
krogtillsynsrapport samt ett PM till alkoholhandläggare Krokoms kommun, 
där polisen ingående beskriver den oordning och höga berusning som rådde 
på platsen, i och kring Fjällhotellet. Alkoholhandläggare har även mottagit 
ett annomymt telefonsamtal från en gäst. Gästen beskrev i telefonsamtalet att 
berusningen var mycket hög och de incidenter som kom till följd.  
Utredarens sammanställda uppfattning över helgens incidenter är att 
Åkersjöns Fjällhotells gäster redan vid ankomst hade för hög berusning, och 
skulle ha nekats tillträde till hotellet.  
Med anledning av att Åkersjönss fjällhotell ej avvisat gäster med för hög 
berusning, och brustit i kontrollen av gästernas nykterhet, ålder eller antal, 
vid detta event, och att ett likanade fall inträffade 2014 på ett annat av 
ägarnas serveringsställen i området denna helg, föreslår utredaren 
Socialnämnden att fatta ett beslut om erinran enligt 9 kap 17§ alkohollagen.  
     

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 11 mars 2020  
Kommunicering 24 mars 2020 
Utredning 9 mars 2020 
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Kommunicering 9 mars 2020 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden beslutar 
om en eriran enligt alkohollagens 9 kap 17§. Syftet med erinran är att 
tillståndshavaren ska ges en möjlighet att rätta till de förhållanden som 
föranlett erinran.  
Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  
_____ 

Kopia till 
Björg Lidberg Olsson, Alkoholhandläggare  
Yvonne Timmermans Mutsaers, Ägare till Åkersjöns Fjällhotell 
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Sn § 54 Dnr 2020-000046  

Kvalitetskrav Särskilt boende 

Kort sammanfattning 
Socialnämnden ska godkänna kvalitetskrav för Särskilt boende i Krokoms 
kommun.   

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner kvalitetskrav för Särskilt boende i Krokoms 

kommun med ändringar i punkterna 10.7, 10.8, 10.10 och 10.12 
2. Socialnämnden godkänner kvalitetskrav för Särskilt boende i Krokoms 

kommun i övrigt.  
_____________________________________________________________ 

Reservation 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet om 
ändring i punkten 10.7 och 10.8 till förmån för grundförslaget för att 
upprätthålla en högre kvalité än de förslag som beslutades på socialnämnden, 
i punkten 10.7 att inte ta bort skrivningen om demenssjukdom i 
introduktionsprogrammet samt att i punkten 10.8 behålla utbildning i hjärt- 
och lungräddning (HLR).  

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden ska godkänna kvalitetskrav för Särskilt boende.   
Kvalitetskraven är en sammanställning över de krav som verksamheten 
enligt lagar (företrädesvis Socialtjänstlagen, SoL, och Hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL) samt nationella riktlinjer ska uppfylla.      

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 18 mars 2020 
Kvalitetskrav Särskilt boende 30 mars 2020 

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår i ändringsförslag att punkten 10.7 ändras till 
”Utföraren ska se till att all nyanställd personal inklusive vikarier genomgår 
ett introduktionsprogram för vård och omsorg som är specifikt för boendet, 
inkluderande introduktion av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/ 
fysioterapeut enligt verksamhetens rutin.”  
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Marie Svensson, V, och Gunnel Persson, S, föreslår avslag till Andreas 
Karlssons ändringsyrkande i punkten 10.7.  
Andreas Karlsson föreslår i ändringsförslag att punkten 10.8 ändras till ”För 
att säkerställa kvalitén för medborgarna skall en plan för 
kompetensutveckling finnas för vård- och omsorgspersonalen. Planen ska 
vara tidsatt och beskriva planerade fortbildningsinsatser för det kommande 
året. Inom minst följande områden ska kompetensutveckling/genomgång ske 
årligen: Lex Sarah, Lex Maria, social dokumentation, demensvård, munvård, 
vård i livet slut, kost och nutrition, fallprevention, skydds- och 
begränsningsåtgärder och rehabiliterande arbetssätt.”  
Marie Svensson, V, och Gunnel Persson, S, förslår avslag till 
ändringsförslaget i punkten 10.8 
Lena Andersson, C, förslår i ändringsförslag att punkten 10.10 ändras till 
”Utföraren ska säkerställa att de boende får sådant stöd och sådan hjälp som 
är till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. Utföraren svarar för att 
verksamheten är bemannad dygnet runt årets alla dagar med en sådan 
kompetens och med sådan personaltäthet att den boendes behov av omsorg, 
service, rehabilitering, stöd och hälso- och sjukvård kan tillgodoses, så att 
varje enskild boende kan uppleva trygghet och välbefinnande samt få en 
innehållsrik vardag med aktivitet och stimulans. Det ska på enheten finnas en 
upprättad beskrivning hur verksamheten säkerställer detta.”  
Andreas Karlsson, C, föreslår i ändringsförslag att punkten 10.2 stryks då 
kravet återkommer i punkt 10.12.  
Gunnel Persson, S, föreslår återremiss med anledning av att 
socialdemokraterna har begärt att få ha möten med ordförande i nämnden för 
att gå igenom kvalitetskrav och annat vad gäller upphandlingen men har inte 
fått något svar från ordförande. Socialdemokraterna anser att ärendet bör 
återremitteras med anledning av ovan. 
Andreas Karlsson, C, föreslår avslag till förslag om återremiss.  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som förslår socialnämnden godkänna 
kvalitetskrav för Särskilt boende i Krokoms kommun.  
Till det har kommit ett förslag om återremiss samt förslag om ändring i 
punkten 10.7, 10.8, 10.10 och 10.12. 
Efter fråga på återremiss mot avgörande idag finner ordförande att ärendet 
ska avgöras idag.  
Efter fråga på bifall mot avslag till ändringsförslaget i punkten 10.7 finner 
ordförande ändringsförlaget godkänt.  
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Efter fråga på bifall mot avslag till ändringsförslaget i punkten 10.8 finner 
ordförande ändringsförlaget godkänt.  
Votering begärd. Den som godkänner ändringsförslaget röstar Ja och den 
som avslår ändringsförslaget röstar Nej. 

Omröstningsresultat  Ja Nej  
Andreas Karlsson, C  X 
Frida Skoog, M  X 
Lena Andersson, C  X 
Gunnel Persson, S   X 
Rasmus Ericsson, KD  X 
Marie Svensson, V   X 
Clas Sundberg, SD  X 
  __________________________________ 
   5 2 
Med 5 Ja och 2 Nej finner ordförande ändringsförslaget i punkten 10.8 
godkänt. 
Efter fråga på bifall mot avslag till ändringsförslaget i punkten 10.10 finner 
ordförande ändringsförlaget godkänt.  
Efter fråga på bifall mot avslag till ändringsförslaget i punkten 10.12 finner 
ordförande ändringsförlaget godkänt.  
Efter fråga på bifall mot avslag till dokumentet i övrigt finner ordförande att 
socialnämnden godkänner det.  
_____  

Kopia till 
Kvalitetscontroller 
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Sn § 55 Dnr 2020-000056  

Sammanträden på distans - Socialnämnden 

Kort sammanfattning 
I socialnämndens reglemente saknas skrivelse om deltagande på distans och 
detta föreslås läggas till.      

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att göra följande 

tillägg i socialnämndens reglemente:  

Sammanträde på distans  
Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  
Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 
nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
Socialnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 
på distans vid socialnämndens sammanträden.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen är det möjligt för ledamöter att delta i nämndens 
sammanträden på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat beslut om 
detta. 
De politiska processerna påverkas av nuvarande Coronavirus och andra 
framtida möjliga påfrestningar kan komma att göra detsamma. För att 
minska påverkan på det politiska arbetet föreslås kommunallagens 
möjligheter att genomföra sammanträden på distans nyttjas.               

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 1 april 2020 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden föreslå 
kommunfullmäktige besluta att göra följande tillägg i socialnämndens 
reglemente: Sammanträde på distans Socialnämnden får, om särskilda skäl 
föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
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och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 
nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
Socialnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans vid socialnämndens sammanträden. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det.  
_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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