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Sammanträdesdatum

11-12 januari 2017
Socialnämnden
Plats och tid

Mus-olle, onsdagen den 11 januari 2017, kl 8.15-15.50 och torsdagen den 12
januari 2017, kl 8.15-15.30

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
Lars Wiklund, KD
Karin Juleshaug, S
Anna Olsson, S
Ulla Jönsson, S
Marie Svensson, V
Sune Elvstål, S, § 4 tjg ers för Annika Hansson, S, del av § 9 tjg ers för Anna
Olsson, S

Övriga närvarande

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Sofie Eén, sekreterare
Kevin Kirk, C, ej tjg ers
Sune Elvstål, S, ej tjg ers §§ 1-3, §§ 5-8, §§ 10-14

Justerare

Karin Juleshaug

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom den 17 januari 2017, §§ 10-11 omedelbara justeringar

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§ 1-14

Sofie Een
Ordförande

Malin Bergman
Justerare

Karin Juleshaug
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

11-12 januari 2017

Datum då anslaget sätts upp

12 januari 2017
18 januari 2017

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Krokom

Underskrift

Sofie Eén

Sista dag för överklagan

§§ 10-11 den 2 februari 2017,
och resterande 8 februari 2017
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Sammanträdesdatum

11-12 januari 2017
Socialnämnden

Sn § 1

Dnr 2017-000001

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2017
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner föredragningslistan.
_____________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11-12 januari 2017
Socialnämnden

Sn § 2

Dnr 2017-000002

Informationer 2017
Anna Holmer, kvalitetskontroller/verksamhetsutvecklare:


Lokala värdehetsgarantier i äldreomsorgen

_____
Anna Holmer, kvalitetskontroller/verksamhetsutvecklare och Christian
Kamrup, ekonom:


Hemtjänsttimmar i Krokoms kommun

_____
Ann-Marie Ågran, biträdande verksamhetschef Vård och omsorg:


Solbacka

_____
Marie Hermansson, verksamhetschef Bistånd:


Personlig assistans



Platser på särskilda boenden

_____
Matz Norrman, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen:


Ansvarsfördelningen/rekommendationer för extra resurs i skolan



Huvudmannauppdrag kommun/region - Tillnyktringsenheten



Myndighetsenheten Barn och familj

_____
Socialchefen informerar:

Justerandes sign



Hänt och gjort under 2016



Nyårsafton på Blomstergården



Stöd och service



Ny organisation Vård och omsorg och Hälsa och sjukvård

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11-12 januari 2017
Socialnämnden

Sn § 2 (forts)

Dnr 2017-000002

Informationer 2017


Integrationsbudget



Socialförvaltningen 2016-2018



PwC rapport



Medarbetarsamtal

_____
Sofie Eén, nämndsekreterare:


Vilken förvaltning har ansvaret för alkoholtillstånd i andra kommuner



Digitala handlingar



Stratsys

_____
Lenita Norberg och Robert Björngard, hälsorum:


Justerandes sign

Sjuktal

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11-12 januari 2017
Socialnämnden

Sn § 3

Dnr 2017-000007

Redovisning av lottade delegationsbeslut 2017
Socialnämndens beslut
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 fyra beslut.
Underlag för beslut
Lottade delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 oktober 2016
Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen,
1-30 september 2016
Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen,
1-31 oktober 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11-12 januari 2017
Socialnämnden

Sn § 4

Dnr 2016-000169

Fortsättning för Kom i Jobb
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden uppdrar till IFO-avdelningen att under 2017 fortsätta
med konceptet ”Kom i Jobb” och under året erbjuda insatsen till cirka 10
personer.
2. Finansiering sker genom att inom IFO:s budgetram för försörjningsstöd
omfördela 917,5 tkr till en underpost för strategiska anställningar och
coachning.
3. Utvärdering och beslut om ytterligare fortsättning skall göras i november
2017.
_____________________________________________________________
Jäv
På grund av jäv deltar inte Annika Hansson, S, i handläggningen av ärendet.
_____
Bakgrund
Projekt Kom i Jobb startade den 1 februari 2015 i samverkan med
Arbetsförmedlingen och samordningsförbundet. Projektet avsågs pågå till
den 31 januari 2016. Socialnämnden beslutade i februari 2016 att förlänga
projektet till att pågå fram till den 31 januari 2017. Syftet med förlängningen
var att kunna följa resultat under en längre period för att på ett bättre sätt
utvärdera effekterna av insatserna och därigenom besluta om fortsättning.
Projektets mål har varit att utveckla metoder som leder till att personer som
lever på försörjningsstöd kan bryta sitt utanförskap och försörja sig själva
genom arbete.
17 personer har varit inskrivna i projektet och haft en anställning i
kommunen.
Utvärderingen i november 2016 visar på lägre kostnader och färre hushåll
som varit beroende av försörjningsstöd jämfört med 2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11-12 januari 2017
Socialnämnden

Sn § 4 (forts)

Dnr 2016-000169

Fortsättning för Kom i Jobb
Sju deltagare har skrivits ut varav fem har gått till arbete och två återgått till
försörjningsstöd.
Utvärderingen har presenterats och diskuterats i IFO:s ledningsgrupp.
Efter överläggningar inom IFO:s ledningsgrupp görs bedömningen att
insatserna fyller en viktig funktion och bör finnas kvar.
Ledningsgruppen gör även bedömningen att finansiering kan ske genom att
omfördela medel från försörjningsstöd till strategiska anställningar.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 december 2016
Utvärdering november 2016
_____
Kopia till
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Ekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11-12 januari 2017
Socialnämnden

Sn § 5

Dnr 2016-000045

Motion - Återinförande av verksamheten personliga
ombud
Socialnämndens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen
utifrån den ekonomiska kostnaden.
___________________________________________________________
Reservation
Marie Svensson, V, och Annika Hansson, S, Anna Olsson, S, Karin
Juleshaug, S, Ulla Jönsson, S, anmäler reservation till förmån för bifall till
motionen.
_____

Bakgrund
Socialnämnden har fått en motion daterad 2016-02-24 med förslag att
Krokoms kommun återinför personliga ombud genom att återuppta
samarbetet med de andra kommunerna i regionen som har personliga ombud.
Verksamheten med Personligt ombud riktar sig till personer med långvarig
och omfattande psykisk funktionsnedsättning, som har behov av särskilt stöd
för att kunna tillvarata sina rättigheter i samhället.
Ett Personligt ombud arbetar på uppdrag av klienten och fungerar som ett
redskap för att stärka klienten till att få bättre tillit till sig själv och därmed få
bättre kontroll och makt över den egna vardagen. Personliga ombud har även
ansvar för att rapportera och uppmärksamma systemfel inom vård- och
omsorgssektorn.
Det finns personliga ombud i 245 kommuner, vilket motsvarar 84 procent av
landets kommuner. I länsstyrelsernas årsrapporter till Socialstyrelsen har
framförts att verksamheten på många håll har fått en fast förankring och att
kommunerna numera ser den som en etablerad del av vad som förväntas
finnas i en kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11-12 januari 2017
Socialnämnden

Sn § 5 (forts)

Dnr 2016-000045

Motion - Återinförande av verksamheten personliga
ombud
En förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med
Personligt ombud (SFS 2013:522) trädde i kraft den 1 augusti 2013.
Summan för stadsbidraget är 302 400 kronor för en heltidstjänst och söks via
Länsstyrelsen. Syftet med bidraget är att kommunerna ska ges möjlighet att
utveckla denna verksamhet som vänder sig till en sårbar grupp i samhället.
Många ombud (80 procent) uppger till Socialstyrelsen, att de flera gånger
rapporterat brister i vård- och omsorgssystemet. Sammantaget handlar
bristerna om bemötande och värderingar, myndigheternas organisations- och
strukturbrister, tillgänglighet till psykiatrisk vård och brister i samordnade
insatser.
Socialstyrelsens utvärdering av verksamheten visar på att klienterna har flera
områden som de behöver stöd i och det som efterfrågas främst är stöd i
kontakter med myndigheter och hälso- och sjukvården samt i frågor om
ekonomi. Klienterna har genom kontakt med ombud nu funnit lösningar
inom fler problemområden jämfört med tidigare. Utvärderingen av
verksamheten, som slutfördes 2014, visar att den är välfungerande och till
stor nytta för klienterna genom att deras livssituation förbättras.
I Jämtlands län finns idag Personliga ombud i följande kommuner:


Östersund (3,3 tjänster),



Åre (½ tjänst)



Strömsund (½ tjänst)



Härjedalen (½ tjänst)

Verksamheten är organiserad under Östersunds kommun. Krokoms kommun
har tidigare haft Personligt ombud på ½ tjänst men socialnämnden tog 2012
beslut om att avveckla verksamheten.
Om Krokoms kommun beslutar att återinföra Personligt ombud görs en
intresseanmälan till Östersunds kommun. De kommer i sin tur att anställa ett
Personligt ombud på 50 procent och ombesörja allt praktiskt för att sedan
fakturera Krokoms kommun. De kommer då att ha fullt arbetsgivaransvar för
det Personliga ombudet. Ekonomiskt stöd för verksamheten kan sökas via
Länsstyrelsen och uppgår till 151 200 kronor för en halvtidstjänst.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11-12 januari 2017
Socialnämnden

Sn § 5 (forts)

Dnr 2016-000045

Motion - Återinförande av verksamheten personliga
ombud
Den totala summan för att återinföra Personligt ombud kommer att bli 108
000 kronor för Krokoms kommun och kommer att faktureras av Östersunds
kommun som driver verksamheten.
Regeringen har infört stadsbidrag för Personliga ombud i syfte att
kommunerna ska bedriva och utveckla verksamheten, dock finns inget krav i
lagstiftningen på att en kommun ska tillhandahålla Personligt ombud.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 9 december 2016
Motion - Återinförande av verksamheten personliga ombud 2016-02-24
Beslutsgång
Det finns två förslag.
Ett förslag som föreslår socialnämnden föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen och i samarbete med Östersunds kommun återinföra
Personligt ombud och ett förslag som föreslår socialnämnden föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen utifrån den ekonomiska kostnaden.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden
bifaller förslaget om att avslå motionen.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11-12 januari 2017
Socialnämnden

Sn § 6

Dnr 2016-000147

Uppföljning av placeringskostnader 2016
Socialnämnden tar del av placeringskostander 2016.
____________________________________________________________
Bakgrund
Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom socialnämndens
verksamheter.
I enlighet med socialnämndens rutin för uppföljning av placeringskostander
ska alla placeringar inom verksamheterna Ensamkommande och Individ- och
familjeomsorgen redovisas för socialnämnden varje månad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11-12 januari 2017
Socialnämnden

Sn § 7

Dnr 2016-000184

Finansiering av Kvinnojouren och Centrum Mot Våld
2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att bevilja Kvinnojouren 184 079 kronor för år
2017.
2. Socialnämnden beslutar att bevilja Centrum Mot Våld (CMV) 259 631
kronor för år 2017.
____________________________________________________________
Bakgrund
Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas där får den hjälp
och det stöd de behöver. Personal inom kommunen ska möta barn, kvinnor
och män som upplevt våld i nära relationer och ge stöd/bistånd utifrån den
ordinarie verksamheten. I och med det ökade ansvaret för kommunerna
avseende målgruppen brottsoffer (5 kap. 11 § socialtjänstlagen) från 2007
har ett intensivt utvecklingsarbete inom området bedrivits under senare år.
En del av det arbetet är det länsgemensamma projektet Centrum Mot Våld
som började januari 2011.
Länets kommuner har ett avtal med Kvinnojouren. Samverkansavtalet gäller
från och med 2016-01-01 till 2016-12-31. Båda parter äger rätt att var för sig
säga upp avtalet med 9 månaders uppsägningstid (senast 31 mars). I annat
fall förlängs avtalet med ett år. Under avtalets löptid äger båda parter rätt att
kalla till omförhandling av avtalet i god tid innan uppsägning.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 20 december 2016
Kvinnojourens rekvisition 2016-12-13
Fördelningsnyckel Kvinnojouren 2017
Fördelningsnyckel Centrum mot Våld 2017
Samverkansavtal mellan Jämtlands kommuner och Kvinnojouren – en fristad
i ingemansland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11-12 januari 2017
Socialnämnden

Sn § 7 (forts)

Dnr 2016-000184

Finansiering av Kvinnojouren och Centrum Mot Våld
2017
_____
Kopia till
Registrator
Region Jämtland Härjedalen
Ekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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11-12 januari 2017
Socialnämnden

Sn § 8

Dnr 2016-000185

Mall för ekonomisk uppföljning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner ny mall för ekonomisk uppföljning.
___________________________________________________________
Bakgrund
Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom socialnämndens
verksamheter. Uppföljningen sammanställs i en särskild mall för
budgetuppföljning där verksamhetscheferna även kommenterar orsaker samt
åtgärder vid avvikelser.
En ny mall för ekonomisk uppföljning är framtagen och kommer att
användas från och med mars 2017.
Underlag för beslut
Ny mall för ekonomisk uppföljning 170105
_____
Kopia till
Ekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11-12 januari 2017
Socialnämnden

Sn § 9

Dnr 2016-000143

Detaljbudget 2017
Socialnämndens förslag till beslut
1. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen finansierar
besparingsförslag nummer 2, boendeutredare, genom bidraget från
Boverket alternativt från de medel som avsatts för att bygga ett nytt
äldreboende.
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner detaljbudget för 2017 för den egna
verksamheten med följande besparingar:
1. Planeringsdagar
3. Öppna enheten
4. Fjärlien
5. Tillnyktringsenheten avslut avtal
6. Utökning tjänst barn och familj, finansieras av statliga medel
7. Fördyrande kostnader pga Integration (asylsökande)
8. Anhörigstöd
9. Prenumerationer - tidningar
10. Solsidan
11. Konsultationskostnader
12. Semesterresor
13. Bil på Stödet
14. Biträdande verksamhetschef
15. Enhetschef Offerdal
16. Nytt LOV avtal
17. Orion
18. Demensteamet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11-12 januari 2017
Socialnämnden

Sn § 9 (forts)

Dnr 2016-000143

Detaljbudget 2017
Socialnämndens beslut (forts)
19. Sysselsättningshandledare
20. Assistent Blomstergården och Hällebo
21. Effektivisering vikarier pga resurstjänst
22. Neddragning solbacka
_____________________________________________________________
Reservation
Marie Svensson, V, och Annika Hansson, S, Anna Olsson, S, Karin
Juleshaug, S, Ulla Jönsson, S, anmäler skriftlig reservation i ärendets
besparing nummer 8, anhörigstöd, se bilaga till paragrafen.
Marie Svensson, V, och Annika Hansson, S, Sune Elvstål, S, Karin
Juleshaug, S, Ulla Jönsson, S, anmäler skriftlig reservation i ärendets
besparing nummer 18, demensteamet, se bilaga till paragrafen.
Marie Svensson, V, och Annika Hansson, S, Anna Olsson, S, Karin
Juleshaug, S, Ulla Jönsson, S, anmäler skriftlig reservation i ärendets
besparing nummer 19, sysselsättningshandledare, se bilaga till paragrafen.
_____

Avstår från att delta i beslutet
Marie Svensson, V, och Annika Hansson, S, Anna Olsson, S, Karin
Juleshaug, S, Ulla Jönsson, S, avstår från att delta i beslutet i ärendets
besparing nummer 5, tillnyktringsenheten avslut avtal.
_____

Jäv
Anna Olsson, S, anmäler jäv i ärendets besparing nummer 18,
demensteamet.
_____

Protokollsanteckning
Socialnämnden anser att besparing nummer 1, neddragning per belopp per
anställd för att genomföra planeringsdagar ska anammas av alla
förvaltningar i kommunen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11-12 januari 2017
Socialnämnden

Sn § 9 (forts)

Dnr 2016-000143

Detaljbudget 2017
Bakgrund
Ny budgetram antogs av kommunfullmäktige den 16 juni 2016. Nämnderna
ska besluta om sin detaljbudget för 2017 vid sina respektive
oktobersammanträden.
Socialförvaltningen presenterade förslag till detaljbudget 2017 i oktober och
föreslog socialnämnden att begära tilläggslanslag på 10 mkr vilket
motsvarade det som inte inrymdes i föreslagen rambudget. Förslaget
presenterades för socialnämnden den 25 oktober. Socialnämnden gav
förvaltningens verksamheter i uppdrag att genomföra besparingar på 10 mkr.
Socialförvaltningens verksamheter har efter uppdraget tagit fram förslag på
detaljbudget för 2017.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 december 2016
Detaljbudget för socialnämnden 2017
Detaljbudget för socialnämnden 2017 - Besparingar daterat 161208
Bilagor 1- 36. Konsekvensbeskrivningar och riskbedömningar
Bilaga 37. Besparingar som fortsätter under 2017 daterat 161208
Förhandlingsprotokoll från sociala samverkansgruppen (Sosam) 161214
Förslag som läggs på mötet
Marie Svensson, V, och Annika Hansson, S, Anna Olsson, S, Karin
Juleshaug, S, Ulla Jönsson, S, föreslår avslag till besparing nummer 8,
anhörigstöd.
Marie Svensson, V, och Annika Hansson, S, Sune Elvstål, S, Karin
Juleshaug, S, Ulla Jönsson, S, föreslår avslag till besparing nummer 18,
demensteamet.
Marie Svensson, V, och Annika Hansson, S, Anna Olsson, S, Karin
Juleshaug, S, Ulla Jönsson, S, föreslår avslag till besparing nummer 19,
sysselsättningshandledare.
Malin Bergman, C, föreslår att kommunstyrelsen finansierar
besparingsförslag nummer 2, boendeutredare, genom bidraget från Boverket
alternativt från de medel som avsatts för att bygga ett nytt äldreboende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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11-12 januari 2017
Socialnämnden

Sn § 9 (forts)

Dnr 2016-000143

Detaljbudget 2017
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden godkänna
detaljbudget 2017.
Till det har det kommit ett nytt förslag samt tre förslag till avslag.
Ordförande kommer att fråga på besparingarna, varje nummer för sig.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på det nya förslaget om finansieringen av boendeutredartjänsten
finner ordförande att socialnämnden bifaller det.
Efter fråga på besparingsförslagen nummer 1, 3-22 finner ordförande att
socialnämnden bifaller dessa.
_____
Kopia till
Socialchef
Ekonom
Verksamhetschefer

Justerandes sign
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Socialnämndens sammanträde den 12/1 2017

Ärende nr 9 Socialnämndens detaljbudget 2017
Punkt 8 Anhörigstöd

Reservation
Vänsterpartiet:
Marie Svensson
Socialdemokraterna:
Annika Hansson
Anna Olsson
Karin Juleshaug
Ulla Jönsson

Reserverar sig mot beslutet att minska anhörigstödet då detta drabbar en grupp som är i stort behov
av stöd för att orka med sin situation. När detta stöd minskas ser vi stor risk att närstående inte orkar
sköta/hjälpa sina nära i hemmet och att brukaren i ett tidigare skede måste flytta till SÄBO vilket i sin
tur ger ökade kostnader för kommunen.

Ärende nr 9 Socialnämndens detaljbudget 2017
Punkt nr 18 Demensteamet

Reservation
Vänsterpartiet:
Marie Svensson
Socialdemokraterna:
Annika Hansson
Sune Elvstål
Karin Juleshaug
Ulla Jönsson

Reserverar sig mot nedläggningen av demensteamet. Att lägga ner demensteamet, när vi förra
månaden tog beslut i kommunfullmäktige att börja bygga ett nytt demensboende är helt
kontraproduktivt. Stor risk att vi tappar kompetent personal inom området, vilka vi dessutom har
behov av samt att utöka kommunens kompetens inom demens i samband med att det nya boendet
öppnar. Demensteamet bedriver även stöttning till personer med demens och deras närstående som
fortfarande kan bo i sitt hem. Nu försvinner denna funktion och stor risk att dessa personer kommer
att behöva plats på SÄBO i ett tidigare skede vilket kommer att ge fördyrade kostnader för
kommunen.

Ärende nr 9 Socialnämndens detaljbudget 2017

Punkt nr 19 Sysselsättningshandledare

Reservation
Vänsterpartiet:
Marie Svensson
Socialdemokraterna:
Annika Hansson
Anna Olsson
Karin Juleshaug
Ulla Jönsson

Reserverar sig mot borttagning av sysselsättningshandledare. Då en sysselsättningshandledare inom
SÄBOs uppgifter är att aktivera de äldre med bla teater, sång och musik vilket motverkar ensamhet
och isolering och ge naturliga mötesplatser för de boende samt ge en vardag med bra innehåll för de
boende. Anser vi att denna verksamhet har ett mervärde för brukarna.
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Dnr 2016-000182

Nivå för mottagande av nyanlända under 2017
Socialnämndens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Krokoms kommun ska arbeta aktivt för att
fortsätta ta emot totalt 100 nyanlända med uppehållstillstånd under år
2017. I totalsiffran ingår mottagande av nyanlända som anvisas plats i
kommunen, de som själva väljer att bosätta sig här, samt så kallade
kvotflyktingar.
_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
____
Bakgrund
I det nya systemet som börjat gälla under 2016 finns en tvångslagstiftning
vars syfte är att alla kommuner ska dela lika på ansvaret för att ta emot
nyanlända. Varje kommun har anvisats ett visst antal nyanlända med
uppehållstillstånd som de måste ta ansvar för. Det antalet har satts till 50
stycken för Krokoms kommun.
Utöver den nivå som varje kommun är tvingade att ta emot, finns möjlighet
att för nyanlända att själva välja att egenbosätta sig.
Krokoms kommun har under 2016 fram till och med november tagit emot
110 nyanlända, varav 40 stycken anvisats en plats här och 60 personer har
bosatt sig här själva. Det är alltså en klar majoritet som kommer till Krokoms
kommun genom en fri vilja och ett aktivt val.
Erfarenheten hittills är att det främst är nyanlända som bott i Krokoms
kommun under asyltiden som fått ett nätverk och trivs som väljer att bosätta
sig här. Det finns också ett antal individer som väljer att flytta till Krokom
för att de hör att nyanlända får arbete här.
Arbetsförmedlingens statistik från januari till och med november 2016 visar
att 56 % av de nyanlända i kommunen har arbete när de efter två år lämnar
den så kallade etableringstiden och ansvaret för nyanlända går över till
Krokoms kommun från Arbetsförmedlingen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000182

Nivå för mottagande av nyanlända under 2017
Hur många som egenbosätter sig i en kommun beror till stor utsträckning på
hur attraktiv en kommun är. Nivån på det totala mottagandet 100 innebär att
vi i princip fortsätter att arbeta på det sätt som vi gör idag och behåller
dagens organisation. Om vi istället bara vill ta emot de 50 individer vi är
tvingade att ta emot krävs en aktiv insats för att framstå som en betydligt
mindre attraktiv kommun för nyanlända att flytta till. Då krävs en lokal
signalpolitik för att mer eller mindre skrämma bort nyanlända från Krokom.
Det är möjligt om än svårt och kräver en total omläggning av
integrationsarbetet i Krokom. Bedömningen är att det bara är möjligt om
samtliga projekt inriktade på utveckling, nätverk, stöd till frivilliga och
matchning avslutas och troligen krävs även mer drastiska åtgärder som att
enbart bosätta i lägenheter med riktigt perifera lägen och aktivt informera om
att Krokom ser nyanlända som ett problem. Det arbetet riskerar att leda till
att vi återgår till de sysselsättningsnivåer för nyanlända efter etableringen
som gällde höstterminen 2014 dvs att endast 16-17 % av de nyanlända hade
arbete. Det riskerar också att förvärra problematiken med att lyckas rekrytera
till kommunala bristyrken samt riskerar att sprida en negativ bild av
Krokoms kommun överlag.
Under 2016 har Krokoms kommun stängt två HVB-hem i moduler som
leasas under hela 2017 och fler nedläggningar är att vänta. Dessa moduler är
kostsamma. Modulerna skulle fungera väl för att ta emot nyanlända. Arbetar
Krokoms kommun aktivt för att minska mottagandet av nyanlända kvarstår
kostnaderna för modulerna och belastar då istället verksamheten
ensamkommande.
Utifrån detta föreslås att Krokoms kommun utöver de 50 nyanlända
kommunen är skyldig att ta emot, även fortsättningsvis bygger den
kommunala organisationen för att ta emot totalt runt 100 nyanlända. Samt att
insatser görs för att välkomna de nyanlända som bott i Krokoms kommun
under asyltiden att egenbosätta sig här.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 14 december 2016
____
Kopia till
Kommunstyrelsen
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Budget för verksamheten Integration 2017
Socialnämndens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner att besparingarna i verksamheten
Integration genomförs i följande ordning:
- Projekt interna persontransporter
- Språkutvecklingstjänster
- Körkortsteori
- Insatser för asylsökande
- Integrationsassistent i byarna
- Servicetjänster
- Administration flyktingverksamhet integrationschef
- Etableringskoordinator
2. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden till SFI på cirka 2,3 mkr stegvis
ökar under 2017 och 2018. Från 700 tkr 2016 till 1 500 tkr 2017 och
därefter till cirka 2 300 tkr 2018.
3. Kommunstyrelsen beslutar att inför detaljbudgetarbetet 2018 ta fram en
fördelningsnyckel likande den som används i Åre kommun och
Östersunds kommun.
_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
____
Bakgrund
Integration är en kommunöverskridande verksamhet där den statliga
ersättningen ska finansiera dels integrations verksamhet, dels individ och
familjeomsorgens kostnader för målgruppen samt svenska för invandrare.
Även barn och utbildningsnämnden har kostnader kopplat till målgruppen
nyanlända under etableringen.

Justerandes sign
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Dnr 2016-000186

Budget för verksamheten Integration 2017
I Krokoms kommun har det inte funnits någon budget eller
fördelningsnyckel kopplat till integrationsområdet. Det har varit möjligt att
jobba utan budget då kommunen fått extra statliga anslag som täckt
kostnaderna. Krokoms kommun har också behövt använda de extra anslagen
till annan verksamhet och det har inte funnits möjlighet att spara pengar inför
det kommande året där pengarna inte ser ut att täcka alla de kostnader som
kommunen får för nyanlända. Det är därför av stor vikt att en
integrationsbudget och/eller fördelningsnyckel tas fram. Om själva
integrationsverksamheten behöver spara för att föra över pengar till barn och
utbildningsnämnden har en prioriteringsordning tagits fram av
verksamheten.
Det som prioriteras är kärnverksamhet dvs insatser under etableringen och då
i första hand insatser kopplade till mål i integrationsstrategin dvs insatser
som leder till jobb och nätverk.
Fördelningsnyckel
Med en fördelningsnyckel, fördelas pengar till exempel SFI, IFO, BUN,
enligt en överrenskommen procentsats som är densamma varje år. Vilket
innebär att alla verksamheter erhåller pengar utifrån omfattningen på
kommunplaceringar av nyanlända. Detta skulle underlätta
detaljbudgetarbetet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 10 januari 2017
Bilaga 1. Budgetförslag Integration 2017, version inga pengar reserveras till
BUN. Kommentar post för post.
Bilaga 2. Redovisning Integrations verksamhet ht 2016
Bilaga 3. Budgetförslag Integration 2017, version om BUN ska ha upp till
2,5 mkr.
______
Kopia till
Kommunstyrelsen
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Dnr 2017-000003

Socialnämndens uppdragslista 2017
Socialnämndens beslut
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 stryks från uppdragslistan:


Information om ansvarfördelningen/rekommendationer för extra resurs i
skolan (Se Sn § 2)



Redovisa förslag till åtgärder/besparingar för att motverka ett underskott
2016 och för att minska nämndens kostnader inför 2017



Se över vilken förvaltning som har ansvaret för alkoholtillstånd i andra
kommuner (Se Sn § 2)



Utveckla mallen för den ekonomiska uppföljningen (Se Sn § 8)

___
Följande uppdrag flyttas:


Se över samt återkomma med förslag på uppdaterad värdegrund



Redovisa 2016 års återsök, Ensamkommande och IFO

___
Följande uppdrag tillkommer:

Justerandes sign



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



Se över värdighetsgarantierna

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000004

Delegationsbeslut 2017
Socialnämndens beslut
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 november 2016
Delegat: Alkoholhandläggare
2. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 19 december 2016
Delegat: Socialnämndens ordförande
3. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 28 december 2016
Delegat: Socialnämndens ordförande
4. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 30 december 2016
Delegat: Socialnämndens ordförande
5. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 21 december 2016
Delegat: Socialnämndens 1:e vice ordförande
6. Socialnämndens arbetsutskott den 13 december 2016, §§ 23-25

Justerandes sign
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Dnr 2017-000004

Delegationsbeslut 2017
Anmälningsärenden
1. Anmälan enligt Lex Maria 2016-12-08. Dnr SN 2016-180
Sekretessärenden

Delegat

1. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL, hemvård Biståndshandläggare
1-31 november 2016
2. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL, hemvård Biståndshandläggare
1-31 december 2016
3. Delegationsrapport- Beslut enligt LSS
LSS-handläggare
1-31 november 2016
4. Delegationsrapport- Beslut enligt LSS
LSS-handläggare
1-31 december 2016
5. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL och FB
Socialsekreterare
1-31 november 2016
6. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL och FB
Socialsekreterare
1-31 december 2016
7. Socialnämndens arbetsutskott den 13 december 2016, §§ 69-89

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden 2017
Socialnämnden tar del av följande meddelanden:
1. Remiss – Integrationsstrategi
2. Kommunstyrelsen den 16 november 2016 § 176 – Valärenden
3. Kommunstyrelsen den 30 november 2016 § 182 – Igångsättningstillstånd
av nätverksinfrastruktur på Blomstergården för att möjliggöra nya
larmsystemet TES
Dnr SN 16/171
4. Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket 2016/020101
5. Kommunala handikapprådet: Protokoll 14 november 2016
6. Kommunala pensionärsrådet: Protokoll 14 november 2016
7. Kommunfullmäktige den 7 december 2016 § 80 – Anmälan av motioner
och medborgarförslag
8. Kommunfullmäktige den 7 december 2016 § 85 - Framtidens
äldreboende, nytt demensboende i Krokoms kommun
9. Kommunfullmäktige den 7 december 2016 § 96 - Valärenden
10. Kommunfullmäktige den 7 december 2016 § 86 - Verksamhetsmål för
god ekonomisk hushållning (RI-mål), för samtliga nämnder
11. Kommunfullmäktige den 7 december 2016 § 95 - Ny budgetprocess
12. Socialstyrelsen - återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning
inom äldreomsorgen 2016
13. Statens institutions styrelse SiS – förändrade avgifter vid placering hos
SiS från och med den 1 januari 2017
14. Inspektionen för vård och omsorg – Beslut. Dnr 10.6.2-40154/2016-3
15. Inspektionen för vård och omsorg – Beslut. Dnr 8.4.2-16279/2016-3
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