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Sn § 109 Dnr 2021-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2021 

Socialnämndens beslut 

1.  Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande ändringar: 

 

Tillägg under övriga frågor: 

- Vinterkläder till hemtjänsten    
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Sn § 110 Dnr 2021-000002  

Informationer 2021 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef: 

 Redovisar antalet personer i Krokom med någon typ av 

hemtjänstinsats och det totala antalet timmar i olika intervall  

 Informerar om läget avseende Covid-19 

 Informerar om läget avseende platser på kommunens särskilda 

boenden 

 Uppföljning verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet 

 Agenda 2030 

 Detaljbudget 2022 

 Internkontrollplan 2022 

___ 

MonaLisa Norrman, utredare: 

 Informerar om LOV-avtalet 

 Program äldres hälsa – redovisning av programmets målområden 

____  

 

Helena Ivansson, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska: 

 Informerar om God och nära vård 

____ 

 

Lena Wahlström, distriktssköterska hemsjukvården i Offerdal 

 Informerar om en dag på jobbet 

____ 
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Sn § 111 Dnr 2021-000030  

Uppföljning av placeringskostnader 2021 

Kort sammanfattning 

Alla placeringskostnader inom Individ- och familjeomsorgen och 

Ensamkommande för augusti månad redovisas vid sammanträdet.     

Socialnämndens beslut 

1. Att ta del av placeringskostnader 2021.    

 

Beskrivning av ärendet 

Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom Socialnämndens 

verksamheter. 

I enlighet med Socialnämndens rutin för uppföljning av placeringskostnader 

ska alla placeringar inom Individ- och familjeomsorgen och 

Ensamkommande redovisas för Socialnämnden varje månad.      

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  

Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2021 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden tar del 

av placeringskostnader 2021.  

Efter fråga på grundförslaget så finner ordförande att socialnämnden 

godkänner det. 

____ 
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Sn § 112 Dnr 2021-000006  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.     

 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden 

beslutad delegationsordning. Beslut som tas på delegation redovisas för 

socialnämnden vid varje sammanträde. Socialnämnden har begärt att få ta 

del mer ingångende av några delegationsbeslut i enskilda ärenden vid varje 

sammanträde. Inför sammanträdet har ett delegationsbeslut från området 

Bistånd, ett från området LSS, ett från området Integration samt ett från 

området Individ- och familjeomsorgen valts ut som redovisas.     

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  

Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 augusti 2021 

Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och 

Integration, 1-31 augusti 2021 
 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Efter fråga på grundförslaget så finner ordförande att socialnämnden 

godkänner det. 
____ 
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Sn § 113 Dnr 2021-000049  

Ekonomisk uppföljning 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen efter åtta  

    månader 2021.     

 

Beskrivning av ärendet 

Ekonom och socialchef redovisar den ekonomiska uppföljningen efter åtta 

månader 2021.   

Stab   + 5 111 tkr 

Individ- och familjeomsorgen - 6 200 tkr 

Stöd och service  - 6 231 tkr 

Särskilt boende  - 5 689 tkr 

Hemtjänst   + 1 890 tkr 

Hälsa och sjukvård  - 2 378 tkr 

Bemanningspoolen  + 180 tkr 

Bistånd   + 643 tkr 

Arbetsmarknadsenheten   + 717 tkr 

Ensamkommande  + 10 tkr 

Integration   - 290 tkr   

Underlag för beslut 
Ekonomisk uppföljning efter åtta månader 2021. 

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden tar del av den ekonomiska 

uppföljningen efter åtta månader 2021. 
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Sn § 113 (forts) Dnr 2021-000049  

 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att socialnämnden tar del av den 

ekonomiska uppföljningen efter åtta månader 2021. 

 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det. 

Kopia till 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 
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Sn § 114 Dnr 2019-000023  

Sjukskrivning, sjuktal och personalfrågor 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tar del av personalekonomisk redovisning för de första 

sju månaderna av år 2021.    

 

Beskrivning av ärendet 

Den personalekonomiska redovisningen visar andelen sjukfrånvaro i 

Socialförvaltningen, övriga förvaltningar och kommunen som helhet.  

Redovisningen gäller för de första sju månaderna av år 2021. 

Socialnämnden tar del av den personalekonomiska redovisningen en gång 

per kvartal.       

Underlag för beslut 
Muntlig redovisning – Regina Stenlund Pettersson 

Powerpoint sjukfrånvaro mm jan-juli Socialförvaltningen SON 210928 

____ 
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Sn § 115 Dnr 2021-000110  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS 2021 

Kort sammanfattning 

En gång i kvartalet ska socialnämnden rapportera ej verkställda beslut till 

IVO, kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.          

Socialnämndens beslut 

1. Att lägga rapporten till handlingarna och överlämna den till  

    kommunfullmäktige och kommunens revisorer.     

 

Beskrivning av ärendet 

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. Även verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej 

verkställda ska rapporteras.  

Till kommunens revisorer ska socialnämnden även kortfattat uppge skälen 

för dröjsmålen.                                   

 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse ej verkställda beslut Q2 2021 

Bilaga 1. Rapport- Ej verkställda beslut andra kvartalet 2021 

 

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

att lägga rapporten till handlingarna och överlämna den till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 
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Sn § 115 (forts) Dnr 2021-000110  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 

det. 

____ 
 
Kopia till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer   
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Sn § 116 Dnr 2020-000105  

Internkontrollplan 2021 

Kort sammanfattning 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska enligt 

socialnämndens rutin följas upp i samband med delårsrapporten.           

Socialnämndens beslut 

1. Att godkänna uppföljning av internkontrollplan halvår 2021.   

 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Socialnämndens rutin för internkontroll ska resultatet av 

uppföljningen av den interna kontrollen rapporteras till socialnämnden två 

gånger per år, dels i samband med delårsrapporten och dels i samband med 

årsbokslutet. Uppföljningen av den interna kontrollen ska även rapporteras 

till kommunstyrelsen en gång per år i samband med årsbokslutet.      

Socialnämndens internkontrollplan 2021 består av tolv kontrollmoment. 

Sex av de tolv kontrollmomenten bedöms som ”ingen avvikelse”, fyra 

bedöms som ”mindre avvikelse”, inga kontrollmoment bedöms som ”större 

avvikelser” och två är inte kontrollerade efter sex månader eftersom det står 

kontrolleras en gång per år.                 

 

Underlag för beslut 
Slutdokument Uppföljning av internkontrollplan - socialnämnden halvår 

2021 

Tjänsteutlåtande 

Protokollsutdrag socialnämndens arbetsutskott 210914 § 11  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget som föreslår socialnämnden att 

godkänna uppföljning av internkontrollplan halvår 2021.   

 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 

det. 
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Sn § 116 (forts) Dnr 2020-000105  

____  
Kopia till 

Sociala ledningsgruppen 
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Sn § 117 Dnr 2021-000119  

Tillgänglighetspriset 2022-tills vidare 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden föreslås fatta nytt beslut för tillgänglighetspriset då det 

senaste beslutet har en begränsning i tid till och med 2021.     

Socialnämndens beslut 

1. Att tillgänglighetspriset delas ut en gång per år tills vidare.     

 

Beskrivning av ärendet 

Den 24 september 2008 beslutade socialnämnden att inrätta ett 

tillgänglighetspris enligt Tillgänglighetsrådets förslag. I juni 2015 beslutade 

socialnämnden att tillgänglighetspriset delas ut en gång per år till och med år 

2017, i november 2017 togs beslut om förlängning till och med 2019 och i 

september 2020 togs beslut om förlängning till och med år 2021.  

Om priset ska delas ut även i fortsättningen behöver ett nytt beslut fattas om 

ytterligare förlängning.     

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 15 september 2021 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget som förslår att socialnämnden beslutar 

att tillgänglighetspriset delas ut en gång per år tills vidare. 

 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 

det. 

____ 

Kopia till 

Kommunala tillgänglighetsrådet 
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Sn § 118 Dnr 2021-000009  

Socialnämndens uppdragslista 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att efter revidering godkänna uppdragslistan.    

       

Beskrivning av ärendet 

Följande uppdrag ändras: 

 Hur ser statistiken ut sedan 2016 avseende SÄBO-platser och 

hemtjänsttimmar.  

 

Följande uppdrag läggs till: 

 Bjuda in enhetschef och verksamhetschef hemtjänst för att diskutera 

arbetskläder/ytterkläder för hemtjänstpersonal. 

 

Underlag för beslut 
Socialnämndens uppdragslista daterad 2021-08-30 
____ 
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Sn § 119 Dnr 2021-000005  

Övriga frågor 2021 

Kort sammanfattning 

Yvonne Rosvall, S lyfter frågan om vinterkläder till hemtjänsten.  

 

Frågan läggs in på socialnämndens uppdragslista.    

____ 

 

 

 



  

 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(20) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-28 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sn § 120 Dnr 2021-000003  

Delegationsbeslut 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknas nedan.     

     

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande 

och tjänstemän som framgår av delegationsförteckningen. Besluten ska 

redovisas till socialnämnden. 

 

Socialnämnden delges följande delegationsbeslut: 

 

Sekretssärenden 

1. Delegationsrapport, Bistånd, 1-31 augusti 2021 

2. Delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och Integration, 1-31 

augusti 2021 

3. Protokoll AU 210914 – sekretess 

 

Offentliga 

1. Protokoll socialnämndens arbetsutskott 210914 

2. Tillståndsbevis - tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 210826 

3. Delegationsbeslut – beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutet 

sällskap 210825 

____ 
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Sn § 121 Dnr 2021-000004  

Meddelanden 2021 

Inga meddelanden. 

____ 
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Sn § 122 Dnr 2021-000116  

Begäran om tilläggsanslag 2021 

Kort sammanfattning 

Den ekonomiska uppföljningen efter åtta månader 2021 visar att 

socialnämndens verksamheter, inklusive Ensamkommande och Integration 

samt inklusive kostnader konterade på Covid-19 gör ett prognostiserat 

underskott på 12 512 tkr. Direkta kostnader kopplat till arbetet med Covid-

19 som är konterade på konto 197 uppgår till 8 240 tkr prognostiserat på 

helår. 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag 

med 8 240 tkr, vilket motsvarar alla kostnader kopplat till Covid-19 

prognostiserat  på helår och som direkt går att koppla till 

Coronapandemin för socialnämndens verksamheter 2021.  

  

Paragrafen justeras omedelbart.   
____ 
 
Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen återremmiterade ärendet den 15 september på grund av att 

ingen redovisning av vad de 8,7 Mkr man äskar om består av. Efterfrågat 

underlag återfinns i bilaga 1.  

 

Den ekonomiska uppföljningen efter åtta månader 2021 visar att 

socialnämndens verksamheter, inklusive Ensamkommande och Integration 

samt inklusive kostnader konterade på Covid-19 gör ett prognostiserat 

underskott på 12 512 tkr. Direkta kostnader kopplat till arbetet med Covid-

19 som är konterade på konto 197 uppgår till 8 240 tkr prognostiserat på 

helår. 

Under årets första sex månader har socialförvaltningens fokus legat på att 

fortsatt förhindra att Covid-19 kommer in på våra gruppbostäder och 
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särskilda boenden. Vi har arbetat med olika förebyggande åtgärder samt 

förberett för ett större smittutbrott i någon av våra verksamheter.     

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 28 september 2021 

Bilaga 1 - Förtydligande av kostnader för att förhindra smittspridning av 

covid-19 

Protokollsutdrag socialnämnden 2021-08-30 § 108  

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

att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag med 8 240 tkr, vilket 

motsvarar alla kostnader kopplat till Covid-19 prognostiserat på helår och 

som direkt går att koppla till Coronapandemin för socialnämndens 

verksamheter 2021.  

 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 

 


