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Sn § 108 Dnr 2020-000003  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande tillägg: 

 Övriga frågor – Brev till socialnämnden   

_____________________________________________________________ 
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Sn § 109 Dnr 2020-000004  

Informationer 2020 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

 Läget i kommunen avseende Covid-19 

 Återkoppling från möte med regiondirektör och hälso- och 

sjukvårdsdirektör 

 Läget avseende platser på kommunens särskilda boenden 

Totalt antal beslutade/budgeterade platser på särskilt boende 

Boende Antal 

säboplatser 

Antal 

kortidsplatser 

Antal 

trygghetsplatser 

Hällebo 41 0 0 

Solbacka 33 4 0 

Blomstergården/Orion 74 5 2 

Summa 149 9 2 

Överbeläggningar/ 

förändringar 

Antal 

säboplatser 

Antal 

korttidsplatser 

Antal 

trygghetsplatser 

Hällebo ”Gula längan” 1   

Solbacka  1  

Totalsumma  150 10 2 

 

Nuläge behov särskilt boende och korttids 2020-08-27 

Särskilt boende Antal 

Totalt antal personer i kö med beviljad säboplats 11 

Antal Personer med beviljad säboplats liggande på korttids 4 

Antal personer med beviljad säboplats i ordinärt boende 7 

Antal personer i kö från annan verksamhet i kommunen 0 

Antal personer i kö från annan kommun 1 

  

Korttidsplats och växelvård Antal 

Personer i kö till korttidsplats från sjukhus 0 

Personer i kö till korttidsplats från hemmet 0 
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Sn § 109 (forts)   Dnr 2020-000004 
 
 

Personer i kö till växelvård 0 

Personer i byteskö 6 

Det finns tre tillgängliga säboplatser och en tillgänglig korttidsplats. 

_____ 

Malin Andersson, verksamhetschef Stöd och service 

 Från uppdragslistan: Återkoppling utifrån två pågående utredningar 

inom Stöd och service 

_____ 
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Sn § 110 Dnr 2019-000136  

Internkontrollplan 2020 

Kort sammanfattning 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska enligt 

socialnämndens rutin följas upp i samband med delårsrapporten.           

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan halvår 2020. 

_____________________________________________________________   

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 2020 består av fem stycken 

kontrollmoment.  

Tre av de nio kontrollmomenten bedöms som ”ingen avvikelse”, 

fem bedöms som ”mindre avvikelse” och inga kontrollmoment bedöms som 

”större avvikelse”.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 13 augusti 2020 

Uppföljning av internkontrollplan – socialnämnden halvår 2020 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner uppföljning av internkontrollplan halvår 2020. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 
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Sn § 110 (forts) Dnr 2019-000136  

 

Kopia till 

Sociala ledningsgruppen 
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Sn § 111 Dnr 2020-000081  

Delårsrapport 2020 

Kort sammanfattning 

Socialnämndens verksamheter presenteras i bifogad delårsrapport för 2020.   

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner delårsrapport för socialnämndens 

verksamheter 2020. 

2. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att arbeta för att nå en budget i 

balans och öka måluppfyllelsen. 

3. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att arbeta för att det i 

årsredovisningen ska finnas en särredovisning för kostnader kopplade till 

Covid-19 vid varje verksamhet samt utnyckling för de statliga 

ersättningar som betalas ut. Detta för att få en mer rättvis bild av 

Socialförvaltningens ekonomi.  

_____________________________________________________________   

Beskrivning av ärendet 

Delårsrapporten innehåller en kvalitets- och ekonomiuppföljning samt en 

verksamhetsberättelse där första halvåret i korthet redovisas.       

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 13 augusti 2020 

Delårsrapport 2020 – socialnämnden 

Socialnämndens arbetsutskott 21 augusti, § 14 

Förslag som läggs på mötet  

Lena Andersson, C, föreslår i tilläggsförslag att socialchefen ska få i uppdrag 

att arbeta för att nå en budget i balans och öka måluppfyllelsen. 

Lena Andersson, C, föreslår i tilläggsförslag att socialchefen ska få i uppdrag 

att arbeta för att det i årsredovisningen ska finnas en särredovisning för 

kostnader kopplade till Covid-19 vid varje verksamhet samt utnyckling för 

de statliga ersättningar som betalas ut. Detta för att få en mer rättvis bild av 

Socialförvaltningens ekonomi. 
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Sn § 111 (forts) Dnr 2020-000081  

 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner delårsrapport för socialnämndens verksamheter 2020. 

Till det har kommit två tilläggsförslag som föreslår att socialchefen ska få i 

uppdrag att arbeta för att nå en budget i balans och öka måluppfyllelsen, och 

att socialchefen ska få i uppdrag att arbeta för att det i årsredovisningen ska 

finnas en särredovisning för kostnader kopplade till Covid-19 vid varje 

verksamhet samt utnyckling för de statliga ersättningar som betalas ut. Detta 

för att få en mer rättvis bild av Socialförvaltningens ekonomi. 

Efter fråga på grundförslaget tillsammans med tilläggsförslagen finner 

ordförande att socialnämnden godkänner det.  

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef 

Sociala ledningsgruppen 
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Sn § 112 Dnr 2020-000069  

Initiativärende - Införande av Heroma "Kom & gå" inom 
Stöd och service 

Kort sammanfattning 

Vid socialnämndens sammanträden den 15 juni 2020 anmälde Vänsterpartiet 

ett initiativärende med anledning av att Heroma ”Kom & gå” inte införts i 

alla delar av Stöd och service verksamhet.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner återkopplingen och tidsplanen för införandet 

av Heroma ”Kom & gå” inom Stöd och service verksamheter.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Vid socialnämndens sammanträden den 15 juni 2020 anmälde Vänsterpartiet 

ett initiativärende med anledning av att Heroma ”Kom & gå” inte införts i 

alla delar av Stöd och service verksamhet. Socialchefen fick i uppdrag att  

– Skyndsamt tar fram en plan och presenterar den för socialnämnden till 

nästa ordinarie nämnd hur långt man kommit med införandet Heroma ”Kom 

& gå”.  

– Innan årets slut infört Heroma ”Kom & gå” i Stöd och Service 

verksamheter.   

Underlag för beslut 

Socialnämnden § 99, 15 juni 2020 

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden godkänner återkopplingen 

och tidsplanen för införandet av Heroma ”Kom & gå” inom Stöd och service 

verksamheter.    
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Beslutsgång 

Det finns ett förslag som föreslår att socialnämnden godkänner 

återkopplingen och tidsplanen för införandet av Heroma ”Kom & gå” inom 

Stöd och service verksamheter.    

Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  

_____ 

Kopia till 

Verksamhetschef Stöd och service 
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Sn § 113 Dnr 2020-000014  

Anmälan avvikelser SoL och LSS 2019/2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden lägger anmälan till handlingarna.  

_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 

Redovisning av avvikelser socialtjänstlagen (SoL) och LSS under första 

halvåret 2020. 

Avvikelserna delas in per enhet samt i områdena bemötande, information 

och omvårdnad.  

En sammanställning av avvikelserna redovisas en gång i halvåret till 

socialnämnden.          

Underlag för beslut 

Anmälan avvikelser SoL och LSS första halvåret 2020 – Muntlig 

redovisning av socialförvaltningens kvalitetscontroller 

_____ 
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Sn § 114 Dnr 2020-000013  

Anmälan avvikelser HSL/fallskador 2019/2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden lägger anmälan till handlingarna. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Redovisning av avvikelser hälso- och sjukvård (HSL) och fallskador under 

första halvåret 2020. 

En sammanställning av avvikelserna redovisas till socialnämnden.   

Underlag för beslut 

Avvikelser och fallavvikelser 2020 – muntlig redovisning av medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS). 

_____ 
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Sn § 115 Dnr 2020-000008  

Socialnämndens uppdragslista 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att efter revidering godkänna uppdragslistan. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämndens uppdragslista är en sammanställning över uppdrag som 

socialnämnden gett till förvaltningen och/eller arbetsutskottet. 

Uppdragslistan redovisas vid varje sammanträde. 

Följande uppdrag stryks: 

 Återkoppling utifrån två pågående utredningar inom Stöd och service.  

Följande uppdrag tillkommer:  

 Information om arbetet kring Tidiga samordnade insatser (TSI). 

Redovisas senast december 2020. 

 Vad innebär ”skälig levnadsnivå” (SoL)?  

Redovisas senast december 2020.    

Underlag för beslut 

Socialnämndens uppdragslista daterad 2020-07-02 

_____ 
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Sn § 116 Dnr 2020-000083  

Tillgänglighetspriset 2019-2021 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden föreslås fatta nytt beslut om tidsgräns för 

tillgänglighetspriset då det senaste beslutet har en begränsning i tid till och 

med 2019.    

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att tillgänglighetspriset delas ut en gång per år till 

och med år 2021. 

_____________________________________________________________ 

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

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

ytterligare förlängning.    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 26 augusti 2020 

Beslutsgång 

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

att tillgänglighetspriset delas ut en gång per år till och med år 2021. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  

_____ 

Kopia till 

Kommunala tillgänglighetsrådet 
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Sn § 117 Dnr 2020-000019  

Övriga frågor 2020 

Kort sammanfattning 

Marie Svensson, V, lyfter frågan om återkoppling till avsändaren av det brev 

från delar av personalen inom Individ och familjeomsorgen som skickades 

till samtliga ledamöter och ersättare i socialnämnden i juni 2020. 

Socialnämnden tackar Marie Svensson för hennes fråga och hänvisar till 

socialnämndens protokoll § 97 från den 15 juni 2020: ”socialnämnden har 

tagit till sig brevet och dess innehåll och betonar att det är viktigt att lyssna 

på förvaltningens personal”. Då brevet saknar tydlig avsändare och frågan är 

en verksamhetsfråga lämnas detta åter till socialchef och IFO-chef.    

_____ 

Kopia till 

Socialchef 

Verksamhetschef Individ och familjeomsorgen 
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Sn § 118 Dnr 2019-000142  

Objektsupphandling - Särskilt boende 

Kort sammanfattning 

Den 12 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att upphandling av ett nytt 

särskilt boende skulle ske. Kommunfullmäktige gav i uppdrag till 

socialnämnden att ta fram upphandlingsdokument och slutföra 

upphandlingen. Socialnämnden beslutade att genomföra en 

objektsupphandling, det vill säga att både fastighet och verksamhetsdrift 

upphandlas i en och samma upphandling, för minst 60 platser i särskilt 

boende. Målsättningen är att boendet ska vara i drift senast den 1 april 2023. 

Anbudssvaren kommer att utvärderas enligt principen bästa förhållande 

mellan pris och kvalitet.   

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att föreliggande upphandlingsdokument för 

upphandling av särskilt boende antas och godkänns för annonsering.      

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Marie Svensson, V, reserverar sig mot beslutet med hänvisning till följande: 

Redan i Kommunfullmäktige den 12 juni 2019 röstade Vänsterpartiet för att 

nästa särskilda boende skulle drivas och byggas i egen regi, då det var det 

mest kostnadseffektiva förslaget till högst kvalité samt att det förenklar 

kontrollen av boendet.  

I processen har man gått från att man planerade ett demensboende i egen regi 

som skulle innehålla exempelvis bad, sinnenas rum och miljöanpassad efter 

målgrupp till ett särskilt boende som ska passa alla.  

Vänsterpartiet yrkade den 1 juli 2019 på Socialnämnden avslag till fortsatt 

processarbete för privat särskilt boende samt även till tilläggsanslag för 

utökade kostnader på500 tusen i samband med upphandlingen för t.ex. 

konsulthjälp. Vänsterpartiet yrkade även att styrgruppen som arbetar med 

upphandlingen skulle bestå av socialnämndens arbetsutskott då presidiet på 3 

personer är en väldigt snäv grupp ur ett demokratiskt perspektiv då det är 

socialnämnden som fått uppdraget av Kommunfullmäktige.  
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Sn § 118 (forts) Dnr 2019-000142  

 

Vidare finns ingen ”valfrihet” då den som är i behov av särskilt boende blir 

tilldelad en plats och kan inte välja mellan kommunal eller privat aktör (utan 

får ställa sig i byteskö). De som redan bor på kommunens särskilda boenden, 

deras närstående eller personalen på kommunens särskilda boenden har inte 

fått vara delaktiga i processen. Standardhöjning håller låg nivå, allt som är 

kostnadsdrivandehar skalats av till exempel rummens storlek har minskat 

från 40 kvm till 30 kvm.  

Det finns inte med några miljökrav i upphandlingen så som källsortering 

eller andra miljöförbättrandeåtgärder som kommunen själva strävar mot i 

målen i agenda 2030. 

Det finns inget i upphandlingen om att köpa lokalproducerat somt 

exempelvis mat.  

Det framgår inte hur många gånger en boende ska erbjudas utevistelse mer 

än att det ska erbjudas.  

Vänsterpartiet anser att personaltätheten inte ska vara lägre än kommunens 

egna boenden för att upprätthålla en god kvalité. I upphandlingsdokumentet 

framgår endast att aktören ska ha tillräckligt med personal. 

Protokollsanteckning 

Pia Hernerud, S, lämnar följande protokollsanteckning: 

Socialdemokraterna i Krokom vill att följande punkter särskilt beaktas vid 

den kommande upphandlingen av SÄBO: 

 Att personalen har rätt kompetens och utbildning 

 Att personaltätheten är i samma nivå som kommunens egna boenden 

 Att befintlig personal ges möjlighet att anställas i det privata boendet och 

att samma avtal ska gälla 

 Att måltiderna är av samma kvalitet som kommunens egna boenden 

 Att den nya verksamheten ska ha samma kvalitet i övrigt som 

kommunens egna boenden. 
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Sn § 118 (forts) Dnr 2019-000142  

 

Beskrivning av ärendet 

Den 12 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att Krokoms kommun 

skulle upphandla av ett nytt särskilt boende. Kommunfullmäktige gav i 

uppdrag till socialnämnden att ta fram upphandlingsdokument och slutföra 

upphandlingen.  

Socialnämnden utsåg den 1 juli 2019  socialnämndens presidium till 

styrgrupp för arbetet. I styrgruppen har också Anna Berkestedt Jonsson, 

socialchef, ingått och ungefär halvägs in i arbetet utökades gruppen med 

Björn Torbjörnsson, ekonomichef. Ansvariga tjänstemän i arbetsgruppen har 

varit Linda Näsén, upphandlingsansvarig och MonaLisa Norrman, utredare. 

Kommunstyrelsen avsatte 500 tkr till konsultkostnader för bland annat 

juridisk upphandlingsexpertis. 

Arbetet inleddes med att utreda vilken upphandlingsform som var mest 

lämplig samt med att genomföra en RFI - Request For Information, vilket är 

ett sätt att samla in information om vilka lösningar, tjänster och aktörer det 

finns på marknaden inför en kommande upphandling.  

Den 6 december 2019 beslutade Socialnämnden att en objektsupphandling 

skulle ske. En objektsupphandling innebär att både fastighet och 

verksamhetsdrift upphandlas i en och samma upphandling. 

Arbetsgruppen har studerat liknande upphandlingar från ett flertal kommuner 

och har haft särskilda möten med Falkenbergs- Östersunds- respektive 

Skurups kommuner för erfarenhetsutbyte och rådgivning.  

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har bistått med kunskap, erfarenhet 

och juridisk rådgivning. Det senare särskilt angående utvärderingsmodellen. 

Olika skrifter och rekommendationer från bland annat SKR, Socilastyrelsen 

och Boverket kring äldres hälsa och särskilda boenden har också beaktats.   

Juridisk rådgivning gällande krav på kommersiella villkor har Pontarius AB 

(kommunens avtalsleverantörer gällande upphandling- och entreprenadrätt) 

bistått med.  

En referensgrupp bestående av kommunens sakkunniga inom de olika 

områden som ingår i upphandlingen har deltagit och hjälpt till att utforma 

kravställningen i upphandlingsdokumentet.  
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Ett tidigt utkast på upphandlingsdokument skickades för remissbehandling 

till kommunens pensionärsråd och till samisk samordnare. Fackliga 

informerades också tidigt om den kommande upphandlingen via SOSAM.  

En rad styrgruppsmöten har löpande följt arbetet och angett inriktningsbeslut 

på flera områden och Socialnämnden har vid fyra olika tillfällen fått 

information om arbetets utveckling.  

Inför slutbearbetning av upphandlingsdokumentet annonserades en så kallad 

extern remiss i syfte att stämma av om kravställningen är relevant och rimlig 

samt ge marknaden möjlighet att lämna synpunkter och förslag på 

korrigeringar i upphandlingsdokumentet innan annonsering sker i skarpt 

läge. Till socialnämndens sammanträde den1 september 2020 finns därmed 

ett färdigt upphandlingsdokument att ta ställning till. Underlaget MBL-

förhandlas med de fackliga den 28 augusti 2020. 

Upphandlingen innefattar såväl fastighet som drift av verksamheten för 

minst 60 platser i särskilt boende. Vårdbehoven spänner över hela skalan 

såväl fysisk som psykisk och kognitiv svikt. Utföraren ska ha helt och odelt 

ansvar för hela verksamheten inkluderande hälso- och sjukvård. 

Målsättningen är att boendet ska vara i drift senast 1 april 2023.  

Anbudssvaren kommer att utvärderas enligt principen bästa förhållande 

mellan pris och kvalitet. Utvärderingen kommer att göras av en 

utvärderingsgrupp bestående av politiker, sakunniga tjänstemän och 

brukarrepresentanter.  

I samband med dialog med kommunala pensionärsrådet omkring dokumentet 

undertecknade samtliga närvarande förbindelse om sekretss och 

tystnadsplikt. För övriga tjänstemän och politiker som deltagit ingår detta i 

anställningen/uppdraget.    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 24 augusti 2020  

Upphandlingsdokument 24 augusti 2020 

Protokoll Förhandling enligt § 11 MBL 28 augusti 2020 

Protokoll Socialnämnden § 177, 16 december 2019 

Protokoll Kommunfullmäktige § 69, 24 september 2019  

Protokoll Kommunfullmäktige § 49, 20 juni 2019 
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Förslag som läggs på mötet  

Marie Svensson, V, föreslår avslag till upphandlingsdokumentet.  

Beslutsgång 

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

att föreliggande upphandlingsdokument för upphandling av särskilt boende 

antas och godkänns för annonsering.      

Till det har kommit ett förslag om avslag till upphandlingsdokumentet.  

Efter fråga om bifall mot avslag till grundförslaget finner ordförande att 

socialnämnden bifaller grundförslaget.  

Omröstning begärs.  

De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som avslår grundförslaget 

röstar Nej.  

Omröstningsresultat   Ja Nej 
 
Andreas Karlsson, C  X 

Frida Skoog, M  X 

Pia Hernerud, S  X 

Lena Andersson, C  X 

Karin Wallén, C  X 

Rasmus Ericsson, KD  X 

Yvonne Rosvall, S  X 

Ulla Jönsson, S  X 

Gunnel Persson, S  X 

Marie Svensson, V   X 

Ronny Karlsson, SD  X 

  _______________________________ 

   10 1 

Med 10 Ja och 1 Nej finner ordförande att socialnämnden bifaller 

grundförslaget.  

_____ 
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Kopia till 

Styrgruppen 
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Delegationsbeslut 2020 

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: 

Sekretessärenden 

1. Delegationsrapport Bistånd, 1-30 juni 2020 

2. Delegationsrapport Bistånd, 1-31 juli 2020 

3. Delegationsrapport Individ- och familjeomsorgen, 1-30 juni 2020 

4. Delegationsrapport Individ- och familjeomsorgen, 1-31 juli 2020 

_____ 
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Meddelanden 2020 

Inga meddelanden.  

_____ 

 


