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Sn § 151 Dnr 2020-000003  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2020 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan.  
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Sn § 152 Dnr 2020-000004  

Informationer 2020 
Malin Andersson, verksamhetschef Stöd och Service och Agneta Östlund, 
enhetschef på Stöd och Service  

• Informerar om resultatet av genomförd brukarundersökning. 

____ 
Malin Andersson, verksamhetschef Stöd och Service och Monica Göransson, 
enhetschef på Stöd och Service  

• Informerar om läget på Stöd och Service – hänt och gjort. 
____ 
Carina Vaksdal och Hanna Hermansson, Barnahus 

• Informerar om Barnahus verksamhet. 
____ 
Kristina Srdoc, enhetschef särskilt boende och Catrin Lindh, undersköterska 
särskilt boende 

• Berättar om en dag på jobbet som undersköterska på särskilt boende i 
Krokoms kommun. 

____ 
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

• Informerar om och visar förslag för internkontrollplanen för år 2021. 

• Informerar om läget avseende platser på kommunens särskilda 
boenden 

• Informerar om kommunens korttidsboende Smedjebo 

• Informerar om förändringar avseende verksamhetschefer i 
Socialförvaltningen 

• Uppdaterar Socialnämnden om det senaste avseende Covid-19. 
____   
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Sn § 153 Dnr 2020-000104  

Sammanträdesdagar 2021 

Kort sammanfattning 
Socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott ska besluta om 
sammanträdesdagar för 2021.  

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott godkänner föreslag till 

sammanträdesdagar år 2021.  

 

Beskrivning av ärendet 
Följande sammanträdesdagar för år 2021 föreslås för socialnämndens 
arbetsutskott och socialnämnden.  
 

Socialnämndens arbetsutskott 
Tisdag 9 februari Årsredovsning 
Tisdag 2 mars  Rambudget 
Tisdag 4 maj  
Tisdag 17 augusti  Delårsrapport 
Tisdag 14 september Detaljbudget 
 

Socialnämnden  
Måndag 25 januari  
Tisdag 23 februari  Årsredovisning 
Onsdag 17 mars  Rambudget 
Tisdag 20 april  
Tisdag 18 maj  
Tisdag 29 juni  
Måndag 30 augusti  Delårsrapport 
Tisdag 28 september  Detaljbudget 
Tisdag 19 oktober   
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Tisdag 23 november  Internkontrollplan  
Fredag 17 december 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterad 6 oktober 2020. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden och 
socialnämndens arbetsutskott godkänner föreslag till sammanträdesdagar år 
2021. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det.  
____ 

Kopia till 
Sekreterare 
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Sn § 154 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 ändras: 
Se över LOV-avtalet utifrån inkomna synpunkter och avtal med externa 
utförare. Anledning till ej verkställt uppdrag är att det saknas 
upphandlingsresurser på grund av objektsupphandling. Nytt datum för när 
det är begärt att vara klart är januari år 2021.  

Underlag för beslut 
Socialnämndens uppdragslista daterad 2020-10-22. 
____ 
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Sn § 155 Dnr 2020-000006  

Ekonomisk uppföljning 2020 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen efter tio 

månader 2020.  

 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningens verksamhetschefer och socialchef redovisar den ekonomiska 
uppföljningen efter nio månader 2020. Prognosen, som gäller för helår, 
pekar mot ett underskott på 18 931 tkr, varav kostnader kopplade till 
Corona-utbrottet uppgår till cirka 9 897 tkr.   
Stab   + 3 3884 tkr 
Individ- och familjeomsorgen - 1 537 tkr 
Stöd och service  - 5 902 tkr 
Särskilt boende  - 6 813 tkr 
Hemtjänst   - 2 900 tkr 
Hälsa och sjukvård  - 392 tkr 
Bemanningspoolen  - 429 tkr 
Bistånd   + 53 tkr 
Arbetsmarknadsenheten   + 380 tkr 
Ensamkommande  - 844 tkr 
Integration   - 449 tkr 

Underlag för beslut 
Ekonomisk uppföljning efter tio månader 2020. 

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden tar del av den ekonomiska 
uppföljningen efter tio månader 2020. 
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Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att socialnämnden tar del av den 
ekonomiska uppföljningen efter tio månader 2020.  
Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  
____ 

Kopia till 
Socialchef 
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Sn § 156 Dnr 2020-000113  

Begäran om tilläggsanslag 2020 

Kort sammanfattning 
Den ekonomiska uppföljningen efter tio månader 2020 visar att 
socialnämndens verksamheter, inklusive Ensamkommande och Integration 
samt inklusive kostnader konterade på Covid-19 gör ett prognostiserat 
underskott på 16 051 tkr.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag med 
16 051 tkr, vilket motsvarar hela det prognostiserade underskottet inklusive 
de kostnader som är konterat på Covid-19 och som direkt går att koppla till 
Corona-pandemin för socialnämndens verksamheter 2020.  
     Paragrafen justeras omedelbart.  

 

Beskrivning av ärendet 
Den ekonomiska uppföljningen efter tio månader 2020 visar att 
socialnämndens verksamheter, inklusive Ensamkommande och Integration 
samt inklusive kostnader konterade på Covid-19 gör ett prognostiserat 
underskott på 16 051 tkr.  
Under årets första tio månader har socialförvaltningens fokus legat på att 
förhindra att Covid-19 kommer in på våra gruppbostäder och särskilda 
boenden. Vi har arbetat med olika förebyggande åtgärder samt förberett för 
ett större smittutbrott i någon av våra verksamheter. De prognosticerade 
kostnader för Coronapandemin för Socialförvaltningens verksamheter för 
2020 uppgår till 8 001 tkr. 
Coronapandemin har påverkat verksamheternas förutsättningar att arbeta 
med förändring och utveckling samt kostnadseffektivitet. Vi har fortsatt 
arbetet med att genomlysa och ta fram kostnad per brukare (KPB) för – 
Bistånd, Särskilt boende, Hemtjänsten, Stöd och service samt Individ och 
familjeomsorgen. Dessa verksamheter har framtagna handlingsplaner vilka 
syftar till att utveckla verksamheten samt minska kostnaderna.  
Individ och familjeomsorgen har under de tre senaste åren haft stora 
utmaningar med en kraftig ökning av antalet orosanmälningar. Antalet 
orosanmälningar ökade med 22 % från 2017 till 2019 och hittills under 2020 
ligger vi kvar på samma höga nivå. Flera av dessa leder till utredningar och 
en del av utredningarna leder till placeringar. Den här ökningen av 
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placeringar och kostnaden för dessa, utifrån svårigheten att hitta lämpliga 
familjehem, konsulentstödda familjehem och HVB-hem, har lett till att 
prognosen för placeringskostnader för hela 2020 ligger  
1 500 tkr över budget. Viktigt att notera är att prognosen för 
placeringskostnaderna 2020 är 6 243 tkr lägre än placeringskostnaderna 
2019.  
Under Q4 2019 hade vi en ökning av försörjningsstödet, vilket inte fanns 
med i detaljbudgeten för 2020. Inledningsvis under 2020 hade vi en bild av 
att försörjningsstödet skulle kunna landa på ett underskott på två miljoner. 
Det vi ser nu är att Coronapandemin inte har påverkat arbetslösheten lika 
mycket i Krokoms kommun som i vissa andra delar av länet och landet. Just 
nu har vi ett prognosticerat underskott på försörjningsstödet på 850 tkr. 
2020 är ett stort omställningsår för Stöd och service främst kopplat till stora 
förändringar inom gruppbostäderna. Två boenden kommer under året att 
stänga och ett nybyggt kommer att öppna. Tolv brukare inom verksamheten 
kommer att påverkas av detta och under året flytta till ny gruppbostad. För 
målgruppen kan dessa flyttar påverka mående och utökad bemanning kan 
behövas under en kortare period. Verksamheten går in i en avsevärt stabilare 
infrastruktur 2021 än på många år och detta kommer att förbättra 
verksamhetens möjlighet att göra en korrekt detaljbudget. Den nya 
gruppbostaden i Nälden skulle ha öppnat i juni 2020, på grund av olika 
omständigheter kopplat till byggnationen och utemiljön har inflyttningen 
försenats till oktober 2020. Detta har gett ett prognosticerat underskott på 
1 300 tkr. Utöver detta har vi haft dubbelbemanning/utökad bemanning på 
grund av förändrat mående hos brukare samt stora utökningar av antalet 
brukare vilket inte fanns med i detaljbudgeten för 2020. Detta har skapat ett 
prognosticerat underskott på 2 300 tkr. 
900 tkr av underskottet för Stöd och service är kopplat till en felperiodisering 
av kostnader kopplat till personlig assistans. Denna kostnad hör till 2019 
men kom aldrig med i bokslutet för 2019.  
Hemtjänsten har ett större underskott på 1 200 tkr som är kopplat till 
LOV:en. Detta underskott beror på att vi har en utökning av antalet timmar 
hos externa utförare samt att vi har genomfört en uppräkning av ersättning 
per timme.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 16 november 2020 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden föreslår 
att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag med 16 051 tkr, vilket 
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motsvarar hela det prognostiserade underskottet inklusive de kostnader som 
är konterat på Covid-19 och som direkt går att koppla till Corona-pandemin 
för socialnämndens verksamheter 2020. Paragrafen justeras omedelbart.    
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det.  

____ 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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Sn § 157 Dnr 2020-000007  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner 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 
Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 oktober 2020. 
Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och 
Integration, 1-31 oktober 2020. 
____ 
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Sn § 158 Dnr 2020-000005  

Uppföljning av placeringskostnader 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av placeringskostnader 2020.  

 

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 
Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2020. 

____ 
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Sn § 159 Dnr 2020-000011  

Uppföljning av personalkostnader 2020 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden tar del av personalkostnaderna inom verksamheten Stöd 

och Service.  

 

Beskrivning av ärendet 
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.  
____ 
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Sn § 160 Dnr 2020-000109  

Sammanträden på distans 

Kort sammanfattning 
Socialnämndens reglemente medger idag att ledamöter får, om särskilda skäl 
föreligger under tiden krisledningsnämnden är aktiverad, delta på 
sammanträden på distans. Socialnämndens reglemente föreslås ändras så att 
sammanträden på distans tillåts även efter det att krisledningsnämnden har 
avaktiverats, så som också beslutats i kommunstyrelsen reglemente.  

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följande 

ändring görs: Sammanträden på distans § 26 i Socialnämndens 
reglemente får följande lydelse: 
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. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. 
Socialnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 
på distans vid socialnämndens sammanträden. 
Paragrafen justeras omedelbart.  

 

Beskrivning av ärendet 
I samband med Covid-19 pandemin under 2020 aktiverades 
krisledningsnämnden i Krokoms kommun. En förändring i nämndernas 
reglemente under våren 2020 möjliggjorde för ledamöter och ersättare att 
delta i sammanträden på distans. Ändringen gällde enbart under tiden när 
krisledningsnämnden är aktiverad. 
Den 1 oktober 2020 beslutade Kommunfullmäktige om ändring i 
kommunstyrelsen reglemente, ändring föreslås nu även i socialnämndens 
reglemente.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterad 6 november 2020. 
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Förslag som läggs på mötet  
Karin Wallén, C, föreslår i ändringsförslag att meningen: ”Socialnämnden 
får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans vid 
socialnämndens sammanträden” ska tas bort ur grundförslaget. 

Beslutsgång 
Ronny Karlsson, SD och Pia Hernerud, S yrkar bifall till ändringsförslaget. 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar att följande ändring görs: Sammanträden på 
distans § 26 i Socialnämndens reglemente får följande lydelse: 
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. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. 
Socialnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans vid socialnämndens sammanträden. Paragrafen justeras omedelbart.    
Till det har det kommit ett ändringsförslag. 
Ordförande frågar på varje förslag var för sig.  
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 
det. 
Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 
bifaller det. 
____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Sn § 161 Dnr 2020-000019  

Övriga frågor 2020 
Inga övriga frågor. 
____ 
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Sn § 162 Dnr 2020-000009  

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 
Delegationsrapport Bistånd, 1-31 oktober 2020. 
Delegationsrapport Individ- och familjeomsorgen, 1-31 oktober 2020.  
____ 
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Sn § 163 Dnr 2020-000010  

Meddelanden 2020 
Socialnämnden tar del av följande meddelanden: 

1. KS § 198 Ansökan om finansiering av Jämtlands första fontänhus. 
____ 
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