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Sn § 98 Dnr 2019-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2019 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan.     

_____________________________________________________________ 
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Sn § 99 Dnr 2019-000009  

Ekonomisk uppföljning 2019 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen efter fem 

månader 2019 och skickar med att tidigare beslutade uppdrag ska 

genomföras.      

_____________________________________________________________ 

Protokollsanteckning 

Marie Svensson, V, avstår från att delta i beslutet med hänvisning till att det 

inte fanns förslag till beslut förrän beslutsrundan på sittande möte samt att 

socialchefen redan har fått uppdraget att ta fram kostnadsbesparande 

åtgärder och en långsiktig plan för detta i dokumentet 

Verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningens ekonom redovisar den ekonomiska uppföljningen efter fem 

månader 2019. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett underskott på 

25 765 tkr exklusive Integration och Ensamkommande. Inklusive Integration 

och Ensamkommande pekar prognosen mot ett underskott på 26 490 tkr.   

Stab   - 688 tkr 

Individ- och familjeomsorgen - 9 476 tkr 

Stöd och service  - 10 068 tkr 

Särskilt boende  - 5 865 tkr 

Hemtjänst   + 4 941 tkr 

Hälsa och sjukvård  - 2 926 tkr 

Bemanningspoolen  - 1 392 tkr 

Bistånd   - 291 tkr 

Ensamkommande  - 106 

Integration   - 619    

Underlag för beslut 

Ekonomisk uppföljning efter fem månader 2019    
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Sn § 99 (forts) Dnr 2019-000009  

Ekonomisk uppföljning 2019 

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden tar del av den ekonomiska 

uppföljningen efter fem månader 2019 och skickar med att tidigare beslutade 

uppdrag ska genomföras. 

Beslutsgång 

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

ekonomiska uppföljningen efter fem månader 2019 och skickar med att 

tidigare beslutade uppdrag ska genomföras. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Socialchef 
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Sn § 100 Dnr 2019-000093  

Tillägg i Socialnämndens delegationsordning 

Kort sammanfattning 

Socialnämndens delegationsordning gäller från och med 2015-11-01 och har 

sedan dess reviderats och kompletterats ett antal gånger.     

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att komplettera beslutanderätten att, förutom 

socialsekreterare och assistent IFO administration, utöka rätten att 

godkänna faderskap enligt 1 kap. 4 § 1 st. föräldrabalken till kundcenters 

kommunvägledare, i de fall utredningen sker på S-protokoll.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

I beslut den 24 maj 2016 § 76 framgår det att beslutanderätten kompletteras 

genom att, förutom socialsekreterare, även ge assistent IFO administration 

rätt att godkänna faderskap enligt 1 kap. 4 § 1 st. föräldrabalken i de fall 

utredningen sker på så kallat S-protokoll.  

För att säkra en fortsatt effektiv handläggning av faderskap föreslås att rätten 

att godkänna faderskap enligt 1 kap. 4 § 1 st. föräldrabalken, utökas 

ytterligare till kundcenters kommunvägledare, i de fall utredningen sker på 

S-protokoll.    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 18 juni 2019 

Beslutsgång 

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

komplettera beslutanderätten att, förutom socialsekreterare och assistent IFO 

administration, utöka rätten att godkänna faderskap enligt 1 kap. 4 § 1 st. 

föräldrabalken till kundcenters kommunvägledare, i de fall utredningen sker 

på S-protokoll.     

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 
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Sn § 100 (forts) Dnr 2019-000093  

Tillägg i Socialnämndens delegationsordning 

_____ 

Kopia till 

Matz Norrman, verksamhetschef IFO 

Delegater 
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Sn § 101 Dnr 2019-000094  

Upphandling - Särskilt boende 

Kort sammanfattning 

Kommunfullmäktige har beslutat att upphandla platser för särskilt boende 

inom ramen för LOU (det innebär att utföraren svarar för lokalförsörjning, 

drift och finansiering av ett boende).  

Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att upprätta 

förfrågningsunderlag och slutföra upphandlingen.  

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar tilläggsanslag med maximalt 500 000 tkr till 

utökade kostnader i upphandlingen, exempelvis konsultstöd, juriststöd, 

annat kompetensstöd.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden utser socialnämndens presidium till styrgrupp för arbetet 

med att upphandla nytt särskilt boende i Krokoms kommun.  

2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att bereda 

upphandlingen, med konsultstöd och i nära samarbete med 

kommunledningsförvaltningen.  

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Marie Svensson, V, reserverar sig till förmån för eget förslag, att styrgruppen 

för arbetet med att upphandla nytt särskilt boende i Krokom ska vara 

socialnämndens arbetsutskott istället för enbart presidiet. Då det är en så pass 

stor upphandling och 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 § 101 (forts) Dnr 2019-000094  

Upphandling - Särskilt boende 

 

Protokollsanteckning 

Marie Svensson, V, lämnar följande protokollsanteckning:  

Vänsterpartiet yrkade avslag till punkten 2 och 3 i ärendet upphandling 

särskilt boende. Med stöd av att den tillsatta styrgruppen är väldigt snäv i sin 

utformning som inte gör det möjligt för samtliga partier att påverka 

förfrågningsunderlaget till upphandlingen. Vänsterpartiet yrkade avslag på 

kommunfullmäktige att nästa särskilda boende ska byggas och driftas i privat 

regi. Vänsterpartiet yrkar nu avslag till punkten 2 och 3, det vill säga fortsatt 

processarbete för ett privat särskilt boende samt även till tilläggsanslag för 

utökade kostnader på 500 000 tkr i samband med upphandling för till 

exempel konsulthjälp. Vänsterpartiet anser att nästa särskilda boende både 

ska byggas och drivas i egen regi och är den mest kostnadseffektiva och 

kvalitetsmässigt bästa lösningen för kommunen. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Entreprenadupphandling för uppförande av ett särskilt boende för 36 brukare 

samt ett vidbyggt gruppboende med särskild service för sju (7) brukare har 

bjudits på räkning. Mycket få anbud inkom och endast ett (1) klarade 

samtliga skallkrav. Budet översteg i hög grad budgeterat utrymme. 

Dessutom har ny information kring behovet av antalet platser för särskilt 

boende framkommit. Bedömningen var därför att upphandlingen skulle 

avbrytas, ett nytt förfrågningsunderlag arbetas fram med uppdaterade 

parametrar avseende antal platser och utformning samt i samband med detta 

fatta beslut om investeringsram och ägandeform. 

Krokoms kommun vill ha in fler privata aktörer till kommunen. Ett sätt är att 

upphandla drift av särskilt boende. Kommunfullmäktige beslutar att 

upphandla platser för särskilt boende inom ramen för LOU (det innebär att 

utföraren svarar för lokalförsörjning, drift och finansiering av ett boende). 

Kommunfullmäktige uppdrar samtidigt till socialnämnden att upprätta 

förfrågningsunderlag och slutföra upphandlingen.      
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Sn § 101 (forts) Dnr 2019-000094  

Upphandling - Särskilt boende  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 24 juni 2019 

Kommunfullmäktige den 12 juni 2019, § 49 

Förslag som läggs på mötet  

Marie Svensson, V, föreslår i ändring att socialnämndens presidium ändras 

till socialnämndens arbetsutskott i grundförslagets punkt 1.  

Andreas Karlsson, C, föreslår avslag till Marie Svenssons, V, förslag.  

Marie Svensson, V, föreslår avslag till grundförslagets punkt 2 och 3.  

Andreas Karlsson, C, föreslår bifall till grundförslagets punkt 2 och 3.  

Beslutsgång 

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

socialnämndens presidium till styrgrupp för arbetet med att upphandla nytt 

särskilt boende i Krokoms kommun. Socialnämnden ger förvaltningschefen i 

uppdrag att bereda upphandlingen, med konsultstöd och i nära samarbete 

med kommunledningsförvaltningen. Socialnämnden begär hos 

kommunstyrelsen tilläggsanslag med maximalt 500 000 tkr till utökade 

kostnader i upphandlingen, exempelvis konsultstöd, juriststöd, annat 

kompetensstöd.    

Till det har kommit ett ändringsförslag i grundförslagets punkt 1 samt 

förslag till avslag till grundförslagets punkt 2 och 3. 

Efter fråga på ändringsförslaget mot grundförslaget punkt 1 finner 

ordförande att socialnämnden bifaller grundförslaget punkt 1. 

Omröstning begärs. 
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Sn § 101 (forts) Dnr 2019-000094  

Upphandling - Särskilt boende 

 

De som bifaller ändringsförslaget röstar Ja och de som avslår 

ändringsförslaget 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 

Gunnel Persson, S   X 

Julius Wallin, S   X 

Marie Svensson, V  X 

Clas Sundberg, SD   X 

 

Med 10 Nej och 1 Ja finner ordförande att socialnämnden avslår 

ändringsförslaget och bifaller grundförslaget punkt 1.  

 

Efter fråga på grundförslaget punkt 2 och 3, bifall mot avslag finner 

ordförande att socialnämnden bifaller grundförslaget punkt 2 och 3.  

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Socialchef 
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Sn § 102 Dnr 2019-000095  

Medborgardialoger 2019 

Kort sammanfattning 

En rapport har skrivits utifrån genomförda medborgardialoger och 

socialnämnden ska besluta om återkoppling.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tar del av rapporten ”Medborgardialog äldres hälsa och 

välfärdsteknologi 2019”.  

2. Socialnämnden beslutar att återkoppling sker till kommunala 

pensionärsrådet samt via Digidel, Krokoms kommuns hemsida och på 

boråd. 

3. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att ta med utfallet av 

medborgardialogen i detaljbudgeten för 2020. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Under våren 2019 har fem stycken medborgardialoger genomförts på temat 

äldres hälsa och välfärdsteknologi.      

I rapporten beskrivs bland annat tillvägagångssättet och hur det gick med 

medborgardialogerna. 

Medborgardialoger är ett av politikens redskap för dialog med kommunens 

medborgare. Kommunfullmäktige har antagit en strategi för 

medborgardialog och i den står det att en framgångsfaktor för att dialogen 

ska upplevas som meningsfull är återkoppling. Socialnämnden ska därför 

besluta om hur nämnden ska återkoppla till medborgarna vid sitt 

sammanträde den 1 juli 2019.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 20 juni 2019 

Rapport – Medborgardialog äldres hälsa och välfärdsteknologi, 2019-06-19 
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Sn § 102 (forts) Dnr 2019-000095  

Medborgardialoger 2019 

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden beslutar att återkoppling 

sker till kommunala pensionärsrådet samt via Digidel, Krokoms kommuns 

hemsida och på boråd. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att ta med 

utfallet av medborgardialogen i detaljbudgeten för 2020. 

Beslutsgång 

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

av rapporten ”Medborgardialog äldres hälsa och välfärdsteknologi 2019”. 

Till det har kommit två tilläggsförslag. 

Efter fråga på grundförslaget finns ordförande att socialnämnden bifaller det. 

Efter fråga på tilläggsförslagen finner ordförande att socialnämnden bifaller 

dessa.  

_____ 

Kopia till 

Socialchef 

Utvecklingssekreterare/utredare  

Utredare socialförvaltningen 
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Sn § 103 Dnr 2019-000096  

Studiebesök för socialnämnden 

Socialnämnden är på studiebesök hos verksamheten Stöd och service. 

_____ 

 


