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Sn § 118 Dnr 2019-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2019 

Kort sammanfattning 

     

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden godkänner föredragningslistan.  

_____________________________________________________________ 
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Sn § 119 Dnr 2019-000002  

Informationer 2019 

 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

 Läget avseende platser på kommunens särskilda boenden Hällebo, 

Solbacka och Blomstergården     

Totalt antal beslutade/budgeterade platser på särskilt boende 

Boende Antal säboplatser Antal 

kortidsplatser 

Antal 

trygghetsplatser 

Hällebo 46 3 0 

Solbacka 36 5 0 

Blomstergården/Orion 79 3 2 

Summa 156 11 2 

Överbeläggningar/ 

förändringar 

Antal säboplatser Antal 

korttidsplatser 

Antal 

trygghetsplatser 

Orions ”stuga” 1+   

Hällebo 1+ -1  

Solbacka 1+   

Totalsumma  159 10 2 

 

Nuläge behov särskilt boende och korttids 2019-09-27 

Särskilt boende Antal 

Totalt antal personer i kö med beviljad säboplats 10 

Antal Personer med beviljad säboplats liggande på korttids 1 

Antal personer med beviljad säboplats i ordinärt boende 9 

Antal personer i kö från annan verksamhet i kommunen 0 

Antal personer i kö från annan kommun 2 

Korttidsplats och växelvård Antal 

Personer i kö till korttidsplats från sjukhus 0 

Personer i kö till korttidsplats från hemmet 0 

Personer i kö till växelvård 0 

Personer i byteskö 6 

Det finns två tillgängliga Säboplatser och en tillgänglig korttidsplats. 

_____ 
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Sn § 120 Dnr 2019-000031  

Uppföljning - Socialförvaltningen - 
Verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet 

Kort sammanfattning 

Pågående och planerade aktiviteter som syftar till att utveckla verksamheten 

och göra den mer kostnadseffektiv föreslås följs upp månadsvis   

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att revidera dokumentet 

”Uppföljning – Socialförvaltningen - Verksamhetsutveckling och 

kostnadseffektivitet” och tydliggöra tidsplanering för aktiviteterna. 

Reviderat dokument återredovisas på nästkommande möte med 

socialnämnden.  

Beskrivning av ärendet 

I februari 2019 beslutade socialnämnden att respektive verksamhets 

pågående och planerade aktiviteter följs upp månadsvis enligt bestämd 

ordning.  

Vid dagens sammanträde tar socialnämnden del av Arbete och Integrations 

samt Individ och familjeomsorgens pågående och planerade aktiviteter som 

syftar till att utveckla verksamheten och göra den mer kostnadseffektiv.    

Underlag för beslut 

Uppföljning – Socialförvaltningen – Verksamhetsutveckling och 

kostnadseffektivitet reviderad senast 190924 

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, föreslår att socialchefen ska få i uppdrag att revidera 

dokumentet ”Uppföljning – Socialförvaltningen - Verksamhetsutveckling 

och kostnadseffektivitet” och tydliggöra tidsplanering för aktiviteterna samt 

återredovisa reviderat dokument på nästkommande möte med 

socialnämnden. 
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Sn § 120 (forts)  Dnr 2019-000031  

 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag som föreslår att socialchefen ska få i uppdrag att 

revidera dokumentet ”Uppföljning – Socialförvaltningen - 

Verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet” och tydliggöra 

tidsplanering för aktiviteterna samt återredovisa reviderat dokument på 

nästkommande möte med socialnämnden. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  

_____ 

Kopia till 

Socialchef 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(34) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Sn § 121 Dnr 2019-000048  

Uppföljning av placeringskostnader 2019 

Socialnämnden tar del av placeringskostnader 2019.        

_____________________________________________________________ 

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 2019 

_____ 
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Sn § 122 Dnr 2019-000098  

Socialförvaltningen - Besparingar och åtgärder 2019-
2020 

Kort sammanfattning 

Socialchefen har fått i uppdrag av socialnämnden att redovisa förslag till 

besparingar och åtgärder i syfte att nå resultat enligt tilldelad budgetram 

2019-2020. 

Socialchef och verksamhetschefer redovisar förslag till besparingar och 

åtgärder med tillhörande risk- och konsekvensanalyser.   

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar om genomförande av följande 

besparingsåtgärder: 

- IFO - Minskning av tre tjänster inom Öppna enheten 

- Bistånd/Hälsa och sjukvård – minska bemanningen och avsluta påbörjat 

arbete med rehabiliterande arbetssätt 

- Bistånd/Hälsa och sjukvård – avsluta insatsen anhörigbidrag 

- Särskilt boende – Omvandla ytterligare fyra lägenheter på Solbacka 

servicehus till trygghetslägenheter  

- Stöd och service - Minskning med en heltidstjänst inom Boendestöd 

- Bemanningspoolen - Större förändringar/effektiviseringar inom 

Bemanningspoolen 

2. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att arbeta för att verksamheten 

Polstjärnan ska marknadsföras så att fler vet om att den finns och kan 

ansöka om insatsen. 

3. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att lyfta frågan om det är 

möjligt att omvandla delar av Barkarby till trygghetsboende. 

4. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att utvärdera 

Bemanningspoolen i oktober 2020. 

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 
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Sn § 122 (forts) Dnr 2019-000098  

 

Deltar inte i beslutet 

Pia Hernerud, S, Gunnel Persson, S, Ulla Jönsson, S, och Yvonne Rosvall, S, 

deltar inte i beslutet om att minska tre tjänster inom Öppna enheten.  

Reservation 

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag att Öppna enheten 

ska utöka sitt arbete för att Socialnämnden ska få minskade 

placeringskostnader för till exempel familjehem, HVB-hem, LVU, LVM och 

placeringar samt utreda om det är möjligt att slå ihop chefskapet inom Öppna 

enheten med andra chefer inom IFO. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 

förslag att arbetet med rehabiliterande arbetssätt ska fortsätta som tidigare då 

det ger besparingar över tid, ökad livskvalitet för den enskilde samt en 

besparing för kommunen på sikt. I kommunens styrdokument 

Tillväxtstrategi och Strategi för äldres hälsa står det att kommunen ska 

arbeta med sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete då det är två 

nyckelstrategier för att skjuta upp och sänka behov av särskilt boende och 

hemtjänst, och därmed begränsa den kostnadsökning som den ökade andelen 

äldre-äldre leder till.  

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget 

förslag att flytta fram beslutet att omvandla Solbacka servicehus tills det 

finns en säker plan för nästa Särskilda boende. 

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag att Boendestödets 

verksamhet ska utökas då det kommer att bli en besparing över tid. 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag att 

Boendestödets verksamhet ska lämnas oförändrad.  

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Socialchefen har fått i uppdrag av socialnämnden att redovisa förslag till 

besparingar och åtgärder i syfte att nå resultat enligt tilldelad budgetram 

2019-2020. 
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Sn § 122 (forts) Dnr 2019-000098  

 

Vid sammanträdet den 13 september beslutade socialnämndens arbetsutskott 

vilka besparingsförslag och åtgärder som socialchef och verksamhetschefer 

skulle arbeta vidare med till socialnämndens sammanträde den 30 september. 

Dessa besparingsåtgärder har sedan samverkats med berörd personal samt 

redovisats för remissinstanserna Kommunala handikapprådet och 

Kommunala pensionärsrådet för att inhämta synpunkter på underlaget inför 

socialnämndens beslutsfattande.  

Underlag för beslut 

Besparingsförslag 1-15 

Bilaga 1. Beräkning av kostnader minskad Öppenvård 

Bilaga 2-7, 9. Riskbedömning av arbetsmiljön vid verksamhetsförändring 

Bilaga 8. Risker och konsekvenser för den enskilde vid indragning av 

insatsen Matdistribution 

PRO synpunkter på besparingsförslag 29 september 2019 

Kommunala pensionärsrådet synpunkter på besparingsförslag 28 september 

2019 

Sammanträdesprotokoll Kommunala handikapprådet 26 september 2019 

Sammanträdesprotokoll extra samverkan Stöd och service 26 september 

2019  

Sammanträdesprotokoll § 11 MBL 23 september 2019 

Sammanträdesprotokoll extra samverkan Särskilt boende 23 september 2019 

Sammanträdesprotokoll extra samverkan Individ och familjeomsorgen 20 

september 2019 

Socialnämndens arbetsutskott 13 september 2019 
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Sn § 122 (forts)  Dnr 2019-000098  

 

Förslag som läggs på mötet  

Besparingsförslag IFO – Avveckla den del av Öppna enheten som går 

att köpa som extern tjänst/Minska antalet medarbetare på Öppna 

enheten 

Marie Svensson, V, föreslår i ändringsförslag att Öppna enheten ska utöka 

sitt arbete för att Socialnämnden ska få minskade placeringskostnader för till 

exempel familjehem, HVB-hem, LVU, LVM och placeringar samt utreda 

om det är möjligt att slå ihop chefskapet inom Öppna enheten med andra 

chefer inom IFO. 

Gunnel Persson, S, Socialdemokraterna föreslår bordläggning av 

grundförslagen.  

Andreas Karlsson, C, föreslår i tilläggsförslag att Öppna enheten ska 

minskas med tre tjänster.  

Besparingsförslag Bistånd/Hälsa och sjukvård – minska bemanningen 

och avsluta påbörjat arbete med rehabiliterande arbetssätt  

Marie Svensson, V, yrkar avslag till grundförslaget. Socialdemokraterna 

bifaller avslaget.  

Marie Svensson, V, yrkar i tilläggsförslag att arbetet med rehabiliterade 

arbetssätt ska fortsätta som tidigare. Socialdemokraterna yrkar bifall till 

tilläggsförslaget. 

Lena Andersson, C, yrkar bifall till grundförslaget.  

Besparingsförslag Bistånd/Hälsa och sjukvård – ta bort insatsen 

anhörigbidrag 

Marie Svensson, V, yrkar bifall till grundförslaget. Socialdemokraterna yrkar 

bifall till grundförslaget.  

Besparingsförslag Särskilt boende – omvandla ytterligare fyra 

lägenheter på Solbacka servicehus till trygghetslägenheter  

Marie Svensson, V, föreslår i ändringsyrkande att flytta fram detta beslut 

tills det finns en säker plan för nästa Särskilda boende. 

Marie Svensson, V föreslår i tilläggsyrkande att socialchefen ska få i 

uppdrag att undersöka möjligheten att omvandla delar av Barkarby till 

trygghetsboende. Socialdemokraterna yrkar bifall till förslaget. 

Lena Andersson, C, föreslår bifall till grundförslaget.  
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Särskilt boende – Nedläggning av den biståndsbedömda 

dagverksamheten Polstjärnan på Blomstergården 

Rasmus Ericsson, KD, yrkar avslag till grundförslaget. 

Marie Svensson, V, yrkar avslag till grundförslaget. 

Marie Svensson, V, föreslår i tilläggsförslag att verksamheten Polstjärnan 

ska marknadsföras så att fler får veta att verksamheten finns och kan ansöka 

om insatsen. Socialdemokraterna yrkar bifall till tilläggsförslaget. 

Särskilt boende – Minska/halvera öppettidera på den biståndsbedömda 

dagverksamheten Polstjärnan på Blomstergården 

Lena Andersson, C, föreslår bordläggning av grundförslaget. 

Hemtjänst – Lyfta ut utförandet av insatsen städ från Hemtjänsten till 

annan utförare  

Marie Svensson, V, yrkar avslag till grundförslaget. 

Lena Andersson, C, föreslår bordläggning av grundförslaget.  

Hemtjänst – Bryta ut matdistributionen från Hemtjänstens organisation 

Marie Svensson, V, yrkar avslag till grundförslaget. 

Lena Andersson, C, föreslår bordläggning av grundförslaget.  

Hemtjänst – Avsluta insatsen matdistributon i Krokoms kommun 

Lena Andersson, C, yrkar avslag till grundförslaget. Vänsterpartiet bifaller 

avslaget.  

Stöd och Service – Nedläggning av Boendestöd 

Marie Svensson, V, föreslår i tilläggsförslag att Boendestödets verksamhet 

ska utökas då det kommer att resultera i besparingar över tid.  

Andreas Karlsson, C, yrkar avslag till tilläggsförslagsförslaget. 

Lena Andersson, C, föreslår i ändringsyrkande att bemanningen på 

Boendestöd ska minskas med en tjänst.  

Marie Svensson, V, yrkar avslag till ändringsyrkandet.  

Pia Hernerud, S, föreslår i tilläggsförslag att verksamheten Boendestöd ska 

fortsätta i oförändrad form.  

Rasmus Ericsson, KD, yrkar avslag till grundförslaget.  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(34) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

 

Sn § 122 (forts)  Dnr 2019-000098  

 

Stöd och Service – Nedläggning av Smedjebo 

Marie Svensson, V, yrkar avslag till grundförslaget. 

Bemanningspoolen – Förändringar/effektiviseringar inom 

Bemanningspoolen 

Lena Andersson, C, yrkar bifall till grundförslaget. 

Karin Wallén, C, yrkar bifall till grundförslaget. 

Marie Svensson, V, yrkar bifall till grundförslaget och föreslår i 

tilläggsförslag att Bemanningspoolen ska utvärderas om ett år.  

Bemanningspoolen – Nedläggning av Bemanningspoolen 

Marie Svensson, V, yrkar avslag till grundförslaget. 

Arbete och Integration – Nedläggning av all kommunal feriepraktik 

Marie Svensson, V, yrkar avslag till grundförslaget. 

Beslutsgång 

Det finns 15 grundförslag till besparingar och åtgärder. Till dessa 

grundförslag har tillkommit sex tilläggsförslag tre och ändringsförslag samt 

tre förslag om bordläggning. Ordförande kommer att fråga på varje 

grundförslag med tillhörande tilläggs- och ändringsförslag var för sig. 

Beslutsgången godkänns.  

Besparingsförslag IFO – Avveckla den del av Öppna enheten som går 

att köpa som extern tjänst/Minska antalet medarbetare på Öppna 

enheten 

Efter fråga på om ärendet ska bordläggas finner ordförande att ärendet ska 

avgöras under mötet.  

Efter fråga på bifall mot avslag till ändringsförslaget finner ordförande att 

socialnämnden avslår det. Votering begärd. Ordförande frågar på avslag till 

ändringsförslaget.  
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  JA  NEJ 

Andreas Karlsson X 

Frida Skoog 

Lena Andersson X 

Rasmus Ericsson X 

Clas Sundberg X 

Marie Svensson   X 

Karin Wallén  X 

_____________________________________________________________ 

Med 5 ja och 1 nej finner ordförande avslag till ändringsförslaget. 

Efter fråga avslag mot bifall till tilläggförslaget finner ordförande bifall till 

tilläggsförslaget. Votering begärs. Ordförande frågar på avslag till 

tilläggsförslaget. 

  JA  NEJ 

Andreas Karlsson   X 

Frida Skoog    X  

Lena Andersson       X 

Rasmus Ericsson   X 

Clas Sundberg X 

Marie Svensson X 

Karin Wallén    X 

_____________________________________________________________ 

 

Med 2 ja och 5 nej finner ordförande bifall till tilläggsförslaget.   

Deltar inte i beslutet 

Pia Hernerud, S, Gunnel Persson, S, Ulla Jönsson, S, och Yvonne Rosvall, S, 

avstår från att delta i beslutet. 

_____ 
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Besparingsförslag Bistånd/Hälsa och sjukvård – minska bemanningen 

och avsluta påbörjat arbete med rehabiliterande arbetssätt  

Ordförande frågar först på avslag mot bifall till grundförslaget. Ordförande 

finner bifall till grundförslaget. Votering begärd. Ordförande frågar på bifall 

till grundförslaget. 

  JA  NEJ 

Andreas Karlsson X 

Frida Skoog  X 

Pia Hernerud    X 

Lena Andersson X 

Rasmus Ericsson X  

Gunnel Persson   X 

Ulla Jönsson    X 

Yvonne Rosvall   X 

Clas Sundberg X 

Marie Svensson   X 

Karin Wallén  X 

_____________________________________________________________ 

Med 6 ja och 5 nej finner ordförande bifall till grundförslaget. 

_____ 

Besparingsförslag Bistånd/Hälsa och sjukvård – Ta bort insatsen 

anhörigbidrag 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det.  

_____ 

Särskilt boende – Omvandla ytterligare fyra lägenheter på Solbacka 

servicehus till trygghetslägenheter 

Efter fråga på bifall mot avslag till grundförslaget finner ordförande bifall till 

grundförslaget.  
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Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att socialnämnden avslår 

det. 

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Särskilt boende - Nedläggning av den biståndsbedömda 

dagverksamheten Polstjärnan på Blomstergården  

Efter fråga på bifall mot avslag till grundförslaget finner ordförande att 

socialnämnden avslår grundförslaget.   

Efter fråga om bifall mot avslag på tilläggsförslaget finner ordförande att 

socialnämnden godkänner tilläggsförslaget.    

_____ 

Särskilt boende - Minska/halvera öppettidera på den biståndsbedömda 

dagverksamheten Polstjärnan på Blomstergården 

Efter fråga på om grundförslaget ska bordläggas finner ordförande att 

socialnämnden godkänner det.  

_____  

Ajournering  

Mötet ajourneras klockan 17.25–17.35 

____ 

Hemtjänst – Lyfta ut utförandet av insatsen städ från Hemtjänsten till 

annan utförare  

Efter fråga på om grundförslaget ska bordläggas finner ordförande att 

nämnden godkänner det.  

_____ 

Hemtjänst - Bryta ut matdistributionen från Hemtjänstens organisation 

Efter fråga på om grundförslaget ska bordläggas finner ordförande att 

socialnämnden godkänner det.  

_____ 
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Hemtjänst – Avsluta insatsen matdistributon i Krokoms kommun 

Efter fråga på bifall mot avslag till grundförslaget finner ordförand att 

socialnämnden avslår det.  

____ 

Stöd och service – Nedläggning av Boendestöd 

Efter fråga på bifall mot avslag till grundförslaget finner ordförande att 

nämnden avslår det.  

Efter fråga på tilläggsförslaget, utökning av verksamheten, mot 

ändringsförslaget, minskad bemanning, finner ordförande bifall till 

ändringsförslaget.  

Efter fråga på tilläggsförslaget att verksamheten ska fortsätta i oförändrad 

form mot ändringsförslaget minskad bemanning finner ordförande bifall till 

ändringsförslaget. Votering begärs. Ordförande frågar på avslag till 

tilläggsförslaget. 

  JA  NEJ 

Andreas Karlsson X 

Frida Skoog  X 

Pia Hernerud    X 

Lena Andersson X 

Rasmus Ericsson X  

Gunnel Persson   X 

Ulla Jönsson    X 

Yvonne Rosvall   X 

Clas Sundberg X 

Marie Svensson   X 

Karin Wallén  X 

_____________________________________________________________ 

Med 6 ja och 5 nej finner ordförande att nämnden avslår tilläggsförslaget och 

bifaller ändringsförslaget. 

_____ 
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Stöd och service - Nedläggning Smedjebo 

Efter fråga på bifall mot avslag till grundförlaget finner ordförande att 

nämnden avslår det.  

_____ 

Ajournering 

Mötet ajourneras klockan 17.58–18.00 

_____ 

Bemanningspoolen – Förändring/effektiviseringar inom 

Bemanningspoolen 

Efter fråga på avslag mot bifall för grundförslaget finner ordförande bifall 

till grundförslaget. 

Efter fråga på bifall mot avslag för tilläggsförslaget finner ordförande att 

nämnden bifaller det.  

_____  

Bemanningspoolen – Nedläggning av Bemanningspoolen 

Efter fråga på avslag mot bifall till grundförslaget finner ordförande att 

nämnden avslår det. 

_____ 

Arbete och Integration – Nedläggning av all kommunal feriepraktiken 

Efter fråga på bifall mot avslag till grundförslaget finner ordförande att 

nämnden avslår det. 

______ 

Kopia till 

Socialchef 
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Detaljbudget 2020 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden ska besluta om detaljbudget för 2020. 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen finansierar boendeutredaren på Socialförvaltningens 

Stab genom investeringsmedel som avsatts för att bygga nya fastigheter 

för socialnämndens verksamheter. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar detaljbudget för Ensamkommande och Integration 

enligt förslag. 

2. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag 

med 9,2 miljoner kronor för år 2020 för de medel Krokoms kommun får i 

LSS-utjämning. Med hänsyn till att LSS-utjämningen ska kompensera för 

kostnader kopplade till LSS bör nu medeln fullt ut läggas till den 

verksamhet där kostnaderna uppstår.   

3. Socialnämnden antar detaljbudget 2020 för den egna verksamheten med 

nedanstående åtgärder och besparingar: 

- IFO – Minskning med tre tjänster inom Öppna enheten 

- Bistånd/Hälsa och sjukvård - Minska bemanningen och avsluta 

påbörjat arbete med rehabiliterande arbetssätt 

- Bistånd/Hälsa och sjukvård - Ta bort insatsen anhörigbidrag 

- Särskilt boende - Omvandla ytterligare fyra lägenheter på 

Solbacka servicehus till Trygghetslägenheter 

- Stöd och service – Minskning med en heltidstjänst inom 

Boendestöd 

- Bemanningspoolen – Större förändringar/effektiviseringar inom 

Bemanningspoolen 

Om kommunfullmäktige beviljar en ramutökning  för socialnämnden för 

år 2020 kommer  beskrivna konsekvenser av ovanstående åtgärder att 

mildras. 

4. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att arbeta för genomförandet 

av ytterligare besparingar på motsvarande 405 000 kronor.   
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5. Socialnämnden minskar anslaget till Bistånd/Hälsa och sjukvård med 

522 000 kronor vilket mostvarar ungefär 0,85 sjukskötersketjänst.  

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Deltar inte i beslut 

Pia Hernerud, S, Gunnel Persson, S, Ulla Jönsson, S och Yvonne Rosvall, S 

deltar inte i ändring av grundförslaget del fyra och fem. 

Reservation 

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

äskningar enligt bilaga 2, 6 och 9 ska inkluderas i socialnämndens 

detaljbudget för 2020 med hänvisning till att det i Vänsterpartiets förslag till 

rambudget 2020 finns mer pengar fördelade till socialnämnden. Dessa tre 

satsningar hade rymts inom Vänsterpartiets ram och leder dessutom till 

besparingar över tid. Vi har inte råd att vänta med dessa satsningar! 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till detaljbudget 2020 enligt bilaga.  

Ny budgetram antogs av kommunfullmäktige i juni 2019. Nämnderna ska 

besluta om sin detaljbudget för 2020 senast vid utgången av september 

månad. 

LSS-utjämningen grundar sig i de biståndsbeslut som kommunen fattat den 1 

oktober varje år och betalas ut två år senare.  

2015 års LSS-beslut ger 17,2 miljoner kronor år 2017. 

2016 års LSS-beslut ger 19,0 miljoner kronor år 2018. 

2017 års LSS-beslut ger 24,7 miljoner kronor år 2019.  

Den kraftiga ökningen beror främst på övervältringsärenden från 

Försäkringskassan.  

Krokom har, liksom många andra svenska kommuner, större utmaningar 

med en kraftig ökning av orosanmälningar vilket leder till en ökning av såväl 

utredningar som placeringar. Utvecklingen av placeringskostnader på IFO: 

År 2016 – 20,8 miljoner kronor 

År 2017- 24,4 miljoner kronor 

År 2018 – 24,2 miljoner kronor 

År 2019 – prognos cirka 30 miljoner kronor 
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Inför år 2020 har socialnämnden ökat budget för placeringar med 3,2 

miljoner kronor vilket ger en total budget för placeringar på 24 miljoner 

kronor.  Om placeringarna inom IFO ligger kvar på samma höga nivå år 

2020 som under 2019 så har socialförvaltningen ett underskott motsvarande 

6 miljoner kronor vid årets början.  

Under våren 2019 har förvaltningschefen fått i uppdrag av socialnämnden att 

redovisa förslag till besparingar och åtgärder i syfte att nå resultat enligt 

tilldelad budgetram 2019-2020. Vid socialnämndens arbetsutskotts 

sammanträde den 13 september redovisade förvaltningschef tillsammans 

med verksamhetschefer förslag till besparingar och åtgärder med tillhörande 

risk- och konsekvensanalyser. Vilka av dessa besparingsåtgärder som ska 

genomföras beslutar socialnämnden om på sammanträdet den 30 september.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 25 september 2019 

Detaljbudget 2020, plan 2021-2022 

Bilaga 1-10, Uteblivna äskningar Socialförvaltningen 

Besparingsförslag 1-4, 7, 11, 13 

Bilaga 3,6,9. Riskbedömning av arbetsmiljön vid verksamhetsförändring 

Bilaga 1. Beräkning av kostnader minskad Öppenvård 

Protokoll § 11 MBL Detaljbudget 2020, plan 2021-2022 

Socialnämndens arbetsutskott 13 september 2019 

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, föreslår i ändringsförslag att grundförslaget del två 

ändras till att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag med 9 000 tkr för 

år 2020 för de medel Krokoms kommun får i LSS-utjämning. Med hänsyn 

till att LSS-utjämningen ska kompensera för kostnader kopplade till LSS bör 

nu medlen fullt ut läggas till den verksamhet där kostnaderna uppstår.   

Andreas Karlsson, C, föreslår ändringsförslag att grundförslaget del tre 

ändras till: att socialnämnden antar detaljbudget 2020 för den egna 

verksamheten med följande åtgärder och besparingar: IFO – Minskning med 

tre tjänster inom Öppna enheten * Bistånd/Hälsa och sjukvård - Minska 

bemanningen och avsluta påbörjat arbete med rehabiliterande arbetssätt * 

Bistånd/Hälsa och sjukvård - Ta bort insatsen anhörigbidrag * Särskilt 

boende - Omvandla ytterligare fyra lägenheter på Solbacka servicehus till 

Trygghetslägenheter * Stöd och service – Minskning med en heltidstjänst 

inom Boendestöd *  
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Bemanningspoolen – Större förändringar/effektiviseringar inom 

Bemanningspoolen. Om kommunfullmäktige beviljar socialnämnden  

ytterligare medel för år 2020 kommer konsekvenserna av 

besparingsåtgärderna att mildras. 

Andreas Karlsson, C, föreslår i ändringsförslag att grundförslaget del fyra 

stryks.  

Andreas Karlsson, C, föreslår i ändringsförslag att grundförslaget del fem 

stryks.  

Andreas Karlsson, C, föreslår i ändringsförslag att grundförslaget del sex 

ändras till: socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen finansierar 

boendeutredaren på Socialförvaltningens Stab med de investeringsmedel 

som avsatts för att bygga nya fastigheter för socialnämndens verksamheter. 

Andreas Karlsson, C, föreslår i tilläggsförslag att ytterligare besparingar på 

405 tkr ska läggas under socialchefens ansvar. 

Andreas Karlsson, C, föreslår i tilläggsförslag att äskade 

sjukskötersketjänster ska minskas till 0.85 tjänst.  

Marie Svensson, V, yrkar avslag tilläggsförslaget om minskning med 

sjukskötersketjänster med hänvisning till eget budgetförslag.  

Marie Svensson, V, föreslår i tilläggsförslag att uteblivna äskningar enligt 

bilaga 2, 6 och 9 ska inkluderas i socialnämndens detaljbudget för 2020 med 

hänvisning till att det i Vänsterpartiets förslag till rambudget 2020 finns mer 

pengar fördelade till socialnämnden.  

Beslutsgång 

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

detaljbudget för Ensamkommande och Integration enligt förslag.* 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag med 

9 000 tkr utifrån övervältringskostnader kopplat till Försäkringskassans 

förändrade bedömning av grundläggande behov inom personlig assistans, 

vilka beslutades under 2016 och 2017 och som kommunerna får tillbaka 

genom LSS-utjämning under 2018-2020, samt utifrån ökade kostnader för 

placeringar inom IFO * Socialnämnden antar detaljbudget 2020 för den egna 

verksamheten med följande åtgärder och besparingar: * IFO – Avveckla den 

del av Öppna enheten som går att köpa som extern tjänst* IFO - Minska 

antalet medarbetare på Öppna enheten* Bistånd/Hälsa och sjukvård - Minska 

bemanningen och avsluta påbörjat arbete med rehabiliterande arbetssätt* 

Bistånd/Hälsa och sjukvård - Ta bort insatsen anhörigbidrag* Särskilt  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(34) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Sn § 123 (forts)   Dnr 2019-000112 

boende - Omvandla ytterligare fyra lägenheter på Solbacka servicehus till 

Trygghetslägenheter * Stöd och service – Minskning med en tjänst på 

Boendestöd* Bemanningspoolen - Förändringar/effektiviseringar inom 

Bemanningspoolen* Socialnämnden antar detaljbudget 2020 för den egna 

verksamheten med följande uteblivna äskningar: Utökning av två tjänster på 

IFO för att hantera den ökade volymen och inströmningen av anmälningar 

och ärenden till verksamheten * Arbete och Integration - Psykisk Ohälsa – 

Arbetslivsinriktad rehabilitering medfinansiering till projekt STA; 

Samverkan Till Arbete * Arbete och Integration - Verksamhetsledare 

Återbruket * Arbete och Integration - Pott för anställningsstöd * Arbete och 

Integration - Pott för Innovation för personalförsörjning * Särskilt boende - 

Undersköterskeutbildning för tillsvidareanställda vårdbiträden * Särskilt 

boende - Utbildningsanställningar för vikarierande vårdbiträden, motsvarar 

tre årstjänster för 12 elever * Stab - Äldrepedagoger 2,0 tjänster för att starta 

igång och driva öppna mötesplatser * Stab - Processledare IBIC, Utbildare 

IBIC – halvtid, Utbildning inom IBIC av all 24/7 personal samt 

implementering nytt arbetssätt * Stab - IT-tekniker, 1,0 tjänst 

(trygghetsteknikstekniker). * Socialnämnden föreslår att 

kommunfullmäktigge beviljar tilläggsanslag med 9000 tkr utifrån att 

genomförandet av ovan listade åtgärder och besparingar får konsekvenser för 

socialförvaltningens verksamheter enligt bilaga 1-10 * Socialnämnden 

föreslår att kommunstyrelsen finansierar boendeutredaren på 

Socialförvaltningens Stab med de medel som avsatts för att bygga ett nytt 

särskilt boende. 

Till detta har kommit fem ändringsförslag och tre tilläggsförslag.  

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget mot ändringsförslagen 

var för sig. Ordförande kommer därefter att fråga på de tre tilläggsförslagen. 

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på avslag mot bifall i grundförslaget del 1 till 6 finner ordförande 

bifall till ändringsförslagen.  

Efter fråga på bifall mot avslag till tilläggsförslaget att ytterligare 

besparingar på 405 tkr ska läggas under socialchefens ansvar finner 

ordförande att socialnämnden bifaller det. 

Efter fråga på bifall mot avslag till tilläggsförslaget att äskade 

sjukskötersketjänster ska minskas till 0,85 tjänst finner ordförande att 

socialnämnden bifaller det.  

Efter fråga på tilläggsförslaget att uteblivna äskningar enligt bilaga 2, 6 och 

9 ska inkluderas i socialnämndens detaljbudget för 2020 finner ordförande 

att socialnämnden avslår det. 
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______ 

 

Kopia till 

Socialchef 

Kommunstyrelsen 

Ekonom 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(34) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Sn § 124 Dnr 2019-000009  

Ekonomisk uppföljning 2019 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen efter åtta 

månader 2019 och lämnar medskicket att socialnämnden är bekymrad 

över att ingen förbättring sker i förvaltningens ekonomi. Socialnämnden 

har påtalat detta vid nämndsammanträdena den 23 april, 21 maj, 10 juni 

och 1 juli. Socialnämnden har inte fått någon redovisning över vilka 

besparingsåtgärder som Socialförvaltningen genomfört under året.     

2. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att omgående verkställa de 

besparingar som socialnämnden har beslutat om.  

3. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att vid nästkommande möte 

med socialnämnden avrapportera vilka åtgärder som är genomförda samt 

ekonomisk effekt av detta. 

_____________________________________________________________ 

Protokollsanteckning 

Marie Svensson, V: Socialchefen redan har fått uppdraget att ta fram 

kostnadsbesparande åtgärder och en långsiktig plan för detta i dokumentet 

”Uppföljning – Socialförvaltningen - Verksamhetsutveckling och 

kostnadseffektivitet”.   

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningens ekonom redovisar den ekonomiska uppföljningen efter åtta 

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

25 171 tkr inklusive Integration och Ensamkommande.  

Stab   - 616 tkr 

Individ- och familjeomsorgen - 10 522 tkr 

Stöd och service  - 9 453 tkr 

Särskilt boende  - 4 803 tkr 

Hemtjänst   + 5 714 tkr 

Hälsa och sjukvård  - 3 289 tkr 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(34) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Sn § 124 (forts) Dnr 2019-000009  

 

Bemanningspoolen  - 1 422 tkr 

Bistånd   - 115 tkr 

Ensamkommande  + 612 tkr 

Integration   + 256 tkr        

Underlag för beslut 

Ekonomisk uppföljning efter åtta månader 2019.    

Förslag som läggs på mötet  

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

uppföljningen efter fem månader 2019 och lämnar medskicket att 

socialnämnden är bekymrad över att ingen förbättring sker i förvaltningens 

ekonomi. Socialnämnden har påtalat detta vid nämndsammanträdena den 23 

april, 21 maj, 10 juni och 1 juli. Socialnämnden har inte fått någon 

redovisning över vad och vilka besparingsåtgärder som Socialförvaltningen 

genomfört under året.  

Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden ger socialchefen i uppdrag 

att omgående verkställa de besparingar som socialnämnden har beslutat om 

och att socialchefen ska få i uppdrag att vid nästkommande möte med 

socialnämnden avrapportera vilka åtgärder som är genomförda samt 

ekonomisk effekt av detta. 

Beslutsgång 

Det finns två förslag som föreslår att föreslår att socialnämnden tar del av 

den ekonomiska uppföljningen efter fem månader 2019 och lämnar 

medskicket att socialnämnden är bekymrad över att ingen förbättring sker i 

förvaltningens ekonomi. Socialnämnden har påtalat detta vid 

nämndsammanträdena den 23 april, 21 maj, 10 juni och 1 juli. 

Socialnämnden har inte fått någon redovisning över vad och vilka 

besparingsåtgärder som Socialförvaltningen genomfört under året, och 

vidare att socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att omgående verkställa 

de besparingar som socialnämnden har beslutat om och att socialchefen ska 

få i uppdrag att vid nästkommande möte med socialnämnden avrapportera 

vilka åtgärder som är genomförda samt ekonomisk effekt av detta. 

Efter fråga på förslagen finner ordförande att socialnämnden godkänner det. 

_____ 
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Kopia till 

Socialchef 
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Beslutsattestanter och ersättare 2019 

Kort sammanfattning 

Attestlistan är i behov av revidering och socialnämnden föreslås godkänna 

uppdaterad attestlista.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner förslag till beslutsattestanter och ersättare 

enligt bilaga. 

2. Attestlistan gäller från och med 1 oktober 2019.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden ska varje år godkänna förslag till beslutsattestanter och 

ersättare för sina verksamheter. 

Attestlistan är i behov av revidering och socialnämnden föreslås godkänna 

uppdaterad lista.  

Föreslagen ändring markeras i färg i listan daterad 2019-02-22.    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 11 september 2019 

Attestlista socialförvaltning daterad 2019-10-01 

Nuvarande attestlista 2019-02-22 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner beslutsattestanter och ersättare enligt bilaga. Attestlistan gäller 

från och med 1 oktober 2019. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Beslutsattestanter och ersättare 

Ekonom 
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Sn § 126 Dnr 2019-000114  

Återkallelse av stadigvarande serveringstillstånd för 
Ewas pensionat AB 

Kort sammanfattning 

Återkallelse av stadigvarande serveringstillstånd för Ewas pensionat AB, 

Bakvattnet. Tillståndet avser servering av starköl, vin och spritdrycker till 

allmänheten vid Ewas pensionat AB, Bakvattnet, med restaurangnummer 

23093010. Enligt Alkohollagen 9 kap 18 § punkt 1 om återkallelse av 

serveringstillstånd då tillståndet inte längre nyttjas.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden återkallar stadigvarade serveringstillstånd för Anders 

Hansson, organisationsnummer 556693-9384, då tillståndshavaren har 

meddelat att verksamheten är avslutad.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Tillståndshavare Anders Hansson har meddelat via e-post 2019-07-04 att det 

fanns planer på att avyttra verksamheten på Ewas pensionat AB. 

Telefonkontakt togs den 29 augusti 2019 och då meddelande 

tillståndshavaren att det inte varit någon verksamhet där sedan 1 januari 

2019 och att verksamheten är nedlagd.    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 20 augusti 2019 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

återkallar stadigvarade serveringstillstånd för Anders Hansson, 

organisationsnummer 556693-9384, då tillståndshavaren har meddelat att 

verksamheten är avslutad. Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att 

socialnämnden godkänner det.  

______ 

Kopia till 

Anders Hansson 

Ewas Pensionat AB 
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Sn § 127 Dnr 2019-000036  

Redovisning av delegationsbeslut 2019 

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 

familjeomsogen valts ut för att redovisas.      

Underlag för beslut 

Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 augusti 2019 

Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och 

Integration, 1-31 augusti 2019 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

 



 

Socialnämnden 
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Sida 
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Sn § 128 Dnr 2019-000003  

Socialnämndens uppdragslista 2019 

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 tillkommer: 

 Uppdatera och revidera dokumentet Uppföljning – Socialförvaltning - 

Verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet. Redovisas oktober 2019  

Underlag för beslut 

Socialnämndens uppdragslista 2019-09-03 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(34) 
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Sn § 129 Dnr 2019-000051  

Barnkonventionen 2019 

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en kortlek kopplat till 

barnkonventionen med diskussionsfrågar till varje artikel och socialnämnden 

lyfter en artikel med tillhörande diskussionsfrågor vid varje sammanträde.  

Vid dagens sammanträde tar socialnämnden del av barnkonventionen artikel 

3 med diskussionsfrågor.  

Artikel 3 

Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör 

barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller 

lagstiftande organ.  

Diskussionsfrågor 

- Hur kommer vi fram till vad som är barnets bästa? 

- Hur diskuterar vi barnets bästa vid ekonomiska prioriteringar? 

- Hur bestäms vilka kompenserande åtgärder vi beslutar om i de fall barnets 

bästa inte kan komma i främsta rummet? 

_____ 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(34) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-30 
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Sn § 130 Dnr 2019-000004  

Delegationsbeslut 2019 

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 delegationsförteckning. Besluten ska 

redovisas till socialnämnden. 

Socialnämnden delges följande delegationsbeslut:      

 Sekretessärenden  

1. Delegationsrapport Bistånd, 1-31 augusti 2019 

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

augusti 2019 

_____ 
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Sn § 131 Dnr 2019-000005  

Meddelanden 2019 

Socialnämnden tar del av följande meddelande: 

1. Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2019-08-20 

2. Kommunstyrelsen den 28 augusti 2019, § 136 – Uppföljning av 

revisionsrapporter inkomna första halvåret 2018 

Sekretess 

1. Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2019-08-20  

2. Meddelande till socialnämnden – Uppsägning av bostadshyresgäst på 

grund av försummad hyresbetalning 

3. IVO, Inspektionen för vård och omsorg - Tillsyn av rättssäkerhet vid 

handläggning av ett enskilt barnärende vid socialnämnden i Krokoms 

kommun dnr 8.5-1593/2019-9 

4. IVO, Inspektionen för vård och omsorg – Uppföljning av redovisade 

åtgärder samt resultat av dessa åtgärder utifrån tidigare lex Sarah 

utredning med dnr 18043/2018 som gällde enskilds insatser i bostad med 

särskild service. Dnr 8.5-12203/2019-4 

______ 

 


