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Sn § 15 Dnr 2021-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2021 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande tillägg: 

• Hur ska man arbeta med LOK-stödet? 
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Sn § 16 Dnr 2021-000002  

Informationer 2021 
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

• Informerar om läget avseende Covid-19 och vaccinationer 

• Informerar om äldres hälsa – friskare äldre befolkning i Krokoms 
kommun 

• Informerar om läget avseende platser på kommunens särskilda 
boenden: 

Totalt antal beslutade/budgeterade platser på särskilt boende 
Boende Antal 

säboplatser 
Antal 

kortidsplatser 
Antal 

trygghetsplatser 

Hällebo 45 0 0 
Solbacka 33 3 0 
Blomstergården/Orion 71 7 (10) 2 
Summa 149 10 2 
Överbeläggningar/ 
förändringar 

Antal 
säboplatser 

Antal 
korttidsplatser 

Antal 
trygghetsplatser 

Hällebo ”Gula längan” 1 
 

 
Solbacka 

 
  

Blomstergården/Orion 70  1 
Totalsumma  149 10 1 

 

Nuläge behov särskilt boende och korttids  

Särskilt boende Antal 

Totalt antal personer i kö med beviljad säboplats 0 

Antal Personer med beviljad säboplats liggande på korttids 0 

Antal personer med beviljad säboplats i ordinärt boende 2 

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 

Personer i kö till växelvård 0 

Personer i byteskö 7 

Det finns fyra tillgängliga säboplatser och åtta tillgängliga korttidsplatser. 
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____ 
Jonas Törngren och Nils-Erik Werner 

• Informerar om Agenda 2030 
____ 
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Sn § 17 Dnr 2021-000030  

Uppföljning av placeringskostnader 2021 

Kort sammanfattning 
Alla placeringskostnader inom Individ- och familjeomsorgen och 
Ensamkommande för januari månad redovisas vid sammanträdet.      

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden tar del av placeringskostnader 2021.     

 

Beskrivning av ärendet 
Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom socialnämndens 
verksamheter. 
I enlighet med socialnämndens rutin för uppföljning av placeringskostnader 
ska alla placeringar inom Individ- och familjeomsorgen och 
Ensamkommande redovisas för socialnämnden varje månad.        

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden tar del 
av placeringskostnader 2021.  
Efter fråga på förslaget så finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det. 
____ 
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Sn § 18 Dnr 2021-000006  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

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.     

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden 
godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
Efter fråga på förslaget så finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det. 

Underlag för beslut 
Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 januari 2021. 
Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och 
Integration, 1-31 januari 2021. 
____ 
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Sn § 19 Dnr 2021-000024  

Årsredovisning 2020 

Kort sammanfattning 
Socialnämndens verksamheter presenteras i bifogad årsredovisning med 
måluppfyllelse och verksamhetsberättelse för 2020.              

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner årsredovisning för socialnämndens 

verksamheter 2020.     

 

Beskrivning av ärendet 
Årsredovisningen innehåller en kvalitets- och ekonomisk uppföljning samt 
en verksamhetsberättelse där viktiga händelser under året och kort om 
framtiden redovisas.        

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 11 februari 2021 
Årsredovisning 2020 – Socialnämnden 
Socialnämndens arbetsutskott den 9 februari 2021, § 4 

Förslag som läggs på mötet  
Yvonne Rosvall, S, yrkar på återremittering av ärendet. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden 
godkänner årsredovisning för socialnämndens verksamheter 2020. Till det 
har kommit förslag om att återremittera ärendet.     
Ordförande kommer först att fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller 
återremitteras. Beslutsgången godkänns. 
Efter fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras finner 
ordförande att ärendet ska avgöras idag. 
Omröstning begärs. 
Omröstning begärd. Ja för återremittering, Nej för att ärendet ska avgöras 
idag. 

JA  NEJ 
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Andreas Karlsson X 
Frida Skoog  X 
Pia Hernerud    X 
Harot Basil  X   
Rasmus Ericsson X    
Gunnel Persson Westin   X 
Karin Wallén  X 
Ulla Jönsson    X 
Ronny Karlsson X 
Marie Svensson   X 
Yvonne Rosvall   X 

 

Med sex Ja och fem Nej finner ordförande att Socialnämnden avgör ärendet 
idag. 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet med hänvisning 
till att då handlingarna kompletteras sent så avstår Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet att delta i beslutet. 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att godkänner 
årsredovisning för socialnämndens verksamheter 2020. Efter fråga på 
grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  
____ 

Kopia till 
Socialchef 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(30) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 20 Dnr 2019-000136  

Internkontrollplan 2020 

Kort sammanfattning 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, enligt 
socialnämndens rutin följas upp i samband med årsbokslutet.  

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan helår 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 samt till kommunstyrelsen en gång per år i samband med 
årsbokslutet. Socialnämndens internkontrollplan 2020 består av 9 stycken 
kontrollmoment. Tre av de nio kontrollmomenten bedöms som ”ingen 
avvikelse”, fem bedöms som ”mindre avvikelse” och ett av 
kontrollmomenten bedöms som ”större avvikelse”.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 11 februari 2021 
Uppföljning av internkontrollplan – Socialnämnden helår 2020 
Socialnämndens arbetsutskott den 9 februari 2021, § 3 

Förslag som läggs på mötet  
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna lämnar följande 
protokollsanteckning: Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är bekymrad 
över den situation som chefer ger uttryck för att de inte har tillräckligt 
resurser för att bedriva sina verksamheter. Detta är något som nämnden bär 
ett stort ansvar i. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 
godkänner uppföljning av internkontrollplan helår 2020 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det.  
____ 
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Kopia till 
Socialchef  
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Sn § 21 Dnr 2021-000034  

Anmälan avvikelser SoL och LSS 2021/2022 

Socialnämndens beslut 
1.  Socialnämnden lägger anmälan till handlingarna.      

 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av avvikelser socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd och 
Service till vissa funktionshindrade (LSS), helår 2020.  
Avvikelserna kan handla om utförande av insats, bemötande, 
informationsöverföring, bristande dokumentation, hot och våld mellan 
personer med insatser, förkomna medel, ägodelar, samverkan mellan olika 
vårdenheter och omvårdnad.  
En sammanställning av avvikelserna redovisas till socialnämnden.     

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 11 februari 2021 
Avvikelser SoL och LSS helår 2020 - Muntlig redovisning av 
kvalitetscontroller.  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden lägger 
anmälan till handlingarna.      
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det.  
____ 
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Sn § 22 Dnr 2021-000029  

Dataskyddsombud 

Kort sammanfattning 
Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen att gälla. Den 
innebär bland annat att varje kommun ska utse ett dataskyddsombud.                

Socialnämndens beslut 
1.  Socialnämnden utser Mikael Andersson, dataskyddsombud, till 

dataskyddsombud för Socialnämnden tills vidare.    

 

Beskrivning av ärendet 
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft och det 
innebär bland annat att kommunen måste utse ett dataskyddsombud. 
Ombudets uppgift är att ge råd och stöd till organisationen kring vilka 
skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet 
ska också bevaka att reglerna följs och vara en kontaktperson till 
Datainspektionen.   

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2 februari 2021 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden utser 
Mikael Andersson, dataskyddsombud, till dataskyddsombud för 
Socialnämnden tills vidare 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det.  
____ 

Kopia till 
Mikael Andersson 
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Sn § 23 Dnr 2020-000085  

Framtida uppsägning av hyresavtal för fastigheten 
Orion 

Kort sammanfattning 
Fastigheten Orion i centrala Krokom ägs av KrokomsBostäder AB och hyrs 
idag av Krokoms kommun och används sedan lång tid tillbaka som särskilt 
boende.  
Socialnämdens planering för boende för äldre i kommunen innefattar ett nytt 
särskilt boende med minst 60 lägenheter. Det nya upphandlade boendet i 
Krokoms tätort ska stå färdigt för inflyttning senast 1 april 2023. 
Det är angeläget att Samhällsbyggnadsförvaltningen bevakar detta för att i 
rätt ordning och i rätt tid avsluta sitt hyresförhållande med Krokomsbostäder 
AB avseende särskilt boende på Orion och att Kommunstyrelsen via 
ägarsamråd framför Socialnämndens önskemål om att fastigheten Orion 
omvandlas till ett trygghetsboende.     

Socialnämndens beslut 
1. Att underrätta Kommunstyrelsen samt Samhällsbyggnadsnämnden och 

dess förvaltning om Socialnämndens planer och önskemål.    

 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten Orion i centrala Krokom ägs av Krokomsbostäder AB och hyrs 
idag av Krokoms kommun och används sedan lång tid tillbaka som särskilt 
boende. Fastigheten byggdes under 1980-talet som ett servicehus men har 
över tid omvandlats till ett särskilt boende. Fastigheten uppfyller inte 
socialstyrelsens krav på särskilt boende med avseende på till exempel tillsyn 
och uppsikt. Det faktum att fastigheten inte är lokalmässigt anpassad för den 
verksamhet som nu bedrivs där betyder också att arbetsmiljön för vår 
personal inte är tillräckligt god. 
Socialnämdens planering för boende för äldre i kommunen innefattar ett nytt 
särskilt boende med minst 60 lägenheter. Det nya upphandlade boendet i 
Krokoms tätort ska stå färdigt för inflyttning senast 1 april 2023. 

I Kommunfullmäktiges beslut om “Strategi för äldres hälsa 2019-2030”, 
målområde “Boende och social aktivitet”, ska kommunen arbeta mot att det 
på ordinarie bostadsmarknad erbjuds särskilt anpassade bostäder för äldre. 
Som ett led i det arbetet önskar Socialnämnden att Orion ställs om till ett 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(30) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

trygghetsboende. När ett nytt särskilt boende står klart och boende från 
Orion och Blomstergården har flyttat in så kommer all nuvarande 
verksamhet i fastigheten att upphöra. Inflyttning i det nya särskilda boendet 
beräknas vara klar senast 1 maj 2023. 

Det är angeläget att Samhällsbyggnadsförvaltningen bevakar detta för att i 
rätt ordning och i rätt tid avsluta sitt hyresförhållande med Krokomsbostäder 
AB avseende särskilt boende på Orion och via ägarsamråd framföra 
socialnämndens önskemål om att fastigheten Orion omvandlas till ett 
trygghetsboende.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterad 13 januari 2021 
Strategi för äldres hälsa 2019-2030 
Blomstergårdens omvandling 2023-2025 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 
underrättar Kommunstyrelsen samt Samhällsbyggnadsnämnden och dess 
förvaltning om Socialnämndens planer och önskemål.    
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det.  
____ 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Krokomsbostäder AB 
Jonas Törngren, kommundirektör 
Björn Torbjörnsson, ekonomichef 
Tomas Nilsson, fastighetschef 
 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(30) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 24 Dnr 2021-000031  

Ombyggnation gamla Blomstergården 

Kort sammanfattning 
Fastigheten Gamla Blomstergården i centrala Krokom ägs av 
Krokomsbostäder AB och hyrs idag av Krokoms kommun och används 
sedan lång tid tillbaka som särskilt boende.  
Socialnämdens planering för boende för äldre i kommunen innefattar ett nytt 
särskilt boende med minst 60 lägenheter. Det nya upphandlade boendet i 
Krokoms tätort ska stå färdigt för inflyttning senast 1 april 2023. 
Det är angeläget att Samhällsbyggnadsförvaltningen/Krokomsbostäder AB 
bevakar detta för att i rätt ordning och i rätt tid påbörja projektering samt 
ombyggnation/renovering av Gamla Blomstergården samt övriga delar som 
beskrivs i texten nedan    

Socialnämndens beslut 
1.  Att underrätta Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och dess 

förvaltning nedanstående behov av ombyggnationer på Blomstergården. 
2. Att härmed framföra önskemål till Kommunstyrelsen, 

Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning samt Krokomsbostäder 
AB om att i nära samarbete med Socialförvaltningen och berörd personal 
för såväl nya lägenheter, rehabiliteringsavdelning och dagverksamhet, 
projektera och genomföra nedan beskrivna behov av ombyggnationer.   

 

Beskrivning av ärendet 
Särskilt boende Blomstergården i Krokom har sedan flera år tillbaka fått 
påpekanden från IVO att de gamla avdelningarna inte håller tillräcklig 
boendestandard utifrån dagens krav. Idag saknas tillgång till egen toalett, 
eget badrum, möjlighet att stänga och låsa till sin lägenhet/rum och bostaden 
är inte utrustad med egen köksdel så kallat trinettkök.  
Upphandlingen av ett nytt särskilt boende i Krokom har nyligen genomförts 
vilket påverkar framtiden för Blomstergården och dess ombyggnation. 
Ytterligare ett nytt särskilt boende är inte nödvändig i nuläget men det finns 
ett behov av ett demensboende för personer med svår demens. Den bästa 
lösningen vore att planera för ett sådant boende på Blomstergården. 
Ett demensboende på Blomstergården skulle ha särskild kompetens och vara 
särskilt anpassat för de personer vars demenssjukdom lett till exempelvis 
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aggressivitet, sexuell beteendeproblematik, utåtagerande och/eller stor fysisk 
eller psykisk oro. 
Det ställer krav på förbättringar av nuvarande lokaler och särskilt 
omkringliggande miljö. Till exempel behöver utgången till Sinnenas 
trädgård förbättras samt anpassas och utemiljön behöver omslutas av ett 
staket eller häck. Ökad tillgänglighet till utomhusvistelse och sinnliga 
upplevelser i en miljö som medger större och självständigare rörelsefrihet, är 
viktiga kvalitetsaspekter i demensvård.  
Därtill behöver utrymningsvägarna ses över och anpassas till verksamhetens 
behov. 
I Socialnämndens Program för äldres hälsa, antaget den 20 maj 2020, 
framgår att ett prioriterat mål för perioden 2020-2023 är att ta fram en plan 
för renoveringar och ombyggnationer av befintliga särskilda boenden. Med 
anledning av myndighetspåpekanden så är de gamla avdelningarna på 
Blomstergården av högsta prioritet för ombyggnation. 
Gamla Blomstergården byggdes under 80-talet av landstinget och 
benämndes då sjukhem. Sjukhemmen byggdes för att ersätta de 
långvårdsavdelningar som fanns på Östersunds sjukhus. De byggdes utifrån 
den tidens syn och standard på en vårdavdelning vilket bland annat innebar 
att man inte hade rätt till eget rum med egen toalett. 
Sedan dess har sjukhemmen kommunaliserats och med tiden, utifrån ändrad 
lagstiftning, strukturerats om så att alla boende har eget rum.  
Boenderummen har däremot inte uppgraderats utan de boende får 
fortfarande dela toalett, den egna dörren går inte låsa och det finns inte 
tillgång till eget trinettkök. 
Krokoms kommuns Strategi för äldres hälsa anger som mål för perioden 
2019-2030 att all korttidsvistelse för rehabiliteringsperioder skall samlas till 
en professionell rehabiliteringsavdelning. Strategins mål preciseras i 
nämndens Program för äldres hälsa 2020-2023, som ett prioriterat mål med 
lydelsen ”En rehabiliteringsavdelning för all korttidsvistelse färdigställs på 
Blomstergården under perioden”. Goda förutsättningar för professionell och 
effektiv rehabilitering är en väsentlig del i Strategin för äldres hälsa och en 
del i kommunens arbete för att främja hälsa och förbättra enskildas 
möjligheter till ett mer självständigt liv vilket i sin tur tillför livskvalité för 
den enskilde, sänker behovet av hemtjänst och skjuter upp behov av särskilt 
boende. 
Ovanstående betyder att ombyggnation av Blomstergårdens gamla 
avdelningar både skall tillföra lägenheter med högre boendestandard och att 
delar av dessa gamla avdelningar byggs om till en funktionsduglig korttids- 
och rehabiliteringsavdelning, vilket ställer särskilda krav utifrån 
verksamhetens behov och de kvalitetskrav som föreligger.  
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Den samlade planeringen av ombyggnationen kan utöver detta leda till att 
det behöver tillföras nya utrymmen för sjuksköterskeexpeditioner. 
Fastigheten Orions omställning till trygghetsboende påverkar även 
ombyggnadsbehoven inom Blomstergården. Dagverksamheten Polstjärnan är 
direkt berörd då den för närvarande är lokaliserad på nedre plan i fastigheten 
Orion. Nya lokaler för Polstjärnans verksamhet måste finnas tillgängliga 
senast mars 2023 då Orion töms för omställning till trygghetsboende. 
Lokalerna Karlavagnen och Tellus (inom Blomstergården) kan, med viss 
ombyggnation, svara väl mot både dagverksamhetens specifika behov och 
behovet av en mötesplats. 
När det nya särskilda boendet står klart och boende flyttat in, vilket ska vara 
klart senast vid månadsskiftet april/maj 2023, så kommer de gamla 
avdelningarna på Blomstergården att stå tomma vilket krävs för att de 
nödvändiga ombyggnationerna ska kunna genomföras.  
Att det planerings- och projektarbete som krävs påbörjas under innevarande 
år, med målsättningen att genomförandet av ombyggnationen ska kunna 
starta direkt efter att utflyttningen från de gamla avdelningarna är klar, är ett 
mycket starkt önskemål.   

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 29 januari 2021 
Strategi för äldres hälsa 2019-2030 
Program äldres hälsa 2020- 2023 
Blomstergårdens omvandling 2023-2025 

Beslutsgång 
Det finns två förslag, grundförslagen, som föreslår att socialnämnden Att 
underrätta Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och dess 
förvaltning nedanstående behov av ombyggnationer på Blomstergården samt 
att Socialnämndent härmed framföra önskemål till Kommunstyrelsen, 
Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning samt Krokomsbostäder AB 
om att i nära samarbete med Socialförvaltningen och berörd personal för 
såväl nya lägenheter, rehabiliteringsavdelning och dagverksamhet, projektera 
och genomföra nedan beskrivna behov av ombyggnationer. 
Efter fråga på grundförslagen finner ordförande att socialnämnden 
godkänner det.  
____ 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Krokomsbostäder AB 
Jonas Törngren, kommundirektör 
Björn Torbjörnsson, ekonomichef 
Tomas Nilsson, fastighetschef 
Ann-Marie Ågran, verksamhetschef särskilt boende 
Marie Hermansson, verksamhetschef Bistånd, hälsa och sjukvård 
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Sn § 25 Dnr 2021-000011  

Medborgardialoger 2021 

Kort sammanfattning 
 Socialnämnden ska besluta om vad vårens medborgardialog 2021 ska 
behandla.    

Socialnämndens beslut 
1. Att vårens medborgardialog 2021 skall handla om hur man vill bo som 

äldre i Krokoms kommun 70 +     

 

Beskrivning av ärendet 
Medborgardialoger är ett av politikens redskap för dialog med kommunens 
medborgare.  I Verksamhetsplanen för 2021 ger socialnämnden 
Socialförvaltningen i uppdrag att tillsammans med socialnämnden 
genomföra minst två medborgardialoger under 2021.     

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår att Socialnämnden beslutar att vårens 
medborgardialog 2021 skall handla om hur man vill bo som äldre i Krokoms 
kommun 70 +. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att Socialnämnden beslutar att vårens 
medborgardialog 2021 skall handla om hur man vill bo som äldre i Krokoms 
kommun 70 +. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  
____ 

Kopia till 
Anna Berkestedt Jonsson 
MonaLisa Norrman 
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Sn § 26 Dnr 2019-000023  

Sjukskrivning, sjuktal och personalfrågor 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av personalekonomisk redovisning för år 2020.    

 

Beskrivning av ärendet 
Den personalekonomiska redovisningen visar andelen sjukfrånvaro i 
Socialförvaltningen, övriga förvaltningar och kommunen som helhet.  
Redovisningen gäller år 2020. 
Socialnämnden tar del av den personalekonomiska redovisningen en gång 
per kvartal.     

Underlag för beslut 
Muntlig redovisning – Regina Stenlund Pettersson 
____ 
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Sn § 27 Dnr 2021-000046  

Remissinstans - Riktlinjer Medborgardialog 

Kort sammanfattning 
Elisabeth Wickzell, projektledare för Medborgardialoger, deltar i 
Socialnämnden och informerar muntligt kring Riktlinjer medborgardialoger 
som Socialnämnden är remissinstans för.   

Socialnämndens beslut 
1.  Att de olika partierna i Socialnämnden själva får lämna in remissvar i 

detta ärende.        

 

Underlag för beslut 
Presentation KS 26 jan 2021 – Ärendena Policy och Riktlinjer 
medborgardialog 
Information KS 26 jan 2021 – Riktlinjer för medborgardialog, testperiod 
2021 
Beslut-2020000342-KS-§5 

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår att de olika partierna i Socialnämnden själva 
får lämna in remissvar i detta ärende. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att de olika partierna i Socialnämnden 
själva får lämna in remissvar i detta ärende. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det. 

____ 

Kopia till 
Elisabeth Wickzell 
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Sn § 28 Dnr 2021-000045  

Remissinstans - Policy medborgardialoger 

Kort sammanfattning 
Elisabeth Wickzell, projektledare för Medborgardialoger, deltar i 
Socialnämnden och informerar muntligt kring Policy medborgardialoger 
som Socialnämnden är remissinstans för.  

Socialnämndens beslut 
1. Att de olika partierna i Socialnämnden själva får lämna in remissvar i 

detta ärende.       

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande Policy Medborgardialog 
Presentation KS 26 jan 2021 – Ärendena Policy och Riktlinjer 
medborgardialog 
Beslut-2020000343-KS-§ 4_1 

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår att de olika partierna i Socialnämnden själva 
får lämna in remissvar i detta ärende.  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att de olika partierna i Socialnämnden 
själva får lämna in remissvar i detta ärende. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det. 

____ 

Kopia till 
Elisabeth Wickzell 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(30) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 29 Dnr 2021-000032  

Feriearbete 2021 

Socialnämndens beslut 
1. Att återremittera ärendet.     

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen anordnar feriepraktik för ungdomar som gått ut årskurs ett och 
två i gymnasieskolan samt ungdomar som gått årskurs nio i grundskolan. 
Ungdomar som gått ut årskurs åtta kan även erbjudas praktik om det finns 
platser och ekonomiskt utrymme kvar efter att ovanstående grupper gjort 
sina val.  
Ungdomarna kan placeras i kommunala verksamheter, i föreningar och på 
företag. I de kommunala förvaltningarna placeras de inom vård och omsorg, 
förskola, fritidsverksamhet, kök- och lokalvård, park eller andra lämpliga 
arbetsplatser.  
Syftet med feriepraktik inom föreningslivet är bland annat att främja den 
framtida ledarrekryteringen.  
Syftet med praktik inom privata näringslivet är att kommunens ungdomar 
ska få erfarenhet från hur det kan vara att arbeta i ett privat företag.  
Det bör poängteras att vid all feriepraktik är det av stor vikt att ungdomarna 
introduceras i verksamheten på ett bra sätt och får en bra handledning.     

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-05 

Förslag som läggs på mötet  
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar på återremittering av ärendet då 
MBL-förhandlingen inte är genomförd. 
 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden beslutar 
enligt följande:  
1. Kommunen erbjuder feriepraktik till ungdomar som gått ut årskurs 1 och 

2 i gymnasieskolan samt ungdomar som gått ut årskurs 9. I mån av plats 
och inom ramen för gällande budget kan även elever som gått ut årskurs 
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åtta erbjudas praktik. Feriepraktik ska även erbjudas till ungdomar som 
ingår i kommunens aktivitetsansvar. 

2. Lön utbetalas med 65 kronor per timme för samtliga praktikanter oavsett 
placering.            

3. Vid anordnande av feriepraktikplatser ska insatser göras för att förmedla 
en positiv bild av kommunen som arbetsgivare samt inspirera 
ungdomarna till ett yrkesval mot våra bristyrken.  

4. Förutom kommunala arbetsplatser erbjuds även samtliga företag och 
föreningar att ta emot ungdomar för feriepraktik. 

5. Insatser görs i samverkan med socialtjänsten och kommunens KAA-
ansvarig för att erbjuda ungdomar med särskilda behov feriepraktik.   

Till det har kommit förslag om att återremittera ärendet.     
Ordförande kommer först att fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller 
återremitteras. Beslutsgången godkänns. 
Efter fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras finner 
ordförande att ärendet ska återremitteras.  
____ 

Kopia till 
Lena Andersson, Arbete och Integration 
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Sn § 30 Dnr 2021-000009  

Socialnämndens uppdragslista 2021 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden beslutar att 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.     

Underlag för beslut 
Socialnämndens uppdragslista daterad 25 januari 2012. 
____ 
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Sn § 31 Dnr 2021-000003  

Delegationsbeslut 2021 

Kort sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande 
och tjänstemän som framgår av delegationsförteckningen. Besluten redovisas 
skriftligt under sammanträdet    

Socialnämndens beslut 
1. Att godkänna 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: 

1. Bevis om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010-1622) för 
servering av alkoholdrycker 

2. Med stöd av 8 kap 14§ alkohollagen, beviljas ansökt utökad 
serveringsyta, enligt markering på inkommen ritning, daterad 2020-
12-18, på Åkersjöns Fjällhotell, Åkersjön 

3. Med stöd av 8 kap 4§ alkohollagen beviljas Åkersjöns Fjällhotell att 
bedriva cateringverksamhet mot slutna sällskap 

Sekretessärenden 
1. Delegationsrapport Bistånd, 1 – 31 januari 2021. 
2. Delegationsrapport Individ- och familjeomsorgen, 1-31 januari 2021.   

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  
Ovan delgivna delegationsbeslut 
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Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att godkänna 
redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas nedan. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det. 
____ 
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Sn § 32 Dnr 2021-000004  

Meddelanden 2021 
Inga meddelanden. 
_____ 
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Sn § 33 Dnr 2021-000005  

Övriga frågor 2021 

Kort sammanfattning 
Rasmus Ericsson, KD, lyfter frågan om LOK-stödet och hur man ska arbeta 
med föreningar? Och hur förvaltningen ska samverkan kring detta? Han 
frågar även kring mötesplatser för äldre. 
Andreas Karlsson, C, svarar att aktivitetsstödet ska värna om rörelse och 
gärna exempelvis fysiskt aktivitet för äldre. 
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef, svarar att frågan i nuläget ligger hos 
kommunens föreningssamordnare som ska arbeta med detta. Angående 
samverkan så ställer Socialförvaltningen gärna upp för exempelvis 
föreläsningar om kost eller motion om möjlighet finns. 
Anna Berkestedt Jonsson svarar vidare att frågan om mötesplatser inte har 
nått Socialförvaltningen och att de inte heller finns några resurser för det i 
nuläget. 

____ 
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