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Plats och tid Viljan/distans, tisdagen den 18 maj 2021 klockan 08:15-17.00 
Beslutande Ledamöter 

Andreas Karlsson, C, ordförande  
Frida Skoog, M, 1:e vice ordförande (deltar på distans) 
Sven Höckert, S, tjg ers för Pia Hernerud, S, 2:e vice ordförande (deltar på 
distans) 
Harot Basil, C, tjg ers för Lena Andersson, C (deltar på distans) 
Karin Wallén, C (deltar på distans) 
Rasmus Ericsson, KD (deltar på distans) 
Gunnel Persson Westin, S  
Yvonne Rosvall, S (deltar på distans) 
Marie Svensson, V (deltar på distans) 
Ronny Karlsson, SD (deltar på distans) 
Ulla Jönsson, S, tjg ers för Ylwa Salomonsson, S (deltar på distans) 
 

Övriga närvarande Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 
Christina Jonsson, utvecklingssekreterare 

Justerare Gunnel Persson Westin 

Justeringens plats och tid Krokom, 26 maj 2021 klockan 11.00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  Paragrafer §§ 61-73 
 Christina Jonsson  

 Ordförande   
 Andreas Karlsson 

 
 

  
 
 
 
                             Justerare Gunnel Persson Westin  
    
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-18 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-27 Sista dag för överklagan 2021-06-17 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Krokoms kommun 
 

Underskrift 
  

 Christina Jonsson  
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Sn § 61 Dnr 2021-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2021 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan.   
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Sn § 62 Dnr 2021-000002  

Informationer 2021 
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

• Informerar om läget avseende Covid-19 

• Informerar om läget avseende platser på kommunens särskilda 
boenden 

____ 
Jonas Törngren, kommundirektör 

• Informerar om kommande organisationsförändring 
____ 
Iréne Ahlnäs Toft, verksamhetschef Hemtjänst 

• Redovisar antalet personer i Krokom med någon typ av 
hemtjänstinsats och det totala antalet timmar i olika intervall  

• Återkopplar följsamheten mot verksamhetsplanen och budget 
tillsammans med ekonom Christian Kamrup och ger en längre 
ekonomisk redovisning och genomgång av det ekonomiska läget i 
Hemtjänsten 

____ 
Matz Norrman, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg, Ylva Karlsson, 
enhetschef Individ- och familjeomsorg och Lena Andersson, enhetschef 
Individ- och familjeomsorg 

• Informerar om hur Krokoms kommun arbetar med förflyttning av 
personer från bidrag (ex. försörjningsstöd och etableringsstöd) till 
arbete 

____ 
Matz Norrman, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg, Ann-Helen 
Nilsson, enhetschef Individ- och familjeomsorg och Åsa Horneij, 
medarbetare Individ- och familjeomsorg 

• Informerar om hur Krokoms kommun arbetar mot hedersvåld 
____ 
Björg Lidberg Olsson, alkoholhandläggare 

• Informerar om riktlinjer för serveringstillstånd och folkölsförsäljning 
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• Informerar om riktlinjer för försäljning av tobak och liknande 
produkter samt elektroniska cigaretter 

____ 
Ensolution 

• Informerar om kostnad per brukare för Individ- och familjeomsorgen 

____ 
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Sn § 63 Dnr 2021-000030  

Uppföljning av placeringskostnader 2021 

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

Socialnämndens beslut 
1. Att ta 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.     

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  
Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2021 

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 § 64 Dnr 2021-000006  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Socialnämndens beslut 
1. Att godkänna 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, 1-30 april 2021 
Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och 
Integration, 1-30 april 2021. 
Tjänsteutlåtande  

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. 
____ 
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Sn § 65 Dnr 2021-000076  

Verksamhetsberättelse - Hotagsfjärden 

Socialnämndens beslut 
1. Att ta del av verksamhetsberättelse 2020 för kooperativet Hotagsfjärden 

ekonomisk förening.     

 

Beskrivning av ärendet 
Kooperativet Hotagsfjärden ekonomisk föreningen presenterar sin 
verksamhetsberättelse för år 2020.    

Underlag för beslut 
Verksamhetsberättelse 2020 

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden tar del av 
verksamhetsberättelse 2020 för kooperativet Hotagsfjärden ekonomisk 
förening. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att socialnämnden tar del av 
verksamhetsberättelse 2020 för kooperativet Hotagsfjärden ekonomisk 
förening. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  
____ 
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Sn § 66 Dnr 2021-000007  

Uppföljning av personalkostnader 2021 

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

Hemtjänsten.    

 

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    

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  
Powerpoint Personalkostnader Hemtjänsten  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden tar del 
av personalkostnaderna inom verksamheten Hemtjänsten. 
Efter fråga på förslaget så finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det. 
____ 
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Sn § 67 Dnr 2021-000049  

Ekonomisk uppföljning 2021 

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

månader 2021.    

 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningens verksamhetschefer och socialchef redovisar den ekonomiska 
uppföljningen efter fyra månader 2021.   
Stab   + 4 380 tkr 
Individ- och familjeomsorgen + 1 236 tkr 
Stöd och service  - 4 939 tkr 
Särskilt boende  - 6 120 tkr 
Hemtjänst   + 1 840 tkr 
Hälsa och sjukvård  - 1 828 tkr 
Bemanningspoolen  - 253 tkr 
Bistånd   + 500 tkr 
Arbetsmarknadsenheten   + 673 tkr 
Ensamkommande  - 11 tkr 
Integration   -73 tkr       

Underlag för beslut 
Ekonomisk uppföljning efter fyra månader 2021. 

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden tar del av den ekonomiska 
uppföljningen efter fyra månader 2021. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att socialnämnden tar del av den 
ekonomiska uppföljningen efter fyra månader 2021. 
Efter fråga på förslagen finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  
____ 
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Kopia till 
Socialchef 
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Sn § 68 Dnr 2020-000055  

Rutin för internkontroll 

Kort sammanfattning 
Socialnämndens rutin för internkontroll har setts över.             

Socialnämndens beslut 
1. Att anta reviderad rutin för internkontroll enligt bilaga.    

 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämndens rutin för intern kontroll setts över och ändringar föreslås.  
Föreslagna ändringar är markerade i lila text i föreslagen rutin, se sista sidan 
i bilagan för närmare information.    

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 4 maj 2021 
Under revidering – Rutin för Socialnämnden internkontroll 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att socialnämnden antar reviderad rutin för 
internkontroll enligt bilaga.    
Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  
 
____ 

Kopia till 
Christina Jonsson, utvecklingssekreterare 
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Sn § 69 Dnr 2018-000118  

Valärenden 2019-2022 

Kort sammanfattning 
Ledamot till socialnämndens arbetsutskott och ersättare till Sociala 
samrådsgruppen (SocSam) och SVOM samt ersättare till Gemensamma 
nämnden för upphandling ska utses då Pia Hernerud, S, avsagt sig samtliga 
uppdragen.              

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden utser följande ledamot eller ersättare för perioden 2019-2022 
till: 

- socialnämndens arbetsutskott  
- sociala samrådsgruppen (SocSam) och SVOM 
- gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter 

 

Socialnämndens arbetsutskott 
Ledamot    
Gunnel Persson Westin, S 
Efter fråga på att välja föreslagen ledamot finner ordförande att 
socialnämnden väljer denne.   
 

Sociala samrådsgruppen (SocSam) och SVOM 
Ersättare 
Gunnel Persson Westin, S 
Efter fråga på att välja föreslagen ersättare finner ordförande att 
socialnämnden väljer denne. 
 

Gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter 
Ersättare 
Gunnel Persson Westin, S 
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Efter fråga på att välja föreslagen ersättare finner ordförande att 
socialnämnden väljer denne.  
____ 

Kopia till 
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret 
Sofie Eén, Krokoms kommun 
Den valda 
Christian Olsson, handläggare Region Jämtland Härjedalen 
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Sn § 70 Dnr 2021-000009  

Socialnämndens uppdragslista 2021 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att efter revidering godkänna uppdragslistan.    

 

Beskrivning av ärendet 
 Följande uppdrag tas bort: 

• Hur arbetar Krokoms kommun med förflyttning av personer från 
bidrag (ex. försörjningsstöd och etableringsstöd) till arbete 

• Hur arbetar Krokoms kommun mot hedersvåld? 

Följande uppdrag läggs till: 

• Hur ser statistiken ut sedan 2016 avseende SÄBO-platser och 
hemtjänsttimmar? 

Följande uppdrag ändras: 

• Se över LOV-avtalet utifrån inkomna synpunkter och avtal med 
externa utförare.   

• Socialchefen samt samtliga fem verksamhetschefer uppdras att gå 
igenom samt uppdatera handlingsplanen för verksamhetsutveckling 
och kostnadseffektivitet.    

Underlag för beslut 
Socialnämndens uppdragslista daterad 2021-04-20 
____ 
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Sn § 71 Dnr 2021-000005  

Övriga frågor 2021 
Inga övriga frågor. 
____ 
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Sn § 72 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. 

Sekretessärenden 
1. Delegationsrapport Bistånd, 1 – 30 april 2021. 
2. Delegationsrapport Individ- och familjeomsorgen, 1-30 april 2021      

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  
Ovan delgivna delegationsbeslut 

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 § 73 Dnr 2021-000004  

Meddelanden 2021 
Socialnämnden tar del av följande offentliga meddelanden: 

1. Ks § 95 – Beslut-2021000102 
2. Nattfastemätning v 13 Linnean 2021 
3. Nattfastemätning v 13 Gullvivan 2021 
4. Nattfastemätning v 13 Blåklockan 2021 

 
____ 
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