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Sn § 1 Dnr 2021-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2021 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan.   
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Sn § 2 Dnr 2021-000002  

Informationer 2021 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 
• 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 

 
  

Totalsumma  150 11 2 
 

Nuläge behov särskilt boende och korttids  

Särskilt boende Antal 

Totalt antal personer i kö med beviljad säboplats 5 

Antal Personer med beviljad säboplats liggande på korttids 3 

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 2 

Korttidsplats och växelvård Antal 

Personer i kö till korttidsplats från sjukhus 3 

Personer i kö till korttidsplats från hemmet 0 

Personer i kö till växelvård 1 

Personer i byteskö 3 

Det finns tre tillgängliga säboplatser och en tillgänglig korttidsplats. 

• Informerar att det finns möjlighet att nästkommande Socialnämnd få 
en gemensam introduktion tillsammans med Barn- och 
utbildningsnämnden angående Agenda 2030 
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• Informerar om läget avseende Covid-19 
____ 
MonaLisa Norrman, utredare 

• Informerar kring läget angående LOV-avtal 

____ 
Susanne Fastesson Carlsson, enhetschef och Annika Hansson, medarbetare 
Öppna Enheten 

• Informerar om en dag på jobbet på IFO - Öppna enheten 
_____ 
Erika Andersson och Louise Öhnstedt 

• Informerar om äldres-hälsas pengarna och deras plan framåt 
____ 
Teddy Roswall, välfärdstekniker 

• Informerar om läget avseende arbetet med utveckling av 
välfärdsteknik (bland annat dagkameror) inom äldreomsorgen 

____ 
Björg Lidberg Olsson, alkoholhandläggare 

• Informerar om microcatering av alkoholdrycker och de senaste 
restriktionerna 

____ 
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Sn § 3 Dnr 2020-000005  

Uppföljning av placeringskostnader 2020 

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

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden tar del av placeringskostnader 2020.  

 

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

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden tar del 
av placeringskostnader 2020.  
Efter fråga på förslaget så finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 15 januari 2021 

Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2020 

____ 
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Sn § 4 Dnr 2021-000006  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.    

 

Deltar inte i redovisningen 
Marie Svensson anmäler jäv till delegationsbeslut Rådgivning och personligt 
stöd enligt 9 § 1 LSS och tar inte del av den redovisningen. 

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. 

Följande delegationsbeslut redovisas under sammanträdet:  

• Rådgivning och personligt stöd enligt 9 § 1 LSS 

• Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS 

• Inkommer begäran om utredning enligt 6 kap. 19 § FB 

• Bistånd enligt 4:1 SoL     

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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Underlag för beslut 
Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 december 2020. 
Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och 
Integration, 1-31 december 2020. 
____ 
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Sn § 5 Dnr 2020-000111  

Brottsofferjouren 2021 

Kort sammanfattning 
Brottsofferjouren har inkommit med en ansökan om ökat grundbidrag till sin 
verksamhet.    

Socialnämndens beslut 
1. Att avslå brottsofferjourens ansökan om ökat grundbidrag för 2020.     

 

Deltar inte i beslutet 
Rasmus Ericsson anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Brottsofferjouren är en väletablerad och viktig verksamhet som erhåller 
årligt stöd från Jämtland/Härejedalens kommuner a’ 600 tkr fördelat enligt 
befolkningsunderlag. Krokoms utbetalda bidrag för 2020 var 68 400 kr och 
denna ansökan bör då motsvara 34 200 kr.  
Vid tidigare ansökningar har medlen tagits ur kommunens förfogande 
anslag. År 2020 fördes kostnadsansvaret över till individ och 
familjeomsorgen. Vid kontroll tre år tillbaka i tiden, till 2017, framkommer 
att Brottsofferjouren för tredje året i rad inkommer med ansökan om extra 
anslag för sin verksamhet. Corona till trots tyder det på att Brottsofferjouren 
bättre behöver kostnadsberäkna förutsättningarna för att kunna bedriva sin 
verksamhet samt ansöka om rätt summa i grundbidrag. Detta möjliggör då 
för Individ och familjeomsorgen att budgetera korrekt summa vid 
detaljbudgetarbetet.  
Under rådande omständigheter då individ och familjeomsorgen 
prognosticerar med ett underskott 2020 föreslås nämnden att avslå ansökan.    

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden beslutar 
avslå brottsofferjourens ansökan om ökat grundbidrag för 2020.  
Efter fråga på förslaget så finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det. 

Underlag för beslut 
Brottsofferjouren ansökan 
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____ 

Kopia till 
Matz Norrman, verksamhetschef IFO 
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Sn § 6 Dnr 2021-000008  

Bidragsansökan Föräldraförening Mot Narkotika (FMN) 

Kort sammanfattning 
FMN har inkommit med en ansökan om bidrag till sin verksamhet med 5 
000 kronor.     

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att bevilja FMN 5 000 kronor i 

verksamhetsbidrag. 
2. Socialnämnden beslutar att verksamhetsbidraget tas ur Individ- och 

familjeomsorgens budget.       

 

Beskrivning av ärendet 
FMN är en verksamhet dit närstående till missbrukarare kan vända sig för att 
få stöd och hjälp. Inom ramen för sin verksamhet erbjuder de bland annat 
sina medlemmar utbildning i medberoendeproblematik och sorghantering.  
De bedriver självhjälpsgrupper som i sin förlängning även är till hjälp för 
missbrukare att ta tag i sin situation.  
FMN bedriver ett viktigt opinionsarbete kring missbruk för en av de mest 
utsatta grupperna i samhället som själv har svårt att göra sin röst hörd. De är 
bland annat representant i Jämtlandslänsbrukarråd.  
FMN utgör ett komplement till IFOs verksamhet och som vi vid behov 
hänvisar anhöriga till då de vänder sig till oss och är oroliga.  
Det är IFOs bedömning att FMN är en väletablerad och viktig del i 
civilsamhället som utöver kompletterar vår verksamhet från ett icke 
myndighetsperspektiv även talar för och driver brukarfrågor avseende 
missbruk.    
 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden beslutar 
att bevilja FMN 5 000 kronor i verksamhetsbidrag och att 
verksamhetsbidraget tas ur Individ- och familjeomsorgens budget.   
Efter fråga på förslaget så finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 15 december 2020 
Bidragsansökan från FMN Östersund för verksamhetsåret 2021. 

____ 

Kopia till 
Matz Norrman, verksamhetschef IFO 
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Sn § 7 Dnr 2021-000007  

Uppföljning av personalkostnader 2021 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden tar del av personalkostnaderna inom verksamheten 

Hemtjänst/Bemanningspool.      

 

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.  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden tar del 
av personalkostnaderna inom verksamheten Hemtjänst/Bemanningspool. 
Efter fråga på förslaget så finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det. 

Underlag för beslut 
Powerpoint Personalkostnader Htj och BP 
____ 
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Sn § 8 Dnr 2021-000011  

Medborgardialoger 2021 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden ger Socialnämndens presidium i uppdrag att arbeta fram 

två förslag till medborgardialog till nästa nämnd den 23 februari 2021.   

 

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. 
Vid dagens sammanträde diskuterar Socialnämnden om tema för 
medborgardialogerna under 2021.    

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår att Socialnämnden ger Socialnämndens 
presidium i uppdrag att arbeta fram två förslag till medborgardialog till nästa 
nämnd den 23 februari 2021. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att Socialnämnden ger Socialnämndens 
presidium i uppdrag att arbeta fram två förslag till medborgardialog till nästa 
nämnd den 23 februari 2021. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  
____ 
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Sn § 9 Dnr 2021-000012  

Avgift familjerådgivning 

Kort sammanfattning 
Dåvarande Socialnämnden i Östersunds kommun fick den 1 januari 2015 i 
uppdrag att vara värdkommun för familjerådgivningen i Jämtland. 
Tillsammans med länets övriga sju kommuner: Berg, Bräcke, Härjedalen, 
Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. Verksamheten har en 
styrgrupp bestående av politiker från de åtta kommunerna 
socialnämnder/motsvarande. Familjerådgivningen erbjuder samtal för vuxna 
par, familjer och enskilda som befinner sig i relations- och 
samlevnadssvårigheter 
 
Familjerådgivningens besöksavgift har varit 180 kronor under de senaste tio 
åren. Familjerådgivningens styrgrupp har lämnat förslag till höjning av 
avgift från 180 kronor till 200 kronor alternativt 250 kronor. Socialnämnden 
föreslår en höjning till 200 kronor per samtal. Avgiften debiteras vid återbud 
senare än 24 timmar innan avtalad besökstid.   

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att taxan för 

familjerådgivningen höjs från och med den 1 april 2021 till 200 kronor 
per besök.    

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunerna har sedan 1995, enligt socialtjänstlagen (SoL), en skyldighet 
att erbjuda familjerådgivning för de som begär detta.  
 
Familjerådgivningens verksamhet hade mellan åren 2003-2010 
Kommunförbundet som huvudman och tidigare var det en ideell förening. I 
och med avvecklingen av Kommunförbundet och bildandet av 
Regionförbundet Jämtlands län 1 januari 2011 överfördes 
Kommunförbundets verksamhet och därmed familjerådgivningen till 
Regionförbundet. Primärkommunala nämnden fattade beslut den 7 april 
2014 att rekommendera regionförbundet och kommunerna att 
familjerådgivningen skulle överföras till Östersunds kommun från och med 1 
januari 2015. Kommunstyrelsen i Östersunds kommun fattade beslut den 3 
juni 2014, § 182 att överta verksamheten. Verksamheten finansieras 
gemensamt av länets kommuner utifrån befolkningsprincipen, och har en 
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styrgrupp bestående av representanter från alla kommuner. 
 
Familjerådgivningens besöksavgift har varit 180 kronor under de senaste tio 
åren och har inte följt prisutvecklingen. 
Vid Familjerådgivningens styrgruppsmöte 21 oktober 2019 framkom 
önskemål om upprätta en beskrivning om medborgerliga, 
verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser av en höjning av 
besöksavgiften från 180 kr per besök till 200 kr alternativt 250 kr per besök. 
Vid redogörelsen av ovanstående förordar Familjerådgivningens styrgrupp 
en höjning av avgiften till 200 kronor.  
 
Vid en enklare omvärldsbevakning framgår att besöksavgifter vid 
familjerådgivningar runt om i Sverige kan variera mellan 400 kr per besök 
till ingen avgift alls.    

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden föreslår 
Kommunfullmäktige att taxan för familjerådgivningen höjs från och med 
den 1 april 2021 till 200 kronor per besök. 
Efter fråga på förslaget så finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterad 12 januari 2021 

____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Sn § 10 Dnr 2021-000022  

Tillfälligt avtal Familjehemscentrum 

Kort sammanfattning 
Bergs kommun beslutade under år 2020 att avsluta sin del i samarbetet 
gällande Familjehemscentrum i Jämtlands län, från och med 1 juli 2021. 
Därför behövs ett nytt tillfälligt avtal godkännas av Socialnämnden.     

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att godkänna det tillfälliga avtalet för 

Familjehemscentrum i Jämtlands län som gäller under perioden                          
1 juli – 31 december 2021.    

 

Beskrivning av ärendet 
Bergs kommun beslutade under år 2020 att avsluta sin del i samarbetet 
gällande Familjehemscentrum i Jämtlands län, från och med 1 juli 2021. 
Med anledning av Bergs utträde beslutade Sociala samrådsgruppen, SocSam, 
2020-12-04 att rekommendera kommunerna Bräcke, Härjedalen, Krokom, 
Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund att teckna ett tillfälligt avtal 
avseende gemensamt Familjehemscentrum från 2021-07-01. Det tillfälliga 
avtalet ska gälla under perioden 2021-07-01 – 2021-12-31. Bergs andel av 
kostnaden för Familjehemscentrum fördelas mellan Bräcke, Härjedalen, 
Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund utifrån befolkningsmängd 
den 1 november 2020.  
Länets IFO-chefsgrupp (bestående av verksamhetschefer inom individ- och 
familjeomsorgen) fungerar som styrgrupp till Familjehemscentrums 
verksamhet och beslutar om enklare verksamhetsnära förändringar. 
Verksamhetsövergripande beslut beslutas via den politiska ledningsgruppen, 
SocSam.  
Detta avtal ersätter tidigare upprättat samarbetsavtal.    
 
 

Underlag för beslut 
Samarbetsavtal FHC 7 kommuner 2021-07-01—2021-12-31 
Fördelning av kostnader FHC 2021 
Följebrev avtal FHC 
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Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden beslutar 
att godkänna det tillfälliga avtalet för Familjehemscentrum i Jämtlands län 
som gäller under perioden 1 juli – 31 december 2021. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det.  
____ 

Kopia till 
Anna Berkestedt Jonsson, Socialchef 
Matz Norrman, verksamhetschef IFO 
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Sn § 11 Dnr 2021-000009  

Socialnämndens uppdragslista 2021 

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

 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämndens uppdragslista är en sammanställning över uppdrag som 
socialnämnden gett till förvaltningen och/eller arbetsutskottet. 
Uppdragslistan redovisas vid varje sammanträde. 
Följande uppdrag ändras: 
Se över LOV-avtalet utifrån inkomna synpunkter och avtal med externa 
utförare. Anledning till ej verkställt uppdrag är att det saknas 
upphandlingsresurser på grund av objektsupphandling. Nytt datum för när 
det är begärt att vara klart är under andra kvartalet 2021. 
Följande uppdrag läggs till: 
Hur arbetar Krokoms kommun med förflyttning av personer från bidrag 
(exempelvis försörjningsstöd eller etableringsersättning) till arbete? Detta är 
begärt klart under andra kvartalet 2021. 
Hur arbetar Krokoms kommun mot hedersvåld? Detta är begärt klart under 
andra kvartalet 2021.                       

Underlag för beslut 
Socialnämndens uppdragslista daterad 2020-12-15. 
____ 
 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(22) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 12 Dnr 2021-000005  

Övriga frågor 2021 
Inga övriga frågor. 
____ 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(22) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 13 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: 

Sekretessärenden 
1. Delegationsrapport Bistånd, 1 – 31 december 2020. 
2. Delegationsrapport Individ- och familjeomsorgen, 1-31 december 

2020.     

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 15 januari 2021 
Ovan delgivna delegationsbeslut 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden 
godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas nedan.     
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det 
____ 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(22) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 14 Dnr 2021-000004  

Meddelanden 2021 
Socialnämnden tar del av följande offentliga meddelanden: 

1. Ks § 244 Igångsättningstillstånd – taklyftar till särskilda boenden 
2. Kf § 116 Begäran om tilläggsanslag 2020 – Socialnämnden 
3. Kf § 115 Socialnämndens reglemente – Sammanträde på distans 
4. Kf § 108 Beredningstid motioner 

 
Socialnämnden tar del av följande sekretess meddelanden: 

1. Överklagande till Förvaltningsrätten 
____ 
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