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Sn § 79 Dnr 2019-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2019 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande ändring: 

Utgår: Från uppdragslistan – Information om anhörigstöd 

_____________________________________________________________ 
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Sn § 80 Dnr 2019-000002  

Informationer 2019 

Andreas Karlsson, C, ordförande 

 Socialnämnden ska välja ämne till höstens medborgardialoger. 

Socialnämnden beslutar att nästa medborgardialog ska behandla Daglig 

verksamhet kopplat till LSS. 

_____ 

Christian Kamrup, Socialförvaltningens ekonom 

 Utbildning: Kolada, Ensolution, Öppna jämförelser – vad visar de 

olika statistiska måtten.  

_____ 

Lenita Norberg och Robert Björngard från Företagshälsovården, Hälsorum  

  Ohälsa och sjuktal inom Socialförvaltningen.  

_____  

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 
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Sn § 80 (forts) Dnr 2019-000002  

 

Nuläge behov särskilt boende och korttids 2019-03-14 

Särskilt boende Antal 

Totalt antal personer i kö med beviljad säboplats 8 

Antal personer med beviljad säboplats liggande på korttids 2 

Antal personer med beviljad säboplats i ordinärt boende 6 

Antal personer i kö till säboplats från annan verksamhet i kommunen 0 

Antal personer i kö till säboplas från annan kommun 2 

Korttidsplats och växelvård Antal 

Personer i kö till korttidsplats från sjukhus 1 

Personer i kö till korttidsplats från hemmet 0 

Personer i kö till växelvård 0 

Personer i byteskö 4 

Det finns en tillgänglig säboplats och tre tillgängliga korttidsplatser. 

_____ 
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Sn § 81 Dnr 2019-000009  

Ekonomisk uppföljning 2019 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tar inte del av den ekonomiska uppföljningen efter fem 

månader då rapporten inte är färdigställd vid tidpunkten för mötet.  

2. Socialnämnden ska ta del av den ekonomiska uppföljningen så snart 

rapporten är färdigställd.   

3. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att arbeta för att den 

ekonomiska utvecklingen skall vända och att steget mot balans mellan 

verksamhet och ekonomi intensifieras. I detta arbete skall socialchefen 

arbeta med socialförvaltningens verksamheter och tillsammans ta fram 

åtgärdsplaner som är konkreta, förankrade, tidsatta och prissatta. 

Åtgärdsplaner redovisas för Socialnämndens arbetsutskott 2019-08-20. 

4. Socialnämnden ger även socialchefen i uppdrag att omedelbart vidta 

åtgärder för att komma tillrätta med redovisat underskott mot budget samt 

återredovisa vidtagna åtgärder vid kommande möte med nämnden.   

_____________________________________________________________   

Avstår från att delta i beslutet 

Marie Svensson, V, avstår från att delta i punkten 3 och 4 i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Marie Svensson, V, avstår från att delta i punkten 3 och 4 i beslutet med 

hänvisning till det inte fanns förslag till beslut förrän beslutsrundan på 

sittande möte, samt att socialchefen redan har fått uppdraget att ta fram 

kostnadsbesparande åtgärder och en långsiktig plan för detta i dokumentet 

Verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet. 

Förslag som läggs på mötet  

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

ekonomiska uppföljningen efter fem månader då rapporten inte är 

färdigställd vid tidpunkten för mötet. Socialnämnden ska ta del av den 

ekonomiska uppföljningen så snart rapporten är färdigställd.   
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Sn § 81 (forts)  Dnr 2019-000009  

Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att arbeta för att den ekonomiska 

utvecklingen skall vända och att steget mot balans mellan verksamhet och 

ekonomi intensifieras. I detta arbete skall socialchefen arbeta med 

socialförvaltningens verksamheter och tillsammans ta fram åtgärdsplaner 

som är konkreta, förankrade, tidsatta och prissatta. Åtgärdsplaner redovisas 

för Socialnämndens arbetsutskott 2019-08-20. Socialnämnden ger även 

socialchefen i uppdrag att omedelbart vidta åtgärder för att komma tillrätta 

med redovisat underskott mot budget samt återredovisa vidtagna åtgärder vid 

kommande möte med nämnden 

Beslutsgång 

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

ekonomiska uppföljningen efter fem månader då rapporten inte är 

färdigställd vid tidpunkten för mötet. Socialnämnden ska ta del av den 

ekonomiska uppföljningen så snart rapporten är färdigställd. Socialnämnden 

ger socialchefen i uppdrag att arbeta för att den ekonomiska utvecklingen 

skall vända och att steget mot balans mellan verksamhet och ekonomi 

intensifieras. I detta arbete skall socialchefen arbeta med 

socialförvaltningens verksamheter och tillsammans ta fram åtgärdsplaner 

som är konkreta, förankrade, tidsatta och prissatta. Åtgärdsplaner redovisas 

för Socialnämndens arbetsutskott 2019-08-20. Socialnämnden ger även 

socialchefen i uppdrag att omedelbart vidta åtgärder för att komma tillrätta 

med redovisat underskott mot budget samt återredovisa vidtagna åtgärder vid 

kommande möte med nämnden 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller det.  

_____ 

Kopia till 

Socialchef 
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Sn § 82 Dnr 2019-000083  

Revidering av delegationsordning med anledning av ny 
lag om tobak och liknande produkter (LTLP 2018:2088)  

Kort sammanfattning 

Ny lag om tobak och liknande produkter, LTLP 2018:2088, medför att det 

från och med 1 juli 2019 gäller tillståndsplikt för handel med tobak samt att 

rökförbudet utvidgas.    

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar reviderad delegationsordning enligt lagen om tobak 

och liknande produkter. 

2. Reviderad delegationsordning gäller från och med den 1 juli 2019.   

Beskrivning av ärendet 

Från och med 1 juli 2019 gäller en ny lag om tobak och liknande produkter.  

Lagen innebär att det införs en tillståndsplikt för handel med tobak. 

Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den 

som har tillstånd för sådan handel.   

Flertalet av bestämmelserna i tobakslagen och lagen om elektroniska 

cigaretter och påfyllnadsbehållare förs i sak oförändrade över till den nya 

lagen. Därutöver syftar lagen till att ytterligare minska bruket av tobak och 

till att motverka illegal handel med tobak.  

Rökförbudet utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus, 

däribland uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som 

allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas 

av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser 

huvudsakligen avsedda för idrottsutövning samt lekplatser som allmänheten 

har tillträde till. 

Rökförbudet utvidgas också till att omfatta bland annat elektroniska 

cigaretter och påfyllnadsbehållare, örtprodukter för rökning samt 

njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte 

innehåller tobak. 
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Sn § 82 (forts) Dnr 2019-000083  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 23 maj 2019 

Justerat förslag: Delegationsordning enligt lagen om tobak och liknande 

produkter.  

Beslutsgång 

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

reviderad delegationsordning enligt lagen om tobak och liknande produkter. 

Reviderad delegationsordning gäller från och med den 1 juli 2019.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Björg Lidberg Olsson, alkoholhandläggare  

Ylva Karlsson, enhetschef  
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Sn § 83 Dnr 2019-000084  

Återkallelse om stadigvarande serveringstillstånd för 
Åkersjön Fjällgarden AB 

Kort sammanfattning 

Tillståndshavare Åkersjön Fjällgarden AB, 556249-2602 har på egen 

begäran meddelat att han avslutar sin verksamhet på Åkersjöns Fjällhotell.   

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att återkalla Åkersjön Fjällgarden AB, 556249-

2602, stadigvarande serveringstillstånd då tillståndshavaren meddelat att 

han avslutar sin verksamhet.   

Beskrivning av ärendet 

Tillståndet avser servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 

alkoholdrycker till allmänheten vid ovan rubricerat serveringsställe med 

restaurangnummer 23097125. Serveringstillståndet gäller året runt. 

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 2 §.  

Tillståndshavaren, Åkersjön Fjällgarden AB, Kent Halvarsson har meddelat 

att han avslutar sin verksamhet på Åkersjöns Fjällhotell den 31 december 

2018.    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande den 23 maj 2019 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

återkallar Åkersjön Fjällgarden AB, 556249-2602, stadigvarande 

serveringstillstånd då tillståndshavaren meddelat att han avslutar sin 

verksamhet.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

 



  

 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-10 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sn § 83 Dnr 2019-000084  

 

Kopia till 

Björg Lidberg Olsson, alkoholhandläggare 

Kent Halvarsson, Fjäll Camp Åkersjön AB, Åkersjön 241, 83563 Föllinge 
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Sn § 84 Dnr 2019-000085  

Återkallelse om stadigvarande serveringstillstånd för 
Mai-Lis Palmqvist, 450423-8405  

Kort sammanfattning 

Tillståndshavare Mai-Lis Palmqvist, 450423-8405, har meddelat via e-post 

2019-05-23 att verksamhet är avslutad på Valsjöbyns Jakt & Fiskecamp från 

och med 1 januari 2018.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att återkalla Mai-Lis Palmqvist, 450423-8405, 

stadigvarande serveringstillstånd då tillståndshavaren meddelat att hon 

avslutat sin verksamhet.     

Beskrivning av ärendet 

Tillståndet avser servering av starköl och vin till allmänheten vid Valsjöbyns 

jakt & Fiskecamp, med restaurangnummer 2309313021. 

Tillståndshavare Mai-Lis Palmqvist, 450423-8405, har meddelat via e-post 

2019-05-23 att verksamhet är avslutad på Valsjöbyns Jakt & Fiskecamp från 

och med 1 januari 2018   

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande den 23 maj 2019 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

återkallar Mai-Lis Palmqvist, 450423-8405, stadigvarande 

serveringstillstånd då tillståndshavaren meddelat att hon avslutar sin 

verksamhet.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

 



  

 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-10 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sn § 84 (forts) Dnr 2019-000085  

 

Kopia till 

Björg Lidberg Olsson, alkoholhandläggare 

Arne och Mai-Lis Palmqvist, Gunnarvattnet 5050, 830 67  Valsjöbyn 
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Sn § 85 Dnr 2018-000174  

Anmälan avvikelser HSL/fallskador 2018 

1. Socialnämnden lägger anmälan till handlingarna.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Redovisning av avvikelser hälso- och sjukvård (HSL) och fallrapporter, 

under helåret 2018.  

En sammanställning av avvikelserna redovisas en gång i halvåret till 

socialnämnden.             

Underlag för beslut 

Fall och avvikelser under helåret 2018 - Muntlig redovisning av medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS).   

Fall och avvikelser 2016-2018      

_____ 
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Sn § 86 Dnr 2019-000086  

Utökning av sjukskötersketjänster samt höjt nyckeltal 
inom Hälsa och sjukvård 

Kort sammanfattning 

Utifrån en orimlig arbetsbelastning och patientsäkerhetsrisk kopplat till detta 

så behöver sjuksköterskebemanningen utökas på särskilt boende och 

nyckeltalet för sjuksköterskor höjas. Även bemanningen av 

distriktsköterskor behöver höjas inom hemsjukvården.    

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tar del av redovisningen av behovet av utökning av 

sjukskötersketjänster samt höjt nyckeltal inom Hälsa och sjukvård. 

Socialnämnden tar med sig denna information i det fortsatta arbetet med 

framtagande av detaljbudget för 2020.  

_____________________________________________________________ 

Protokollsanteckning 

Marie Svensson, V, och Pia Hernerud, S:  

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna anser att det är oansvarigt att invänta 

höstens detaljbudget för att besluta om utökning av nyckeltal av 

sjuksköterskebemanningen på kommunens särskilda boenden samt utökning 

av distriktsköterskor inom hemsjukvården. Utökningen av tjänster behöver 

göras omgående.  

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hör allvaret i vad verksamhetschefen 

säger, att hon inte längre kan ta ansvar för arbetsmiljön för kommunens 

sjuksköterskor och inte heller kan ta ansvar för patientsäkerheten, samt att 

kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) också påtalar att det 

finns en allvarlig risk för patientsäkerheten inom Krokoms kommun.  

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Socialnämnden anser att nämnden 

måste ta ansvar för att se till så att våra invånare får en säker och 

ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens 

ansvarsområde och att patientsäkerheten upprätthålls enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen 2017:30.  
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Sn § 86 Dnr 2019-000086  

 

Beskrivning av ärendet 

Under de fyra senaste åren så har det varit en tydlig förändring av 

vårdtyngden hos de personer som flyttar in på kommunens särskilda 

boenden. Detta har varit en medveten process då biståndshandläggarna har 

börjat ge avslag på ansökningar om särskilt boende för personer med mindre 

omsorgsbehov. Enbart personer med stora omsorgsbehov, en svag hälsa, 

demens eller annan svår psykiatrisk problematik beviljas i nuläget särskilt 

boende. Övriga personer hänvisas till hemtjänstinsatser i hemmet. 

Ovanstående har lett till en kraftig ökning av personer med stora 

sjukvårdsbehov på våra särskilda boenden. Ingen justering gällande 

nyckeltal för sjuksköterska per boende har gjorts utan nyckeltalet på 0,05 

sjuksköterska per boende har kvarstått sedan 2014. 

De senaste åren har det även blivit tydligt att patienter tillhörande 

specialistpsykiatrin har en mer komplex problematik som våra 

distriktssköterskor ska hantera. Våra distriktssköterskor tar även ett stort 

ansvar för patienter tillhörande Storsjögläntan. Även Regionens skapande av 

”MINT-teamet” har lett till en ökad arbetsbelastning på kommunens 

distriktssköterskor. Den 1 januari 2018 infördes lag (2017:612) om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Syftet med denna 

lag var bland annat att förkorta perioden för inneliggande vård på sjukhus. 

En tydlig konsekvens för kommunen är att patienter skrivs ut i sämre 

hälsoskick både till sina hem, till särskilt boende och till våra korttidsplatser. 

Dessa ovanstående faktorer har tillsammans med en sedan flera år lågt 

nyckeltal för sjuksköterskor på våra boenden och oförändrat antal 

distriktssköterskor lett till en ohållbar arbetssituation. 

Under 2018 nådde arbetsbelastningen en sådan nivå att både erfarna 

sjuksköterskor och distriktssköterskor ”gick in i väggen” som en följd av 

stressen och arbetsbelastningen. I slutet av 2018 och under början av 2019 

var fyra stafettsjuksköterskor inne i verksamheten till en följd av detta. 

Avvikelserna på våra särskilda boenden ökade dramatiskt och detta är enligt 

vår Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) en konsekvens av 

bemanningsproblematiken och användandet av stafettsjuksköterskor som 

leder till dålig kontinuitet för patienterna. 
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Sn § 86 (forts) Dnr 2019-000086  

 

För att få stopp på sjukskrivningarna och uppsägningar av erfarna 

sjuksköterskor i kommunen, samt för att undvika stora kostnader för 

staffetsjuksköterskor så är verksamhetschefens bedömning att nyckeltalet för 

sjuksköterskor på kommunens särskilda boenden måste ökas till 0,065 

sjuksköterska per patient. Detta innebär en ökad kostnad på 1,3 mkr på helår. 

Rekryteringen behöver påbörjas omgående. Utifrån samma anledning som 

ovan behöver bemanningen av distriktssköterskor utökas med en 

heltidstjänst från och med första januari 2020.   

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-05-24 

Förslag som läggs på mötet 

Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden tar del av redovisningen av 

behovet av utökning av sjukskötersketjänster samt höjt nyckeltal inom Hälsa 

och sjukvård och att socialnämnden tar med sig denna information i det 

fortsatta arbetet med framtagande av detaljbudget för 2020. 

Marie Svensson, V, föreslår avslag till Andreas Karlssons, C, förslag med 

hänvisning till eget förslag.  

Pia Hernerud, S, föreslår avslag till Andreas Karlssons, C, förslag.   

Pia Hernerud, S, föreslår bifall till grundförlaget. 

Beslutsgång 

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

att: 1. Höja nyckeltalet gällande sjuksköterskor till 0,065 per patient på 

kommunens särskilda boenden från och med 15 juni 2019, och 2. Utökning 

med en heltidstjänst (distriktssköterska) till hemsjukvården i kommunen från 

och med 2020-01-01. 

Till det har kommit förslag om att socialnämnden tar del av redovisningen av 

behovet av utökning av sjukskötersketjänster samt höjt nyckeltal inom Hälsa 

och sjukvård. Socialnämnden tar med sig denna information i det fortsatta 

arbetet med framtagande av detaljbudget för 2020. 

Mötet ajourneras klockan 15.00–15.10 
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Sn § 86 (forts) Dnr 2019-000086 

 

Ordförande kommer att fråga på förslagen var för sig.  

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden avslår det. 

Efter fråga på det nya förslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

Omröstning begärs. 

De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som bifaller det nya förslaget 

röstar Nej. 

 

Omröstningsresultat    Ja  Nej 

Andreas Karlsson, C, ordförande   X 

Frida Skoog, M    X 

Mia Bixo Svedberg, C    X 

Karin Wallén, C    X 

Rasmus Ericsson, KD    X 

Pia Hernerud, S   X 

Gunnel Persson, S   X 

Ylwa Salomonsson, S   X 

Erika Öhlin, S   X 

Marie Svensson, V   X 

Clas Sundberg, SD    X 

 

Med 5 Ja och 6 Nej finner ordförande att socialnämnden avslår grundförslaget 

och bifaller det nya förslaget. 

_____ 

Kopia till 

Marie Hermansson, verksamhetschef Bistånd, Hälsa och sjukvård 
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Sn § 87 Dnr 2019-000047  

Uppföljning av personalkostnader 2019 

Socialnämnden tar del av personalkostnaderna inom verksamheterna Stöd 

och service samt Särskilt boende. 

_____________________________________________________________ 

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. 

_____ 
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Sn § 88 Dnr 2017-000198  

Uppföljning - Socialnämndens uppdrag till socialchefen  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tar del av uppföljningen av uppdraget ”Införa Heroma 

”kom och gå” på boendena och Daglig verksamhet inom Stöd och 

service”.    

Beskrivning av ärendet 

Den 13 december 2017 beslutade socialnämnden att ge socialchefen i 

uppdrag att: 

1. Införa Heroma ”kom och gå” på boendena och Daglig verksamhet inom 

Stöd och service. 

2. Vid alla APT inom Socialförvaltningen ha en stående punkt på 

dagordningen märkt med ”socialnämndens värdegrund” och utifrån den 

punkten diskutera dess betydelse.   

3. Undersöka möjligheten att ta fram ett dokument vid nyanställning där 

medarbetaren skriver på att man tagit del av värdegrunden och kommer 

arbeta efter den. 

4. Arbeta för att höja utbildningsnivån hos medarbetarna på Stöd och 

service. Definiera ”lägsta utbildningsnivå” vid nyanställning.  

5. Ledningsgruppen på Stöd och service ska arbeta för att säkerställa ett 

nära ledarskap vid boendena på Stöd och service i syfte att säkerställa att 

våra boenden har rätt kvalitet med goda levnadsvillkor.  

6. Repetera och se över rutinerna för lex Sarah anmälningar.  

På socialnämnden i juni 2018 bestämdes det att de sex uppdragen i 

fortsättningen återkopplas till socialnämnden en gång i kvartalet.  

På socialnämnden den 10 december informerade verksamhetschefen på Stöd 

och service om att verksamhetens arbete med uppdragen och att fem av de 

sex uppdragen (uppdrag 2-6) bedöms som klara. Klar innebär att 

verksamheten har arbetat med dem och/eller att det är ett pågående arbete i 

verksamheten.     
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Sn § 88 (forts) Dnr 2017-000198  

 

På socialnämnden den 10 december 2018 beslutades det att endast det första 

uppdraget ”Införa Heroma ”kom och gå” på boendena och Daglig 

verksamhet inom Stöd och service” återkopplas till socialnämnden en gång i 

kvartalet. 

_____ 

Kopia till 

Malin Andersson, verksamhetschef Stöd och service 
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Sn § 89 Dnr 2019-000031  

Uppföljning - Socialförvaltningen - 
Verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet 

Socialnämnden tar del av Stöd och service samt Bemanningspoolens 

aktiviteter.  

_____________________________________________________________ 

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 Stöd och service samt 

Bemanningspoolens pågående och planerade aktiviteter som syftar till att 

utveckla verksamheten och göra den mer kostnadseffektiv.  

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning – Stöd och service 

Skrivelse den 5 juni 2019 – Aktiviteter som syftar till att utveckla 

verksamheten och göra den mer kostnadseffektiv. Bemanningspoolen. 

______ 
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Sn § 90 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  

Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2019 

_____ 
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Sn § 91 Dnr 2019-000008  

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 Stefan Konradsson, dataskyddsombud, till 

tillförordnat dataskyddsombud från och med 2019-07-01 och tills vidare 

för socialnämnden.  

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. 

I maj 2018 utsåg socialnämnden Stefan Konradsson till tillförordnat 

dataskyddsombud till och med den 31 december 2018.  

Det ställs höga kompetenskrav på dataskyddsombudet och i avvaktan på 

regionalt dataskyddsombud föreslås nämnden utse tillförordnat 

dataskyddsombud till och med den 31 december 2019.     

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 24 maj 2019 

Beslutsgång 

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

Stefan Konradsson, dataskyddsombud, till tillförordnat dataskyddsombud 

under perioden 190701 – och tills vidare för socialnämnden. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 
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Sn § 91 (forts) Dnr 2019-000008  

 

Kopia till 

Stefan Konradsson 
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Sn § 92 Dnr 2018-000123  

Handlingsplan - Utveckling av välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen 

Socialnämnden tar del av uppföljningen avseende arbetet med utveckling av 

välfärdsteknik inom äldreomsorgen. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

 Uppföljningen avseende arbetet med utveckling av välfärdsteknik i 

äldreomsorgen följs upp en gång i halvåret.  

Teddy Roswall, samordnare e-hälsa och välfärdsteknologi redovisar 

handlingsplanen samt dagsläget inom välfärdsteknologi.    

Underlag  

Skrivelse 2019-06-10 Läget utveckling välfärdsteknik inom äldreomsorgen 

_____ 
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Sn § 93 Dnr 2019-000089  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS 2019 

Kort sammanfattning 

En gång i kvartalet ska socialnämnden rapportera ej verkställda beslut till 

IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.     

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och 

överlämna den till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera ej verkställda beslut till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisorer. 

Rapporten ska även överlämnas till kommunfullmäktige. Detta enligt 28 § f-

h LSS samt 16 kap. 6 § f-h SoL. 

Rapporteringsskyldigheten omfattar gynnande beslut som inte verkställts 

inom tre månader från beslutsdatum samt om det skett avbrott i 

verkställighet av insatsen och besluten inte verkställts på nytt inom tre 

månader. Nu verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt 

ska även rapporteras.  

Till kommunens revisorer ska socialnämnden även kortfattat uppge skälen 

för dröjsmålen.   

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 29 maj 2019 

Bilaga. Rapport - Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1, 2019 
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Sn § 93 Dnr 2019-000089  

 

Beslutsgång 

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

rapporten till handlingarna och överlämna den till kommunfullmäktige och 

kommunens revisorer. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer   
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Sn § 94 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 har gett till förvaltningen och/eller arbetsutskottet.  

Uppdragslistan redovisas varje sammanträde. 

Följande uppdrag flyttas: 

 Information om anhörigstöd. Flyttas till september 2019. 

Följande uppdrag tillkommer: 

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

utförare.   

Underlag för beslut 

Socialnämndens uppdragslista 190521 

_____ 
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Sn § 95 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 

2 med diskussionsfrågor.  

Artikel 2 

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.  

Diskussionsfrågor 

Vilken kompetens har vi att möta och respektera barn? 

Hur vet vi att barn inte diskrimineras i vår verksamhet på grund av till 

exempel bostadsort, sociala faktorer, kön, sexuell läggning, etnicitet, 

religion, föräldrars härkomst eller föräldrars ställning?  

_____ 
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Sn § 96 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:  

1. Beslut om tillstånd enligt 87 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 

servering av alkoholdrycker den 8 maj 2019. 

Delegat: Socialnämndens ordförande 

2. Beslut om tillstånd enligt 87 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 

servering av alkoholdrycker den 14 maj 2019. 

Delegat: alkoholhandläggare 

Sekretessärenden 

1. Delegationsrapport Bistånd 1-31 maj 2019 

2. Delegationsrapport Individ- och familjeomsorgen 1-31 maj 2019 

_____ 
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Sn § 97 Dnr 2019-000005  

Meddelanden 2019 

Socialnämnden tar del av följande meddelanden: 

1. Kommunala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 20 

maj 2019 

2. Kommunala handikapprådets protokoll från sammanträdet den 20 

maj 2019 

Dnr 2019-000036 

3. Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-14 § 62: Valärenden 2019  

4. Fondstyrelsen protokoll från sammanträdet den 8 maj 2019 

Dnr 2019-000140 

5. Kommunfullmäktige 2019-05-14 § 22: Revisionsberättelse med 

revisorernas redogörelse samt ansvarsprövning för 2018  

 


