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Sn § 132 Dnr 2019-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner fördragningslistan med följande ändringar: 

Tillägg: Initiativärende – Syn- och hörselombudets förändrade uppdrag  

Tillägg: Övriga frågor 

_____________________________________________________________ 
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Sn § 133 Dnr 2019-000002  

Informationer 2019 

Kort sammanfattning 

Suzanne Göransson, Monica Eriksson, Elin Ring och Nils Stenström, 

Forskning och utveckling (FoU) Jämt 

 Fou Jämt informerar om sitt pågående arbete och sin funktion som 

navet för långsiktigt kunskapsutveckling i socialtjänst och 

angränsande hälso- och sjukvård.  

_____ 

Ellinor Sjöberg, Arbete och Integration 

 Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Bakgrund, nuläge och 

utmaningar. 

_____ 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

 Lägesrapport Arbete och Integrations arbetsträningsarenor. 

_____ 

MonaLisa Norrman, utredare äldrefrågor 

 Kartläggning behov av trygghetsboende i Krokoms kommun. 

 Definitioner av boendeformer för äldre.  

_____ 

Marie Eriksson, enhetschef Hälsa och sjukvård 

 Förändrat uppdrag; Syn- och hörselombud i Krokoms kommun. 

_____ 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

 Läget avseende platser på kommunens särskilda boenden Hällebo, 

Solbacka och Blomstergården     
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Sn § 133 (forts) Dnr 2019-000002  

 

Totalt antal beslutade/budgeterade platser på särskilt boende 

Boende Antal säboplatser Antal 

kortidsplatser 

Antal 

trygghetsplatser 

Hällebo 46 3 0 

Solbacka 36 5 0 

Blomstergården/Orion 79 3 2 

Summa 156 11 2 

Överbeläggningar/ 

förändringar 

Antal säboplatser Antal 

korttidsplatser 

Antal 

trygghetsplatser 

Orions ”stuga” 1+   

Hällebo 1+ -1  

Solbacka 1+   

Totalsumma  159 10 2 

 

Nuläge behov särskilt boende och korttids 2019-10-14 

Särskilt boende Antal 

Totalt antal personer i kö med beviljad säboplats 9 

Antal Personer med beviljad säboplats liggande på korttids 1 

Antal personer med beviljad säboplats i ordinärt boende 8 

Antal personer i kö från annan verksamhet i kommunen 0 

Antal personer i kö från annan kommun 2 

Korttidsplats och växelvård Antal 

Personer i kö till korttidsplats från sjukhus 0 

Personer i kö till korttidsplats från hemmet 0 

Personer i kö till växelvård 0 

Personer i byteskö 6 

Det finns en tillgänglig säboplats och två tillgängliga korttidsplatser. 

_____  
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Sn § 134 Dnr 2019-000048  

Uppföljning av placeringskostnader 2019 

Socialnämnden tar del av placeringskostnader 2019. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom socialnämndens 

verksamheter. 

I enlighet med socialnämndens rutin för uppföljning av placeringskostnader 

ska alla placeringar inom Individ- och familjeomsorgen och 

Ensamkommande redovisas för socialnämnden varje månad.   

Underlag för beslut 

Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2019 

_____ 
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Sn § 135 Dnr 2019-000115  

Ansökan om medel ur kommunens utvecklingsfond för 
bemanningsprojekt sjuksköterskor sommar 2020 

Kort sammanfattning 

Ärendet avser ansökan om medel ur krokoms kommuns utvecklingsfond till 

bemanningsprojekt för rekrytering av sjuksköterskor inför sommaren 2020. 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar Hälsa och sjukvård 

125 tkr ur kommunens utvecklingsfond för finansiering av 

bemanningsprojekt med syfte att rekrytera sjuksköterskor till kommunen 

inför sommaren år 2020.  

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart.  

Beskrivning av ärendet 

Ärendet har diskuterats i verksamhetsområdets referensgrupp attraktivare 

arbetsgivare 19 september 2019.  

Inför sommaren 2019 har Hälsa och sjukvård sökt sjuksköterskevikarier på 

olika sätt; genom Arbetsförmedlingen, satt upp affischer på Mittuniversitetet 

där sjuksköterskestudenterna finns och även inne på sjukhuset samt 

annonserat på sociala medier och på kommunens hemsida. Det kom inte in 

en enda ansökan. Detta resulterade i att verksamheten förlitade sig på 

sjuksköterskestudenter och stafettsjuksköterskor under sommaren 2019  men 

detta ger en sämre kvalité och är dessutom riktigt kostsamt. 

Verksamhetschefen är själv mycket friluftsintresserad och uppflyttad från 

Stockholm. Utifrån att det rimligtvis finns friluftsintresserade med 

sjuksköterskeutbildning i södra Sverige som vill komma upp till Jämtland på 

sommaren och kombinera friluftsliv och arbete gjordes en liten 

omvärldsbevakning. Frågan ställdes i två friluftsforum om det fanns ett 

intresse att komma till Krokom och arbeta under sommaren och vad man i så 

fall skulle kunna locka med. 43 sjuksköterskor hörde av sig inom loppet av 

24 timmar. 
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Sn § 135 (forts) Dnr 2019-000115  

 

Inför sommaren 2019 hade många kommuner och regioner stora svårigheter 

att hitta vikarier och även bemanningsföretagen hade svårt att erbjuda 

personal.  Inför sommaren erbjöd Umeå kommun 50 tkr i månadslön och 

Örebro erbjöd 60 tkr för att lösa sin bemanningssituation.  

Hälsa och sjukvård skulle istället vilja erbjuda betalt boende och ersättning 

för resa från hemorten tur och retur samt en valfri förmån som är anpassad 

till målgruppen:  

 Finansierat hunddagis under arbetstid (eftersom många i målgruppen 

har hund). 

 Finansierat fiskekort i Krokoms kommun 

 Turridning i fjällen 

 Kulturellt och historiskt upplevelsepaket med bland annat inträde till 

Jamtli 

Projektet beräknas komma att kosta cirka 125 tkr fördelat på: 

Kostnad för boende: för 4 sjuksköterskor under 10 veckor: 80 tkr 

Kostnad för resor: 12 tkr 

Kostnad för hunddagis 2 hundar i 10 veckor: 13 tkr 

Kostnad för övriga aktiviteter: 20 tkr 

Möjlig vinst: 220 tkr i uteblivna kostnader för stafettsjuksköterskor  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 19 september 2019 

Statistik rekrytering av vikarier sjuksköterskor 25 juni 2019 

Kommunstyrelsen 9 oktober 2019 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsen att bevilja Hälsa och sjukvård 125 tkr ur kommunens 

utvecklingsfond för finansiering av bemanningsprojekt med syfte att 

rekrytera sjuksköterskor till kommunen inför sommaren år 2020.   
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Sn § 135 (forts) Dnr 2019-000115  

 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

______  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Marie Hermansson 

Sara Häggström, Näringsliv 

Peter Svensson, kommuniaktion 
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Sn § 136 Dnr 2019-000120  

Sammanträdesdagar 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar förslag till sammanträdesdagar för 2020.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Följande sammanträdesdagar föreslås för socialnämnden. 

Socialnämnden 

Tisdag 21 januari 

Tisdag 25 februari Årsredovisning 

Tisdag 17 mars Rambudget 

Torsdag 23 april 

Onsdag 20 maj 

Måndag 15 juni 

Tisdag 1 september  Delårsrapport 

Tisdag 22 september Detaljbudget 

Torsdag 22 oktober 

Tisdag 17 november Internkontrollplan och verksamhetsplan 2021 

Tisdag 15 december 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 25 september 2019 

Beslutsgång 

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

föreslagna sammanträdesdagar för 2020. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 
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Sn § 136 (forts) Dnr 2019-000120  

_____ 

Kopia till 

Sekreterare 
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Sn § 137 Dnr 2019-000031  

Uppföljning - Socialförvaltningen - 
Verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet 

Kort sammanfattning 

Pågående och planerade aktiviteter som syftar till att utveckla verksamheten 

och göra den mer kostnadseffektiv följs upp månadsvis.  

Socialnämnden tar del av Särskilt boende och Hemtjänstens 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 Särskilt boende och 

Hemtjänstens pågående och planerade aktiviteter som syftar till att utveckla 

verksamheterna och göra dem mer kostnadseffektiva.     

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning – Ann-Marie Ågran och Ulrika Persson 

_____ 
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Sn § 138 Dnr 2019-000009  

Ekonomisk uppföljning 2019 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen efter nio 

månader 2019.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningens ekonom redovisar den ekonomiska uppföljningen efter nio 

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

26 376 tkr inklusive Integration och Ensamkommande.  

Stab   - 463 tkr 

Individ- och familjeomsorgen - 10 307 tkr 

Stöd och service  - 9 441 tkr 

Särskilt boende  - 5 729 tkr 

Hemtjänst   + 5 140 tkr 

Hälsa och sjukvård  - 3 135 tkr 

Bemanningspoolen  - 1 455 tkr 

Bistånd   - 397 tkr 

Ensamkommande  + 68 tkr 

Integration   + 256 tkr  

Underlag för beslut 

Ekonomisk uppföljning efter nio månader 2019 

Beslutsgång 

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

ekonomiska uppföljningen efter nio månader 2019.  

Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller det.  

______ 

Kopia till 

Socialchef 
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Sn § 139 Dnr 2019-000036  

Redovisning av delegationsbeslut 2019 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.          

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden 

beslutad delegationsordning. Beslut som tas på delegation redovisas för 

socialnämnden vid varje sammanträde.  

Socialnämnden har begärt att få ta del mer ingångende av några 

delegationsbeslut i enskilda ärenden vid varje sammanträde.  

Inför sammanträdet har ett delegationsbeslut från området Bistånd, ett från 

området LSS, ett från området Integration samt ett från området Individ- och 

familjeomsogen valts ut för att redovisas.       

Underlag för beslut 

Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-30 september 2019 

Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och 

Integration, 1-30 september 2019 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

______ 
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Sn § 140 Dnr 2019-000121  

Upphandling av undersökningstjänst för nationella 
brukarundersökningar inom socialtjänsten - 
Inhämtning av fullmakt 

Kort sammanfattning 

Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) styrelse beslutade i december 

2018 att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera 

viktiga förutsättningar för att utveckla ett mer samlat system för 

kunskapsstyrning. Rekommendationen gäller områdena uppföljning 

(kvalitetsregister, brukarundersökningar med mera) och nationell 

samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen. Det innebär cirka 

1,95 kr/invånare/år i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-

2023).  

Fram till den 20 september 2019 har 90 procent av kommunerna (260 st) 

meddelat att de antar SKL:s rekommendation. 21 kommuner har avslagit 

rekommendation och från nio kommuner saknar SKL fortfarande ett 

ställningstagande. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner att Krokoms kommun, enligt SKL:s 

rekommendation, ingår i samfinansiering för utvecklandet av ett mer 

samlat system för kunskapsstyrning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr 

årligen. Det innebär cirka 1,95 kr/invånare/år i kommunen. 

Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023). Utifrån aktuell 

befolkningsprognos kommer det för Krokoms kommun att innebära en 

kostnad på cirka 30 tkr. 

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart.     

Beskrivning av ärendet 

En stor majoritet av Sveriges kommuner har antagit SKL:s rekommendation 

att gemensamt finansiera socialtjänstens kunskapsstyrning och 90 procent av 

kommunerna vill samverka om kunskapsstyrning.   
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Sn § 140 (forts) Dnr 2019-000121  

 

Av Sveriges 290 kommuner har 260 stycken tackat ja till den 

rekommendation SKL:s styrelse beslutade om i december förra året då SKL 

gick ut med en förfrågan till kommunerna att gemensamt gå in och finansiera 

flera viktiga brukarundersökningar, de kvalitetsregister socialtjänsten 

använder samt det stöd och den nationella samordning kring 

kunskapsstyrningen som SKL ger. Detta är tjänster och stöd som riskerade 

att försvinna eftersom de sedan 2016 inte längre finansieras genom statens 

överenskommelser med SKL.  

SKLs rekommendation omfattar fem kvalitetsregister som används för 

kommunal hälso- och sjukvård inom främst äldreomsorg. Dessa är Senior 

alert – kvalitetsregister för trycksår, munhälsa, benbrott, viktminskning samt 

blåsdysfunktion (används av 287 kommuner 2018), Svenska 

palliativregistret (används av 290 kommuner), BPSD – kvalitetsregister för 

personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom 

(används av 289 kommuner), SveDem – kvalitetsregister för en god 

demensvård (används av 63 kommuner) och Rikssår – kvalitetsregister för 

svårläkta sår (används av 60 kommuner).  

En avgift för användningen av undersökningstjänsten för genomförandet av 

de nationella brukarundersökningarna kommer att tas ut från deltagande 

kommuner/verksamheter av leverantören, på liknande sätt som idag görs för 

brukarundersökningen inom funktionshinderområdet. Prismodellen kommer 

att ta 

hänsyn till hur omfattande undersökningen är i respektive kommun – det vill 

säga hur många respondenter som ingår i respektive delundersökning.  

Samtliga kommuner ombeds att komma in med fullmakt att låta SKL, för 

kommunens räkning, genomföra upphandling av ramavtal avseende 

undersökningstjänst för nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten 

för åren 2020-2023. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 14 oktober 2019  

Brev från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 20 september 2019 

Information från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 20 september 

2019 
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Sn § 140 (forts) Dnr 2019-000121  

 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner att Krokoms kommun, enligt SKL:s rekommendation, ingår i 

samfinansiering för utvecklandet av ett mer samlat system för 

kunskapsstyrning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen. Det innebär 

cirka 1,95 kr/invånare/år i kommunen och finansieringen gäller för fyra år 

(2020-2023). Utifrån aktuell befolkningsprognos kommer det för Krokoms 

kommun att innebära en kostnad på cirka 30 tkr. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 

det.  

_______ 

Kopia till 

Carina Berggren, kvalitetscontroller 
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Sn § 141 Dnr 2019-000078  

Träff med revisorerna 2019 

Kommunrevisionen träffar socialnämnden för att diskutera olika frågor 

gällande nämndens ansvarsutövande.   

_____________________________________________________________ 
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Begäran om tilläggsanslag år 2019 

Kort sammanfattning 

Den ekonomiska uppföljningen efter nio månder 2019 visar att 

socialnämndens verksamheter, inklusive Ensamkommande och Integration, 

gör ett prognostiserat underskott på 26 376 tkr.   

Socialnämndens förslag beslut 

1. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag 

med 26 376 tkr, vilket motsvarar hela det prognostiserat underskottet för 

socialnämndens verksamheter 2019.   

_____________________________________________________________ 

Deltar inte i beslut 

Marie Svensson, V, Pia Hernerud, S, Gunnel Persson, S, Ulla Jönsson, S, 

Yvonne Rosvall, S, deltar inte i beslutet. 

Protokollsanteckning  

Protokollsanteckning från Marie Svensson, V, Pia Hernerud, S, Gunnel 

Persson, S, Ulla Jönsson, S, Yvonne Rosvall, S  

Deltar inte i beslut 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna deltar inte i beslutet på grund av att 

förslag till beslut presenterades under sittande möte. Vi måste få en chans att 

prata med våra partigrupper innan vi deltar i beslutsfattande. 

Beskrivning av ärendet 

Den ekonomiska uppföljningen efter nio månder 2019 visar att 

socialnämndens verksamheter, inklusive Ensamkommande och Integration, 

gör ett prognostiserat underskott på 26 376 tkr. 

Under årets första nio månader har samtliga verksamheter arbetat med 

förändring och utveckling samt kostnadseffektivitet. De verksamheter som 

har genomfört en genomlysning och mäter kostnad per brukare (KPB) – 

Bistånd, Särskilt boende, Hemtjänsten, Stöd och service samt Individ och  
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familjeomsorgen har framtagna hanlingsplaner vilka syftar till att utveckla 

verksamheten samt minska kostnaderna.  

Individ och familjeomsorgen har under de tre senaste åren haft stora 

utmaningar med en kraftig ökning av antalet orosanmälningar. Flera av dessa 

leder till utredningar och en del av utredningarna leder till placeringar. Den 

här ökningen av placeringar och kostnaden för dessa utifrån svårigheten att 

hitta lämpliga familjehem, konsulentstödda familjehem och HVB-hem har 

lett till att prognosen för placeringskostnader för hela 2019 ligger 10 300 tkr  

över budget.  

På Stöd och service har vi ett placeringsärende som inte fanns med när vi 

gjorde detaljbudgeten för 2019. Detta ärende genererar ett prognostiserat 

underskott på 700 tkr.  

Underskottet på Stöd och service på 9 400 tkr har flera orsaker, bland annat 

utebliven förhöjd ersättning från Försäkringskassan, en placering som vi 

under 2018 akut blev tvugna att skapa en hemmaplanslösning för på grund 

av att extern leverantör sa upp avtalet (ärendet är kvar i en 

hemmaplanslösning), fick inte tillgång till Smedjan utifrån tidigare beslut i 

kommunstyrelsen vilket innebar att planerade personalneddragningar inte 

kunde genomföras samt att enhetscheferna inte har kunnat hålla den takt i 

personalomställningsarbetet på våra gruppbostäder på grund av 

sjukskrivningar och i vissa fall stort motstånd från personalgrupperna, 

anhöriga och gode män.  

Underskottet på Hälsa och sjukvård grundar sig huvudsak på höga kostnader 

för stafettsjuksköterskor. Vi har i samband med annonsering av vikariat för 

sjuksköterskor och distriktsköterskor inte fått några ansökningar och har då 

tvingats anlita stafettsjuksköterskor. Dessa är 2,5 gånger så dyra som våra 

egna tillsvidareanställda sjuksköterskor och distriktsköterskor.  

Bemanningspoolen har ett underskott på 1 455 tkr vilket påverkar vårt totala 

underskott negativt men visar på det förbättrings-/förändringsarbete som har 

genomförts sedan Bemanningspoolen flyttade från 

kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen. 2018 var underskottet 

kopplat till Bemanningspoolen 2 100 tkr vilket är en förbättring med drygt 

500 tkr.   
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 22 oktober 2019 

Beslutsgång 

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

kommunfulmäktige  att beviljar tilläggsanslag med 26 376 tkr, vilket 

motsvarar hela det prognostiserat underskottet för socialnämndens 

verksamheter 2019.   

Mötet ajourneras klockan 16.32–16.38 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Socialnämndens uppdragslista 2019 

Kort sammanfattning 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att efter revidering godkänna uppdragslistan.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämndens uppdragslista är en sammanställning över uppdrag som 

socialnämnden gett till förvaltningen och/eller arbetsutskottet. 

Uppdragslistan redovisas vid varje sammanträde. 

Följande uppdrag tillkommer: 

 Utred behovet av Bemanningspoolen för bokning av vikarier bland 

enhetschefer i Socialförvaltningen - hur vill enhetscheferna själva hantera 

tillsättningen av vikarier?  

Följande uppdrag tas bort:  

 Uppdatera och revidera dokumentet Uppföljning – Socialförvaltning - 

Verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet. Redovisas oktober 2019   

Underlag för beslut 

Socialnämndens uppdragslista 2019-09-30 

_____ 
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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 

4 med diskussionsfrågor.  

Artikel 4 

Konventionsstaterna ska sträva efter att till det yttersta av sina tillgängliga 

resurser försöka förverkliga barnets sociala, ekonomiska och kulturella 

rättigheter. När inte resurserna räcker till bör man söka lösningar genom 

internationellt arbete.  

Diskussionsfrågor: 

- Hur prioriterar vi barn i vår verksamhet? 

- Hur syns konventionen i våra egna styrdokument? 

- Hur syns barn i vår budget? 

_____ 
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Initiativärende - Syn- och hörselombudets förändrade 
uppdrag 

Kort sammanfattning 

Vänsterpartiet anmäler vid dagens möte ett initiativärende gällande syn- och 

hörselombudets förändrade uppdrag.   

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att avslå initiativärendet.  

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Marie Svensson, V, Pia Hernerrud, S, Gunnel Persson, S, Ulla Jönsson, S, 

Yvonne Rosvall, S, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiet anmäler vid dagens möte ett initiativärende gällande syn- och 

hörselombudets förändrade uppdrag.  

Initiativärendet föreslår att: 

 Förändringen av uppdraget ska lyftas som ett eget ärende till 

socialnämnden då det är av sådan art att det påverkar tryggheten för våra 

medborgare.  

 En risk- och konsekvensanalys av hur förändringen påverkar kommunens 

invånare ska genomföras och återredovisas till socialnämnden. 

 Synpunkter på förändringarna ska inhämtas från Kommunala 

handikapprådet och Kommunala pensionärsrådet  

 Återkoppla och rådgör med Regionen huruvida den nya tolkningen av 

uppdraget motsvarar Regionens förväntningar av uppdraget och hur andra 

kommuner gör.   

 Det behöver utredas vem som hjälper medborgare utan biståndsbeslut. 

 Kommunen ska fortsätta med besöken på bibliotek/servicekontor var 

tredje månad så att alla medborgare kan få hjälp med syn- och/eller 

hörselhjälpmedel.  
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 Undersköterskorna som tar över en del av hörsel- och synombudets 

tidigare arbetsuppgifter ska få utbildning via Syn- och hörcentralen som 

anordnar kostnadsfria utbildningar för att kommunen ska uppnå god 

kompetens inom området.   

 

Underlag för beslut 

Initiativärende 22 oktober 2019   

Beslutsgång 

Det finns ett förslag som föreslår att förändringen av Syn- och 

hörselombudets uppdrag ska lyftas som ett eget ärende till socialnämnden då 

det är av sådan art att det påverkar tryggheten för våra medborgare. En risk- 

och konsekvensanalys av hur förändringen påverkar kommunens invånare 

ska genomföras och återredovisas till socialnämnden. Synpunkter på 

förändringarna ska inhämtas från Kommunala handikapprådet och 

Kommunala pensionärsrådet Återkoppla och rådgör med Regionen huruvida 

den nya tolkningen av uppdraget motsvarar Regionens förväntningar av 

uppdraget och hur andra kommuner gör. Det behöver utredas vem som 

hjälper medborgare utan biståndsbeslut. Kommunen ska fortsätta med 

besöken på bibliotek/servicekontor var tredje månad så att alla medborgare 

kan få hjälp med syn- och/eller hörselhjälpmedel. Undersköterskorna som tar 

över en del av hörsel- och synombudets tidigare arbetsuppgifter ska få 

utbildning via Syn- och hörcentralen som anordnar kostnadsfria utbildningar 

för att kommunen ska uppnå god kompetens inom området.   

 

Ordförande frågar först om initiativärendet ska väckas eller inte och finner 

att socialnämnden avslår initiativärendet.  

Omröstning begärs.  

De som avslår initiativärendet röstar Ja och de som godkänner 

initiativärendet röstar Nej.  
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  JA NEJ 

Andreas Karlsson, C X 

Frida Skoog, M X 

Pia Hernerud, S  X 

Lena Andersson, C X 

Rasmus Ericsson, KD X 

Gunnel Persson, S  X 

Ulla Jönsson, S  X 

Yvonne Rosvall, S  X 

Clas Sundberg, SD  X 

Marie Svensson, V  X 

Karin Wallén, C X 

  _____________ 

  6 5 

Med 6 Ja och 5 Nej finner ordförande att socialnämnden avslår 

initiativärendet.   

_____ 

Kopia till 

Marie Svensson, V 
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Övriga frågor 2019 

Kort sammanfattning 

Habiliteringsersättning 

Varför skiljer sig nivån på habiliteringsersättningen åt mellan Östersund och 

Krokom (62 kr respektive 42 kr/dag)? Frågan tas med till medborgardialog 

med Daglig verksamhet. 

_____ 

Bemanningspoolen 

Vad har enhetscheferna i Socialförvaltningen för syn på Bemanningspoolens 

insatser när det gäller bokning av vikarier. Det bör utredas om det finns en 

vinst med i att enhetscheferna själva löser bemanningen. Uppdraget läggs in 

på Uppdragslistan.  

_____ 
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Delegationsbeslut 2019 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknas nedan.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande 

och tjänstemän som framgår av delegationsförteckning. Besluten ska 

redovisas till socialnämnden. 

Socialnämnden delges följande delegationsbeslut:      

 Sekretessärenden  

1. Delegationsrapport Bistånd, 1-30 september 2019 

2. Delegationsrapport Individ- och familjeomsorgen och Integration, 1-30 

september 2019 

_____  
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Meddelanden 2019 

Socialnämnden tar del av följande meddelanden: 

1. Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet den 26 september 

2019 

2. Sammanträdesprotokoll Kommunala handikapprådet den 26 september 

2019 

Dnr Ks 19-00172 

3. Kommunstyrelsen 2019-10-09 § 168 – Kommunens utvecklingsfond – 

Kriterier, bedömning och uppföljning 

Dnr Kf 19-00244 

4. Kommunfullmäktige 2019-09-24 § 63 – Delårsrapport 2019, Krokoms 

kommun 

Dnr Kf 19-00285 

5. Kommunfullmäktige 2019-09-24 § 65 – Plats och ordning 

kommunfullmäktiges sammanträden 2020 

Dnr Kf 19-00224 

6. Kommunfullmäktige 2019-09-24 § 69 – Begäran om tilläggsanslag – 

Upphandling särskilt boende 

Dnr Kf 19-00221 

7. Kommunfullmäktige 2019-09-24 § 72 – Förändringsmål 2020 

Dnr Kf 19-00015 

8. Kommunfullmäktige 2019-09-24  § 73 – Valärenden  

9. Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska symptom vid Demens 

(BPSD) – Årsrapport 2018 
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10. Rapport efter utförd kvalitetsmätning av måltidsordning och 

nattfasta. Särskilt boende. Oktober 2019. 

Dnr Sn 18-181 

11. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – Tillsyn av ej verkställt 

beslut 

Dnr Sn 18-178 

12. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – Tillsyn av ej verkställt 

beslut 

_____ 

 


