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Sn § 1 Dnr 2019-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2019 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande ändring: 

Utgår: Revidering av reglemente för socialnämnden  

_____________________________________________________________     
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Sn § 2 Dnr 2019-000002  

Informationer 2019 

Andreas Karlsson, C, ordförande ser ett behov av en budget- och 

utvecklingsgrupp som består av politiker från socialnämnden. Han tänker att 

gruppen kan träffas cirka fyra gånger per år. Detta kommer att lyftas på 

socialnämndens arbetsutskott den 11 februari 2019 för diskussion.  

Spelregler - Nämnden pratar bland annat om telefonanvändande under 

sammanträdena, rollfördelning mellan politiker och tjänstemän samt begäran 

av ordet.  

_____ 

Christian Kamrup, Socialförvaltningens ekonom 

 Socialnämndens budget 2019 – Utbildning 

_____ 

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 § 2 (forts) Dnr 2019-000002  

 

Nuläge behov särskilt boende och korttids 2019-01-21 

Särskilt boende Antal 

Totalt antal personer i kö med beviljad säboplats 5 (3) 

Antal Personer med beviljad säboplats liggande på korttids 1 

Antal personer med beviljad säboplats i ordinärt boende 4 

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 1 

Personer i byteskö 7 

Det finns två tillgängliga säboplatser och en tillgänglig korttidsplats. 

 Presentation särskilt boende 2 

 Återblick genomlysning och kostnad per brukare (KPB)  

_____ 
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Sn § 3 Dnr 2016-000129  

Rutin för ekonomisk uppföljning och uppföljning av 
placeringskostnader 

I augusti 2016 antog socialnämnden en rutin för ekonomisk uppföljning och 

uppföljning av placeringskostnader. Den reviderades den 14 mars 2017.  

Vid dagens sammanträde tar socialnämnden del av rutinen.  

Underlag 

Rutin för ekonomisk uppföljning antagen sn 160829 reviderad 170314 
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Sn § 4 Dnr 2018-000144  

Detaljbudget 2019 

Kort sammanfattning 

Ny rambudget med ett nytt förändringsmål är antagen och socialnämnden 

föreslås besluta om ett övergripande uppdrag.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att ett övergripande uppdrag läggs till mot det 

nya förändringsmålet enligt följande: ”Socialnämnden ger 

Socialförvaltningen i uppdrag att ta initiativ till aktiviteter som syftar till 

att utveckla verksamheterna och att göra dem mer kostnadseffektiva.”  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

I maj 2018 antog kommunfullmäktige en preliminär rambudget för 2019 och 

i september 2018 (ärende detaljbudget 2019) gav socialnämnden 

Socialförvaltningen ett antal övergripande uppdrag styrande mot de 

beslutade förändringsmålen.   

Den 5 december 2018 antog nya kommunfullmäktige rambudget 2019 med 

ett nytt förändringsmål. Därför föreslås socialnämnden besluta om ett 

övergripande uppdrag mot det nya förändringsmålet: 

”Kostnadsmedvetenheten och förändringsbenägenheten inom organisationen 

ska öka.”     

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 4 januari 2019 

För kännedom - Detaljbudget 2019 socialnämnden (antagen 180918) 

Förslag som läggs på mötet  

Marie Svensson, V, föreslår att det övergripande uppdraget ändras till: 

”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att ta initiativ till 

aktiviteter som syftar till att utveckla verksamheterna.” 

Andreas Karlsson, C, föreslår att det övergripande uppdraget ändras till: 

”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att 

kostnadsmedvetenheten och förändringsbenägenheten inom förvaltningens 

alla verksamheter ska öka.” 
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Sn § 4 (forts)  Dnr 2018-000144  

 

Socialnämnden föreslår gemensamt att det övergripande uppdraget ändras 

till: ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att ta initiativ till 

aktiviteter som syftar till att utveckla verksamheterna och att göra dem mer 

kostnadseffektiva.” 

Beslutsgång 

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

ett övergripande uppdrag läggs till mot det nya förändringsmålet enligt 

följande: ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta det 

påbörjade utvecklings- och förändringsarbetet i alla verksamheter.” 

Till det har kommit ändringsförslag.  

Efter fråga på förslagen mot varandra finner ordförande att socialnämnden 

bifaller det gemensamma förslaget om att ändra det övergripande uppdraget 

till ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att ta initiativ till 

aktiviteter som syftar till att utveckla verksamheterna och att göra dem mer 

kostnadseffektiva.” 

_____ 

Kopia till 

Sofie Eén 
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Sn § 5 Dnr 2018-000118  

Valärenden 2019-2022 

Kort sammanfattning 

Ledamöter och ersättare ska utses till bland annat socialnämndens 

arbetsutskott.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden utser följande ledamöter och ersättare för perioden 2019-

2022 till: 

- socialnämndens arbetsutskott  

- sociala samrådsgruppen (SocSam) och SVOM 

- fondstyrelsen  

- kommunala handikapprådet 

- kommunala pensionärsrådet 

- kommunala integrationsrådet 

- gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling, 

lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter 

- åtaganden om barnens rättigheter    

Socialnämndens arbetsutskott 

Ledamöter   Ersättare 

Andreas Karlsson, C  Karin Wallén, C 

Frida Skoog, M  Rasmus Ericsson, KD 

Pia Hernerud, S  Marie Svensson, V 

Efter fråga på att välja föreslagna ledamöter och föreslagna ersättare finner 

ordförande att socialnämnden väljer dessa.   
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Sn § 5 (forts) Dnr 2018-000118  

 

Sociala samrådsgruppen (SocSam) och SVOM 

Ledamot   Ersättare 

Andreas Karlsson, C     Pia Hernerud, S 

Efter fråga på att välja föreslagen ledamot och föreslagen ersättare, var för 

sig, finner ordförande att socialnämnden väljer dessa.   

 

Fondstyrelsen 

Andreas Karlsson, C och Gunnel Persson, S, väljs till ledamöter i 

Fondstyrelsen för Sociala Samfonden och Anna och Evald Paulssons 

donationsfond.   

Efter fråga på att välja föreslagna ledamöter, var för sig, finner ordförande 

att socialnämnden väljer dessa.  

 

Kommunala handikapprådet 

Ordförande i handikapprådet Vice ordförande i handikapprådet    

Andreas Karlsson, C  Marie Svensson, V 

Efter fråga på att välja föreslagen ledamot och föreslagen ersättare, var för 

sig, finner ordförande att socialnämnden väljer dessa.  

 

Kommunala pensionärsrådet 

Ordförande i pensionärsrådet Vice ordförande i pensionärsrådet      

Andreas Karlsson, C  Yvonne Rosvall, S 

Efter fråga på att välja föreslagen ledamot och föreslagen ersättare, var för 

sig, finner ordförande att socialnämnden väljer dessa.  
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Sn § 5 (forts) Dnr 2018-000118  

 

Kommunala integrationsrådet 

Ledamot   Ersättare 

Frida Skoog, M  Gunnel Persson, S 

Efter fråga på att välja föreslagen ledamot och föreslagen ersättare, var för 

sig, finner ordförande att socialnämnden väljer dessa. 

  

Gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling, 

lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter 

Ledamot   Ersättare 

Andreas Karlsson, C  Pia Hernerud, S 

Efter fråga på att välja föreslagen ledamot och föreslagen ersättare, var för 

sig, finner ordförande att socialnämnden väljer dessa.  

 

Åtaganden om barnens rättigheter 

Frida Skoog, C och Gunnel Persson, S, väljs att följa åtagandena om barnens 

rättigheter, för socialnämndens del.  

Efter fråga på att välja föreslagna, var för sig, finner ordförande att 

socialnämnden väljer dessa.  

_____ 

Kopia till 

Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret 

Berit Edlund 

Hans Moren 

Region Jämtland Härjedalen 

De valda 
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Sn § 6 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 under perioden 190101 – 190630 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 30 juni 2019.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 3 januari 2019 

Beslutsgång 

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

Stefan Konradsson, dataskyddsombud, till tillförordnat dataskyddsombud 

under perioden 190101 – 190630 för socialnämnden. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

Kopia till 

Stefan Konradsson 
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Sn § 7 Dnr 2018-000151  

Internkontrollplan 2019 

Socialnämnden går igenom internkontrollplan 2019. 

______________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Den 18 september 2018 antog socialnämnden internkontrollplan 2019. 

Socialnämnden beslutade att gå igenom en risk i internkontrollplanen på de 

fyra nästkommande sammanträdena.  

Socialnämnden går vid dagens sammanträde igenom hela 

internkontrollplanen som består av fyra stycken risker.  

Underlag  

Internkontrollplan 2019 - socialnämnden antagen 180918 

_____ 
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Sn § 8 Dnr 2019-000010  

Utökning med en enhetschef inom Stöd och service 

Kort sammanfattning 

För att bland annat kunna verkställa handlingsplanen för effektivisering och 

utveckling av Stöd och service föreslås en utökning med en enhetschef.  

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen avsätter 600 tkr som stöd till verksamheten Stöd och 

service för utökning med en enhetschef under perioden 2019-01-01 – 

2019-12-31. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

I rambudget 2019, plan 2020-2021 finns 3 mkr 2019 till förfogande för att 

stimulera och stödja tillfälliga kostnadsökningar för att på sikt få en bättre 

och effektivare verksamhet. Kostnadsökningarna kan exempelvis vara 

resurstillskott i form av personal, konsulter eller investeringar. 

Utökningen med en enhetschef är nödvändig för att Stöd och service ska 

kunna jobba med utvecklingsarbete och inte bara daglig drift av dygnet runt 

verksamhet. 

Ett stort "omtag" behöver göras för att finna hållbara strukturer, rutiner och 

ordning och reda. Den bristande kontinuiteten av ledande personer inom 

verksamhetsområdet har över tid lett till att det saknas 

verksamhetsövergripande arbetssätt och rutiner som alla arbetar efter. 

Utifrån genomlysningen som genomfördes under 2017 har Stöd och service 

tagit fram en omfattande handlingsplan för effektivisering och utveckling av 

verksamheten. För att på ett bra sätt kunna jobba med ovanstående samt 

verkställa handlingsplanen är utökningen en nödvändighet.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 7 januari 2018  

Socialförvaltningen - Verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet, Stöd 

och service 
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Sn § 8 (forts) Dnr 2019-000010  

 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsen att avsätta 600 tkr som stöd till verksamheten Stöd och 

service för utökning med en enhetschef under perioden 2019-01-01 – 2019-

12-31 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Sn § 9 Dnr 2019-000012  

Feriepraktik för ungdomar 2019 

Socialnämndens beslut 

1. Kommunen erbjuder feriepraktik till ungdomar som gått ut årskurs 1 och 

2 i gymnasieskolan samt ungdomar som gått årskurs 8 och 9. 

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 företag och föreningar 

att ta emot ungdomar för feriepraktik. 

5. Insatser görs i samverkan med socialtjänsten för att erbjuda ungdomar 

med särskilda behov feriepraktik. 

6. Inom ramen för budgeterade medel avsätts cirka 275 tkr för 

administration som motsvarar en omfattning av 0.5 tjänst inom 

verksamhetsområdet Arbete och Integration.  

_____________________________________________________________ 

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, 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. 
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Sn § 9 (forts) Dnr 2019-000012  

 

Inför 2019 års feriepraktik har Arbete och Integration tagit över ansvaret för 

att administrera verksamheten som tidigare legat på HR-avdelningen.  

Förväntat antal 

Det beräknas finnas cirka 550 ungdomar inom kommunen i de åldersgrupper 

som omfattas av praktiken. 

Utifrån tidigare års erfarenhet förväntas cirka 260 – 280 ungdomar anmäla 

sig och genomföra praktiken på de olika arbetsplatserna. 

Tidigare år har ansökningarna varit relativt jämt fördelade mellan företag, 

föreningar och kommun. 

Kostnader 

I socialnämndens budget för 2019 har det anslagits 1 403 tkr. 

Feriepraktiken är under 3 veckor och omfattar totalt 75 timmar/person. 

Förslaget är att lönen uppgår till 65 kronor/timme oavsett yrkesområde. 

Kommunen anställer och sköter det administrativa kring praktik hos företag 

och föreningar. Företagen och föreningarna ansvarar för arbetsledning och 

handledningen. 

De privata företagen faktureras i efterhand och betalar 36 kronor i timmen av 

lönekostnaden.  

Föreningarna faktureras i efterhand och betalar 675 kronor per praktikant 

som man tagit emot.  

Budgeterade medel inklusive fakturerade medel beräknas täcka kostnaderna 

för cirka 270 feriepraktikanter under 2019. Kalkylen grundar sig på ungefär 

samma fördelning mellan företag, föreningar och kommun som föregående 

år.      

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 4 januari 2019 

Förslag som läggs på mötet  

Marie Svensson, V, föreslår att punkten 1 ändras till: Kommunen erbjuder 

feriepraktik till ungdomar som gått ut årskurs 1 och 2 i gymnasieskolan samt 

ungdomar som gått årskurs 8 och 9. 
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Sn § 9 (forts) Dnr 2019-000012  

 

Karin Wallén, C, föreslår bifall till grundförslaget.  

Beslutsgång 

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

1. Kommunen erbjuder feriepraktik till ungdomar som gått ut årskurs 1 och 2 

i gymnasieskolan samt ungdomar som gått årskurs 9. I mån av plats och 

inom ramen för gällande budget kan även elever som gått ut årskurs åtta 

erbjudas praktik. 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 företag och föreningar att 

ta emot ungdomar för feriepraktik. 5. Insatser görs i samverkan med 

socialtjänsten för att erbjuda ungdomar med särskilda behov feriepraktik. 6. 

Inom ramen för budgeterade medel avsätts cirka 275 tkr för administration 

som motsvarar en omfattning av 0.5 tjänst inom verksamhetsområdet 

”Arbete och Integration”.   

Till det har kommit ett förslag om ändring i punkten 1.  

Efter fråga på grundförslaget mot ändringsförslaget finner ordförande att 

socialnämnden bifaller grundförslaget. 

Omröstning begärs. 

Med 6 röster för ändringsförslaget, punkt 1 och 5 röster för grundförslaget, 

punkt 1, finner ordförande att socialnämnden bifaller ändringsförslaget.  

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 

bifaller det.  

_____ 

Kopia till 

Alf Eliasson, enhetschef Arbete och Integration 
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Sn § 10 Dnr 2019-000007  

Digital utveckling av ekonomiskt bistånd 

Kort sammanfattning 

Digitaliseringen i samhället har utvecklats skyndsamt de senaste åren. 

Kommunerna står inför stora utmaningar för att i framtiden klara välfärden. 

Digitalisering kommer vara ett av verktygen och då synnerhet i 

glesbygdskommunerna.  

Inom ekonomiskt bistånd kommer digitala tjänster bli en naturlig del av den 

handläggning som nu görs manuellt. Förändringen är tänkt att ge såväl 

medborgarna bättre service som att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. 

Flera kommuner har redan infört en digital medarbetare och många är i 

uppstartsfasen. SKL bjuder nu in till ett ettårigt projekt där kommunerna 

erbjuds stöd i förändringsprocessen.  

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Krokoms kommun anmäler intresse till 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att delta i 

utvecklingsprojektet för automatisering av handlingsprocessen av 

ekonomiskt bistånd. 

Under förutsättning att Krokom tilldelas en plats i utvecklingsprojektet 

från SKL: 

2. Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en styrgrupp med 

förvaltningschef, verksamhetschef och politiker inom ramen för 

projektet. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en projektgrupp med enhetschef, 

projektledare, IT-stöd, kommunikation inom ramen för projektet. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att år ett (2019) avsätta 425 000 kronor till 

projektet. 

5. Kommunstyrelsen beslutar att år två (2020) avsätta 185 000 kronor till 

projektet. 
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Sn § 10 (forts) Dnr 2019-000007  

 

6. Kommunstyrelsen beslutar att från år tre (2021) utöka Individ- och 

familjeomsorgens budgetram med 50 000 kronor för avgift av tekniska 

kostnader för support och underhållsavgift i ”VIVA mina sidor” a) 

grundavgift på 30 000 kronor. b) serviceavgift beräknat på antal 

kommuninvånare på cirka 20 000 kronor.  

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

I rambudget 2019, plan 2020-2021 finns pengar till förfogande för att 

stimulera och stödja tillfälliga kostnadsökningar för att på sikt få en bättre 

och effektivare verksamhet. 

Digitalisering och automatisering är ett viktigt redskap för att vi ska klara av 

att hålla en fortsatt hög välfärd. Flera kommuner har inte bara påbörjat 

arbetet med digitala medarbetare utan det är redan nu ett naturligt redskap i 

arbetet.   

I Krokom har arbetet med digitala tjänster ännu inte påbörjats. All 

handläggning sker fortfarande manuellt. Det gäller såväl de ärenden som är 

av kortvarig karaktär som mer komplicerade ärenden där det sociala arbetet 

behöver intensifieras. Det är inte en målsättning i sig att minska 

bemanningen. Målet är att i högre grad möjliggöra utrymme för det sociala 

arbetet och därmed öka förutsättningarna till självförsörjning vilket 

långsiktigt leder till lägre kostnader för kommunen. 

SKL erbjuder nu samtliga kommuner att anmäla sitt intresse till en 

processstödd utveckling av det ekonomiska biståndet. Syftet med projektet är 

att stödja landets kommuner att öka takten i sin digitalisering och därigenom 

öka effektiviteten och rättssäkerheten i sin verksamhet. SKL har gett 

uppdraget till PwC. PwC är ett företag som har specialistkunnande inom 

offentlig sektor i allmänhet och inom kommunal förvaltning i synnerhet.  

För att utvecklingsprojektet ska genomföras krävs att 20-25 kommuner 

anmäler sitt intresse till en engångskostnad på 140 000 kronor/kommun. Där 

ingår projektträffar 4 ggr/år på tema 1) Uppstart 2) Förändringsledning 3) 

Systematisk uppföljning 4) Målgång och effektmätning.  
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Sn § 10 (forts) Dnr 2019-000007  

 

Kommunen erbjuds även individuell rådgivning under projekttiden inom 

givna ramar. Om behov av stöd/rådgivning finns efter projekttidens slut får 

respektive kommun individuellt upphandla och finansiera den kostnaden.  

Budget år ett (2019) 425 000 kronor 

 Kostnad till SKL per deltagande kommun 140 000 kronor. I det ingår: 1) 

projektträffar/erfarenhetsöverföring 2) regelbunden rådgivning 3) 

utvärdering av projektets arbetssätt. 

 Projektledartjänst på 30 % á 175 000 kronor.  

 Övriga kostnader 110 000 kronor. 1) Tekniska kostnader för support och 

underhållsavgift i ”VIVA mina sidor” a) årlig grundavgift på 30 000 

kronor. b) årlig serviceavgift beräknat på antal kommuninvånare på cirka 

20 000 kronor. 2) Implementering, resor och boende för projektledaren 

cirka 50 000 kronor. 3) Eventuellt utökade konsulttimmar vid behov 

beräknat till 10 000 kronor. 

Budget år två (2020) 185 000 kronor 

 Projektledartjänst på 20 % á 115 000 kronor. 

 Övriga kostnader 60 000 kronor. 1) Tekniska kostnader för support och 

underhållsavgift i ”VIVA mina sidor” a) årlig grundavgift på 30 000 

kronor. b) årlig serviceavgift beräknat på antal kommuninvånare på cirka 

20 000 kronor. 2) Eventuellt utökade konsulttimmar vid behov beräknat 

till 10 000 kronor. 

Årligen tillkommer en avgift för tekniska kostnader på 50 000 kronor för 

support och underhållsavgift i ”VIVA mina sidor” a) årlig grundavgift på 

30 000 kronor. b) årlig serviceavgift beräknat på antal kommuninvånare på 

cirka 20 000 kronor.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 8 januari 2018 

Projektplan utvecklingsprojekt ekonomiskt bistånd 
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Sn § 10 (forts) Dnr 2019-000007  

 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsen besluta att Krokoms kommun anmäler intresse till 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att delta i utvecklingsprojektet 

för automatisering av handlingsprocessen av ekonomiskt bistånd. 

Under förutsättning att Krokom tilldelas en plats i utvecklingsprojektet från 

SKL: Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att tillsätta en 

styrgrupp med förvaltningschef, verksamhetschef och politiker inom ramen 

för projektet. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att tillsätta 

en projektgrupp med enhetschef, projektledare, IT-stöd, kommunikation 

inom ramen för projektet. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

att år ett (2019) avsätta 425 000 kronor till projektet. Socialnämnden föreslår 

kommunstyrelsen besluta att år två (2020) avsätta 185 000 kronor till 

projektet. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att från år tre 

(2021) utöka Individ- och familjeomsorgens budgetram med 50 000 kronor 

för avgift av tekniska kostnader för support och underhållsavgift i ”VIVA 

mina sidor” a) grundavgift på 30 000 kronor. b) serviceavgift beräknat på 

antal kommuninvånare på cirka 20 000 kronor. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Sn § 11 Dnr 2019-000011  

Beslutsattestanter och ersättare 2019 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden föreslås godkänna beslutattestanter och ersättare för år 2019.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till beslutsattestanter och 

ersättare enligt bilaga.  

2. Attestlistan gäller från och med 1 februari 2019. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden ska varje år godkänna förslag till beslutsattestanter och 

ersättare för sina verksamheter.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 7 januari 2019 

Attestlista Socialförvaltningen daterad 2019-01-07 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner beslutsattestanter och ersättare enligt bilaga. Attestlistan gäller 

från och med 1 februari 2019. 

Efter fråga på grundförslag finner ordförande att socialnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Beslutsattestanter och ersättare 

Ekonom 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(26) 

Sammanträdesdatum 

22 januari 2019 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Sn § 12 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 gett till förvaltningen och/eller arbetsutskottet. 

Uppdragslistan redovisas vid varje sammanträde. 

Följande uppdrag flyttas: 

 Information angående boendestöd – Hänt/gjort/nuläge. Flyttas till 

februari 2019.  

Följande uppdrag tillkommer: 

 Uppföljning larmstatistik trygghetslarm. 

 Redovisning av inkomna klagomål kopplat till beslutet om förändrad 

nattorganisation inom hemtjänsten.     

Underlag för beslut 

Socialnämndens uppdragslista 181210 

_____ 
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Sn § 13 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 redovisas 

till socialnämnden.  

Socialnämnden delges följande delegationsbeslut:       

Sekretessärenden 

1. Delegationsrapport Bistånd, 1-31 december 2018 

2. Delegationsrapport Integration, 1-31 december 2018 

3. Delegationsrapport Individ- och familjeomsorgen, 1-31 december 2018 

_____ 
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Sn § 14 Dnr 2019-000005  

Meddelanden 2019 

Socialnämnden tar del av följande meddelanden: 

1. Kommunfullmäktige den 5 december 2018 § 115 – Ny budgetram 2019, 

plan 2020-2021, inklusive budgetdokument 

 

2. Statistiska centralbyrån (SCB). Utjämning av LSS-kostnader mellan 

kommuner, utjämningsåret 2019, utfall 

Dnr SN 17/021 

3. Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning inom 

äldreomsorgen 2018 

Dnr SN 18/118 

4. Avsägelse av förtroendeuppdrag  

_____     

 


