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Sn § 29 Dnr 2019-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2019 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan. 

_____________________________________________________________  

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning från Marie Svensson, V 

Tidsplanen  

Att ha möte planerat mellan klockan 8.15–18.00 gör det svårt att delta både 

för ledamöter med yngre barn och möjligheten att åka med kollektivtrafik till 

möten samt att det planeras övertid för våra tjänstemän och försvårar för 

ledamöterna att fatta kloka beslut med så långa mötesdagar. 

_____ 
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Sn § 30 Dnr 2019-000002  

Informationer 2019 

Andreas Karlsson, C, ordförande 

 Barnahus 

_____ 

Matz Norrman, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen 

 Kvinnojouren 

 FREDA-kortfrågor 

_____ 

Carina Berggren, kvalitetskontroller Socialförvaltningen 

 Kvalitetsmätningar 

 Kostnad arbetskläder 

 Från uppdragslistan: Redovisning av antalet personer i Krokom med 

någon typ av hemtjänstinsats samt det totala antalet timmar 

_____ 

 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

 Från uppdragslistan:  

- Redovisning av risker och konsekvenser med en försening på 1-2 år av 

Kvarna 2.0 

- Socialförvaltningens förslag på omedelbara åtgärder utifrån förseningen 

av Kvarna 2.0 samt den nya LOSUS lagstiftningen 

- Driftkostnad av Kvarna 2.0 med 60-80 särskilda boendeplatser samt ett 

SoL-boende med 8 SoL-platser 
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Sn § 30 (forts) Dnr 2019-000002  

 

 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 

 

Nuläge behov särskilt boende och korttids 2019-03-14 

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 

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 1 

Personer i byteskö 6 

Det finns två tillgängliga säboplatser och fyra tillgängliga korttidsplatser. 

_____ 
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Sn § 31 Dnr 2019-000009  

Ekonomisk uppföljning 2019 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen efter två 

månader 2019. 

2. Socialnämnden ger socialchefen tillsammans med förvaltningens 

ekonom i uppdrag att återredovisa och ge ett antal förslag på åtgärder för 

hur förvaltningen skall arbeta för att komma i ekonomisk balans mot den 

uppsatta budgeten. Uppdraget återredovisas på nästa nämnd. 

_____________________________________________________________ 

Avstår från att delta i beslutet 

Marie Svensson, V, avstår från att delta i punkten 2, i beslutet, med 

hänvisning till Vänsterpartiets budget.  

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningens ekonom redovisar den ekonomiska uppföljningen efter två 

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

22 001 tkr exklusive Integration och Ensamkommande. Inklusive Integration 

och Ensamkommande pekar prognosen mot ett underskott på 23 270 tkr.   

Stab   - 969 tkr 

Individ- och familjeomsorgen - 3 404 tkr 

Stöd och service  - 9 376 tkr 

Särskilt boende  - 6 789 tkr 

Hemtjänst   + 3 063 tkr 

Hälsa och sjukvård  - 2 932 tkr 

Bemanningspoolen  - 1 033 tkr 

Bistånd   - 562 tkr 

Ensamkommande  - 525 

Integration   - 743 

Underlag för beslut 

Ekonomisk uppföljning efter två månader 2019    
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Sn § 31 (forts) Dnr 2019-000009  

 

Förslag som läggs på mötet  

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

uppföljningen efter två månader 2019. Socialnämnden ger socialchefen 

tillsammans med förvaltningens ekonom i uppdrag att återredovisa och ge ett 

antal förslag på åtgärder för hur förvaltningen skall arbeta för att komma i 

ekonomisk balans mot den uppsatta budgeten. Uppdraget återredovisas på 

nästa nämnd. 

Beslutsgång 

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

ekonomiska uppföljningen efter 2 månader 2019. Socialnämnden ger 

socialchefen tillsammans med förvaltningens ekonom i uppdrag att 

återredovisa och ge ett antal förslag på åtgärder för hur förvaltningen skall 

arbeta för att komma i ekonomisk balans mot den uppsatta budgeten. 

Uppdraget återredovisas på nästa nämnd. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller det.  

_____ 

Kopia till 

Socialchef 
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Sn § 32 Dnr 2019-000047  

Uppföljning av personalkostnader 2019 

Socialnämnden tar del av personalkostnaderna inom verksamheten 

Hemtjänst. 

_____________________________________________________________ 

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. 

_____ 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(27) 

Sammanträdesdatum 

19 mars 2019 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Sn § 33 Dnr 2019-000041  

Rambudget 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tar del av rambudgeten. 

2. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att redovisa vad i 

sammanställningen över äskningar 2020-2022, som är lagkrav. 

3. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att redovisa hur mycket av de 

riktade statliga medlen som socialnämnden ska ta del av. 

4. Uppdragen återredovisas på nästa nämnd. 

_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden får information om äskningar 2020-2022 och 

investeringsbehov 2020-2022.  

Underlag för beslut 

Skrivelse den 6 mars 2019 - Rambudget 2020  

Socialnämndens arbetsutskott den 5 mars 2019, § 7 

Bilaga 1. Sammanställning äskningar 2020-2022, daterad 2019-02-22 

Bilaga 2. Äskningar 2020-2022 - Stab 

Bilaga 3. Äskningar 2020-2022 - Individ- och familjeomsorgen 

Bilaga 4.  Äskningar 2019-2021 - Stöd och service 

Bilaga 5. Äskningar 2020-2022- Särskilt boende  

Bilaga 6. Äskningar 2020-2022- Hemtjänst 

Bilaga 7. Äskningar 2020-2022 - Bistånd samt Hälsa och sjukvård 

Bilaga 8. Äskningar 2020-2022 - Arbete och Integration 

Bilaga 9. Äskningar 2020-2022 – Bemanningspoolen 

Bilaga 10. Sammanställning investeringsbehov 2020-2022, daterad 2019-03-

05 

Bilaga 11.  Investeringsbehov 2020-2022 - Stöd och service 

Bilaga 12.  Investeringsbehov 2020-2022 – Särskilt boende 

Bilaga 13. Sammanställning äskningar 2020-2022 – daterad 2019-03-14 – 

Reviderad. Prioritering  
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Sn § 33 (forts) Dnr 2019-000041  

 

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden tar del av rambudgeten. 

Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att redovisa vad i 

sammanställningen över äskningar 2020-2022, som är lagkrav. 

Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att redovisa hur mycket av de 

riktade statliga medlen som socialnämnden ska ta del av. Uppdragen 

återredovisas på nästa nämnd. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag som föreslår att socialnämnden tar del av rambudgeten. 

Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att redovisa vad i 

sammanställningen över äskningar 2020-2022, som är lagkrav. 

Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att redovisa hur mycket av de 

riktade statliga medlen som socialnämnden ska ta del av. Uppdragen 

återredovisas på nästa nämnd.  

Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller det.  

_____ 

Kopia till 

Ekonomiavdelningen  

Socialchef 
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Sn § 34 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 § 35 Dnr 2019-000042  

Reviderad dokumenthanteringsplan för E-hälsa 

Kort sammanfattning 

Dokumenthanteringsplanen för E-hälsa är i behov av revidering.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar reviderad dokumenthanteringsplan för E-hälsa. 

2. Dokumenthanteringsplanen gäller från och med 1 april 2019.  

________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

I arkivlagen och arkivförordningen regleras bestämmelser om arkivvård.  

Kommunfullmäktige har också antagit arkivreglemente för Krokoms 

kommun. Av arkivreglementet framgår bland annat att varje myndighet inom 

kommunen ska upprätta en dokumenthanteringsplan.  

Dokumenthanteringsplanen för E-hälsa gäller från och med 1 april 2017 och 

är i behov av revidering.  

Underlag för beslut 

Förhandlingsprotokoll från sociala samverkansgruppen (Sosam) 190313 

Tjänsteutlåtande 28 februari 2019 

Förslag dokumenthanteringsplan E-hälsa 

Nuvarande dokumenthanteringsplan E-hälsa gäller från och med april 

170401 

Beslutsgång 

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

reviderad dokumenthanteringsplan för E-hälsa. Dokumenthanteringsplanen 

gäller från och med 1 april 2019. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Samordnare E-hälsa och välfärdsteknologi 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Sn § 36 Dnr 2019-000037  

Tillgänglighetsprogrammet - Åtgärdsplan 2019 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden föreslås anta 2019 års åtgärdsplan.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar åtgärdsplan 2019.  

2. Socialnämnden ger kommunala handikapprådet i uppdrag att se över 

Tillgänglighetsprogrammet.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Krokoms kommun har ett Tillgänglighetsprogram som antogs av 

kommunfullmäktige 2014. I Tillgänglighetsprogrammet anges ett antal 

övergripande kommunala målsättningar och för varje enskilt kapitel i 

programmet ska åtgärdsplaner tas fram.  

Socialnämnden ska besluta om årets åtgärdsplan i samband med 

årsbokslutet.  

I Tillgänglighetsprogrammet framgår det att handikapprådet ska vara 

referensgrupp i framtagande av de enskilda åtgärdsplanerna. För att 

effektivisera framtagandet av planerna har handikapprådet utsett företrädarna 

från handikapporganisationerna i rådet att ingå i referensgruppen.  

I februari 2019 träffade en representant från Socialförvaltningen 

referensgruppen och gick igenom förvaltningens förslag till åtgärdsplan 

2019.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 28 februari 2019 

Tillgänglighetsprogrammet – Åtgärdsplan 2019 socialnämnden 

Förslag som läggs på mötet 

Marie Svensson, V, föreslår i tillägg att kommunala handikapprådet får i 

uppdrag att se över Tillgänglighetsprogrammet.   
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Sn § 36 (forts) Dnr 2019-000037  

 

Beslutsgång 

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

åtgärdsplan 2019.  

Till det har kommit ett tilläggsförslag.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det.  

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det.  

_____ 

Kopia till 

Verksamhetscheferna i Socialförvaltningen 

Kommunala handikapprådet 
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Sn § 37 Dnr 2019-000011  

Beslutsattestanter och ersättare 2019 

Kort sammanfattning 

Attestlistan är i behov av revidering och socialnämnden föreslås godkänna 

uppdaterad lista.          

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till beslutsattestanter och 

ersättare enligt bilaga. 

2. Attestlistan gäller från och med 1 april 2019. 

_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden ska varje år godkänna förslag till beslutsattestanter och 

ersättare för sina verksamheter. 

Attestlistan är i behov av revidering och socialnämnden föreslåt godkänna 

uppdaterad lista.                 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 26 februari 2019 

Attestlista socialförvaltning daterad 2019-02-22 

Nuvarande attestlista 2019-02-05 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner beslutsattestanter och ersättare enligt bilaga. Attestlistan gäller 

från och med 1 april 2019. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Beslutsattestanter och ersättare 

Ekonom 
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Sn § 38 Dnr 2018-000136  

Rapport - Uppföljning av granskningar år 2014-2015 

Kort sammanfattning 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning 

av revisionsrapporter från år 2014-2015 och önskar uppföljning av tidigare 

svar  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden svarar revisionen enligt nedan. 

_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning 

av revisionsrapporter från år 2014-2015. En av granskningarna gällde 

kommunens rutiner för att minska sjukfrånvaron. I granskningen framkom 

att den befintliga rutinen upplevdes komplicerad. Revisionen önskar svar på 

om rutinen har förenklats mot bakgrund av detta. 

Socialnämndens svar  

Utifrån de intervjuer som genomfördes i samband med uppföljningen av den 

tidigare granskningen av kommunens rutiner för att minska sjukfrånvaron 

fanns synpunkter från chefer inom Socialförvaltningen att rutinen var 

komplicerad. Chefer önskade ytterligare stöd i processen för att hantera 

sjukfrånvaro.  

Syftet med den befintliga rutinen för att minska sjukfrånvaron är att ha en 

tidig och kontinuerlig kontakt med en medarbetare som blivit sjukskriven. 

Kontakten med arbetsplatsen tidigt i sjukskrivningsprocessen är avgörande 

för möjligheterna till återgång i arbete. Under hela sjukskrivningsperioden är 

det viktigt att kontakten med den sjukskrivna medarbetaren upprätthålls samt 

att insatser görs för att skapa förutsättningar för medarbetaren att återgå i 

arbete. Krokoms kommun har höga sjuktal. Insatser för att sänka 

sjukfrånvaron måste göras. Bedömningen är att det skulle ha en negativ 

effekt på sjuktalen om rutinen i samband med sjukfrånvaro förenklades då 

detta skulle innebära att chefer hade mindre kontakt med sjukskrivna 

medarbetare. För att förenkla för chefer att hantera rutinen har fokus istället 

legat på att ge stöd till chefen i rehabiliteringsprocessen. HR-avdelningen har 

fått ökade resurser vilket har möjliggjort ett mer verksamhetsnära HR-stöd.  
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Sn § 38 (forts) Dnr 2018-000136  

 

En tjänst finns på HR-avdelningen för att enbart arbeta med arbetsmiljö och 

rehabilitering i syfte att ge chefer bättre stöd i hela rehabiliteringsprocessen. 

Framför allt i svåra rehabiliteringsärenden som kan leda till omplaceringar 

eller avslut av anställning.      

Efter sommaren 2018 genomfördes ett studiebesök i kommunerna 

Simrishamn och Bjuv. Syftet med besöken var bland annat att få kunskap om 

hur de arbetar med att skapa friska arbetsplatser, eftersom båda kommunerna 

har låga sjuktal. Ett av de arbetssätt som vi tog med oss tillbaka till Krokom, 

var hur man i Bjuvs kommun arbetar med långtidssjukskrivna. I november 

inledde vi ett pilotprojekt inom verksamheten Hemtjänsten tillsammans med 

HR-avdelningen. Under tolv månader ska en HR-konsult boka enskilda 

möten med samtliga enhetschefer inom Hemtjänsten en gång per månad. Vid 

varje enskilt möte går man igenom enhetens långtidssjukskrivna och deras 

handlingsplaner. Om detta pilotprojekt leder till lägre sjuktal avseende 

långtidssjukskrivna samt en bättre kontinuitet avseende att följa 

handlingsplaner med mera, så kommer detta att bli ett nytt arbetssätt inom 

alla Socialförvaltningens verksamheter som bedrivs dygnet runt.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 1 mars 2019 

Skrivelse 2018-12-03 – Uppföljning av tidigare svar – granskningar år 2014-

2015 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag som föreslår att socialnämnden svarar revisionen enligt 

ovan.  

Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller det.  

_____ 

Kopia till 

Ordförande i kommunrevisionen 

Sakkunnigt biträde 

Kommunstyrelsen 

Kommunikation för publicering på webben 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(27) 

Sammanträdesdatum 

19 mars 2019 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Sn § 39 Dnr 2019-000045  

Ansökningsavgift för serverings- och tobakstillstånd 
samt tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl och 
receptfria läkemedel 

Kort sammanfattning 

Ny tobakslag medför ny tillsynstaxa samt ny tillståndsavgift för 

verksamheter som säljer tobak.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet för att inhämta 

synpunkter från Näringslivsavdelningen. 

_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 

Nuvarande ansökning- och tillsynsavgifter för serverings- och 

folkölsförsäljning antogs av kommunfullmäktige den 27 september 2018. 

Rubriken på denna har ändrats för att beskriva innehållet och avgifterna 

föreslås att revideras med anledning av att en ny tobakslag kommer träda i 

kraft.  

Den 1 juli 2019 träder en ny lag om tobak och liknande produkter i kraft 

(LTLP 2018:2088).  Denna lag innehåller bestämmelser om tobak, 

elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, örtprodukter för rökning och 

om användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar 

rökning som inte innehåller tobak.  

Tobaksförsäljning omfattas i dag av ett krav på anmälan om 

tobaksförsäljning, denna anmälan är avgiftsfri.  

När den nya tobakslagen träder ikraft kommer tobaksförsäljning att omfattas 

av ett krav på ansökan om försäljningstillstånd. Denna ansökan medför att 

kommunen ska ta ut en avgift som överensstämmer med den tid 

granskningen av ansökan tar. Det innebär att ansöknings- och tillsynsavgifter 

för tobak behöver justeras så att de överensstämmer med den av 

arbetsinsats/handläggning som lagkraven i den nya tobakslagen medför.  

Den nya tobakslagen innebär att detaljhandel med tobaksvaror ska få 

bedrivas endast av dem som har tillstånd till sådan handel.  
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Sn § 39 (forts) Dnr 2019-000045  

 

De detaljhandlare som avser att sälja/fortsätta tobak ska lämna in en ansökan 

till kommunen.  

Ansökningsavgift om tobaksförsäljning 
Arbetsinsatsen för att bevilja ett tillstånd/eller avslå en ansökan jämställs 

med tillstånd för alkohol, vilket skulle motsvara 10 000 kronor, vilket 

motsvarar 10 timmar då utredning av ansökan för tobak inte är lika 

omfattande som vid ansökan om alkohol.  

Förslaget är att ansökningsavgiften om nytt tillstånd för tobaksförsäljning är 

10 000 kronor.  

Tillsynsavgift för tobaksvaror inom detaljhandeln 

Den årliga tillsynsavgiften för planerad kommunal tobakstillsyn, föreslås 

regleras i samband med att den nya tobakslagen träder i kraft. Taxan för 

nuvarande tobakstillsyn 600 kronor/år täcker idag inte kostnaden för både 

inre- och yttre tillsynen, samt administrativ tid och resor.  

 

Förslag är att höja taxan för tobakstillsyn till 3000 kronor, vilket motsvarar 

cirka 3 timmar.  

 

Försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel 

I samband med nytt förslag om tillsynsavgift för tobak föreslås en ny 

tillsynsavgift för tobak, folköl samt receptfrialäkemedel om 5 150 kronor 

istället för som tidigare, 2 300 kronor.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 28 februari 2019 

Bilaga 1. Förslag på ansökningsavgift för serverings- och tobakstillstånd 

samt tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel. 

Bilaga 2. Nuvarande ansökning- och tillsynsavgifter för serverings- och 

folkölsförsäljning. Fastställda av Kommunfullmäktige, 2018-09-27, dnr 

2017-342. 

Förslag som läggs på mötet  

Frida Skoog, M, föreslår att ärendet återremitteras för att inhämta synpunkter 

från Näringslivsavdelningen. 
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Sn § 39 (forts) Dnr 2019-000045  

 

Beslutsgång 

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

kommunfullmäktige att anta Ansökningsavgift för serverings- och 

tobakstillstånd samt tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl och 

receptfria läkemedel. Beslutet gäller från den 1 juli 2019. 

Till det har kommit förslag om att återremittera ärendet. 

Efter fråga på om ärendet ska återremitteras finner ordförande att 

socialnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Sara Larsson, alkoholhandläggare 

Ylva Karlsson, enhetschef Individ- och familjeomsorgen 
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Sn § 40 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 som redovisas.  

Underlag för beslut 

Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 januari 2019 

Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och 

Integration, 1-31 januari 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 § 41 Dnr 2019-000031  

Uppföljning - Socialförvaltningen - 
Verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet 

Socialnämnden tar del av Arbete och Integrations samt Individ- och 

familjeomsorgens 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 Arbete och Integrations 

samt Individ- och familjeomsorgens pågående och planerade aktiviteter som 

syftar till att utveckla verksamheten och göra den mer kostnadseffektiv.  

Underlag 

Skrivelse den 6 mars 2019 - Uppföljning mars 2019 - Arbete och Integration 

och Individ- och familjeomsorgen 

Uppföljning - Socialförvaltningen -Verksamhetsutveckling och 

kostnadseffektivitet reviderad senast 190304 

_____ 
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Sn § 42 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. 

 Uppdraget ”Redovisa antalet personer i Krokom med någon typ av 

hemtjänstinsats och det totala antalet timmar” ändras till: 

Redovisa antalet personer i Krokom med någon typ av hemtjänstinsats 

och det totala antalet timmar i olika intervall.  

Följande uppdrag flyttas: 

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

2019.  

 Redovisa vilka förbättringsförslag som Socialförvaltningen behöver från 

respektive stödfunktion, kopplat till ekonomisk uppföljning. Flyttas till 

april 2019.  

 Ta fram realistiska mål för effektiviteter inom varje hemtjänstområde 

samt specificera den beräknade restiden. Till exempel restiden i Offerdal. 

Flyttas till maj 2019.  

Följande uppdrag stryks: 

 Redovisa: 

- Risk- och konsekvensanalys avseende vad en fördröjning av Kvarna 2.0 

med 1-2 år innebär, alltså öppning Q4 2021 eller Q4 2022 istället för Q4 

2020 

- Socialförvaltningens förslag på omedelbara åtgärder utifrån ovanstående 

försening samt den nya LOSUS-lagstiftningen (lag om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård) 
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Sn § 42 (forts) Dnr 2019-000003  

 

- Driftkostnad för Kvarna 2.0 med 60-80 särskilda boendeplatser samt ett 

SoL-boende med 8 SoL-platser (Se Sn § 30) 

Följande uppdrag tillkommer: 

 Information om anhörigstöd 

 Varje verksamhet redovisar:  

- Vad gör vi idag som inte är lagstadgat 

 Vilka fördröjda kostnadseffektiviseringar och vilka ökade kostnader 

kommer fördröjning av Kvarna att medföra? 

 I samband med att verksamhetscheferna är och redovisar dokumentet 

”Uppföljning – Socialförvaltningen – Verksamhetsutveckling och 

kostnadseffektivitet”, lyft fram 2-3 resultat från Öppna jämförelser eller 

Kolada där Krokom sticker ut (bra eller mindre bra resultat i jämförelse 

med andra kommuner)    

Underlag för beslut 

Socialnämndens uppdragslista 190225 

_____ 
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Sn § 43 Dnr 2019-000051  

Barnkonventionen 2019 

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en kortlek kopplat till 

barnkonventionen med diskussionsfrågor till varje artikel och socialnämnden 

lyfter en artikel med tillhörande diskussionsfrågor vid varje sammanträde. 

Vi dagens sammanträde tar socialnämnden del av barnkonventionen artikel 1 

med diskussionsfrågor.     

Artikel 1 

Ett barn – det är varje människa i världen upp till 18 år. Om inte barnet blir 

myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet. 

Diskussionsfrågor  

Vilka barn möter vi i vår verksamhet? 

Vilka barn kan finnas här utan att vi direkt möter dem? 

_____ 
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Sn § 44 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 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 

servering av alkoholdrycker den 18 februari 2019 

Delegat: Socialnämndens ordförande 

Sekretessärenden    

1. Delegationsrapport Bistånd, 1-28 februari 2019 

2. Delegationsrapport Individ- och familjeomsorgen och Integration, 1-28 

februari 2019 

_____  
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Sn § 45 Dnr 2019-000005  

Meddelanden 2019 

Socialnämnden tar del av följande meddelanden: 

1. Kommunala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 18 

februari 2018 

2. Kommunala handikapprådets protokoll från sammanträdet den 18 

februari 2019 

3. Kommunala Handikapprådet 18 februari 2019 § 5 – Uppföljning av 

tillgänglighetsprogrammet 2018  

Dnr SN 18-086 

4. Inspektionen för vård och omsorg – Begäran om uppgifter för 

fakturering av offentligrättslig avgift 

_____ 

 


