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Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Socialnämnden
Plats och tid

Kommunhuset, Mus-Olle, tisdagen den 23 maj 2017 klockan 8.15-15.40

Beslutande

Ledamöter

Malin Bergman, C, ordförande
Kevin Kirk, C, tjg ers för Elisabeth Svensson, M, 1:e vice ordförande
Annika Hansson, S, 2:e vice ordförande
Lena Andersson, C
Karin Häggqvist, C
Marianne Hallsten, MP, §§ 68-74
Eva Ljungdahl, MP, tjg ers för Marianne Hallsten, MP, §§ 75-83
Lars Wiklund, KD
Karin Juleshaug, S
Anna Olsson, S
Ulla Jönsson, S
Marie Svensson, V

Övriga närvarande

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Sofie Eén, sekreterare

Justerare

Karin Juleshaug

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom den 30 maj 2017

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

Sofie Eén
Ordförande

Malin Bergman
Justerare

Karin Juleshaug
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

23 maj 2017

Datum då anslaget sätts upp

31 maj 2017

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Socialförvaltningen

Underskrift

Sofie Eén

Sista dag för överklagan

21 juni 2017
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Socialnämnden

Sn § 68

Dnr 2017-000001

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan.
_____________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Socialnämnden

Sn § 69

Dnr 2017-000002

Informationer 2017
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef


Läget avseende platser på kommunens särskilda boenden



Stöd och service



Integration och Ensamkommande

_____
Sara Comén, verksamhetschef Hemtjänst/Hälsa och sjukvård och Teddy
Roswall, samordnare E-hälsa/Välfärdsteknologi


Nattro – Nuläge och framtid



GPS-klocka

_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Socialnämnden

Sn § 70

Dnr 2017-000056

Barnkonventionen 2017
Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 6:
”Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.”
Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 7:
”Varje barn har rätt till ett eget namn, ett medborgarskap och att känna till
sitt ursprung. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka
föräldrarna är och bli omvårdat av dem.”
Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 8:
”Varje barn har rätt att behålla sin identitet.”
Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 9:
”Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för
barnets bästa. Ett barn som är skilt från föräldrarna har rätt att träffa dem
regelbundet.”
_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Socialnämnden

Sn § 71

Dnr 2017-000007

Redovisning av lottade delegationsbeslut 2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av lottade delegationsbeslut.
_____________________________________________________________
Bakgrund
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. Till dagens
sammanträde har, enligt upprättad rutin, två ledamöter utifrån
delegationslistor lottat fram beslut som redovisas.
Underlag för beslut
Lottade delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 mars 2017
Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen,
1-31 mars 2017
Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Integration, 1-31 mars 2017
_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Socialnämnden

Sn § 72

Dnr 2017-000008

Ekonomisk uppföljning 2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen efter 4 månader
2017.
2. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att följa upp besparingarna
som socialnämnden fattade beslut om den 11-12 januari 2017. Uppdraget
ska redovisas för socialnämnden i augusti 2017.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Förvaltningens ekonom redovisar den ekonomiska uppföljningen efter fyra
månader 2017. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett underskott på
12 090 tkr exklusive Integration och Ensamkommande och fördelar sig
enligt följande:
Administration
Individ och familjeomsorgen
Stöd och service
Särskilt boende
Hemtjänst
Hälsa och sjukvård
Bistånd

- 2 861 tkr
- 49 tkr
- 6 968 tkr
+ 216 tkr
- 2 874 tkr
+ 351 tkr
+ 95 tkr

Underlag för beslut
Ekonomisk uppföljning efter fyra månader 2017
Förslag som läggs på mötet
Malin Bergman, C, föreslår att socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att
följa upp besparingarna som socialnämnden fattade beslut om den 11-12
januari 2017. Uppdraget ska redovisas för socialnämnden i augusti 2017.
_____
Kopia till
Socialchef

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Socialnämnden

Sn § 73

Dnr 2017-000081

Uppföljning av personalkostnader 2017
Socialnämnden tar del av personalkostnaderna inom särskilt boende.
_____________________________________________________________
Bakgrund
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.
Underlag
Personalkostnader Blomstergården
Personalkostnader Hällebo
Personalkostnader Solbacka
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Socialnämnden

Sn § 74

Dnr 2017-000006

Uppföljning av placeringskostnader 2017
Socialnämnden tar del av placeringskostnader 2017.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom socialnämndens
verksamheter.
I enlighet med socialnämndens rutin för uppföljning av placeringskostnader
ska alla placeringar inom verksamheterna Ensamkommande och Individ- och
familjeomsorgen redovisas för socialnämnden varje månad.
Underlag
Verksamhetsköp Ensamkommande 2017
Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2017
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Socialnämnden

Sn § 75

Dnr 2017-000013

Socialförvaltningen - Besparingar och åtgärder 2017
Socialnämnden tar del av besparingar på kort och lång sikt.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Socialchefen har fått i uppdrag av socialnämnden att redovisa förslag till
åtgärder/besparingar i syfte att nå resultat enligt tilldelad budgetram 2017.
Socialchefen redovisar besparingar på kort och lång sikt.
Underlag
Socialförvaltningen – Besparingar på kort och lång sikt 2017-05-09
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Socialnämnden

Sn § 76

Dnr 2017-000010

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS 2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och
överlämna den till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
_____________________________________________________________
Bakgrund
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 § fh 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 2 maj 2017
Bilaga. Rapport- Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1, 2017
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Socialnämnden

Sn § 77

Dnr 2016-000187

Medborgarförslag - Gratis busskort till alla
nyanlända/flyktingar
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden avslår medborgarförslaget ”Gratis busskort till alla
nyanlända/flyktingar”.
_____________________________________________________________
Bakgrund
En kommunmedborgare har föreslagit att alla nyanlända, samt alla flyktingar
i Krokoms kommun ska få gratis busskort. Förslagsställaren tror att det
skulle möjliggöra för fler att delta i olika former av aktiviteter i Krokoms
kommun eller i övriga länet. Medborgarförslaget har ställts till
kommunfullmäktige som beslutat att remittera ärendet till socialnämnden.
Migrationsverket betalar ut pengar till de asylsökande i kommunen för att de
själva ska köpa busskort. Då ersättningen till de asylsökande är väldigt låg är
det en stor del av de asylsökande som istället väljer att använda pengarna till
annat. Integrationscheferna i länets kommuner har i integrationsnätverket på
länsstyrelsen och i andra forum försökt förmå Migrationsverket att istället
för pengar köpa busskort till de asylsökande. Detta för att
integrationscheferna precis som förslagsställaren delar uppfattningen att
busskort möjliggör för asylsökande att delta i olika aktiviteter.
Migrationsverkets svar är att de inte har möjligheter att sköta
administrationen kring utdelandet av busskort till alla asylsökande.
Nyanlända det vill säga personer med uppehållstillstånd som är bosatta i en
kommun till exempel Krokom har i grundläget en etableringsersättning
under de första två åren. Ersättningen ger möjligheten att köpa ett busskort
och det är också något som de allra flesta nyanlända investerar i då det
behövs för att ta sig till språkundervisning, praktik och så småningom jobb.
Utifrån att Migrationsverket ansvarar för asylsökande och redan betalar ut
ersättning för busskort är förslaget att socialnämnden inte betalar för detta en
gång till.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Socialnämnden

Sn § 77 (forts)
Dnr 2016-000187
När det gäller nyanlända har de möjlighet att köpa busskort för egna pengar
och några andra skäl än rent ekonomiska, för att särbehandla gruppen
nyanlända från övriga kommunmedborgare har inte presenterats. Utifrån
detta är förslaget att medborgarförslaget avslås.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 februari 2017
Medborgarförslag den 1 december 2016
_____
Kopia till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(20)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Socialnämnden

Sn § 78

Dnr 2016-000188

Medborgarförslag - Kommunala feriejobb på flera lov
än bara sommarlov
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden besvarar medborgarförslaget med nedanstående.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Krokoms kommun föreslås erbjuda feriejobb på fler lov än endast
sommarlovet.
Svar på medborgarförslaget
Om vi ska erbjuda feriejobb på mer än ett lov och exempelvis 100 elever
erbjuds plats under två lov beräknas kostnaden uppgå till mellan 350 och 375
tkr i löner. Dessutom tillkommer administrationskostnader. Det är
tidskrävande att ta fram och utannonsera platser, ansökningsförfarande,
fördelning av jobb, information, löneutbetalningar med mera. Dessa resurser
finns inte i dag på personalavdelningen utan extra personal behöver tas in.
Vi ser inte att det är möjligt att erbjuda feriejobb på fler lov än bara
sommarlovet utifrån den ekonomiska kostnaden.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 18 april 2017
Medborgarförslag den 8 november 2016
_____
Kopia till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Socialnämnden

Sn § 79

Dnr 2016-000082

Språkutvecklingstjänster
Socialnämnden tar del av utvärderingen.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Den 24 maj 2016 gav socialnämnden Individ-och
familjeomsorgen/Arbetsmarknadsenheten i uppdrag att omgående och i
samverkan med Integration inrätta max fem språkutvecklingstjänster i
Krokoms kommun på försök till och med den 31 december 2016.
Socialnämnden gav också Arbetsmarknadsenheten i uppdrag att utvärdera
insatsen efter årsskiftet 2016/2017 och redovisa resultatet för nämnden.
Underlag
Språkutvecklingstjänster – Utvärdering 20 april 2017
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Socialnämnden

Sn § 80

Dnr 2017-000003

Socialnämndens uppdragslista 2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att efter revidering godkänna uppdragslistan.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämndens uppdragslista är en sammanställning över uppdrag som
socialnämnden gett till förvaltningen och/eller arbetsutskottet.
Uppdragslistan redovisas vid varje sammanträde.
Följande uppdrag tillkommer:


Redovisa uppskattade besparingar i dokumentet Socialförvaltningen Besparingar på kort och lång sikt

_____
Följande uppdrag flyttas till september 2017:


Se över värdighetsgarantierna

Underlag för beslut
Socialnämndens uppdragslista 170424

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Socialnämnden

Sn § 81

Dnr 2017-000087

Fördjupad översiktsplan över Åsbygden
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att göra ett medskick om vikten av att blanda
olika målgrupper och boendeformer för äldre, unga och personer med
rörelse- eller orienteringsnedsättningar (funktionsnedsatta) samt skapa
mångfald och att kunna tillgodose breda gruppens intresse. Viktigt att det
finns kunskaper om vilken betydelse den fysiska boendemiljön har för
äldres livskvalité.
2. Kommunala pensionärsrådets och kommunala handikapprådets möjlighet
att yttra sig i frågan saknas.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Ett förslag till Fördjupad översiktsplan över Åsbygden har upprättats.
Möjligheten att lämna synpunkter kan göras fram till den 22 juni 2017.
Underlag för beslut
Kungörelse – Fördjupad översiktsplan över Åsbygden
Utställningshandling - Fördjupad översiktsplan över Åsbygden 22 mars 2017
Förslag som läggs på mötet
Malin Bergman, C, och Annika Hansson, S, föreslår att göra ett medskick
om vikten av att blanda olika målgrupper och boendeformer för äldre, unga
och personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar (funktionsnedsatta)
samt skapa mångfald och att kunna tillgodose breda gruppens intresse.
Viktigt att det finns kunskaper om vilken betydelse den fysiska
boendemiljön har för äldres livskvalité.
Marie Svensson, V, föreslår att lämna följande synpunkt: Kommunala
pensionärsrådets och kommunala handikapprådets möjlighet att yttra sig i
frågan saknas.
Beslutsgång
Det finns två förslag som har lagts på mötet som framgår ovan under
rubriken – Förslag som läggs på mötet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Socialnämnden

Sn § 81 (forts)
Dnr 2017-000087
Efter fråga på förslagen finner ordförande att socialnämnden bifaller dessa.
_____
Kopia till
Stadsarkitekt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Socialnämnden

Sn § 82

Dnr 2017-000004

Delegationsbeslut 2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som
förtecknas nedan.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande
och tjänstemän som framgår av delegationsförteckning. Besluten ska
redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Beslut i ett enskilt ärende, av
den som fått beslutanderätten, genom att själv ta över ärendet och fatta
beslut.
Socialnämnden delges följande delegationsbeslut:
Sekretessärenden
1. Socialnämndens arbetsutskott den 15 maj 2017, §§ 35
2. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL, hemvård, 1-30 april 2017
3. Delegationsrapport- Beslut enligt LSS, 1-30 april 2017
4. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL och FB, 1-30 april 2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Socialnämnden

Sn § 83

Dnr 2017-000005

Meddelanden 2017
Socialnämnden tar del av följande meddelanden:
1. Kommunfullmäktige den 27 april 2017 § 33 – Revisionsberättelse med
revisorernas redogörelse samt avsvarsprövning för 2016
2. Kommunfullmäktige den 27 april 2017 § 36 – Rambudget 2018, plan
2019-2020
3. Kommunfullmäktige den 27 april 2017 § 37 – Hjälpmedelspolicy för
Region Jämtland Härjedalen samt länets kommuner
4. Ordförandebeslut i samråd med presidiet den 9 maj 2017 – Ansökan om
extra verksamhetsstöd, Brottsofferjouren
Dnr SN 15/120
5. Kvinnojouren – en fristad i ingenmansland. Verksamhetsåret 2016
6. Migrationsverket – Minskat behov av asylboenden – fortsatt avveckling
7. Migrationsvereket- Information om ersättning för kostnader på grund av
uppsagda överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn
Dnr SN 17/027
8. Inspektionen för vård och omsorg – Beslut. Dnr 8.4.2-4138/2017-8
Dnr SN 17/052
9. Inspektionen för vård och omsorg – Beslut. Dnr 8.1.2-9246/2017-5
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