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Sammanträdesdatum

26 mars 2018
Socialnämnden
Plats och tid

Kommunhuset, Ivern, måndagen den 26 mars 2018, klockan 8.15-16.00

Beslutande

Ledamöter

Malin Bergman, C, ordförande
Elisabeth Svensson, M, 1:e vice ordförande
Annika Hansson, S, 2:e vice ordförande, §§ 35-45, §§ 47-62
Lena Andersson, C
Karin Häggqvist, C
Pär-Anders Andersson, C, tjg ers för Marianne Hallsten, MP
Lars Wiklund, KD
Sune Elvstål, S, tjg ers för Karin Juleshaug, S, §§ 35-45, §§ 47-62
Anna Olsson, S, §§ 35-45, §§ 47-62
Ulla Jönsson, S, §§ 35-45, §§ 47-62
Marie Svensson, V, §§ 35-45, §§ 47-62

Övriga närvarande

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Sofie Eén, sekreterare
Tiina, praktikant
Edvin, praktikant

Justerare

Annika Hansson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom den 28 mars 2018, § 39 omedelbar justering

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§ 35-62

Sofie Eén
Ordförande

Malin Bergman
Justerare

Annika Hansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

26 mars 2018

Datum då anslaget sätts upp

27 mars 2018
29 mars 2018

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, socialförvaltningen

Sista dag för överklagan

Underskrift

Sofie Eén

§ 39 den 17 april 2018
och resterande 19 april
2018
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Sammanträdesdatum

26 mars 2018
Socialnämnden

Sn § 35

Dnr 2018-000001

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2018
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande ändring:
Utgår: Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl
_____________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 mars 2018
Socialnämnden

Sn § 36

Dnr 2018-000002

Informationer 2018
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef


Läget avseende platser på kommunens särskilda boenden Hällebo,
Solbacka och Blomstergården.
I dag har kommunen 156 stycken särskilda boendeplatser, nio stycken
korttidsplatser och två stycken trygghetsplatser.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 mars 2018
Socialnämnden

Sn § 37

Dnr 2018-000003

Barnkonventionen 2018
Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 41:
”Om det finns bestämmelser som gör mer för barns rättigheter än innehållet i
barnkonventionen, gäller de bestämmelserna i stället.”
Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 42:
”Alla barn och vuxna har rätt att få reda på vad som står i
barnkonventionen.”
_____
Sedan mars 2017 har socialnämnden vid varje sammanträde gått igenom ett
antal artiklar i barnkonventionen.
Socialnämnden kommer gå igenom artiklarna en gång till under 2018.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 mars 2018
Socialnämnden

Sn § 38

Dnr 2018-000004

Redovisning av lottade delegationsbeslut 2018
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 januari 2018
Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 december 2017
Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen,
1-31 januari 2018
Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Integration, 1-31 januari 2018
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 mars 2018
Socialnämnden

Sn § 39

Dnr 2018-000023

Revisionsrapport "Granskning av rutiner för
utbetalning av försörjningsstöd"
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner svar på revisionsrapport – Granskning av
rutiner för utbetalning av försörjningsstöd.
_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Bakgrund
Kommunens revisorer har uppdragit till Deloitte att översiktligt granska
rutiner för utbetalning av försörjningsstöd inom avdelningen för Individ- och
familjeomsorgen.
Revisionsfrågan är om rutinerna för utbetalning av försörjningsstöd fungerar
tillfredställande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Revisionen lämnar följande rekommendationer och svar återfinns i
anslutning till respektive rekommendation:


Se över delegationsordningen beträffande beloppsgränser och nivåer för
beslutsfattande.

Socialnämndens delegationsordning kommer i sin helhet att ses över under
2018. I samband med det så kommer beloppsgränser och nivåer för
beslutsfattade att ses över.


Uppdatera ”Riktlinjer för ekonomiskt bistånd” från 2013 till dagens
förhållanden

Enhetschefen för Försörjningsstöd kommer under 2018 att revidera
nuvarande riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

26 mars 2018
Socialnämnden

Sn § 39 (forts)


Dnr 2018-000023

Följ upp att gällande bestämmelser och riktlinjer följs genom att
stickprovsmässigt granska några ärenden från handläggarna
regelbundet.

Enhetschefen ska börja granska slumpmässiga ärenden utifrån
”släpplistorna” en gång i månaden (sista fredagen), med start 31 mars.


Utbetalningslistan ”släpplistan” skall alltid gås igenom och attesteras
av enhetschef eller ersättare dagligen.

Har redan infört detta under revisionen. Varje enhetschef kommer att skriva
under de utbetalningar respektive enhet gör dagligen.


Årligen bör stickprov göras i VIVA-systemet för att se vilka aktiviteter
och behörigheter som finns inlagda.

VIVA-administratören vid Individ- och familjeomsorgen ska börja med att
rutinmässigt se över behörigheter och aktiviteter vid avslutad anställning
eller byte av arbetsplats inom kommunen.


Gör en checklista över vilka manuella rutiner och kontroller som skall
utföras.

Enhetschefen har utformat checklistan, se bilaga 1.


Komplettera socialnämndens internkontrollplan för 2018 med ett
moment som handlar om försörjningsstöd.

I stället för att komplettera socialnämndens internkontrollplan, har Individoch familjeomsorgen i sin egenkontrollplan lagt in ett moment som handlar
om försörjningsstöd och som ska redovisas till Individ- och
familjeomsorgens ledningsgrupp en gång per halvår, se bilaga 2.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 mars 2018
Bilaga 1. Checklista
Bilaga 2. Egenkontrollplan IFO
Revisionsrapport - Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd
2018-01-11

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 mars 2018
Socialnämnden

Sn § 39 (forts)

Dnr 2018-000023

Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden
godkänner svar på revisionsrapport.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller
det.
_____
Kopia till
Ordförande i kommunrevisionen
Sakkunnigt biträde
Kommunikationsenheten
Enhetschef Försörjningsstöd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 mars 2018
Socialnämnden

Sn § 40

Dnr 2017-000167

Motion - Utbetalning till båda föräldrarna i familjer med
försörjningsstöd
Socialnämndens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen
med att rutinen gällande utbetalning av ekonomiskt bistånd ändras till att
i samråd med hushållet komma överens om hur beloppet skall utbetalas
och fördelas mellan parterna.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Motionen tar upp att utbetalning av försörjningsstöd utbetalas till en av
föräldrarna i ett hushåll. I Krokoms kommun är det mannen som är
registerledare i ett ärende och då betalas pengarna ut till honom. Förslaget
om att dela utbetalningen kan ställa till det för hushållen. Det kan vara så att
man har autogiro vilket innebär att det måste finnas täckning på åtminstone
ett av kontona i hushållet. Motionen i sin helhet är relevant men bedömning
är att det bästa för alla parterna är att rutinen för ekonomiskt bistånd ändras.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 mars 2018
Motion – Utbetalningar ska göras till båda föräldrarna i familjer med
försörjningsstöd
Förslag som läggs på mötet
Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att besvara motionen med att rutinen gällande
utbetalning av ekonomiskt bistånd ändras till att i samråd med hushållet
komma överens om hur beloppet skall utbetalas och fördelas mellan
parterna.
Till det har kommit förslag om att bifalla motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 mars 2018
Socialnämnden

Sn § 40 (forts)

Dnr 2017-000167

Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
socialnämnden bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 mars 2018
Socialnämnden

Sn § 41

Dnr 2017-000198

Socialnämndens uppdrag till socialchefen
Den 13 december 2018 beslutade socialnämnden att ge socialchefen i
uppdrag att:
1. Införa Heroma ”kom och gå” på boendena och Daglig verksamhet inom
Stöd och service.
2. Vid alla APT inom socialförvaltningen ha en stående punkt på
dagordningen märkt med ”socialnämndens värdegrund” och utifrån den
punkten diskutera dess betydelse.
3. Undersöka möjligheten att ta fram ett dokument vid nyanställning där
medarbetaren skriver på att man tagit del av värdegrunden och kommer
arbeta efter den.
4. Arbeta för att höja utbildningsnivån hos medarbetarna på Stöd och
service. Definiera ”lägsta utbildningsnivå” vid nyanställning.
5. Ledningsgruppen på Stöd och service ska arbeta för att säkerställa ett
nära ledarskap vid boendena på Stöd och service i syfte att säkerställa att
våra boenden har rätt kvalitet med goda levnadsvillkor.
6. Repetera och se över rutinerna för lex Sarah anmälningar.
Nämnden beslutade även att dessa sex uppdrag återkopplas vid varje nämnd
under våren 2018.
Malin Andersson, verksamhetschef Stöd och service informerar att
intervjuerna med personalen inom verksamheten pågår och planen är att
intervjuerna ska vara genomförda sista april 2018.
I mitten av april ska Malin träffa personalavdelningen för ett första möte
avseende att införa ”kom och gå”.
Nära ledarskap - Ledarskapet skall utföras på annat sätt än tidigare. Bland
annat ska cheferna befinna sig ute i verksamheten.
Kompetens – Tre personer från Stöd och service har påbörjat utbildningen
till stödpedagog och ytterligare fem börjar höstterminen 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 mars 2018
Socialnämnden

Sn § 41 (forts)

Dnr 2017-000198

Sara Comén, verksamhetschef Hemtjänst/Hälsa och sjukvård informerar att
det hållits ett gemensamt stormöte för legitimerad personal där man pratade
om lex Sarah.
Marie Hermansson, verksamhetschef Bistånd informerar att verksamheten
arbetar vidare med verksamhetens avvikelsesystem fram till dess att det finns
ett gemensamt avvikelsesystem för hela Socialförvaltningen samt informerar
att det pågår ett arbete med systematisk uppföljning.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 mars 2018
Socialnämnden

Sn § 42

Dnr 2018-000022

Årsredovisning 2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner årsredovisning för socialnämndens
verksamheter 2017.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Årsredovisningen innehåller en kvalitets- och ekonomiskuppföljning samt en
verksamhetsberättelse där kort om framtiden och viktiga händelser under
året redovisas.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 13 mars 2018
Socialnämndens arbetsutskott den 13 mars 2018, § 4
Årsredovisning 2017 - socialnämnden
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden
godkänner årsredovisning för socialnämndens verksamheter 2017.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller
det.
_____
Kopia till
Socialchef
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 mars 2018
Socialnämnden

Sn § 43

Dnr 2018-000006

Uppföljning av personalkostnader 2018
Socialnämnden tar del av personalkostnaderna inom verksamheten 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.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

26 mars 2018
Socialnämnden

Sn § 44

Dnr 2018-000082

Ekonomisk uppföljning 2018
Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen efter 2 månader
2018.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Förvaltningens ekonom redovisar den ekonomiska uppföljningen efter två
månader 2018. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett underskott på
15 220 tkr exklusive Integration och Ensamkommande och fördelar sig
enligt följande:
Stab

- 1 658tkr

Individ- och familjeomsorgen

- 3 377 tkr

Stöd och service

- 4 850 tkr

Särskilt boende

- 1 627 tkr

Hemtjänst

- 3 289 tkr

Hälsa och sjukvård

- 189 tkr

Bistånd

- 230 tkr

Underlag
Ekonomisk uppföljning efter två månader 2018
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 mars 2018
Socialnämnden

Sn § 45

Dnr 2018-000079

Detaljbudget 2017 - Uppföljning
Socialnämnden tar del av uppföljningen av beslutade besparingar budget
2017.
_____________________________________________________________
Bakgrund
I januari 2017 godkände socialnämnden detaljbudget för den egna
verksamheten med följande besparingar:


















Planeringsdagar
Öppna enheten
Fjärlien
Tillnyktringsenheten avslut avtal
Utökning tjänst barn och familj, finansieras av statliga medel
Fördyrande kostnader pga Integration (asylsökande)
Anhörigstöd
Prenumerationer - tidningar
Solsidan
Konsultationskostnader
Semesterresor
Bil på Stödet
Biträdande verksamhetschef
Enhetschef Offerdal
Nytt LOV avtal
Orion
Demensteamet

Socialnämnden önskar uppföljning av beslutade besparingar budget 2017,
det vill säga om besparingen är genomförd och hur mycket det faktiskt blev
(tkr).
Underlag
Besparingar budget 2017 – Uppföljning mars 2018
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 mars 2018
Socialnämnden

Sn § 46

Dnr 2018-000059

Rambudget 2019
1. Socialnämnden har tagit del av äskningarna utifrån verksamhetens behov
2019-2021 och skickar det vidare till budgetberedning.
2. Socialnämnden har tagit del av investeringsbehoven och skickar det
vidare till budgetberedning.
_____________________________________________________________
Avstår från att delta i beslutet
Marie Svensson, V, avstår från att delta i beslutet och återkommer med en
egen budget.
Annika Hansson, S, Anna Olsson, S, Ulla Jönsson, S och Sune Elvstål, S,
avstår från att delta i beslutet och återkommer med en egen budget.
_____
Bakgrund
Socialnämnden tar del av äskningarna och investeringsbehoven enligt
bilagor.
Äskningarna utgår från 2018 års verksamhet och tar inte hänsyn till att det
finns en besparing på 9,5 mkr till 2019 års ram.
Underlag
Bilaga 1. Äskningar 2019-2021 – Individ- och familjeomsorgen
Bilaga 2. Äskningar 2019-2021 - Stab
Bilaga 3. Äskningar 2019-2021 – Särskilt boende
Bilaga 4. Äskningar 2019-2021 - Hemtjänst
Bilaga 5. Äskningar 2019-2021 – Hälsa och sjukvård
Bilaga 6. Äskningar 2019-2021 - Bistånd
Bilaga 7. Äskningar 2019-2021 – Stöd och service
Bilaga 8. Investeringsbehov - Särskilt boende
Bilaga 9. Investeringsbehov – Hemtjänst
Bilaga 10. Investeringsbehov – Stöd och service
Bilaga 11. Äskningar 2019 – Sammanställning
Bilaga 12. Budget 2019 inkl. äskningar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(44)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

26 mars 2018
Socialnämnden

Sn § 46 (forts)

Dnr 2018-000059

_____
Kopia till
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 mars 2018
Socialnämnden

Sn § 47

Dnr 2018-000007

Socialförvaltningen - Verksamhetsutveckling och
kostnadseffektivitet
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ger socialchef i uppdrag att revidera dokumentet
”Socialförvaltningen – verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet”
när förvaltningen har den ekonomiska uppföljningen efter Q1.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Vid varje sammanträde tar socialnämnden del av pågående och planerade
aktiviteter som syftar till att utveckla verksamheten och göra den mer
kostnadseffektiv.
Socialchefen vill få i uppdrag av socialnämnden att revidera dokumentet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 13 mars 2018
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden ger
socialchefen i uppdrag att revidera dokumentet ”Socialförvaltningen –
verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet” när förvaltningen har den
ekonomiska uppföljningen efter Q1.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller
det.
_____
Kopia till
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 mars 2018
Socialnämnden

Sn § 48

Dnr 2017-000125

Tillgänglighetspris 2017-2019
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden antar reviderade riktlinjer för tillgänglighetspriset enligt
kommunala handikapprådets förslag:
1. Priset ska delas ut till organisation, företag eller enskild person som
främjat tillgängligheten i kommunen på ett bra sätt för personer med
funktionsvariation.
2. Priset delas ut en gång per år.
3. De lokala föreningarna som är representerade i handikapprådet samt
medborgare kan lämna förslag på kandidater.
4. Representanter för handikapprådet kan besöka de föreslagna
kandidaterna för bedömning.
5. Handikapprådet beslutar vem som tilldelas priset.
6. Priset delas ut på kommunfullmäktiges möte, Guldkvällen eller annat
lämpligt forum.
7. Priset består av diplom, penninggåva och blommor.
8. Kostnaderna tas från socialnämndens budget.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Den 24 september 2008 beslutade socialnämnden att inrätta ett
tillgänglighetspris. De riktlinjer som då antogs var i behov av en översyn och
den 21 november 2017 beslutade socialnämnden att ge kommunala
handikapprådet i uppdrag att se över och vid behov revidera dessa.
Kommunala handikapprådet arbetade med riktlinjerna den 12 februari 2018
och socialnämnden föreslås anta reviderade riktlinjer för tillgänglighetspriset
enligt kommunala handikapprådets förslag.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 mars 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunala handikapprådet 12 februari 2018, § 4
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden antar
reviderade riktlinjer för tillgänglighetspriset enligt kommunala
handikapprådets förslag.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunala handikapprådet
Kommunikationsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000065

Tobakspolicy för kommunens anställda och
förtroendevalda
Socialnämndens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att se över tobakspolicyn för kommunens
anställda och förtroendevalde från 2001.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Den 16 januari 2018 gav socialnämnden alkoholhandläggaren i uppdrag att
till nämndens sammanträde den 19 februari 2018 göra en översyn av
kommunens tobakspolicy. Den 19 februari informerade alkoholhandläggaren
nämnden om att Krokoms kommun inte har någon tobakspolicy för
medarbetare. Alkoholhandläggaren och utvecklingssekreteren tog på sig att
göra ett ärende till socialnämnden den 26 mars där tanken var att
socialnämnden skulle förslå kommunstyrelsen att ta fram en tobakspolicy för
medarbetare.
Efter ytterligare genomgång av kommunens styrdokument, visar det sig att
Krokoms kommun har en tobakspolicy för anställda och förtroendevalda.
Policyn godkändes av kommunstyrelsen 2001, § 109. Kommunstyrelsen
beslutade även att ge folkhälsorådet i uppdrag att göra policyn känd samt att
upprätta en handlingsplan till år 2010.
Det står ingenting i beslutet eller i policyn om hur länge den gäller, därför
antar utredaren att den fortfarande gör det i dag.
2008/2009 ansökte Krokom om samverkansprojekt för att minska
tobaksbruket, ansökan beviljades inte.
Med vetskap om tobaksrökningens negativa hälsoeffekter, både för rökaren
själv och för omgivningen, önskar socialnämnden att tobakspolicyn för
kommunens anställda och förtroendevalde ses över.
Ett ganska nytt tillskott bland nikotinprodukter är elektroniska cigaretter,
oftast kallat e-cigaretter och vid översyn av befintlig policy är det viktigt att
ha med denna produkt.
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Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 28 februari 2018
Kommunstyrelsen 22 augusti 2001, § 109
Tobakspolicy för anställda och förtroendevalda
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden att föreslå
kommunstyrelsen att se över tobakspolicyn för kommunens anställda och
förtroendevalde från 2001.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag - Förlängd tid för boende för
ensamkommande som fyller 18 år
Socialnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med motiveringen att:
1. En ungdom har alltid möjlighet att ansöka om fortsatt placering enligt 4
kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL). En enskild bedömning utförs alltid i en
sådan ansökan.
2. Krokoms kommun har idag HVB-tillstånd för barn/ungdomar mellan 1318 år. Att utöka det åldersspannet att även innefatta myndiga individer
bedöms inte som lämpligt utifrån unga placerade.
3. Alla ungdomar som bor i kommunens HVB-hem har i dag erhållit beslut
i sin asylprocess. I dagsläget har vi inga ungdomar och därför kommer de
inte påverkas av beslutet.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Under hösten 2017 väntade många ensamkommande på beslut på sin
asylansökan. Flera av ungdomarna hann fylla 18 år och bli myndig, innan
beslut fattades. Förslaget innebär att alla ungdomar som hinner fylla 18 år
ska beredas möjlighet att stanna kvar som myndiga i nuvarande boende i
väntan på slutgiltigt beslut i asylprocessen.
I november 2017 fattade kommunstyrelsen i Krokoms kommun beslut om
att:
1. Samtliga ensamkommande ungdomar som fyller 18 år får bo kvar i
väntan på beslut om uppehållstillstånd under förutsättning att
socialförvaltningen/integrationsenheten tilldelas 171 000 kronor, vilka är
de initiala boendekostnaderna för den aktuella perioden.
2. Beslutet tidsbegränsas, i enighet med regeringens tillfälliga
kommunbidrag, till 30 juni 2018.
De ungdomar som omfattas av ovanstående beslut har erbjudits annan
boendeform i Krokoms kommun i väntan på beslut i asylprocessen.
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Utdragsbestyrkande
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Att samtliga asylsökande som fyller 18 år skall bo kvar på kommunens
HVB-hem är inte förenligt med den lagstiftning som gäller då det alltid ska
ske en individuell behovsprövning. Behovet har dessutom tillgodosetts
genom att kommunen erbjudit ungdomarna som fyllt 18 år annan
boendeform inom kommunen.
Migrationsverket är dock huvudansvarig för boendeformen när det gäller
familjer och ensamstående myndiga personer som har ett pågående
asylärende.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 mars 2018
Medborgarförslag - Förlängd tid för boende för ensamkommande som fyller
18 år
Förslag som läggs på mötet
Lars Wiklund, KD, föreslår tillägg i motiveringens punkt tre med ”I
dagsläget har vi inga ungdomar och därför kommer de inte påverkas av
beslutet.”
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden att föreslå
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.
Till det har kommit ett tilläggsförslag.
Efter fråga på grundförslaget med tillägg finner ordförande att
socialnämnden bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Anmälan avvikelser HSL/fallskador 2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden lägger anmälan till handlingarna.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Redovisning av avvikelser hälso- och sjukvård (HSL) och fallrapporter,
september 2017-februari 2018.
En sammanställning av avvikelserna redovisas en gång i halvåret till
socialnämnden.
Underlag för beslut
Muntlig redovisning av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000011

Anmälan avvikelser SoL 2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden lägger anmälan till handlingarna.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Redovisning av avvikelser socialtjänstlagen (SoL) 2016 och 2017.
Avvikelserna delas in i bemötande, information och omvårdnad.
En sammanställning av avvikelserna redovisas en gång i halvåret till
socialnämnden.
Underlag för beslut
Muntlig redovisning av kvalitetskontroller/verksamhetsutvecklare
_____
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Tillgänglighetsprogrammet - Åtgärdsplan 2018
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden antar åtgärdsplan 2018.
_____________________________________________________________
Bakgrund
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 utsåg handikapprådet företrädarna
från handikapporganisationerna i rådet att ingå i referensgruppen.
Den 6 mars träffade en representant från Socialförvaltningen
referensgruppen och gick igenom förvaltningens förslag till åtgärdsplan
2018.
Utifrån referensgruppens synpunkter så har beskrivning av ett antal
åtgärder/aktiviteter lagts till/förtydligats och följande tre åtgärder/aktiviteter
har lagts till för verksamheten Stöd och service


Grundutbildning och vidareutbildning munhälsa



Värdegrund



Verksamheten anordnar gruppverksamhet med viss regelbundenhet
utifrån aktuella frågor

Referensgruppen efterlyste fler utbildningsinsatser för personalen inom Stöd
och service och verksamheten bedömer att av dem, så kommer ovanstående
kunna genomföras under 2018, övriga finns med i planering 2019.
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Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 mars 2018
Tillgänglighetsprogrammet - Åtgärdsplan 2018 socialnämnden
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden antar
åtgärdsplan 2018.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunala handikapprådet
Verksamhetschefer
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Dnr 2018-000005

Uppföljning av placeringskostnader 2018
Socialnämnden tar del av placeringskostnader 2018.
_____________________________________________________________
Bakgrund
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 2018
Verksamhetsköp Ensamkommande 2018
_____
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Dnr 2018-000080

Återkallelse om stadigvarande serveringstillstånd för
William Younes Restaurang AB
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden återkallar stadigvarande serveringstillstånd för William
Younes Restaurang AB med anledning av att tillståndshavaren avslutar
sin verksamhet.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Tillståndet avser servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten. Serveringstillståndet gäller året runt, 8 kap.
2 § alkohollagen (2010:1622).
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 18 februari 2018
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden
återkallar stadigvarande serveringstillstånd för William Younes Restaurang
AB.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller
det.
_____
Kopia till
Sara Larsson, alkoholhandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000064

Internkontrollplan 2016-2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan helår 2017.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Enligt socialnämndens rutin för internkontroll ska resultatet av uppföljningen
av den interna kontrollen rapporteras till socialnämnden två gånger per år,
dels i samband med delårsrapporten och dels i samband med årsbokslutet
samt till kommunstyrelsen en gång per år i samband med årsbokslutet.
Socialnämnden godkände att internkontrollplan för 2016 även gäller för
2017. Socialnämndens internkontrollplan 2016-2017 består av 40 stycken
kontrollmoment.
Fem av de 40 kontrollmomenten bedömdes vid halvårsuppföljningen som
”Större avvikelse” och två kontrollmoment hade inte kontrollerats. Vid
helårsuppföljningen bedöms tre som ”Större avvikelse” och två
kontrollmoment har inte kontrollerats.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 6 februari 2018
Uppföljning av internkontrollplan – socialnämnden helår 2017
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden
godkänner uppföljning av internkontrollplan helår 2017.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller
det.
_____
Kopia till
Sociala ledningsgruppen
Kommunstyrelsen
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Remiss - Handlingsplan 2018-2020 Samiskt
förvaltningsområde
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner svar på remissen gällande handlingsplan
Samiskt förvaltningsområde.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Kommunstyrelsen har skickat handlingsplan Samiskt förvaltningsområde på
remiss till samtliga nämnder.
Svar på remiss
Äldreomsorg
1.11.2
Det behövs fler personer som kan utbilda personalen då det i dag finns inte
tillräckligt med resurser. En annan variant är ett utbildningspaket exempelvis
via webben som man kan köra i verksamheten.
Åtgärden ”Tillse att samer kan få sin omsorg tillgodosedd av personer med
samisk språk- och kulturkompetens så väl inom hemtjänst som på särskilt
boende” föreslås ändras till:
”Eftersträva att samer kan få sin omsorg tillgodosedd av personer med
samisk språk- och kulturkompetens så väl inom hemtjänst som på särskilt
boende.”
1.12 Öppna enheten samt verksamheten stöd och service
Öppna enheten arbetar i enskilda ärenden och inte mot den breda
allmänheten och ska beakta kultur språk etc i det arbetet men inte "genom
olika aktiviteter lyfta fram den samiska kulturen".
Öppna enheten bör innefattas i det som inte är specifikt myndighetsutövning
under 1.10 Myndighetsutövning (SoL, LSS, HSL). Två åtgärdspunkter, vilka
föreslås flyttas till avsnittet Öppna enheten.
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Ändringar och tillägg föreslås.
Öppna enheten och stöd och service delas samt att det sätts andra mål och
åtgärder kopplat till Öppna enheten. Ett mål och två åtgärder från nuvarande
förslag kvarstår.
Förslag enligt följande:
Öppna enheten
Mål
Verksamheten ska beakta den samiska kulturens betydelse och inverkan för
människor med samisk bakgrund i utformandet och genomförandet av
insatser.
Kommunen ska tillgodose de behov som finns när det gäller insatser utifrån
SoL.
Åtgärder


Personalen ska få utbildning så att kunskap finns om samers värderingar,
behov och rättigheter.



Verksamheten ska kontinuerligt arbeta med utveckling i syfte att bättre
möta den samiska befolkningens framtida behov insatser.



Verksamheten behöver få kunskap om goda och mindre goda exempel
på bemötande och verkställda beslut i syfte att lära och utveckla
organisationen.



Verksamheten ska utveckla ett nära samarbete med den samiska
samordnaren i syfte att hitta hållbara lösningar för samiska barn utifrån
olika livshändelser och situationer.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 mars 2018
Kommunstyrelsen 15 februari 2018, § 26
Handlingsplan Samiskt förvaltningsområde
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Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden
godkänner svar på remissen gällande handlingsplan Samiskt
förvaltningsområde.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Länsövergripande överenskommelse om samarbete vid
placering i boende utanför det egna hemmet
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden antar länsövergripande överenskommelse om samarbete
vid placering utanför det egna hemmet och tillhörande riktlinje.
2. Socialnämnden beslutar att uppdra åt socialnämndens ordförande att för
socialnämnden underteckna länsövergripande överenskommelse om
samarbete vid placering utanför det egna hemmet.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Länsövergripande överenskommelse om samarbete vid placering utanför det
egna hemmet samt tillhörande riktlinjer har arbetats fram under 2017 och
inriktningsbeslut togs i Barnarenan 2018-02-02.
Barnarenans ställningstagande 2018-02-02:
 Barnarenan rekommenderar kommunerna, socialtjänsten och skolan, och
Region Jämtland Härjedalen, Hälso-och sjukvården, att anta
överenskommelsen och riktlinjen.
Överenskommelsen samt tillhörande riktlinjer har skickats ut till
kommunerna, Jämtlands gymnasieförbund (JGY) samt Region Jämtland
Härjedalen för beslut. Rekommendationen från Barnarenan är såsom
framkommer ovan att överenskommelsen och riktlinjen antas i kommunerna,
socialtjänsten och skolan, samt Region Jämtland Härjedalen, Hälso- och
sjukvården.
För att underlätta processen erhåller varje kommun, JGY samt regionen ett
beslutsunderlag. Beslutsunderlaget ska skrivas under och skickas till
undertecknad tillsammans med eventuell kopia av berörd/-a nämnd/-ers
beslut. Underskrift av beslutsunderlag bör ske av person/-er som har
övergripande ansvar över de verksamheter som omfattas av
överenskommelsen.
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Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 mars 2018
Länsövergripande överenskommelse om samarbete vid placering i boende
utanför det egna hemmet
Länsövergripande riktlinje för samarbete vid placering i familjehem eller
hem för vård eller boende
Länsövergripande överenskommelse om samarbete vid placering i boende
utanför det egna hemmet – för underskrift
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden antar
länsövergripande överenskommelse om samarbete vid placering utanför det
egna hemmet och tillhörande riktlinje. Socialnämnden beslutar att uppdra åt
socialnämndens ordförande att för socialnämnden underteckna
länsövergripande överenskommelse om samarbete vid placering utanför det
egna hemmet.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller
det.
_____
Kopia till
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen
Region Jämtland Härjedalen
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Beslutsunderlag JämtBus överenskommelse om
länsövergripande samverkan. Barn i behov av särskilt
stöd.
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden antar den reviderade JämtBus-överenskommelsen.
2. Socialnämnden beslutar att uppdra åt socialnämndens ordförande att för
socialnämnden underteckna JämtBus - överenskommelse avseende barn
och unga i behov av särskilt stöd.
_____________________________________________________________
Bakgrund
JämtBus-överenskommelse om länsövergripande samverkan avseende barn i
behov av särskilt stöd har varit gällande sedan 2012. Nyligen har ett
revideringsarbete skett och inriktningsbeslut togs i Barnarenan 2018-02-02.
Barnarenans ställningstagande 2018-02-02:
 Barnarenan godkänner informationen och rekommenderar att Jämtbusöverenskommelsen ska antas.
 Barnarenan rekommenderar att Jämtbus – behandlas politiskt.
Barnarenan rekommenderar att den antas i berörda nämnder, såsom
socialnämnd, barn-och utbildningsnämnd och regionstyrelsen.
 För information till Buz, SocSam och SVOM.
Överenskommelsen har skickats ut till kommunerna, Jämtlands
gymnasieförbund (JGY) samt Region Jämtland Härjedalen för beslut.
Samtliga verksamheter som möter barn och unga omfattas av
överenskommelsen. Rekommendationen från Barnarenan är såsom
framkommer ovan att den reviderade versionen behandlas/antas politiskt i
berörd/-a nämnd/-er.
För att underlätta processen erhåller varje kommun, JGY samt regionen ett
beslutsunderlag. Beslutsunderlaget ska skrivas under och skickas till
undertecknad tillsammans med kopia av berörd/-a nämnd/-ers beslut.
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Dnr 2018-000050

Underskrift av beslutsunderlag bör ske av person/-er som har övergripande
ansvar över de verksamheter som omfattas av överenskommelsen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 mars 2018
JämtBus-överenskommelse reviderad version 2018-02-02
JämtBus-överenskommelse om länsövergripande samverkan avseende barn i
behov av – för underskrift
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden antar
den reviderade JämtBus-överenskommelsen. Socialnämnden beslutar att
uppdra åt socialnämndens ordförande att för socialnämnden underteckna
JämtBus - överenskommelse avseende barn och unga i behov av särskilt
stöd.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller
det.
_____
Kopia till
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen
Region Jämtland Härjedalen
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Socialnämndens uppdragslista 2018
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.


Uppdraget ”Redovisa förslag på åtgärder/aktiviteter som syftar till att
utveckla verksamheten och göra den mer kostnadseffektiv. Redovisa
uppskattade besparingar i dokumentet Socialförvaltningen Verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet” ändras till:
Revidera dokumentet ”Socialförvaltningen – verksamhetsutveckling och
kostnadseffektivitet” när förvaltningen har den ekonomiska
uppföljningen efter Q1 (Se Sn § 47).

Följande uppdrag tillkommer:


Uppdatering svenska för invandrare (SFI) – Bland annat statistik över
hur många som studerar SFI och hur många som avbrutit sina studier.



Analysera varför ekonomiskt bistånd har ökat.



Ta fram en handlingsplan för arbetet med utveckling av välfärdsteknik
inom äldreomsorgen. I handlingsplanen ska kostnad och uppskattad
besparing för respektive aktivitet framgå.

_____
Underlag för beslut
Socialnämndens uppdragslista 180219
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Delegationsbeslut 2018
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:
1. Socialnämndens arbetsutskott den 13 mars 2018, §§ 3-6
2. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 12 februari 2018
Delegat: Socialnämndens 1:e vice ordförande
3. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 13 februari 2018
Delegat: Socialnämndens ordförande
Anmälningsärenden
1. Anmälan enligt lex Sarah 2018-02-19. Dnr SN 17-174
Sekretessärenden
1. Socialnämndens arbetsutskott den 13 mars 2018, §§ 10-21
2. Delegationsrapport - Beslut enligt SoL, hemvård, 1-28 februari 2018
3. Delegationsrapport - Beslut enligt LSS, 1-28 februari 2018
4. Delegationsrapport – Beslut enligt SoL och FB, 1-28 februari 2018
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Meddelanden 2018
Socialnämnden tar del av följande meddelanden:
1.

Kommunala handikapprådets protokoll från sammanträdet den 12
februari 2018

2.

Kommunala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 12 mars
2018

3.

Kommunfullmäktige 28 februari 2018 § 10 – Tillsyn gällande ny lag
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

4.

Kommunfullmäktige 28 februari 2018 § 11 – Revidering av
tillgänglighetsprogrammet med reviderat tillgänglighetsprogram

5.

Kommunfullmäktige 28 februari 2018 § 14 – Begäran om tilläggsanslag,
Hyreskostnad Crenada

6.

Kommunfullmäktige 28 februari 2018 § 17 – Reglemente Kommunala
Integrationsrådet, KIR med reviderat reglemente

7.

Kommunfullmäktige 28 februari 2018 § 19 – Handlingsprogram för
framtidens boende för äldre i Krokoms kommun

8.

Inspektionen för vård och omsorg. Socialtjänstens handläggning av
ärenden i missbruksvården – vikten av egenkontroll. Sammanställning
av iakttagelser från IVO´s tillsyn

9.

Dnr SN 18-049
Inspektionen för vård och omsorg – Meddelande om inspektion och
begäran om uppgifter

Dnr SN 17-192
10. Inspektionen för vård och omsorg. Beslut – Anmälan enligt lex Sarah
Dokid SN 10909
11. Inspektionen för vård och omsorg. Beslut – Tillsyn
12. Reumatikervärlden nr 2 2018
_____
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