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Sn § 86 Dnr 2020-000003  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2020 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande tillägg: 

• Övriga frågor: Brev från personal inom IFO 

• Initiativärende - Objektiv utredning av personalens förslag utifrån brev till 
socialnämnden 

• Initiativärende - Införande av Heroma "Kom & gå" inom Stöd och service   
_____________________________________________________________ 
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Sn § 87 Dnr 2020-000004  

Informationer 2020 
Ylva Karlsson, enhetschef Försörjningsstöd, och Matz Norrman, 
verksamhetschef Individ och familjeomsorgen 

• Svar på frågor angående försörjningsstöd i Krokoms kommun 

_____ 
Teddy Roswall, samordnare välfärdsteknologi och E-hälsa 

• Från uppdragslistan: Uppföljning – Läget avseende arbetet med 
utveckling av välfärdsteknik (bland annat dagkameror) inom 
äldreomsorgen 

_____ 
Malin Andersson, verksamhetschef Stöd och service 

• Från uppdragslistan: Uppföljning – Revisionsrapport kring förekomsten 
av fritidsaktiviteter vid gruppbostäder enligt LSS samt förutsättningar för 
samtliga personer att ta del av det allmänna utbudet 

_____ 
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

• Läget objektsupphandling nytt särskilt boende  

• Läget avseende Covid-19 

• Läget avseende platser på kommunens särskilda boenden 

Totalt antal beslutade/budgeterade platser på särskilt boende 
Boende Antal 

säboplatser 
Antal 

kortidsplatser 
Antal 

trygghetsplatser 

Hällebo 45 0 0 
Solbacka 33 4 0 
Blomstergården/Orion 74 5 2 
Summa 152 9 2 
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Sn § 87 (forts) Dnr 2020-000004  
 

Överbeläggningar/ 
förändringar 

Antal 
säboplatser 

Antal 
korttidsplatser 

Antal 
trygghetsplatser 

Hällebo ”Gula längan” 1 
 

 
Solbacka 

 
  

Totalsumma  153 9 2 
 

Nuläge behov särskilt boende och korttids 2020-06-09 

Särskilt boende Antal 

Totalt antal personer i kö med beviljad säboplats 8 

Antal Personer med beviljad säboplats liggande på korttids 2 

Antal personer med beviljad säboplats i ordinärt boende 6 

Antal personer i kö från annan verksamhet i kommunen 0 

Antal personer i kö från annan kommun 0 

  

Korttidsplats och växelvård Antal 

Personer i kö till korttidsplats från sjukhus 0 

Personer i kö till korttidsplats från hemmet 0 

Personer i kö till växelvård 0 

Personer i byteskö 6 

Det finns fyra tillgängliga säboplatser och en tillgänglig korttidsplats. 
_____ 
Hanna Hellström, utvecklingssekreterare 

• Stöd till förtroendevalda - Jäv 
_____ 
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Sn § 88 Dnr 2020-000005  

Uppföljning av placeringskostnader 2020 

Socialnämnden tar del av placeringskostnader 2020.   
_____________________________________________________________   

Beskrivning av ärendet 
Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom socialnämndens 
verksamheter. 
I enlighet med socialnämndens rutin för uppföljning av placeringskostnader 
ska alla placeringar inom Individ- och familjeomsorgen och 
Ensamkommande redovisas för socialnämnden varje månad.          

Underlag för beslut 
Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2020 
_____ 
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Sn § 89 Dnr 2020-000062  

Revisionsrapport - Granskning av orosanmälningar 

Kort sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat rutiner vid 
orosanmälningar när ett barn far illa. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om kommunens rutiner vid orosanmälningar är ändamålsenliga. 
Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser och 
rekommendationer som lyfts fram i rapportens sammanfattning.  

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner svar på revisionsrapport – Granskning av 

kommunens rutiner vid orosanmälningar.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat rutiner vid oros-
anmälningar när ett barn far illa. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om kommunens rutiner vid orosanmälningar är ändamålsenliga. 
Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser och 
rekommendationer som lyfts fram i rapportens sammanfattning. 
Kort sammanfattat framförs att revisonens bedömning är att kommunen i 
huvudsak har ändamålsenliga rutiner vid orosanmälningar när ett barn far 
illa. Bedömningen baseras på att det finns beslutade rutiner för hantering av 
orosanmälningar som efterlevs inom Individ och familjeomsorgen.  
Revisionen lämnar följande rekommendation och svar återfinns i anslutning 
till rekommendationen:     

• Säkerställ att statistik över inkomna orosanmälningar följs och på så 
sätt få uppsikt över orsaker till och varifrån orosanmälan kommer. 

I dagsläget genomförs uppföljning av statistik avseende inkomna 
anmälningar två gånger per år. Dels inför årsredovisning till nämnden och 
dels då Ensolution presenterar sin verksamhetsgenomlysning och kostnad 
per Brukare (KPB). Utöver detta tas statistik fram när det är påkallat.  
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Sn § 89 (forts) Dnr 2020-000062  
 
Verksamheten har undersökt vilka uppgifter som går att få fram ur 
verksamhetssystemet VIVA. Det går att se både vem som anmäler samt 
orsak till anmälan (se bilaga 1). Däremot är statistiken svår att överblicka. 
Angående orosanmälningar från skola och förskola så kan dessa anmälningar 
sorteras in under följande parametrar: Elevhälsan, Förskola, Skola och 
Skola/Skolbarnsomsorg. Verksamheten planerar att se över vilka möjligheter 
vi har att justera parametrarna vid inmatning för att få en bättre överblick vid 
statistikuttag. Verksamheten planerar också att årligen gå igenom statistiken 
på samverkansmöten mellan Socialförvaltningen och Barn- och 
ungdomsförvaltningen för gemensam analys.    

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2 juni 2020 
Bilaga 1. Statistikutdrag VIVA 
Skrivelse kommunrevisionen 23 april 2020  
Rapport - Granskning av kommunens rutiner vid orosanmälningar 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 
godkänner svar på revisionsrapport – granskning av kommunens rutiner vid 
orosanmälningar.  

Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det. 

_____ 

Kopia till 
Ordförande i kommunrevisionen 
Sakkunnigt biträde 
IFO verksamhetschef 
Kommunstyrelsen 
Kommunikationsenheten 
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Sn § 90 Dnr 2020-000006  

Ekonomisk uppföljning 2020 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen efter fem 

månader 2020.   
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningens verksamhetschefer och socialchef redovisar den ekonomiska 
uppföljningen efter fem månader 2020. Prognosen, som gäller för helår, 
pekar mot ett underskott på 14 950 tkr, varav kostnader kopplade till 
Corona-utbrottet uppgår till cirka 5 500 tkr.   
Stab   + 849 tkr 
Individ- och familjeomsorgen - 1 473 tkr 
Stöd och service  - 4 441 tkr 
Särskilt boende  - 4 370 tkr 
Hemtjänst   - 3 512 tkr 
Hälsa och sjukvård  - 29 tkr 
Bemanningspoolen  + 32 tkr 
Bistånd   - 106 tkr 
Arbetsmarknadsenheten   - 63 tkr 
Ensamkommande  - 1 257 tkr 
Integration   - 580 tkr        

Underlag för beslut 
Ekonomisk uppföljning efter fem månader 2020. 

Förslag som läggs på mötet  
Frida Skoog, M, föreslår att socialnämnden tar del av den ekonomiska 
uppföljningen efter fem månader 2020. 
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Sn § 90 (forts) Dnr 2020-000006  
 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att socialnämnden tar del av den 
ekonomiska uppföljningen efter fem månader 2020.  
Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  
_____ 

Kopia till 
Socialchef 
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Sn § 91 Dnr 2019-000023  

Sjukskrivning, sjuktal och personalfrågor 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden tar del av personalekonomisk redovisning för första 

kvartalet 2020.  
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Den personalekonomiska redovisningen visar andelen sjukfrånvaro i 
Socialförvaltningen, övriga förvaltningar och kommunen som helhet.  
Redovisningen gäller första kvartalet 2020. 
Socialnämnden tar del av den personalekonomiska redovisningen en gång 
per kvartal.   

Underlag för beslut 
Muntlig redovisning – Regina Stenlund Pettersson 
_____ 
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Sn § 92 Dnr 2020-000011  

Uppföljning av personalkostnader 2020 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden tar del av personalkostnaderna inom verksamheterna 

Bistånd, Hälsa och sjukvård samt Stöd och service.  
_____________________________________________________________ 

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.    
_____ 
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Sn § 93 Dnr 2019-000140  

Motion - Landsbygdens stenar, "minska pålagorna" 

Kort sammanfattning 
Jämtlands Väl Krokom föreslår i en motion i två punkter en översyn av 
kommunstyrda avgifter, pålagor och betungande kontaktytor för att ge 
bygdens näringsliv en utökad eller bevarad servicenivå.  

Socialnämndens beslut 
1.  Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i sin 

helhet.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Jämtlands Väl Krokom föreslår i en motion i två punkter en översyn av 
kommunstyrda avgifter, pålagor och betungande kontaktytor för att ge 
bygdens näringsliv en utökad eller bevarad servicenivå. Alkoholhandläggare 
har svarat utifrån de rutiner som i dag används, vilka är upprättade utifrån 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel samt beslutade avgifter i kommunfullmäktige 
12 juni 2019.  
Motionen är uppdelad i punkter och för att klargöra besvaras varje punkt för 
sig: 

• Att; utreda företagarens belastade pålagor 
Svar: De belastade pålagor som motionen syftar till antas vara de avgifter 
som följer av lagstadgad tillsyn och den dokumentation av verksamhetens 
egen kontroll (egenkontrollprogrammet) som verksamheten är skyldig att 
utföra enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter samt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.  
Alkoholhandläggare har möjlighet att utreda de avgifter som företagaren 
belastas med utifrån de tillstånd som ges utav Socialnämnden - det vill säga 
alkoholtillstånd, tillstånd att sälja tobak och liknande produkter, och tillsyn 
av handel med receptfria läkemedel.  
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Sn § 93 (forts) Dnr 2019-000140  
 
Alkoholhandläggare följer de taxor som är beslutade av kommunfullmäktige 
den 12 juni 2019. 
I kommunfullmäktige beslut finns en justering av tillsynsavgifter för de 
verksamheter som innehar både folköl, tobak och liknande produkter, samt 
receptfria läkemedel.  
För de verksamheter som innehar serveringstillstånd, beräknas 
tillsynsavgifterna utifrån den försäljning av alkoholhaltiga drycker som skett 
under året.  

• Att; avlasta företag som ligger i Krokoms kommun från betvingade 
pålagor som inte är lagstadgade nivå 

Svar: De avgifter och pålagor som belastar företagarna i Krokoms kommun 
ska, enligt kommunallagen (1991:900), vara kostnadstäckande.  
Om företagaren brustit i lagkraven kan en sanktionsavgift beslutas av 
Socialnämnden. 
De administrativa pålagorna i egenkontrollprogrammet följer ovannämnda 
lagkrav.  Inga övriga betvingade pålagor belastar företagaren utifrån alkohol-
och tobakshandläggning, socialnämnden eller Krokoms kommun.    

Underlag för beslut 
Tjänstutlåtande 26 maj 2020 
Motion 29190925 Landsbygdens stenar, ”minska-pålagorna” 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet.  
Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  
_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Alkoholhandläggare 
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Sn § 94 Dnr 2020-000064  

Riktlinjer och instruktion för deltagande i 
sammanträden på distans - socialnämnden 

Kort sammanfattning 
Efter beslut i kommunfullmäktige avseende sammanträden på distans har 
förslag till riktlinjer och instruktion för deltagande på distans tagits fram.            

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden antar riktlinjer och instruktion för deltagande i 

sammanträden på distans för socialnämnden.  
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att socialnämnden får sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans.  
Förslag till riktlinjer och instruktion för deltagande i sammanträdena har 
tagits fram och föreslås antas av socialnämnden.               

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 29 maj 2020 
Riktlinjer och instruktion för deltagande i sammanträden på distans – 
socialnämnden, förslag 29 maj 2020 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden antar 
riktlinjer och instruktion för deltagande i sammanträden på distans för 
socialnämnden.  
Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  
_____ 

Kopia till 
Hanna Hellström, nämndsekreterare 
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Sn § 95 Dnr 2020-000007  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

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 
familjeomsorgen valts ut som redovisas.   

Underlag för beslut 
Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 maj 2020 
Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och 
Integration, 1-31 maj 2020 
_____ 
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Sn § 96 Dnr 2020-000008  

Socialnämndens uppdragslista 2020 

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 stryks: 

• Uppföljning: Revisionsrapport kring förekomsten av fritidsaktiviteter vid 
gruppbostäder enligt LSS samt förutsättningar för samtliga personer med 
funktionsvariationer att ta del av det allmänna utbudet.  

• Utbildning jäv 
Följande uppdrag ändras:  

• Se över LOV-avtalet utifrån inkomna synpunkter och avtal med externa 
utförare. Redovisas september 2020. 

Följande uppdrag tillkommer: 

• Återkoppling gällande två pågående utredningar inom Stöd och service. 
Redovisas september 2020.     

Underlag för beslut 
Socialnämndens uppdragslista daterad 2020-05-20 
_____ 
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Sn § 97 Dnr 2020-000019  

Övriga frågor 2020 
Socialdemokraterna lyfter frågan om innehållet i det brev från delar av 
personalen inom Individ och familjeomsorgen som har skickats till samtliga 
ledamöter och ersättare i socialnämnden. Socialdemokraterna anser att det är 
viktigt att lyssna på förvaltningens personal och att personalen bör få 
möjligheten att komma till socialnämnden och framföra sin syn på hur 
verksamheten fungerar.  
Socialnämnden har tagit till sig brevet och dess innehåll och betonar att det 
är viktigt att lyssna på förvaltningens personal.   
_____ 
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Initiativärende - Objektiv utredning av personalens 
förslag utifrån öppet brev till socialnämnden 

Kort sammanfattning 
Vänsterpartiet anmäler vid dagens sammanträde ett initiativärende med 
anledning av ett brev som inkommit till socialnämndens ledamöter och 
ersättare.     

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden avslår vidare hantering av initiativärendet.   
_____________________________________________________________ 

Reservation 
Marie Svensson, V, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Delar av personalen inom Individ och familjeomsorgen, IFO, har inkommit 
med ett brev till socialnämndens ledamöter och ersättare. I brevet beskrivs 
arbetssituationen inom IFO och förslag som kan effektivisera verksamheten 
lyfts fram.  
Vänsterpartiet yrkar att: man gör en objektiv utredning av personalens 
förslag och utifrån vad utredningen kommer fram till eventuellt presenterar 
kostnadsbesparande åtgärder inom IFO.  

Underlag för beslut 
Initiativärende - Objektiv utredning av personalens förslag utifrån öppet brev 
till socialnämnden, 10 juni 2020 
Brev till socialnämnden, 10 juni 2020 

Förslag som läggs på mötet  
Marie Svensson, V, föreslår bifall till initiativärendet.  
Rasmus Ericsson, KD, föreslår avslag till initiativärendet. 
Pia Hernerud, S, föreslår bifall till initiativärendet.  
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Beslutsgång 
Mötet ajourneras klockan 16.33- 16.35. 
Det finns ett förslag som föreslår att man gör en objektiv utredning av 
personalens förslag och utifrån vad utredningen kommer fram till eventuellt 
presenterar kostnadsbesparande åtgärder inom IFO. 
Till det har kommit ett förslag om att avslå initiativärendet.  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden 
avslår initiativärendet.  
Omröstning begärs.  
De som bifaller initiativärendet röstar Ja och de som avslår initiativärendet 
röstar Nej.  

Omröstningsresultat  Ja Nej  
Frida Skoog, M   X 
Pia Hernerud, S  X 
Lena Andersson, C   X 
Monica Dahlén, S  X 
Ulla Jönsson, S  X 
Karin Wallén, C   X 
Rasmus Ericsson, KD   X 
Yvonne Rosvall, S  X 
Marie Svensson, V  X 
Ronny Karlsson, SD   X 
Jonas Gabrielsson, C   X 
  __________________________________ 
   5 6 
Med 6 Nej och 5 Ja finner ordförande att socialnämnden avslår 
initiativärendet.   
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_____ 

Kopia till 
Marie Svensson, V 
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Initiativärende - Införande av Heroma "Kom & gå" inom 
Stöd och service 

Kort sammanfattning 
Vänsterpartiet anmäler vid dagens sammanträde ett initiativärende med 
anledning av att Heroma ”Kom & gå” inte införts i alla delar av Stöd och 
service verksamhet.   

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan 

och presentera den för socialnämnden vid nästa ordinarie nämnd hur långt 
man kommit med införandet av Heroma ”Kom & gå” i Stöd och service 
verksamheter. 

2. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att innan årets slut ha infört 
Heroma ”Kom och gå” i Stöd och Service verksamheter.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
I december 2017 tog en enhällig Socialnämnd följande beslut kopplat till 
tidsfusket inom LSS: 
Socialnämnden ger 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.  
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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.  
7. Socialnämnden beslutar att uppdragen ovan återkopplas vid varje nämnd 

under våren 2018.   
Verksamheten har jobbat hårt med att följa dessa beslut sedan dess. Men 
något som sticker ut är att man fortfarande inte har lyckats införa Heroma 
”kom och gå” inom verksamheten. Det är inte rimligt att det ska ta över två 
och ett halvt år att verkställa ett beslut (beslutet fattades december 2017). 
Vänsterpartiet yrkar på:  
– Att man nu skyndsamt tar fram en plan och presenterar den för 
socialnämnden till nästa ordinarie nämnd hur långt man kommit med 
införandet Heroma ”Kom & gå”.  
– Att man innan årets slut infört Heroma ”Kom & gå” i Stöd och Service 
verksamheter.   

Underlag för beslut 
Initiativärende 10 juni 2020 

Förslag som läggs på mötet  
Marie Svensson, V, föreslår bifall till initiativärendet.  
Karin Wallén, C, föreslår avslag till initiativärendet. 
Yvonne Rosvall, S, föreslår bifall till initiativärendet. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att man nu skyndsamt tar fram en plan och 
presenterar den för socialnämnden till nästa ordinarie nämnd hur långt man 
kommit med införandet av Heroma ”Kom & gå” samt att man innan årets 
slut infört Heroma ”Kom och gå” i Stöd och Service verksamheter. 
Till det har kommit ett förslag om att avslå initiativärendet.  
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Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden 
avslår initiativärendet.  
Omröstning begärs.  
De som bifaller initiativärendet röstar Ja och de som avslår initiativärendet 
röstar Nej.  

Omröstningsresultat  Ja Nej  
Frida Skoog, M   X 
Pia Hernerud, S  X 
Lena Andersson, C   X 
Monica Dahlén, S  X 
Ulla Jönsson, S  X 
Karin Wallén, C   X 
Rasmus Ericsson, KD   X 
Yvonne Rosvall, S  X 
Marie Svensson, V  X 
Ronny Karlsson, SD  X 
Jonas Gabrielsson, C   X 
  __________________________________ 
   6 5 
Med 5 Nej och 6 Ja finner ordförande att socialnämnden godkänner 
initiativärendet.   
_____ 

Kopia till 
Marie Svensson, V 
Malin Andersson, verksamhetschef Stöd och service 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 100 Dnr 2020-000009  

Delegationsbeslut 2020 

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 delegationsförteckningen. 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 5 maj 2020 
Delegat: Socialnämndens ordförande  

 

Sekretessärenden 
1. Delegationsrapport Bistånd, 1-31 maj 2020 
2. Delegationsrapport Individ- och familjeomsorgen, 1-31 maj 2020 
_____ 
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Meddelanden 2020 
Socialnämnden tar del av följande meddelanden: 
1. Kommunfullmäktige 13 maj 2020 § 40: Motion – Inrätta demensteam 

med specialistkompetens i Krokoms kommun 
2. Kommunfullmäktige 13 maj 2020 § 45: Reglemente för kommunala 

tillgänglighetsrådet, KTR 2020  
3.  Kommunfullmäktige 13 maj 2020 § 49: Valärenden  
4. Kommunfullmäktige 13 maj 2020 § 50: Rambudget 2021, plan 2022-

2023 – Flytt av tidplan för budgetbeslut  
5. Kommunstyrelsen 19 maj 2020 § 96: Ekonomisk uppföljning 2020  
 

Sekretessärenden 
1. Sammanträdesprotokoll Fondstyrelsen 20 maj 2020, § 1-2 
_____ 
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