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Sn § 164 Dnr 2020-000003  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2020 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande tillägg: 

• Initiativärende – Agenda 2030 

• Övrig fråga: Visselblåsare i Stöd och Service 

 

Protokollsanteckning 
Marie Svensson, V, lämnar följande protokollsanteckning: 
Anser att under rådande omständigheter med restriktioner är det högst 
olämpligt att socialnämndens sammanträde denna gång är fysiskt (11 
ledamöter + tjänstemän) då det inte fanns några hinder att sekretessärendena 
kunde tas digitalt. 
____ 
Gunnel Persson Westin, S, lämnar följande protokollsanteckning: 
Det är för många ärenden denna Socialnämnd. 
____ 
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Sn § 165 Dnr 2020-000004  

Informationer 2020 
Malin Andersson, verksamhetschef Stöd och Service 

• Informerar om hänt och gjort på Stöd och Service under hennes tid på 
tjänsten som verksamhetschef 

____ 
Anna Berkestedt Jonsson, Socialchef 

• Har en genomgång avseende medarbetarenkäten för 
socialförvaltningen 

• Informerar om läget avseende Covid-19 

• Redovisar antalet personer i Krokom med någon typ av 
hemtjänstsinsats och det totala antalet timmar i olika intervall 

• Informerar om läget avseende platser på kommunens särskilda 
boenden: 

Totalt antal beslutade/budgeterade platser på särskilt boende 
Boende Antal 

säboplatser 
Antal 

kortidsplatser 
Antal 

trygghetsplatser 

Hällebo 43 0 0 
Solbacka 32 4 0 
Blomstergården/Orion 74 7 (10) 2 
Summa 149 10 2 
Överbeläggningar/ 
förändringar 

Antal 
säboplatser 

Antal 
korttidsplatser 

Antal 
trygghetsplatser 

Hällebo ”Gula längan” 1 
 

 
Solbacka 

 
  

Totalsumma  150 11 2 
 

Nuläge behov särskilt boende och korttids  

Särskilt boende Antal 

Totalt antal personer i kö med beviljad säboplats 10 

Antal Personer med beviljad säboplats liggande på korttids 3 

Antal personer med beviljad säboplats i ordinärt boende 7 

Antal personer i kö från annan verksamhet i kommunen 0 

Antal personer i kö från annan kommun 2 
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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 7 

Det finns tre tillgängliga säboplatser och fyra tillgänglig korttidsplats. 
___ 
Matz Norrman, verksamhetschef Individ och familjeomsorgen, Inga-Lill 
Olausson, enhetschef Barn och Familj och Angelica Faktus 

• Informerar om arbetat kring tidiga samordnade insatser (TSI) 

____ 

Matz Norrman, verksamhetschef Individ och familjeomsorgen, Marie 
Hermansson, verksamhetschef Bistånd, Hälsa och Sjukvård och Ylva 
Carlsson, enhetschef 

• Informerar om vad som innebär skälig levnadsnivå 
____ 
David Grahn Hellberg och Simon Östberg 

• Informerar om kommande arbetet med Planprogram Krokom 2035 
oh den fördjupade översiktsplanen för Älvområde Krokom 

____ 
Lena Andersson, enhetschef och Malin Sjöblom 

• Informerar om feriepraktik 2021 
____ 
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Sn § 166 Dnr 2020-000116  

Val av ersättare till kommunala pensionärsrådet 

Kort sammanfattning 
Socialnämnden föreslås välja en ersättare till kommunala pensionärsrådet.                      

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden utser följande ersättare till kommunala pensionärsrådet 

för perioden 2019-2022: 
Ersättare 
Helen Engstedt, SPF 

 

Beskrivning av ärendet 
I kommunala pensionärsrådets reglemente står det att organisation som ingår 
i det kommunala pensionärsrådet ska lämna förslag till socialnämnden på 
ledamöter och ersättare.  
Socialnämnden utsåg fem ledamöter och fem ersättare till pensionärsrådet i 
december 2018 och ytterligare en ledamot och ersättare i mars 2019.  
Nu har en ersättare, Sören Grundström SPF, avgått och en ny behöver därför 
väljas in.  
Ledamot, ersättare och område 
Helen Engstedt, SPF Offerdal 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 25 november 2020.    

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden utser 
följande ersättare till kommunala pensionärsrådet för perioden 2019-2022: 
Ersättare, Helen Engstedt, SPF. Efter fråga på grundförslaget finner 
ordförande att socialnämnden godkänner det.  
____ 

Kopia till 
Den valda 
Birgitta Eriksson, kansliet, förtroendemannaregistret 
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Sn § 167 Dnr 2020-000051  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS 2020 

Kort sammanfattning 
En gång i kvartalet ska socialnämnden rapportera ej verkställda beslut till 
IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.    

Socialnämndens beslut 
1. Att lägga rapporten till handlingarna och överlämna den till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer.    

 

Beskrivning av ärendet 
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 § f-
h 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 beslutet inte verkställts på nytt inom tre 
månader. Nu verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda 
ska också rapporteras.  
Till kommunens revisorer ska socialnämnden även kortfattat uppge skälen 
för dröjsmålen.    

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 4 december 2020 
Bilaga. Rapport- Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3, 2020 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden beslutar 
att lägga rapporten till handlingarna och överlämna den till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det.  
____ 
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Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer   
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Sn § 168 Dnr 2020-000002  

Beslutsattestanter och ersättare 2020 

Kort sammanfattning 
Attestlistan är i behov av revidering och socialnämnden föreslås godkänna 
uppdaterad lista.            

Socialnämndens beslut 
1. Att godkänna förslag till beslutsattestanter och ersättare för sin 

verksamhet. Ersättare enhetschefer inom Stöd och service är inte klart. 
2. Attestlistan gäller från och med 1 januari 2021.    

 

Beskrivning av ärendet 
Attestlistan är i behov av revidering och socialnämnden föreslås godkänna 
uppdaterad lista.                      

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 25 november 2020. 

Attestlista socialförvaltningen 2021-01-01. 

Nuvarande attestlista 2020-11-01. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att Socialnämnden godkänner förslag till 
beslutsattestanter och ersättare för sin verksamhet. Ersättare enhetschefer 
inom Stöd och service är inte klart samt att attestlistan gäller från och med 1 
januari 2021 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det. 
____ 

Kopia till 
Ekonom 
Beslutsattestanter och ersättare 
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Sn § 169 Dnr 2020-000006   

Ekonomisk uppföljning 2020 

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

månader 2020.     

 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningens ekonom redovisar den ekonomiska uppföljningen efter elva 
månader 2020. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett underskott på 
15 384 tkr.   
Stab   + 3 876 tkr 
Individ- och familjeomsorgen - 739 tkr 
Stöd och service  - 6 426 tkr 
Särskilt boende  - 6 772 tkr  
Hemtjänst   - 2 642 tkr 
Hälsa och sjukvård  - 290 tkr 
Bemanningspoolen  - 352 tkr 
Bistånd   + 121 tkr 
Arbetsmarknadsenheten   + 491 tkr 
Ensamkommande  - 785 tkr 
Integration   - 704 tkr         

Underlag för beslut 
Ekonomisk uppföljning efter elva månader 2020. 

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden tar del av den ekonomiska 
uppföljningen efter elva månader 2020. 
 

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

Kopia till 
Socialchef 
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Sn § 170 Dnr 2020-000105  

Internkontrollplan 2021 

Kort sammanfattning 
I enlighet med rutiner för socialnämndens internkontroll ska nämnden fatta 
beslut om internkontrollplan i samband med detaljbudget.              

Socialnämndens beslut 
1. Att anta Internkontrollplan 2021.    

 

Beskrivning av ärendet 
Internkontrollen syftar till att säkerställa att de av fullmäktige fastställda 
förändringsmålen uppfylls och att viktiga processer kvalitetssäkras.  
Detta innefattar 
• efterlevnad av fattade beslut, tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med 
mera. 
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• upprätthållande av förtroende för politiker och tjänstemän 
Socialförvaltningens ledningsgrupp samt medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) har utifrån inventerade riskområden gjort en riskanalys och kommit 
fram till ett förslag till Internkontrollplan.        

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 6 november 2020 
Riskanalys och Internkontrollplan 2021 
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Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden antar 
Internkontrollplan 2021.   
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det.  
____ 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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Sn § 171 Dnr 2020-000117  

Verksamhetsplan 2021 

Kort sammanfattning 
 Socialnämnden ska anta verksamhetsplanen för Socialförvaltningen år 2021.   

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden antar verksamhetsplan 2021 med följande ändring: 
- Det övergripande uppdraget ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i 

uppdrag att kartlägga gruppen 18 – 24 år som står utan jobb och studier 
samt ta fram förslag på åtgärder för att främja hälsa och motverka 
utanförskap” ändras till ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i 
uppdrag att kartlägga gruppen 18 – 24 år som står utan jobb och studier 
samt ta fram förslag och åtgärder i samverkan med andra kommunala och 
regional huvudmän för att främja hälsa och motverka utanförskap”.  

2. Socialnämnden antar verksamhetsplan 2021 i övrigt.   

 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden ska anta verksamhetsplan för Socialförvaltningen år 2021. 
Verksamhetsplanen består av övergripande uppdrag från Socialnämnden till 
Socialförvaltningen. De övergripande uppdragen utgår från de av 
kommunfullmäktige fastställda förändringsmålen.     

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2 december 2020 

Verksamhetsplan 2021 

Förslag som läggs på mötet  
Marie Svensson, V, föreslår avslag till det övergripande uppdraget 
”Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att i samverkan med 
näringslivskontoret verka för fler alternativa utförare i kommunen" och att 
uppdraget tas bort. 
Andreas Karlsson, C, yrkar avslag på Marie Svensson avslagsförslag. 
Rasmus Ericsson, KD, föreslår i tillägg under förändringsmålet ”Kommunen 
ska gå mot att blir en mer hållbar och rättvis kommun. Fokus ska ligga på 
minskat miljö- och klimatavtryck och en förbättrad hälsa för både de yngre 
och äldre åldersgrupperna. Under år 2021 ska ledning och styrning utvecklas 
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i linje med Agenda 2030” lägga till det övergripande uppdraget 
”barnperspektivet utifrån barnkonventionen ska vara en del av kommande 
verksamhetsplan utifrån Agenda 2030. Barnets rätt till föräldrar, förälder 
eller vårdnadshavare ska vara ledande under 2021 där det är möjligt.” 
Andreas Karlsson, C, yrkar avslag på Rasmus Erikssons tilläggsförslag. 
Rasmus Ericsson, KD, föreslår i tillägg under förändringsmålet ”Kommunen 
ska gå mot att blir en mer hållbar och rättvis kommun. Fokus ska ligga på 
minskat miljö- och klimatavtryck och en förbättrad hälsa för både de yngre 
och äldre åldersgrupperna. Under år 2021 ska ledning och styrning utvecklas 
i linje med Agenda 2030” lägga till det övergripande uppdraget ”personer 
som söker eller har insats av socialförvaltningen ska inte utsättas för 
diskriminering eller negativ särbehandling utifrån diskrimineringslagen.” 
Andreas Karlsson, C, yrkar avslag på Rasmus Erikssons tilläggsförslag. 
Andreas Karlsson, C, föreslår i ändringsförslag att det övergripande 
uppdraget ”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att kartlägga 
gruppen 18 – 24 år som står utan jobb och studier samt ta fram förslag på 
åtgärder för att främja hälsa och motverka utanförskap” ändras till 
”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att kartlägga gruppen 18 
– 24 år som står utan jobb och studier samt ta fram förslag på och åtgärder i 
samverkan med andra kommunala och regional huvudmän för att främja 
hälsa och motverka utanförskap”. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Socialnämnden antar 
Verksamhetsplan 2020.  
Till det har kommit ett avslagsförslag, två tilläggsförslag och ett 
ändringsförslag. 
Efter fråga på avslagsförslaget finner ordförande att socialnämnden avslår 
avslagsförslaget. 
Ordförande frågar på varje tilläggsförslag var för sig.  
Efter fråga på tilläggsförslaget under förändringsmålet ”Kommunen ska gå 
mot att blir en mer hållbar och rättvis kommun. Fokus ska ligga på minskat 
miljö- och klimatavtryck och en förbättrad hälsa för både de yngre och äldre 
åldersgrupperna. Under år 2021 ska ledning och styrning utvecklas i linje 
med Agenda 2030” lägga till det övergripande uppdraget ”barnperspektivet 
utifrån barnkonventionen ska vara en del av kommande verksamhetsplan 
utifrån Agenda 2030. Barnets rätt till föräldrar, förälder eller vårdnadshavare 
ska vara ledande under 2021 där det är möjligt” finner ordförande att 
Socialnämnden avslår det. 
Omröstning begärd. Ja för avslag, Nej för bifall. 
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JA  NEJ 
Andreas Karlsson X 
Frida Skoog  X 
Pia Hernerud  X 
Lena Andersson X   
Rasmus Ericsson   X  
Gunnel Persson Westin   X 
Monica Dahlén   X 
Ulla Jönsson    X 
Ronny Karlsson X 
Marie Svensson   X 

 

Med fem Ja och fem Nej finner ordförande att Socialnämnden avslår det. 
Efter fråga på tilläggsförslaget under förändringsmålet ”Kommunen ska gå 
mot att blir en mer hållbar och rättvis kommun. Fokus ska ligga på minskat 
miljö- och klimatavtryck och en förbättrad hälsa för både de yngre och äldre 
åldersgrupperna. Under år 2021 ska ledning och styrning utvecklas i linje 
med Agenda 2030” lägga till det övergripande uppdraget ”personer som 
söker eller har insats av socialförvaltningen ska inte utsättas för 
diskriminering eller negativ särbehandling utifrån diskrimineringslagen” 
finner ordförande att Socialnämnden avslår det. 
Omröstning begärd. Ja för avslag, Nej för bifall. 

JA  NEJ 
Andreas Karlsson X 
Frida Skoog  X 
Pia Hernerud  X 
Lena Andersson X   
Rasmus Ericsson   X  
Gunnel Persson Westin   X 
Monica Dahlén   X 
Ulla Jönsson  X   
Ronny Karlsson X 
Marie Svensson X 
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Med sju Ja och tre Nej finner ordförande att Socialnämnden avslår det.  
 
Efter fråga på ändringsförslaget under det övergripande uppdraget 
”Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att kartlägga gruppen 18 
– 24 år som står utan jobb och studier samt ta fram förslag på åtgärder för att 
främja hälsa och motverka utanförskap” ändras till ”Socialnämnden ger 
Socialförvaltningen i uppdrag att kartlägga gruppen 18 – 24 år som står utan 
jobb och studier samt ta fram förslag på och åtgärder i samverkan med andra 
kommunala och regional huvudmän för att främja hälsa och motverka 
utanförskap” finner ordförande att Socialnämnden bifaller det. 
Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 
godkänner det.  
Marie Svensson, V, reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att 
Krokoms kommun inte aktivt behöver leta privata utförare. De som är 
intresserade av att bedriva verksamhet i kommunen kommer att själva söka 
sig till kommunen. Det är inget som kommunen ska satsa pengar på och 
marknadsföra. 
____ 

Kopia till 
Sociala ledningsgruppen 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(30) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 172 Dnr 2020-000084  

Detaljbudget 2021, plan 2022-2023 

Kort sammanfattning 
Socialnämnden ska besluta om sin detaljbudget för 2021.            

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden antar detaljbudget för 2021 för den egna verksamheten.   

 

Beskrivning av ärendet 
Förslag till detaljbudget för 2021 enligt bilaga.         

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 7 december 2020 
Förslag till detaljbudget 2021 Socialnämnden  
MBL-förhandling 

Förslag som läggs på mötet  
Marie Svensson, V, deltar inte i beslutet med anledning av att 
Vänsterpartiets rambudgetsförslag i fullmäktige föll så deltar inte 
Vänsterpartiet beslutet om detaljbudgeten i Socialnämnden. 
Socialdemokratiska gruppen deltar inte i beslutet med hänvisning till deras 
egna rambudget. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden antar 
detaljbudget för 2021 för den egna verksamheten. Efter fråga på 
grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  
____ 

Kopia till 
Sociala ledningsgruppen 
Kommunstyrelsen 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(30) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 173 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, 1-30 november 2020. 
Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och 
Integration, 1-30 november 2020. 
____ 
 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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20(30) 
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2020-12-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 174 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. 
____ 
 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(30) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 175 Dnr 2020-000096  

Yttrande samt handlingar på begäran av Inspektionen 
för vård och omsorg. 

Kort sammanfattning 
   

Socialnämndens beslut 

 

Beskrivning av ärendet 
Sekretess.   

Underlag för beslut 

Beslutsgång 
____ 

Kopia till 
IVO 
Ulrika Persson 
Malin Andersson 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(30) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 176 Dnr 2020-000120  

Serveringstillstånd 

Kort sammanfattning 
Krokoms kommun har ett flertal verksamheter som tvingats pausa sin 
verksamhet under år 2020. I det fall serveringsverksamhet är vilande på 
grund av rådande pandemi, och i de fall tillståndshavaren planerar att starta 
upp sin verksamhet igen så snart pandemin är över finns inga skäl att 
återkalla serveringstillståndet om inte tillståndshavaren på egen begäran vill 
återkalla tillståndet    

Socialnämndens beslut 
1. Att bortse från att återkalla serveringstillstånd för de verksamheter med 

serveringstillstånd som är vilande med anledning av rådande pandemi, 
under förutsättning att serveringsstället återgår i normal verksamhet så 
snart som möjligt efter rådande restriktioner. Dock senast 20210501 
enligt 9 kap 18§ alkohollagen.   

 

Beskrivning av ärendet 
Om en serveringsverksamhet upphör, säljs, läggs ned eller hålls vilande för 
en längre tid ska/kan tillståndet återkallas med stöd av 9 kap 18§ 
alkohollagen. Enbart den omständigheten att tilltåndshavaren inte serverar 
alkoholdrycker (men i övrigt bedriver serveringsverksamhet på 
serveringsstället) kan normalt inte utgöra ett fristående skäl attåterkalla 
tillståndet. Om däremot ingen serveringsverksamhet bedrivs men 
serveringstillståndet behålls för att tllståndshavaren skall kunna bedriva 
spelverksamhet finns grund för attåterkalla tillståndet.  
Tillståndshavare som tvingats stänga ner sina verksamheter och varslat flera 
av sina anställda i väntan på att pandemin ska försvinna, kan komma att få 
sina serveringstillstånd återkallande på grund av att de inte längre nyttjas, 
alkohollagen 9 kap 18§. I det fall serveringsverksamhet är vilande på grund 
av rådande pandemi, och I de fall tillståndshavaren planerar att starta upp sin 
verksamhet igen så snart pandemin är över finns inga skäl att återkalla 
serveringstillståndet om inte tillståndshavaren på egen begäran vill återkalla 
tillståndet.     

Underlag för beslut 
Delegationsordningen. 18.8.  
Beslut om återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap 18§ alkohollagen. 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(30) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att Socialnämnden bortser från att återkalla 
serveringstillstånd för de verksamheter med serveringstillstånd som är 
vilande med anledning av rådande pandemi, under förutsättning att 
serveringsstället återgår i normal verksamhet så snart som möjligt efter 
rådande restriktioner. Dock senast 20210501 enligt 9 kap 18§ alkohollagen.   
Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det. 
____ 

Kopia till 
Alkoholhandläggare Krokoms kommun 
Länsstyrelse Jämtlands län 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(30) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 177 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. Med stöd av 8 kap 2§ alkohollagen beviljas Alsens byalag med 
organisationsnummer 892001-3441, tillfälligt tillstånd att servera 
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid en 
tillställning på Alsens bygdegård, Alsen 

2. Med stöd av 8 kap 14§ alkohollagen medges servering av starköl, 
vin, spritdrycker och andra jästa alkoholhaltiga drycker på Alsens 
bygdegård, Alsen 

3. Med stöd av 8 kap 19§ alkohollagen medges servering av starköl, 
vin, spritdrycker och andra jästa alkoholhaltiga drycker på den 14 
november mellan klockan 18:00-22:00 

Sekretessärenden 
1. Delegationsrapport Bistånd, 1-30 november 2020. 
2. Delegationsrapport Individ- och familjeomsorgen, 1-30 november 2020. 
     
____ 
 
 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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25(30) 
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2020-12-15 
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Sn § 178 Dnr 2020-000010  

Meddelanden 2020 
Socialnämnden tar del av följande meddelanden: 
 
1. Kommunfullmäktige den 11 november 2020 § 93: Rambudget 2021, plan 

2022-2023 
2. Kommunstyrelsen den 16 november 2020 § 217: Övergripande 

kontrollmoment. 
____ 
 
 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(30) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 179 Dnr 2019-000142  

Objektsupphandling - Särskilt boende 

Kort sammanfattning 

Socialnämndens beslut 
Sekretess 

 

Beskrivning av ärendet 

Underlag för beslut 

Förslag som läggs på mötet  

Beslutsgång 
____ 

Kopia till 
Styrgruppen 
Kommunfullmäktige 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(30) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 180 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 tas bort: 
- Information om arbetet kring Tidiga samordnade insatser (TSI) 
- Vad innebär ”skälig levnadsnivå” 
Följande uppdrag läggs till: 
- Återkoppling av följsamheten mot verksamhetsplanen och budget fyra 

gånger per år.    

Underlag för beslut 
Socialnämndens uppdragslista daterad 2020-11-17. 
____ 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(30) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 181 Dnr 2020-000019  

Övriga frågor 2020 

Kort sammanfattning 
Gunnel Persson Westin har en fråga om visselblåsare på Stöd och Service. 
Ordförande Andreas Karlsson återkopplar från möte med personal på Stöd 
och Service och Anna Berkestedt Jonsson hänvisar till tidigare redovisat 
material på Socialnämnden från Malin Andersson.   
____ 

Kopia till 
Socialchef 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(30) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Sn § 182 Dnr 2019-000023  

Sjukskrivning, sjuktal och personalfrågor 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av personalekonomisk redovisning för de första elva 
månaderna 2020.      

Beskrivning av ärendet 
Den personalekonomiska redovisningen visar andelen sjukfrånvaro i 
Socialförvaltningen, övriga förvaltningar och kommunen som helhet.  
Redovisningen gäller första elva månaderna av 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 § 183 Dnr 2020-000130  

Initiativärende – Agenda 2030 

Kort sammanfattning 

Vänsterpartiet anmäler vid dagens sammanträde ett initiativärende. 

Socialnämndens 1:e och 2:e vice ordförande ska inför varje 
nämndsammanträde välja ut ett mål i agenda 2030 som särskilt ska 
redovisas.  

Socialnämndens beslut 
1. Att socialförvaltningen ska redovisa målen i agenda 2030. 

 

Beskrivning av ärendet 
Från och med 2021 ska socialnämndens 1:e och 2:e vice ordförande ska inför 
varje nämndsammanträde välja ut ett mål från agenda 2030 som barn- och 
utbildningsförvaltningen särskilt ska redovisa för nämnden. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialförvaltningen ska 
redovisa målen i agenda 2030. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 
det.  
____ 

Kopia till 
Socialchef 
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