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Socialnämnden
Plats och tid

Kommunhuset, Mus-olle, måndagen den 28 augusti 2017, kl 8.15-16.00 och
Torsta, tisdagen den 29 augusti 2017, kl 8.15-16.00

Beslutande

Ledamöter

Malin Bergman, C, ordförande
Elisabeth Svensson, M, 1:e vice ordförande
Annika Hansson, S, 2:e vice ordförande
Lena Andersson, C
Karin Häggqvist, C
Marianne Hallsten, MP
Lars Wiklund, KD
Karin Juleshaug, S
Anna Olsson, S
Ulla Jönsson, S
Marie Svensson, V

Övriga närvarande

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Sofie Eén, sekreterare
Katarzyna, praktikant

Justerare

Karin Juleshaug

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom den 31 augusti 2017

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§ 98-117

Sofie Eén
Ordförande

Malin Bergman
Justerare

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

28-29 augusti 2017

Datum då anslaget sätts upp

1 september 2017

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Krokom

Underskrift

Sofie Eén

Sista dag för överklagan

22 september 2017

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(26)

Sammanträdesdatum

28-29 augusti 2017
Socialnämnden

Ärendelista
Sn § 98

Dnr 2017-000001

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2017 ..................................... 3
Sn § 99

Dnr 2017-000002

Informationer 2017 .............................................................................................. 4
Sn § 100

Dnr 2017-000056

Barnkonventionen 2017 ...................................................................................... 5
Sn § 101

Dnr 2017-000007

Redovisning av lottade delegationsbeslut 2017................................................... 6
Sn § 102

Dnr 2017-000074

Utveckling av välfärdsteknik ................................................................................ 7
Sn § 103

Dnr 2017-000013

Socialförvaltningen - Besparingar och åtgärder 2017 .......................................... 8
Sn § 104

Dnr 2016-000165

Beslutsattestanter och ersättare 2017 ................................................................. 9
Sn § 105

Dnr 2017-000117

Begäran om tilläggsanslag år 2018 - Tjänsten boendeutredare ........................ 10
Sn § 106

Dnr 2017-000126

Ansökan enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Storåns
Bykooperativ ..................................................................................................... 12
Sn § 107

Dnr 2017-000127

Ansökan enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Kooperativet
Hotagsfjärden ................................................................................................... 13
Sn § 108

Dnr 2016-000083

Interna persontransporter .................................................................................. 14
Sn § 109

Dnr 2017-000119

Delårsrapport 2017 ........................................................................................... 15
Sn § 110

Dnr 2017-000003

Socialnämndens uppdragslista 2017................................................................. 16
Sn § 111

Dnr 2017-000107

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning .............................. 17
Sn § 112

Dnr 2017-000128

Gallring av meddelanden till socialnämnden ..................................................... 18
Sn § 113

Dnr 2016-000064

Internkontrollplan 2016-2017............................................................................. 19
Sn § 114

Dnr 2017-000101

Socialnämndens målarbete ............................................................................... 20
Sn § 115

Dnr 2017-000132

Begäran om tilläggsanslag år 2017 ................................................................... 21
Sn § 116

Dnr 2017-000004

Delegationsbeslut 2017..................................................................................... 23
Sn § 117

Dnr 2017-000005

Meddelanden 2017 ........................................................................................... 26

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

28-29 augusti 2017
Socialnämnden

Sn § 98

Dnr 2017-000001

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2017
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande ändringar:
Utgår:
Uppföljning av placeringskostnader 2017
Uppföljning av personalkostnader 2017
Tillägg:
Begäran om tilläggsanslag år 2017
_____________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

28-29 augusti 2017
Socialnämnden

Sn § 99

Dnr 2017-000002

Informationer 2017
Ann-Marie Ågran, verksamhetschef Särskilt boende, Ida Haglund,
enhetschef Solbacka


Redovisning av resultat från nattfastemätningen, Krokoms kommun
vecka 13, 2017



Läget Solbacka

_____
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef

Justerandes sign



Läget avseende platser på kommunens särskilda boenden



Hänt och gjort innan och efter sommaren



Rekrytering av verksamhetschef Stöd och service



Läget Ensamkommande



Genomlysning hemtjänsten oktober/november

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

28-29 augusti 2017
Socialnämnden

Sn § 100

Dnr 2017-000056

Barnkonventionen 2017
Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 14:
”Alla barn har rätt att tro på vilken gud de vill, eller ingen alls.”
Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 15:
”Barn har rätt att starta och delta i föreningar och organisationer.”
Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 16:
”Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.”
Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 17:
”Varje barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet,
radio och tv. Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje
barns tillgång till information.”
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

28-29 augusti 2017
Socialnämnden

Sn § 101

Dnr 2017-000007

Redovisning av lottade delegationsbeslut 2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av lottade delegationsbeslut.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden
beslutad delegationsordning. Beslut som tas på delegation redovisas för
socialnämnden vid varje sammanträde.
Socialnämnden har begärt att få ta del mer ingångende av några
delegationsbeslut i enskilda ärenden vid varje sammanträde. Till dagens
sammanträde har, enligt upprättad rutin, två ledamöter utifrån
delegationslistor lottat fram beslut som redovisas.
Underlag för beslut
Lottade delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 maj 2017
Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen,
1-31 maj 2017
Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Integration, 1-31 maj 2017
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

28-29 augusti 2017
Socialnämnden

Sn § 102

Dnr 2017-000074

Utveckling av välfärdsteknik
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden flyttar fram redovisningen av uppdraget nedan till
november 2017.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Den 24 april 2017 beslutade nämnden om ett antal punkter inom området
välfärdsteknik. Bland annat fick förvaltningen i uppdrag att under 2017-2018
införa ytterligare 60 stycken nyckelfria lås.
Socialnämnden gav socialchefen i uppdrag att ta fram en tidsplan för
införande av punkterna samt uppskattade investeringskostnader och
besparingar. Uppdraget skulle redovisas för socialnämnden i augusti 2017.
Förvaltningen föreslår nämnden att flytta fram redovisningen till november
2017 utifrån att det både är en del av hela översynen av hemtjänsten och en
del i detaljbudgetarbetet. Utifrån rådande situation så behöver verksamheten
få landa i sin nya organisation.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 15 augusti 2017
_____
Kopia till
Verksamhetschef Hemtjänst/Hälsa och sjukvård
Socialchef
Samordnare E-hälsa/Välfärdsteknologi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

28-29 augusti 2017
Socialnämnden

Sn § 103

Dnr 2017-000013

Socialförvaltningen - Besparingar och åtgärder 2017
Socialnämnden tar del av besparingar på kort och lång sikt.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Socialchefen har fått i uppdrag av socialnämnden att redovisa förslag till
åtgärder/besparingar i syfte att nå resultat enligt tilldelad budgetram 2017.
Socialchefen redovisar besparingar på kort och lång sikt.
Underlag
Socialförvaltningen – Besparingar på kort och lång sikt 2017-08-15
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

28-29 augusti 2017
Socialnämnden

Sn § 104

Dnr 2016-000165

Beslutsattestanter och ersättare 2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna beslutsattestanter och ersättare
enligt bilaga.
2. Attestlistan gäller från och med 1 september 2017.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämnden ska varje år godkänna förslag till beslutsattestanter och
ersättare för sina verksamheter.
Attestlistan är i behov av revidering och socialnämnden föreslås godkänna
uppdaterad lista.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 10 augusti 2017
Attestlista socialförvaltningen daterad 2017-08-10
_____
Kopia till
Beslutsattestanter och ersättare
Ekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

28-29 augusti 2017
Socialnämnden

Sn § 105

Dnr 2017-000117

Begäran om tilläggsanslag år 2018 - Tjänsten
boendeutredare
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen tilläggsanslag med 305 000
tkr för finansiering av tjänsten boendeutredare år 2018. Tilläggsanslaget
föreslås finansieras genom bidraget från Boverket.
_____________________________________________________________
Bakgrund
I januari 2017 föreslog socialnämnden att kommunstyrelsen skulle finansiera
tjänsten boendeutredare under 2017, genom bidraget från Boverket. Detta för
att inte behöva göra en neddragning av den tjänsten. Den begäran
godkändes.
Socialförvaltningens verksamheter arbetar idag med att ta fram förslag på
detaljbudget för 2018 och i budgeten inryms inte tjänsten boendeutredare
och nämnden föreslås begära tilläggsanslag för finansiering av denna.
Boendeutredaren har under cirka 1,5 år byggt upp ett nätverk och ett
förtroende i kommunen, bland medarbetare, politiker och invånare.
Boendeutredaren är påläst avseende den senaste kunskapen, nationella
studier, aktuell statistik, med mera. Det är en stor avlastning för
verksamheterna att en person kan fokusera på boendefrågor samt
boendeutredningen och utan boendeutredaren hade det varit svårt att nå
samma resultat.
Vi har totalt fått beviljade investeringar på 108 miljoner, två LSSgruppbostäder samt ett särskilt boende under perioden 2017-2019. På
Samhällsbyggnad avsätts pengar för hård projektledning och på
Socialförvaltningen behövs pengar för mjuk projektledning.
Boendeutredaren är Socialförvaltningens länk (mjuk
projektledare/samordnare) internt mot andra förvaltningar samt externt vid
behov för att vi övertid ska kunna ge en snabb respons utifrån olika
frågeställningar kopplade till nybyggnationer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

28-29 augusti 2017
Socialnämnden

Sn § 105 (forts)

Dnr 2017-000117

Utan boendeutredaren finns en risk att Socialförvaltningen inte kan ta fram
de underlag som behövs till andra nämnder för att kunna gå vidare i
processerna och det blir svårt för förvaltningen att hitta en ersättare som kan
hålla samma tempo och vara lika tillgänglig.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 10 augusti 2017
_____
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

28-29 augusti 2017
Socialnämnden

Sn § 106

Dnr 2017-000126

Ansökan enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem
Storåns Bykooperativ
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna Storåns Bykooperativ ek.för.,
organisationsnummer 769600-4105, som utförare av service- och
omvårdnadsinsatser inom hemtjänsten.
2. Socialnämnden beslutar att delegera till socialchef att teckna avtal med
Storåns Bykooperativ ek.för., organisationsnummer 769600-4105.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Storåns Bykooperativ ek.för. har lämnat in en ansökan enligt Lag (2008:962)
om valfrihetssystem (LOV) om att bli godkända som utförare av service- och
omvårdnadsinsatser inom hemtjänsten i Krokoms kommun.
Företaget uppfyller alla krav i förfrågningsunderlaget och bör därför
godkännas som leverantör av service- och omvårdnadsinsatser inom
hemtjänsten.
Referenstagning har genomförts med goda omdömen.
Underlag för beslut
Förhandlingsprotokoll från sociala samverkansgruppen (Sosam) 23 augusti
2017
Tjänsteutlåtande 11 augusti 2017
_____
Kopia till
Kvalitetscontroller

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

28-29 augusti 2017
Socialnämnden

Sn § 107

Dnr 2017-000127

Ansökan enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem
Kooperativet Hotagsfjärden
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna Kooperativet Hotagsfjärden
ek.för., organisationsnummer 716462-0580, som utförare av service- och
omvårdnadsinsatser inom hemtjänsten.
2. Socialnämnden beslutar att delegera till socialchef att teckna avtal med
Kooperativet Hotagsfjärden ek.för., organisationsnummer 716462-0580.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Kooperativet Hotagsfjärden ek.för. har lämnat in en ansökan enligt Lag
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) om att bli godkända som utförare av
service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänsten i Krokoms kommun.
Företaget uppfyller alla krav i förfrågningsunderlaget och bör därför
godkännas som leverantör av service- och omvårdnadsinsatser inom
hemtjänsten.
Referenstagning har genomförts med goda omdömen.
Underlag för beslut
Förhandlingsprotokoll från sociala samverkansgruppen (Sosam) 23 augusti
2017
Tjänsteutlåtande 11 augusti 2017
_____
Kopia till
Kvalitetscontroller

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

28-29 augusti 2017
Socialnämnden

Sn § 108

Dnr 2016-000083

Interna persontransporter
Socialnämnden tar del av utvärderingen.
_____________________________________________________________
Bakgrund
I juni 2016 beslutade socialnämnden att på försök införa interna
personatransporter. Syftet var att effektivisera användandet av kommunens
fordon samt underlätta för personal som saknar körkort att ta sig till sina
arbetsplatser.
Försöksverksamheten startade i september 2016 och avslutades i mars 2017.
Underlag
Utvärdering interna persontransporter 10 augusti 2017
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

28-29 augusti 2017
Socialnämnden

Sn § 109

Dnr 2017-000119

Delårsrapport 2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner delårsrapport för socialnämndens
verksamheter 2017.
2. Socialnämnden tar i separat beslut "Begäran om tilläggsanslag år 2017"
ställning till det prognostiserade underskottet för 2017.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämndens verksamheter presenteras i bifogad delårsrapport för 2017.
Underlag för beslut
Socialnämndens arbetsutskott 17 augusti 2017, § 19
Tjänsteutlåtande 8 augusti 2017
Delårsrapport 2017 – socialnämnden
____
Kopia till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Socialchef
Sociala ledningsgruppen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

28-29 augusti 2017
Socialnämnden

Sn § 110

Dnr 2017-000003

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


Diskutera KASAM i ledningsgruppen. Se till att verksamhetscheferna tar
det vidare till sina verksamheter och gör ett arbete

Följande uppdrag flyttas:


Redovisa uppskattade besparingar i dokumentet Socialförvaltningen Besparingar på kort och lång sikt. Flyttas till november 2017.

Följande uppdrag tillkommer:


Uppföljning av traineeprogrammet

Underlag för beslut
Socialnämndens uppdragslista 170613
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

28-29 augusti 2017
Socialnämnden

Sn § 111

Dnr 2017-000107

Ändringar och tillägg i socialnämndens
delegationsordning
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att till förvaltningschef delegera beslutaderätten
avseende anföra och fullfölja laglighetsprövning KL 10 kap. 2 §, anföra
och fullfölja förvaltningsbesvär FL § 22.
_____________________________________________________________
Bakgrund
”Anföra och fullfölja laglighetsprövning KL 10 kap. 2 §, anföra och fullfölja
förvaltningsbesvär FL § 22” finns ej i nuvarande delegationsordning och
föreslås läggas till. Förslag till delegat är förvaltningschef.
Förslag om tillägg i delegationsordningen med följande lydelse:
Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Anföra och fullfölja
laglighetsprövning,
anföra och fullfölja
förvaltningsbesvär

KL 10 kap. 2
§, FL § 22.

Förvaltningschef

Där inte
särskilda
föreskrifter
finns om
överklagande.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 29 juni 2017
_____
Kopia till
Delegat

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

28-29 augusti 2017
Socialnämnden

Sn § 112

Dnr 2017-000128

Gallring av meddelanden till socialnämnden
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner gallring av meddelanden till socialnämnden
mellan 2009-2014.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Gallring av meddelanden mellan 2009-2014 från socialnämndens arkiv.
I arkivreglementet framgår det att beslut om gallring av myndighetens
handlingar kan tas i enlighet med dokumenthanteringsplan eller på annat
sätt. I mars 2017 antog socialnämnden dokumenthanteringsplan för bland
annat Gemensam administration där det framgår att meddelanden till nämnd
ska gallras efter tre år. I den tidigare dokumenthanteringsplanen framgår det
att meddelanden till nämnden ska förvaras i närarkivet i två år och därefter
överlämnas till arkivmyndigheten. Vilket inte är gjort.
Dokumenthanteringsplanen gäller från och med den 1 april 2017 och
nämnden föreslås fatta beslut om att gallra meddelanden upprättade mellan
2009-2014. Meddelanden till nämnden under perioden är exempelvis
kursinbjudningar och allmän information.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 1 augusti 2017
_____
Kopia till
Arkivredogörare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

28-29 augusti 2017
Socialnämnden

Sn § 113

Dnr 2016-000064

Internkontrollplan 2016-2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan halvår
2017.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Enligt socialnämndens rutiner 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.
Internkontrollen syftar till att säkerställa att de av fullmäktige fastställda
målen uppfylls och att viktiga processer kvalitetssäkras.
Detta innefattar:


efterlevnad av fattade beslut, tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer,
mm.



ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet



tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten



upprätthållande av förtroende för politiker och tjänstemän

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 10 augusti 2017
Uppföljning av internkontrollplan – socialnämnden halvår 2017
_____
Kopia till
Sociala ledningsgruppen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

28-29 augusti 2017
Socialnämnden

Sn § 114

Dnr 2017-000101

Socialnämndens målarbete
Socialnämnden arbetar med ri-mål och nämndsmål 2018.
Socialnämndens arbetsutskott arbetade med målen i juni 2017.
_____________________________________________________________
Underlag
Förslag på ri-mål och nämndsmål 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

28-29 augusti 2017
Socialnämnden

Sn § 115

Dnr 2017-000132

Begäran om tilläggsanslag år 2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden begär hos kommunfullmäktige tilläggsanslag med 3 500
tkr, vilket motsvarar det prognostiserade underskottet för
Ensamkommande.
2. Socialnämnden begär hos kommunfullmäktige tilläggsanslag med 14 000
tkr, vilket motsvarar största delen av det prognostiserade underskottet för
socialnämndens verksamheter.
_____________________________________________________________
Bakgrund
1. Efter första halvåret redovisar Ensamkommande ett underskott på 3 862
tkr, i det resultatet ligger kostnader för lokaler/moduler, på cirka 3 500
tkr som vi idag inte har behov av. Dessa lokaler/moduler anskaffades
under hösten 2015 utifrån de prognoser vi hade då. Efter detta har
politiska beslut inom EU och i Sverige kraftigt påverkat prognosen för
2016 och framåt. Delar av kostnaden kommer att kvarstå under 2018 och
2019, då hyresavtalen i vissa fall sträcker sig in i 2019. Underskottet bör
täckas av det extra statsbidrag för kostnader kopplat till
flyktingkatastrofen som kommunen erhöll i slutet av år 2015.
2. Efter första halvåret redovisar socialnämnden ett prognostiserat
underskott på 15 437 tkr (exklusive Ensamkommande och Integration).
Under våren har förvaltningen påbörjat en genomlysning samt Kostnad
Per Brukare (KPB) av de tre största verksamheterna, Särskilt boende,
Hemtjänsten samt Stöd och service. Efter den första genomgången av
resultatet för genomlysningen kan vi konstatera att vi bedriver särskilt
boende på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Däremot så finns det en stor
förbättringspotential inom hemtjänsten samt Stöd och service. Därför har
vi valt att göra en djupare genomlysning av både hemtjänsten och Stöd
och service.
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Resultatet av genomlysningen samt Kostnad Per Brukare (KPB)
sammanfattas för respektive verksamhet i en analys med slutsatser och
förslag till förbättringar både gällande det ekonomiska och det
organisatoriska. Detta arbete genomförs med Stöd och service under
september 2017 och med hemtjänsten under oktober/november 2017.
Arbetet med att utveckla och förbättra hemtjänsten samt Stöd och service
har redan påbörjats. Förvaltningen gör bedömningen att det kommer att
ta minst tre år att uppnå det resultat vi vill utifrån omfattningen på det
förbättringsarbete som kommer att behöva göras.
De åtgärder som vi nu vidtar förväntas ge en effekt motsvarade 1 437 tkr
för 2017.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 29 augusti 2017
_____
Kopia till
Kommunstyrelsen
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Delegationsbeslut 2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som
förtecknas nedan.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande
och tjänstemän som framgår av delegationsförteckning. Besluten ska
redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Beslut i ett enskilt ärende, av
den som fått beslutanderätten, genom att själv ta över ärendet och fatta
beslut.
Socialnämnden delges följande delegationsbeslut:
1. Tillförordnad socialchef, firmatecknare och beslutsattestant, 2017-06-21
2. Socialnämndens arbetsutskott den 27 juni 2017, §§ 14-17
3. Socialnämndens arbetsutskott den 17 augusti juni 2017, §§ 18-19
4. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 10 maj 2017
Delegat: Socialnämndens ordförande
5. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 10 maj 2017
Delegat: Alkoholhandläggare
6. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 26 maj 2017
Delegat: Socialnämndens ordförande
7. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 29 maj 2017
Delegat: Alkoholhandläggare
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8. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 13 juni 2017
Delegat: Alkoholhandläggare
9. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 19 juni 2017
Delegat: Socialnämndens ordförande
10. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 20 juni 2017
Delegat: Socialnämndens 2:e vice ordförande
11. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 5 juli 2017
Delegat: Socialnämndens 2:e vice ordförande
12. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 10 juli 2017
Delegat: Socialnämndens 2:e vice ordförande
13. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 11 juli 2017
Delegat: Socialnämndens 2:e vice ordförande
14. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 12 juli 2017
Delegat: Socialnämndens 2:e vice ordförande
15. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 12 juli 2017
Delegat: Socialnämndens 1:e vice ordförande
16. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 13 juli 2017
Delegat: Socialnämndens 2:e vice ordförande
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Sekretessärenden
1. Socialnämndens arbetsutskott den 27 juni 2017, §§ 37-47
2. Socialnämndens arbetsutskott den 21 juli 2017, § 48
3. Socialnämndens arbetsutskott den 17 augusti 2017, §§ 49-57
4. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL, hemvård, 1-30 juni 2017
5. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL, hemvård, 1-31 juli 2017
6. Delegationsrapport- Beslut enligt LSS, 1-30 juni 2017
7. Delegationsrapport- Beslut enligt LSS, 1-31 juli 2017
8. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL och FB, 1-30 juni 2017
9. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL och FB, 1-31 juli 2017
_____
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Meddelanden 2017
Socialnämnden tar del av följande meddelanden:
1. Kommunfullmäktige den 14 juni 2017 § 68 – Framtidens äldreboende i
Krokoms kommun
2. Kommunfullmäktige den 14 juni 2017 § 69 – Valärenden
3. Länsstyrelsen i Jönköpings län. Beslut. Ersättning för att stärka och
utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enligt §
37a förordning 2010:1122
4. Socialstyrelsen. Beräkningsunderlag för 2016 års stimulansmedel för
ökad bemanning inom äldreomsorgen
5. Samhällsbyggnadsnämnden den 15 juni 2017 § 77 –
Igångsättningstillstånd för byggnation av särskilt boende, Krokom
6. Länsstyrelsen Jämtlands län. Ersättning till insatser som syftar till att
underlätta bosättning och väsentligt öka kommunernas beredskap och
mottagningskapacitet
Dnr SN 17/130
7. Inspektionen för vård och omsorg. Meddelande. Dnr 8.4.2-4108/2017-1
_____
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