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Sofie Eén, sekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 oktober 2017
Socialnämnden

Sn § 142

Dnr 2017-000001

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

23 oktober 2017
Socialnämnden

Sn § 143

Dnr 2017-000002

Informationer 2017
Matz Norrman, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen


Uppföljning av traineeprogrammet

_____
Helena Lindberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Pernilla
Oscarsson, verksamhetschef Elevhälsa, Eva Bromeé, tidigare
verksamhetschef Elevhälsa


Handlingsplan psykisk hälsa Krokoms kommun

_____
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
 Läget avseende platser på kommunens särskilda boenden
 Verksamhetschef Stöd och service
 Nytt LSS-boende
 Smedjan
 Kafeterian
 Ensamkommandes ledning och administration
_____
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Sammanträdesdatum

23 oktober 2017
Socialnämnden

Sn § 144

Dnr 2017-000056

Barnkonventionen 2017
Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 22:
”Ett barn på flykt har rätt till skydd och hjälp att hitta sina föräldrar.”
Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 23:
”Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt
liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor.”
Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 24:
”Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella
sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.”
Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 25:
”Staten ska regelbundet se till att ett barn som är omhändertaget av
myndigheterna behandlas bra.”
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

23 oktober 2017
Socialnämnden

Sn § 145

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
Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 augusti 2017
Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 augusti 2017
Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen,
1-31 augusti 2017
Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Integration, 1-31 augusti
2017
_____
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Sammanträdesdatum

23 oktober 2017
Socialnämnden

Sn § 146

Dnr 2017-000157

Översyn av Arbetsmarknadsenheten, Integration,
Daglig verksamhet och vuxenutbildningen
Socialnämnden har gett socialchefen i uppdrag att se över
Arbetsmarknadsenheten (AME), Integration, Daglig verksamhet och
vuxenutbildningen. Utifrån detta uppdrag har socialchefen gett ett uppdrag
till Integrationschefen.
Integrationschefen delredovisar uppdraget.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(29)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 oktober 2017
Socialnämnden

Sn § 147

Dnr 2017-000019

Träff med revisorerna
Kommunrevisionen träffar socialnämnden för att diskutera olika frågor
gällande nämndens ansvarsutövande.
__________________________________________________________
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Sammanträdesdatum

23 oktober 2017
Socialnämnden

Sn § 148

Dnr 2017-000008

Ekonomisk uppföljning 2017
Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen efter nio månader
2017.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Förvaltningens ekonom redovisar den ekonomiska uppföljningen efter nio
månader 2017. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett underskott på
15 052 tkr exklusive Integration och Ensamkommande.
Underlag för beslut
Ekonomisk uppföljning efter nio månader 2017
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(29)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 oktober 2017
Socialnämnden

Sn § 149

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 2017-10-09
_____
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Sammanträdesdatum

23 oktober 2017
Socialnämnden

Sn § 150

Dnr 2017-000150

Begäran om tilläggsanslag - Hyreskostnad Crenada
Socialnämndens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja
socialnämnden tilläggsanslag med 400 000-450 000 tkr, vilket motsvarar
mellanskillnaden i hyreskostnad mellan lokalerna på Blomstergården och
Crenada. Anslaget överförs till samhällsbyggandsnämnden för inhyrning
av lokalerna.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Verksamheten Hemtjänst/Hälsa och sjukvård är i behov av nya lokaler som
är anpassade efter personalgruppernas storlek. Idag har verksamheten sina
kontor och omklädningsrum på Blomstergården och där får de inte plats
längre. Hemtjänsten har under 2017 ökat med 30 % och idag sitter
kommunens legitimerade personal mycket trångt.
Den legitimerade personalen sitter två till tre personer i små kontor. Utifrån
att det inte finns några rum/utrymmen att gå undan i så ställer detta till med
problem bland annat i samband med känsliga telefonsamtal och andra
samtal. Det skapar dessutom inga bra rekryteringsförutsättningar när det
finns brister i arbetsmiljön. Utifrån framtida kompetens och
personalförsörjning är distriktssköterska/sjuksköterska/
arbetsterapeut/sjukgymnast utpekade som bristyrken och det ser vi redan
idag eftersom vi har svårt att tillsätta vakanta tjänster.
För hemtjänstens personal är det både brist på kontor, personalutrymmen
samt omklädningsrum utifrån utökningen som skedde under våren 2017.
Utöver detta så planerar Krokoms kommun och primärvården i Krokom att
tillsammans öppna en familjecentral. Denna familjecentral ska med fördel
ligga i nära anslutning till BVC/MVC i Krokom. Den lokalen som
hemtjänsten har idag skulle vara lämplig för den kommande
familjecentralen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 5 oktober 2017
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23 oktober 2017
Socialnämnden

Sn § 150 (forts)

Dnr 2017-000150

Socialnämnden den 26 september, § 124
_____
Kopia till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

23 oktober 2017
Socialnämnden

Sn § 151

Dnr 2017-000006

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

Sn § 152

Dnr 2017-000081

Uppföljning av personalkostnader 2017
Socialnämnden tar del av personalkostnaderna inom Särskilt boende.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom socialnämndens
verksamheter.
I enlighet med socialnämndens rutin för ekonomisk uppföljning ska
personalkostnaderna inom de verksamheter som bedrivs 24/7 följas upp
månadsvis i enlighet med beslutad ordning.
Underlag
Personalkostnader Särskilt boende
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

23 oktober 2017
Socialnämnden

Sn § 153

Dnr 2017-000012

Anmälan avvikelser HSL/fallskador 2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden lägger anmälan till handlingarna.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Redovisning av avvikelser hälso- och sjukvård (HSL) och fallrapporter,
mars-augusti 2017.
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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23 oktober 2017
Socialnämnden

Sn § 154

Dnr 2017-000011

Anmälan avvikelser SoL 2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden lägger anmälan till handlingarna.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Redovisning av avvikelser socialtjänstlagen (SoL) januari-juni 2017.
En sammanställning av avvikelserna redovisas en gång i halvåret till
socialnämnden.
Underlag för beslut
Muntlig redovisning av kvalitetscontroller/verksamhetsutvecklare
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

23 oktober 2017
Socialnämnden

Sn § 155

Dnr 2017-000152

Ändrade ägarförhållanden Wången AB
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden lämnar Wången AB fortsatt serveringstillstånd med
anledning om anmälan om ändrade ägarförhållanden i enlighet med
alkohollagen 9 kap 11 §.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Enligt alkohollagen 9 kap 11 §, andra stycket. Om verksamheten förändras
till sin omfattning eller i något annat avseende av betydelse för tillsynen ska
detta också anmälas, liksom betydande förändringar av ägarförhållandena.
Wången AB, har hos socialnämnden anmält ändrade ägarförhållanden vad
gäller styrelsen enligt 9 kap 11 § alkohollagen (2010:1622).
Serveringstillståndet gäller året runt.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 4 september 2017
Utredning 2017-09-04
_____
Kopia till
Sara Larsson, alkoholhandläggare
Wången AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

23 oktober 2017
Socialnämnden

Sn § 156

Dnr 2017-000145

Sammanträdesdagar 2018
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner sammanträdesdagar 2018 för socialnämnden.
_____________________________________________________________
Följande sammanträdesdagar föreslås för socialnämnden.
Socialnämnden
Tisdag 16 januari
Måndag 19 februari
Måndag 26 mars
Årsredovisning och rambudget
Tisdag 24 april
Måndag 28 maj
Måndag 18 juni
Tisdag 4 september, halvdag
Delårsrapport
Tisdag 18 september
Detaljbudget
Tisdag 23 oktober
Tisdag 20 november
Måndag 10 december
Underlag för beslut
Socialnämndens arbetsutskott 3 oktober 2017, § 26
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

23 oktober 2017
Socialnämnden

Sn § 157

Dnr 2017-000143

Digitala handlingar - Extra federationsmetod
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att kostnaden för extra federationsmetod tas ur
socialnämndens budget 2018.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämnden har under 2017 kört digitala handlingar via Vismas
ärendehanteringssystem Ciceron som är utvecklat så att mötena kan
genomföras digitalt via en webbaserad lösning.
Nu föreslås socialnämnden att även börja köra digitala handlingar för
individärenden (sekretessärenden) från och med 2018.
Vismas tjänst för säker inloggning skulle kosta cirka 515 kronor i månaden. I
jämförelse med vad det kostar i månaden idag skulle det bli cirka 356 kronor
billigare i månaden om nämnden väljer att köra digitala handlingar för
individärenden.
Underlag för beslut
Socialnämndens arbetsutskott 3 oktober 2017, § 25
Bilaga 1. Digitala handlingar (individärenden) via assistenten Jämförelsekostnad 2018
Bilaga 2. Prisuppgift extra federationstjänst
_____
Kopia till
Nämndsekreterare
Assistent
Ekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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23 oktober 2017
Socialnämnden

Sn § 158

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 flyttas:


Se över värdighetsgarantierna. Flyttas till januari 2018.



Tillsammans med Bistånd se över vilka av biståndshandläggarnas
arbetsuppgifter/uppdrag där man kan pröva att förenkla
biståndsbedömningen. Flyttas till februari 2018.

Följande uppdrag stryks:


Uppföljning av traineeprogrammet (Se Sn § 143).



Översyn av Arbetsmarknadsenheten (AME), Integration, Daglig
verksamhet och vuxenutbildningen. Återkoppling oktober 2017 (Se Sn §
146).

Underlag för beslut
Socialnämndens uppdragslista 170926
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

23 oktober 2017
Socialnämnden

Sn § 159

Dnr 2017-000159

Motion - Erbjud fria halkskydd till våra äldre invånare
Socialnämndens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen,
utifrån att det finns evidens för andra insatser/åtgärder som är bättre i
fallförebyggande syfte.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Statistik fallolyckor
Fallolyckor orsakar flest dödsfall och genererar flest besök inom
akutsjukvården och är den form av olycka som ökar snabbast. Det skriver
Socialstyrelsen på sin hemsida (http://www.socialstyrelsen.se/fallolyckor/).
Varje år skadas 70 000 människor så allvarligt att de behöver sluten vård.
Fler än 1 000 personer dör varje år till följd av en fallolycka. Vanligast är att
äldre personer faller och fallrisken ökar också med åldern relaterat till
svagare muskler, sämre balans, sjukdomar och att synen och hörseln
försämras. Andra riskfaktorer är läkemedel och undernäring.
Statistik från Socialstyrelsen visar på stora regionala skillnader. Om man
jämför Jämtlands län med Gotlands län, så dog fem gånger fler efter fall i
Jämtland 2015. Siffrorna är justerade och bygger på ett åldersstandardiserat
värde där hänsyn tas till om länens befolknings ålder. Enligt tabellen har
siffrorna fördubblats mellan 2014-2015 i Jämtlands län. Totalt ligger
Jämtland 2015 på 27,6 döda per 100 000 invånare och där rikets snitt ligger
på 10,8. År 2015 dog 1 056 personer i riket till följd av fallolycka, varav 41
personer från Jämtlands län.
Mellan 2012-1014 rapporterades via öppna jämförelser att 63 per 1 000
invånare ådragit sig fallskador i Krokoms kommun i åldersgruppen 80 år och
äldre. 69 kvinnor och 55 män.
Statistik visar att fler kvinnor än män faller, men fler män avlider till följd av
olyckan.
På vårdguiden.se kan man läsa att var tredje person över 65 år förväntas råka
ut för en fallolycka.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(29)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 oktober 2017
Socialnämnden

Sn § 159 (forts)
Dnr 2017-000159
Cirka åtta av tio av dem som faller och ådrar sig skador är 65 år och äldre.
Att kvinnor drabbas värst beror på högre medelålder och att det är vanligare
med benskörhet hos kvinnor.
Den vanligaste olycksplatsen är hemmet, att man snubblar eller halkar. Hos
äldre inträffar 75 % av skadorna i hemmiljön på grund av sladdar, lösa
mattor och hala golv. Det är också vanligt att olyckan sker i samband med att
man balanserar på stol, pall eller stege för att nå högre i samband att man
behöver byta glödlampa, byta gardiner, tvätta fönster med mera. Fysiskt
aktiva personer är dem som faller utomhus på gång- eller cykelbanor och
gator.
Samhällskostnader
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har analyserat
samhällskostnaderna för fallolyckor 2005. 1 500 personer avled och 75 000
personer vårdades inom sluten vård, till en kostnad på 22 miljarder kronor i
2005 års penningvärde.
Förebyggande insatser
Bästa åtgärderna för att förebygga fall är att vara fysiskt aktiv. Genom
motion stärks musklerna, balansen utmanas, rörligheten upprätthålls och
skelettet belastas positivt.
Kosten är också viktig då den kan förebygga undernäring och benskörhet.
Äldre behöver mer protein, fett och D-vitamin än yngre personer.
Socialstyrelsen nämner också tillgänglighetsanpassning, snöröjning och
sandning som förebyggande åtgärder.
De flesta förebyggande insatser behöver ges till personer som står utanför
ansvaret för kommunal hälso- och sjukvård. Primärvården är den aktör som
oftast kommer i kontakt med personer i riskzonen för fall, detta kanske i
samband med att man önskar en rollator.
Detta erbjuds i av Krokoms kommunala hemsjukvård idag
Hälsa och sjukvård erbjuder idag hembesök av distriktssjuksköterska till
personer som fyller 75 år. Ungefär 80-100 besök görs per år. I samband med
besöket får 75 åringen fylla i ett frågeformulär som består av olika frågor om
fysisk funktion, säkerhet i boendet, läkemedel, motion med mera. Det täcker
in de områden som utgör stor risk för fall.
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23 oktober 2017
Socialnämnden

Sn § 159 (forts)
Dnr 2017-000159
Utifrån de besök som utförts hittills är det få personer som uppger att de har
svårigheter att klara sina dagliga göromål eller uppger att de har nedsatt
gångförmåga. Detta tyder på att Krokoms 75-åringar är i god kondition.
Genom frågorna får de också tänka igenom säkerheten i sitt boende relaterat
till lösa sladdar, mattor, belysning och halkskydd i badrummet. I samband
med besöket tar sköterskan blodsocker och blodtryck och delar också ut
broddar (ofta har dem redan broddar på grund av att de är aktiva).
Information ges vart de kan vända sig vid behov, i första hand
hälsocentralen.
Broddarna som delas ut köps in till en kostnad på 150 kronor styck.
Hälsa och sjukvårds rehab personal uppmärksammar och informerar också
angående den årliga kampanjen Balansera Mera. I fjol lade en fysioterapeut
ut inlägg på kommunens Facebooksida med tips och övningar för ökad
balans och benstyrka. Vi har även i år uppmärksammat kampanjen genom
tipspromenader.
Rehab-teamet inleder till hösten ett samarbete med Bistånd som bygger på
att handläggarna konsulterar arbetsterapeut och fysioterapeut innan beslut
om särskilda insatser beviljas. Dessa insatser kallar vi ”trösklar” och är
sådana där vi beräknar att vi kan göra stor nytta genom att erbjuda
bedömningar och eventuellt behandling/träning istället för hemtjänst. Detta
innebär också att rehab-teamet kan fånga upp personen som står på tröskeln
till behov av insatser, där balansen börjat svaja och orken tryta. Detta är ett
stort steg i rätt riktning mot preventiva fallförebyggande åtgärder och det är
genom dessa insatser vi kan fånga upp risker hos de 75 % som faller i sin
hemmiljö.
Kostnad för broddar
Krokoms kommun har en äldre population på 3 104 personer, 65 år och
uppåt, enligt statistiska centralbyrån 31 december 2016. Inköp av broddar av
den modell som erbjuds idag till samtliga skulle innebära en kostnad på
465 600 kronor.
Hur och vilka personer som eventuellt ska erbjudas broddar bör noga
övervägas utav etiska principer. I vilket sammanhang erbjuder vi och till
vilken grupp? För att förhindra fall bör broddarna ges till personer som är
aktiva och är den riskgrupp som faller utomhus. 179 personer i Krokom
fyller 65 år i år.
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Att erbjuda broddar till dessa skulle kosta 26 850 kronor. 2018 beräknas 181
personer fylla 65 år, kostnaden för dem blir 27 150 kronor och 2019
beräknas 194 personer fylla 65 år och kostnad för broddar till dessa uppgår
till 29 100 kronor. Skulle kommunen erbjuda broddar på årlig basis till
personer som fyller 65, hamnar kostnaden alltså på mellan 25-30 000 kronor
årligen.
Att dela ut broddar anses vara en åtgärd som dock inte kräver specifik
kompetens från Hälsa och sjukvårds legitimerade personal utan kan delas ut
på olika platser i kommunen, till exempel äldreboendena, biblioteket,
kommunhusets reception med mera. Vi anser att våra resurser bör läggas
inom vårt kompetensområde.
Uppföljning
Statistik som vi kan få fram gällande fallolyckor är på de personer som
erhållit frakturer i samband med sitt fall. Informationen tas fram genom
öppna jämförelser. Vi kan inte få fram statistik på hur många från Krokom
som i övrigt fått vård till följd av fall. Det går i dagsläget inte att ta fram
statistik på hur fallet gick till när fallskada uppstått till exempel om man
fallit utomhus och om man då använde broddar. Därför är det svårt att följa
upp effekten av att dela ut broddar. Det är också oklart hur Region Jämtland
Härjedalen registrerar fallolycksärenden. Vi anser att det är Regionen som
bäst kan ta in data eftersom det är dem som möter dessa patienter i första
hand.
Man får heller inte glömma att de flesta olyckor sker i hemmet och där kan
troligtvis rehab-teamet göra en större fallförebyggande insats än vad broddar
gör.
Förslag på andra fallpreventiva åtgärder/ insatser.
Utifrån statistik och evidens så föreslås följande åtgärder/insatser istället för
broddar som bättre förebygger fallolyckor.

Justerandes sign



Erbjuda hembesök av arbetsterapeut och fysioterapeut till personer som
ansöker om trygghetslarm, då en första ansökan av stödinsatser tyder på
förändrat funktionsstatus.



Fallförebyggande arbete för de personer som faller i sin hemmiljö bör
fångas upp genom preventivt arbete – ett nära samarbete mellan rehab,
distriktsköterskor och Bistånd är nödvändigt.
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 Primärvårdens uppdrag för fallförebyggande åtgärder kan konkretiseras
och informeras om tydligare.


Kommunen kan erbjuda en fixartjänst som hjälper äldre att byta gardiner,
glödlampor, batterier i brandvarnare etc. för att minska risken för fall.



Se över tillgänglighetsåtgärder som till exempel sandning, belysning,
snöskottning etc.



Besöken till 75-åringarna kanske bör skjutas upp till 80 åringar istället
som är närmare riskgrupper för fall.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 21 augusti 2017
Motion – Erbjud fria halkskydd till våra äldre invånare
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller
det.
_____
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. Socialnämndens arbetsutskott den 3 oktober 2017, §§ 22-26
2. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 21 september 2017
Delegat: Alkoholhandläggare
3. Asylsökande som fyller 18 år den 11 oktober 2017
Delegat: Socialnämndens ordförande
Anmälningsärenden
1. Anmälan enligt Lex Sarah 2017-06-30. Dnr SN 2017-051
2. Anmälan enligt Lex Sarah 2017-06-30. Dnr SN 2017-147
Sekretessärenden
1. Socialnämndens arbetsutskott den 3 oktober 2017, §§ 69-73
2. Socialnämndens arbetsutskott den 10 oktober 2017, § 74
3. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL, hemvård, 1-30 september 2017
4. Delegationsrapport- Beslut enligt LSS, 1-30 september 2017
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5. Delegationsrapport- Beslut enligt LSS, 1-30 september 2017
6. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL och FB, 1-30 september 2017
_____
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Meddelanden 2017
Socialnämnden tar del av följande meddelanden:
1. Kommunala handikapprådets protokoll från sammanträdet den 18
september 2017
2. Kommunstyrelsen den 13 september 2017 § 140 – Delårsrapport per juni
2017, Krokoms kommun
3. Kommunstyrelsen den 13 september 2017 § 148 – Reglemente
Kommunala Integrationsrådet, KIR
4. Kommunstyrelsen den 5 oktober 2017 § 160 – Handlingsprogram för
framtidens boende för äldre i Krokoms kommun
5. Kommunstyrelsen den 5 oktober 2017 § 161 – Asylsökande som fyller
18 år
6. Kommunstyrelsens presidium den 13 oktober 2017 – Asylsökande som
fyller 18 år
7. Kommunfullmäktige den 27 september 2017 § 86 – Valärenden
Dnr SN 17/130
8. Inspektionen för vård och omsorg. Beslut. Dnr 8.4.2-4135/2017-6

9. Tidning - Reumatikervärlden nr 5 2017
_____
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