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Sn § 72 Dnr 2020-000003  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande ändring: 

 Utgår: Hyresnivå Faxnäldsvägen 

_____________________________________________________________  

Protokollsanteckning 

Marie Svensson, V, lämnar följande protokollsanteckning: 

Tidsplanen  

Att ha möte planerat från klockan 08.15 och beslutsärendena börjar först 

klockan 17.00 gör det svårt att delta både för ledamöter med yngre barn och 

möjligheten att åka med kollektivtrafik till möten, samt att det planeras 

övertid för våra tjänstemän och försvårar för ledamöterna att fatta kloka 

beslut med så långa mötesdagar. 
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Sn § 73 Dnr 2020-000004  

Informationer 2020 

Matz Norrman, verksamhetschef Individ och familjeomsorgen, och Inga-Lill 

Olausson, enhetschef Barn och Familj 

 Från uppdragslistan: Redovisa fall med nätverksplacerade barn som har 

föräldrar med någon form av psykisk ohälsa eller drogproblematik.  

_____ 

MonaLisa Norrman, utredare 

 Hyresnivå Faxnäldsvägen och möjligheterna att införa ett kommunalt 

bostadsbidrag 

_____ 

Linda Näsén, upphandlingssamordnare och MonaLisa Norrman, utredare 

 Läget objektsupphandling nytt särskilt boende 

_____ 

Andreas Johansson och Mattias Wald, Ensolution 

 Slutredovisning – Genomlysning och kostnad per brukare (KPB) 

Socialförvaltningen 2019 

_____ 

Anna Berkestedt Jonsson 

 Läget i kommunen avseende covid-19 – hänt och gjort 

 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 § 73 (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 2020-05-18 

Särskilt boende Antal 

Totalt antal personer i kö med beviljad säboplats 5 

Antal Personer med beviljad säboplats liggande på korttids 1 

Antal personer med beviljad säboplats i ordinärt boende 4 

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 8 

Det finns en tillgänglig säboplats och en tillgänglig korttidsplats. 

_____ 

Hanna Hellström, utvecklingssekreterare 

 Rapport angående medborgardialog Daglig verksamhet, Krokom 22 

november 2019 

_____ 
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Sn § 74 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 § 75 Dnr 2020-000006  

Ekonomisk uppföljning 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen efter fyra 

månader 2020.  

2. Socialnämnden tar del av förslag till åtgärder i syfte att nå resultat enligt 

tilldelad budgetram 2020.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningens ekonom redovisar den ekonomiska uppföljningen efter fyra 

månader 2020. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett underskott på 

10 550 tkr.   

Stab   + 814 tkr 

Individ- och familjeomsorgen - 1 227 tkr 

Stöd och service  - 2 970 tkr 

Särskilt boende  - 3 728 tkr 

Hemtjänst   - 2 104 tkr 

Hälsa och sjukvård  + 332 tkr 

Bemanningspoolen  + 261 tkr 

Bistånd   - 112 tkr 

Arbetsmarknadsenheten   + 97 tkr 

Ensamkommande  - 1 395 tkr 

Integration   - 518 tkr      

Underlag för beslut 

Ekonomisk uppföljning efter fyra månader 2020 
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Sn § 75 (forts) Dnr 2020-000006  

 

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden tar del av den ekonomiska 

uppföljningen efter fyra månader 2020 samt tar del av förslag till åtgärder i 

syfte att nå resultat enligt tilldelad budgetram 2020. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag som föreslår att socialnämnden tar del av den 

ekonomiska uppföljningen efter fyra månader 2020 samt tar del av förslag 

till åtgärder i syfte att nå resultat enligt tilldelad budgetram 2020. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner det.  

_____ 

Kopia till 

Socialchef 
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Sn § 76 Dnr 2019-000109  

Program för äldres hälsa i Krokoms kommun - Utifrån 
Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 

Kort sammanfattning 

Den 27 februari 2019 antog kommunfullmäktige strategi för äldres hälsa 

2019-2030. Utifrån antagen strategi har ett program för äldres hälsa 2020-

2023 tagits fram.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar presidiets förslag till program för äldres hälsa 2020-

2023 

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Marie Svensson, V, reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att det 

inte tydligt hur programmet ska följas upp och texterna är väldigt allmänt 

hållna och svåra att förhålla sig till. Ett program är för en mandatperiod och 

ska gå att följa upp under mandatperioden. Programmet ska röra sig mot 

strategin för äldres hälsa, det vill säga att man levererar mot strategin genom 

programmet för att veta att man håller rätt riktning. Hur vet man det när man 

inte tydligt beskriver hur programmet ska följas upp. 

Beskrivning av ärendet 

Den 27 februari 2019 antog kommunfullmäktige strategi för äldres hälsa 

2019-2030. Utifrån antagen strategi har ett program för äldres hälsa 2020-

2023 tagits fram.  

Programmet har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av 

socialnämndens presidium, boendeutredare, kvalitetskontroller och 

utvecklingssekreterare samt medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 

Förslaget program har gått på remiss till verksamhetschef Särskilt boende, 

verksamhetschef Bistånd, Hälsa och sjukvård, verksamhetschef Hemtjänst, 

socialchef, samordnare E-hälsa och välfärdsteknologi, 

samhällsbyggnadschef, samordnare samiskt förvaltningsområde, kommunala 

tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet.  
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En sammanställning över vilka som svarat på remissen och hur svaren har 

behandlats återfinns i dokumentet Återkoppling till remittenter angående 

remissupplaga program för äldres hälsa.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag socialnämnden, 23 april 2020 

Presidiets förslag till program för äldres hälsa, 22 april 2020 

Tjänsteutlåtande 14 april 2020 

Förslag – Program för äldres hälsa 2020-2023, 20 mars 2020 

Remissupplaga Program för äldres hälsa, 10 mars 2020 

Remissvar från remittenter 

Protokollsutdrag socialnämnden, 23 augusti 2019 

Förslag som läggs på mötet  

Rasmus Ericsson, KD; föreslår bifall till presidiets ändringsförslag.  

Rasmus Ericsson, Kd, föreslår att det på sidan 14 under område jämlikt, 

jämställt och likvärdigt läggs till en punkt som lyder ”Personer som söker 

eller har insats av socialförvaltningen ska inte utsättas för diskriminering 

eller negativ särbehandling. Mål om avvikelsehantering ska nås till 2023.” 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till grundförslaget och avslag till presidiets 

ändringsförslag. 

Karin Wallén, C, föreslår att det i programmet läggs till en punkt om årlig 

uppföljning av programmet till socialnämnden med start i september 2021.  

Gunnel Persson, S, föreslår bifall till presidiets ändringsförslag och bifall till 

Karin Walléns tilläggsförslag.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden antar 

program för äldres hälsa 2020-2023.  

Till det har kommit ett ändringsförslag och två tilläggsförslag.  

Mötet ajourneras klockan 17:00-17:03 

Efter fråga på bifall mot avslag till grundförslaget till förmån för presidiets 

ändringsförslag finner ordförande att socialnämnden godkänner 

ändringsförslaget.  

Efter fråga på bifall mot avslag till Rasmus Ericssons tilläggsyrkande finner 

ordförande att socialnämnden godkänner det.  
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Efter fråga på bifall mot avslag till Karin Walléns tilläggsyrkande finner 

ordförande att socialnämnden godkänner det.  

_____ 

Kopia till 

Arbetsgrupp program för äldres hälsa 
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Sn § 77 Dnr 2020-000011  

Uppföljning av personalkostnader 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tar del av personalkostnaderna inom verksamheten 

Särskilt boende.  

_____________________________________________________________ 

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 § 78 Dnr 2019-000139  

Motion - Avgiftsbelagda tillstånd 

Kort sammanfattning 

Bengt Olofsson, Moderaterna, föreslår i en motion i fem punkter hur ett 

tillståndsförfarande kan effektiviseras och vara kostnadseffektivt, med 

hänvisning till Förvaltningslagen 6§ och 9§. 

Med hänvisning till nuvarande arbetssätt, och tillämpning av alkohollagen 

och lagen om tobak och liknande produkter föreslår socialnämnden 

kommunfullmäktige att anse motionen besvarad motionen besvarad.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

_____________________________________________________________ 

Reservation 

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

Beskrivning av ärendet 

Bengt Olofsson, Moderaterna, har den 21 april inkommit med en motion där 

han med hänvisning till Förvaltningslagen 6§ och 9§, föreslagit ändringar i 

avgiftsbelagda tillstånd.  

Alkoholhandläggare har svarat utifrån de rutiner som i dag tillämpas, vilka är 

upprättade utifrån alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter.  

Motionen är uppdelad i fem punkter, för att tydliggöra besvaras varje punkt 

för sig: 

 Att handläggningstiden för avgiftsbelagda tillstånd ges en maximal 

handläggningstid på 2 månader. Dock får tiden intill dess den sökande får 

en mottagningsbekräftelse från kommunen vara maximalt 5 arbetsdagar. 

Svar: Enligt 5§ Alkoholförordning (2010:1636) ska en kommun fatta 

beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att 

en fullständig ansökan har inkommit till kommunen.. Enligt Krokoms 

kommuns riktlinjer för serveringstillstånd och folkölsförsäljning (2018) är 

handläggningstiden tills ett färdigt förslag till beslut 1-8 veckor, beroende  
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Sn § 78 (forts) Dnr 2019-000139  

 

på vilket tillstånd som söks. Detta under förutsättning att ansökan är 

komplett. Mottagningsbekräftelse skickas ut i samband med att ansökan 

är mottagen.  

 Att det i mottagningsbekräftelsen ska framgå vem som är handläggare av 

ärendet med dennes kontaktuppgifter.  

Svar: Den mottagningsbekräftelse som skickas ut innehåller uppgifter om 

handläggare av ärendet med dennes kontaktuppgifter.  

 Att kostnaden för tillstånd regleras genom självkostnadsprincipen med 

öppen redovisning av nedlagd tid. 

Svar: För att kunna redovisa kostnaden för tillstånd, med hänvisning till 

självkostnadsprincipen, och öppen redovisning av nedlagd tid, behövs en 

timtaxa eller schablon. Tobak och alkoholhandläggning saknar en, utav 

nämnden fastställd timtaxa eller schablon. Det finns däremot inga hinder 

för att öppet redovisa tidsåtgång av handläggning ärendet. 

 Att om handläggningstiden överstiger angiven max tid av orsaker 

beroende på kommunens egen handläggning ska ersättning utgå till den 

sökande. 

Svar: Under förutsättning att ansökan är komplett, och att socialnämnden 

tillstyrker detta, bör ersättning kunna utgå.  

 Att det för privatpersoner ska finnas ett avgiftstak för respektive tillstånd.  

Svar: I dag finns inget nämndbeslut om ett avgiftstak.  Ett avgiftstak för 

privatpersoner kan vara aktuellt för den som söker tillfälliga 

alkoholtillstånd för allmänheten och slutet sällskap. Övriga sökanden är 

företag och föreningar.    

Underlag för beslut 

Tjänstutlåtande 8 maj 2020 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsens presidium 25 november 2019 

Motion Avgiftsbelagda tillstånd 

Förslag som läggs på mötet  

Andreas Karlsson, C, föreslår bifall till grundförslaget.  

Marie Svensson, V, föreslår avslag till motionen i sin helhet.  
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Sn § 78 (forts) Dnr 2019-000139  

 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

Till det har kommit ett förslag om avslag.  

Efter fråga på bifall mot avslag till grundförslaget finner ordförande att 

socialnämnden godkänner det.  

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige  

Alkoholhandläggare 
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Sn § 79 Dnr 2020-000059  

GPS-klockor/larm till äldre 

Kort sammanfattning 

Införandet av GPS-klockor/larm som alternativ till fasta larm skapar 

möjligheter för  tryggare och rörligare äldre och är en del i arbetet med 

äldres hälsa och att skapa förutsättningar för en friskare äldre befolkning i 

Krokoms kommun. Till skillnad från fasta trygghetslarm som endast har 

räckvidd inom den egna bostaden innebär GPS-klockan/larmet att 

användaren kan röra sig friare och vid behov larma även långt utanför sin 

bostad. Detta möjliggör ökad fysisk aktivitet samt skapar bättre 

förutsättningar för att bibehålla och öka social aktivitet/samvaro.   

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner införandet av GPS-klockor/larm som en 

biståndsbedömd insats för äldre.  

2. Kostnaden per GPS-klocka/larm uppgår till 1020 kr per år och tas ur 

befintlig budget för trygghetslarm.     

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Rasmus Ericsson, KD, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag.  

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

Beskrivning av ärendet 

Införandet av GPS-klockor/larm som alternativ till fasta larm skapar 

möjligheter för  tryggare och rörligare äldre och är en del i arbetet med 

äldres hälsa och att skapa förutsättningar för en friskare äldre befolkning i 

Krokoms kommun. Till skillnad från fasta trygghetslarm som endast har 

räckvidd inom den egna bostaden innebär GPS-klockan/larmet att 

användaren kan röra sig friare och vid behov larma även långt utanför sin 

bostad. Detta möjliggör ökad fysisk aktivitet samt skapar bättre 

förutsättningar för att bibehålla och öka social aktivitet/samvaro.  
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Sn § 79 (forts) Dnr 2020-000059  

 

Kommunen har i dagsläget cirka 355 fasta aktiva trygghetslarm utplacerade 

hos invånare i kommunen. Antalet aktiva GPS-klockor/larm är i dagsläget 

nio stycken och de är föreskrivna av arbetsterapeut utifrån kognitiv svikt (vid 

förskrivna hjälpmedel utgår ingen kostnad/avgift för meborgaren).   

Inköpskostnaden för ett fast trygghetslarm per år är 5 950 kr fördelat enligt 

följande: inköp: CareLine IP GSM 3 850 kr (engångskostnad – garantitiden 

är 24 månader därefter fullt pris vid fel), inköp: larmknapp 1050 kr x 2 = 2 

100 kr (oftast slits larmknappen ut vilket innebär att ett CareLine IP GSM 

trygghetslarm kräver ett knappbyte under sin livslängd). Till detta läggs 

månadskostnaden för mobilabonnemang 228 kr/månad = 2 736 kr/år. 

Totalkostand för ett trygghetslarm under ett år blir då 8 686 kr.  

Den årliga kostnaden för en GPS-klocka/larm (mobilt trygghetslarm Doro 

480) är 3 540 kr per år (295 kt/månad). Mobilabonnemang ingår och om fel 

uppstår byts enheten ut inom 24 timmar på vardagar utan extra kostnad. För 

kommunen innebär den högre abonemangskostanden att GPS-klocka/larm är 

804 kr dyrare per år i leasingkostnader än fast trygghetslarm, men 

trygghetslarmets högre inköpspris medför att det ändå tar över sju år innan 

GPS-klockan/larmet blir dyrare än trygghetslarmet i totalkostnad.  

För den enskilde kommer införandet av GPS-klocka/larm innebära en 

månadskostnad på 210 kr (2 520 kr/år) om den enskilde väljer GPS-

klocka/larm istället för fast trygghetslarm i samband med biståndsbeslut med 

beviljad insats trygghetslarm. Mellanskillanden på 85 kr/månad (1020 kr/år 

och 5 100 kr på fem år) bekostas av kommunen och tas ur befintlig budget 

för trygghetslarm. Detta jämfört med mellanskillnaden på 117 kr/månad för 

fast trygghetslarm (1 406 kr/år och 7 030 kr på fem år). Skulle motsvarande 

antal medborgare som i Östersund med fast trygghetslarm välja att övergå 

till GPS-klocka/larm skulle det bli en besaring på cirka 65 000 kr per år för 

kommunen.   

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 14 april 2020 

Risk- och konsekvensanalys mobila trygghetslarm 20 april 2020 
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Sn § 79 (forts) Dnr 2020-000059  

 

Förslag som läggs på mötet  

Rasmus Ericsson, KD, föreslår i ändringsförslag att punkten ett ändras till 

”socialnämnden godkänner införandet av GPS klockor/larm som en icke 

biståndsbedömd omvårdnadsinsats för alla över 65 år”. 

Marie Svensson, V, föreslår avslag till Rasmus Ericssons ändringsförslag.  

Marie Svensson, V, föreslår i tilläggsförslag att GPS-klocka/larm och fasta 

trygghetslarm ska vara avgiftsfria. Behovet av trygghetslarm är en 

säkerhetsfråga och de ska inte avgöras om någon har råd eller inte. 

Rasmus Ericsson, KD, föreslår avslag till Marie Svenssons tilläggsförslag.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner införandet av GPS-klockor/larm som en biståndsbedömd insats 

för äldre samt att kostnaden per GPS-klocka/larm som uppgår till 1020 kr 

per år tas ur befintlig budget för trygghetslarm.     

Till det har kommit ett ändringsförslag och ett tilläggsförslag.  

Efter fråga på bifall mot avslag till ändringsförslaget finner ordförande att 

socialnämnden avslår det. 

Efter fråga på bifall mot avslag till tilläggsförslaget finner ordförande att 

socialnämnden avslår det.  

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 

godkänner det.  

_____ 

Kopia till 

Verksamhetschef Bistånd, hälsa och sjukvård 
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Sn § 80 Dnr 2020-000002  

Beslutsattestanter och ersättare 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner förslag till beslutsattestanter och ersättare 

enligt bilaga.  

2. Attestlisa gäller från och med 1 juni 2020.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden ska varje år godkänna föreslag till beslutsattestanter och 

ersättare för sin verksamhet.  

Attestlistan är i behov av revidering och socialnämnden förslår godkänna 

uppdaterad lista.  

Föreslagen ändring markeras i färg i listan daterad 2020-04-16.     

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 15 maj 2020 

Attestlista socialförvaltningen daterad 2020-06-01 

Nuvarande attestlista daterad 2020-04-16 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner beslutsattestanter och ersättare enligt bilaga. Attestlistan gäller 

från och med 1 juni 2020. 

Efter fråga på grundförslag finner ordförande att socialnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Beslutsattestanter och ersättare 

Ekonom 
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Sn § 81 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. Socialnämnden beslutar 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 11 maj 2020 

Bilaga. Rapport- Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1, 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.       
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Sn § 81 (forts) Dnr 2020-000051  

 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden godkänner 

det.  

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer   
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Sn § 82 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 april 2020 

Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och 

Integration, 1-30 april 2020 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

______ 
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Sn § 83 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 ändras: 

 Se över LOV-avtalet utifrån inkomna synpunkter och avtal med externa 

utförare. Redovisas september 2020. 

 Kompetenskartläggning inom Särskilt boende och Hemtjänst (inkl. 

Bemanningspool). Stadigvarande tim- och månadsanställda. Redovisas 

september 2020. 

Följande uppdrag stryks: 

 Vidare utredning av hyror på Särskilt boende 

 Redovisa fall med nätverksplacerade barn som har föräldrar med någon 

form av psykisk ohälsa eller drogproblematik  

Underlag för beslut 

Socialnämndens uppdragslista daterad 2020-04-23 

_____ 
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Sn § 84 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 28 april 2020 

Delegat: Socialnämndens ordförande  

 

Sekretessärenden 

1. Delegationsrapport Bistånd, 1-30 april 2020 

2. Delegationsrapport Individ- och familjeomsorgen, 1-30 april 2020 

_____ 
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Sn § 85 Dnr 2020-000010  

Meddelanden 2020 

Inga meddelanden. 

_____ 

 


