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§ 58 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.  

Bakgrund 

Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen 2020 – Anna Bostedt, tf. 

ekonomichef 

Information inrättande av tjänster, SOC – Mats Collin, förvaltningschef på 

socialförvaltningen 

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 59 Dnr 2020-000033 1.1.2.0 

Fastställande av föredragningslista 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.       

Bakgrund 

Ordförande Andreas Sjölander (S) går igenom upprättad föredragningslista.  

Beslutsunderlag 

      

______  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(13) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att välja Christina Lindberg (C) att justera dagens protokoll.  

______  
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§ 61 Dnr 2020-000022 1.1.2.1 

Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna, samt 

att paragrafen justeras omedelbart.  

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet ska gå till kommunstyrelsen för beslut. 

Andreas Sjölander (S) instämmer till yrkandet.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag med Anders Gäfverts yrkande.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med Anders Gäfverts (M) yrkande.  

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag med Anders Gäfverts (M) yrkande.  

Bakgrund 

Kommunstyrelseförvaltningen genom ekonomiavdelningen sammanställer 

efter varje avslutad månad en ekonomisk månadsrapport för att ge en 

översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och 

utveckling löpande under året 

Beslutsunderlag 

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 

Förvaltningarnas samlade ekonomisk bild av Covid 19 

Ekonomisk månadsrapport Juli 

______  
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§ 62 Dnr 2020-000331 1.1.2.1 

Utveckling av anhörigstödet - Social mötesplats 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att inrätta 1.0 tjänst anhörigkonsulent, samt 

att tjänsten finansieras inom socialnämndens budgetram för år 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.  

Bakgrund 

Socialnämnden lyfter fram behovet av att utöka tidiga insatser för personer 

som är i ett tidigt skede av demenssjukdom. Socialförvaltningen har idag ett 

väletablerat anhörigstöd enligt PER-modellen för stöd till tidigt demenssjuka 

och deras anhöriga. Arbetsmetoden är evidensbaserad och medför att behov 

av insatser skjuts upp, vilket enligt den forskning som bedrivs på PER-

modellen genererar en kostnadsreducering på ca 10 miljoner per år för 

kommunen.  

På anhörigcenter bedrivs tre stödgrupper för tidigt demenssjuka och deras 

anhöriga enligt denna metodik. De som är med i dessa grupper behöver 

väldigt lite insatser i övrigt och om de har behov av insatser så kommer 

dessa behov långt in i sjukdomen. För övrigt bedrivs öppen mötesplats på 

Anhörigcenter, dit medborgare får komma för att träffas och umgås. Dit går 

många som tillhör dessa stödgrupper. De som är med i dessa stödgrupper är 

för friska i sina demenssjukdomar för att vara på den biståndsbedömda 

dagverksamheten för demenssjuka (Lupinen).  

Den öppna mötesplatsen styrs av volontärer i samverkan med personal på 

anhörigcenter (främst anhörigkonsulenten), och är biståndsfri. Behovet av en 

ytterligare anhörigkonsulent grundar sig i att mötesplatsen är väldigt populär 
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och välbesökt. Vilket medför att många människor med allehanda 

problematik kommer dit. Det finns ett stort behov av att skapa öppen 

mötesplats för andra äldre medborgare som behöver bryta social isolering för 

att upprätthålla hälsa. 

En ökning av tidiga insatser genom en öppen mötesplats innebär att behovet 

av hemtjänst minskar och behovet av plats inom särskilt boende skjuts upp i 

tid. För att möta behovet av en social biståndsfri mötesplats krävs dock att 

nyanställning av Anhörigkonsulent görs. Kostnaden för inrättande av 

tjänsten är 0,6 mkr per år. Kön till särskilt boende består idag av sammanlagt 

28, varav 16 till särskilt boende för personer med demens. 

Socialt perspektiv 

Social gemenskap är viktigt för att upprätthålla hälsa. Studier visar att 

ensamhet och brist på social samvaro är en stor hälsorisk. Detta gör att en 

öppen social mötesplats förebygger ohälsa och minskar behovet av de 

insatser som Socialtjänsten kan behöva bidra med i form av hemtjänst, 

dagverksamhet, korttidsvistelse och särskilt boende. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kostnaden ökar med 0,6 mkr, samtidigt visar den forskning som finns via 

PER-modellen att detta stöd är effektfullt och minskar behov av insatser och 

på sikt reducerar kostnaderna.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag SOC 2020-06-25 § 98  

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 

______  
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§ 63 Dnr 2020-000332 1.1.2.1 

Inrätta avdelning för Socialpsykiatri med geriatrisk 
inriktning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att inrätta 5,75 tjänster inom avdelning för socialpsykiatrisk avdelning med 

geriatrisk inriktning, samt  

att inrättandet av tjänsterna finansieras inom socialnämndens budgetram för 

2021.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.  

Bakgrund 

Inom Omsorgen av funktionsnedsatta finns två socialpsykiatriska enheter. 

Vid dessa enheter har några boende utvecklat ålderproblematik och fått ett 

ändrat behov. Dessa personers åldersproblematik i kombination med deras 

psykiska ohälsa är svåra att möta upp för ordinarie äldreboenden. Deras 

behov är så specifika, vilket medför behov av en avdelning med speciell 

inriktning för att möta upp dessa brukares behov. 

Vidare har förvaltningen ett antal personer med socialpsykiatrisk 

problematik placerade hos externa utförare. Dessa placeringar är kostsamma 

och innebär i många fall att enskild är långt ifrån sina anhöriga i Härnösand. 

Ett öppnande av en avdelning för socialpsykiatri med inriktning geriatrik 

skulle möjliggöra ett hemtagande av externplacerade medborgare till de 

platser som de med äldre problematik lämnar inom befintliga 

socialpsykiatriska boenden vi har inom förvaltningen. 
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Genom att öppna den tidigare avvecklade avdelningen vid Högsjögården 

möjliggörs tillskapande av en socialpsykiatrisk avdelning med geriatrisk 

inriktning. Det kräver dock att 5,25 årsarbetare tillsätts. Uppskattad kostnad 

för öppnande av en avdelning för socialpsykiatri med geriatrisk inriktning är 

2,2 Mkr per år. 

Ett uppstartande av en avdelning av detta slag möjliggör hemtagande av 

externt placerade brukare. Ett hemtagande av fem externplacerade minskar 

förvaltningens kostnader med ca 3,6 Mkr per år. En avdelning i Högsjö 

rymmer 6 boendeplatser. Antalet externt placerad inom denna grupp är 10-

15 personer. 

Socialt perspektiv 

Personer som har äldre problematik i kombination med psykisk ohälsa får en 

mer anpassad omsorgsmiljö och bättre förutsättningar. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Uppskattad kostnad för en avdelning är 2,2 mkr per år. Ett hemtagande av 

fem externplacerade minskar förvaltningens kostnader med ca 3,6 Mkr per 

år.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag SOC 2020-06-25 § 99  

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 

  

______  
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§ 64 Dnr 2020-000333 1.1.2.1 

Elevhem, bostad med särskild service barn och unga 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att inrätta 1,0 tjänst, enhetschef inom området elevhem, bostad med särskild 

service barn och unga, samt 

att tjänsten finansieras inom socialnämndens budgetram.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.  

Bakgrund 

Härnösands kommun har sedan mitten av 90-talet tillhandahållit elevhem. 

Dessa elevhem bedrivs enligt 9 § 8 punkten lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS), bostad med särskild service för barn och 

unga. I dagsläget har Härnösands kommun via socialförvaltningen, omsorg 

om funktionshindrade, två elevhem med totalt åtta platser. Bostad med 

särskild service erbjuds fram till dess att skolan upphör. Insatsen är ofta 

aktuell när skolan finns på annan ort än familjens bostadsort. 

Då detta är en boendeform för ungdomar som kommer från andra kommuner 

än Härnösand, har de annan kommun som sin stadigvarande hemadress. 

Utifrån att Socialförvaltningen erbjuder elevhem innebär det en möjlighet att 

erbjuda boende till ungdomar som söker skolgång via Härnösands 

gymnasiesärskola. Härnösands gymnasiesärskola erbjuder följande 

inriktningar: 

Programmet för administration, handel och varuhantering 

Programmet för fordonsvård och godshantering 

Programmet för hälsa, vård och omsorg 
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Individuella programmet 

Idag är efterfrågan högre än antalet platser och Socialförvaltningens 

bedömning är att det finns behov av en utökning av boendeplatser, för att 

tillgodose externa elevers behov av elevhem.  

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kostnaden för inrättande av 1.0 enhetschef innebär inte utökade kostnader då 

verksamheten ska vara kostnadsbärande genom avgifter.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag SOC 2020-06-25 § 96 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 

______  
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§ 65 Dnr 57723  

Godkännande av sammanträde 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att godkänna mötets giltighet.       

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Bakgrund 

Ordförande Andreas Sjölander (S) vill att alla var och en av de beslutande 

ledamöterna godkänner mötets giltighet. 

Ledamot Ersättare Parti § 65 

   Ja Nej 

Andreas Sjölander  S X  

Carl Fredrik Edgren  V X  

Christina Lindberg  C X  

Lotta Visén  S X  

Ingemar Wiklander   KD X  

Johan Sundqvist  MP X  

Anders Gäfvert  M X  

      

Beslutsunderlag 

      

______  

 


