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§ 1 Dnr 17107  

Val av justerare och tid för justering 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, allmänna och 

enskilda delen, samt 

att protokollet justeras den 28 januari 2019 klockan 11.30. 

______  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(29) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 2 Dnr 17109  

Fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

Bakgrund 

Ordförande går igenom upprättad föredragningslista. 

Allmänna ärenden 

§ 23 - Eventuellt tillkommande ärende: Anmälan kurser och utbildningar.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, föredragningslista 2019-01-15.  

______  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(29) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 3 Dnr 2019-000005 1.1.4.2 

Verksamhetsberättelse 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till Verksamhetsberättelse 2018, samt 

att Verksamhetsberättelse 2018 delges Kommunfullmäktige. 

Bakgrund 

Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 40,3 mnkr vid året slut. 

Effektiviseringar och besparingar som tagits fram under året är inkluderade i 

resultatet. 

Kostnader för personal och köp av huvudverksamhet är de främsta orsakerna 

till att de totala kostnaderna överstiger budgeterad nivå med 42,4 mnkr. 

Omfattande omvårdnadsbehov hos brukare och större volymer än budgeterat 

inom hemtjänst, personlig assistans, försörjningsstöd och externa placeringar 

förklarar underskottet.     

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-01-22. 

Socialförvaltningen, verksamhetsberättelse med bilagor 2019-01-22. 

Socialförvaltningen, sammanställning över intäkter och kostnader per månad 

2018. 

Förvaltningschef Agneta Nordström, muntlig information. 

Controller Ann Kristofersson, muntlig information. 

Utvecklare IT Jörgen Vesterlund, muntlig information. 

______  
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§ 4 Dnr 2018-000155 042 

Månadsuppföljning volymökningar 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna, samt 

att delge Kommunstyrelsen Socialnämndens uppföljning av volymökningar. 

Bakgrund 

Enligt beslut av Socialnämnden ska månadsuppföljning av volymökningar 

redovisas till Socialnämnden varje månad från och med januari 2018 och 

även delges Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, uppföljning av volymökningar december 2018. 

______  
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§ 5 Dnr 2018-000121 750 

Redovisning av placeringar barn och unga 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga skrivelsen till handlingarna.  

Bakgrund 

Antal ansökningar och anmälningar per helår 2018 kan jämföras med 2016 

men är något färre än 2017.  

Antal utredningar per helår 2018 kan jämföras 2017 men i jämförelse med 

2016 har fler utredningar inletts 2018. 

Antalet placeringar tertial 1 och 2 2018 har varit lägre i jämförelse med antal 

placeringar 2016 och 2017. Orsaken till det är att ett antal placeringar, av 

bland annat ungdomar, avslutades vid årsskiftet 2017/2018. Dessutom 

gjordes det få nya placeringar tertial 1 och 2 2018 men däremot ökade 

antalet placeringar igen tertial 3 2018. Ökningen beror bland annat på ett 

antal ungdomar som har placerats på grund av destruktivt beteende, droger 

och kriminalitet under hösten. Ökningen beror också på nya placeringar av 

yngre barn med flera syskon i familjen. Orsaken till dessa placeringar är 

brister i omsorgen på grund av familjens asylsituation eller missbruk och 

kriminalitet hos föräldrarna. Att antal placeringar varierar är normalt för 

verksamheten. 

2019-01-09 har vi 71 pågående placeringar av barn i familjehem inklusive 

släktingsplaceringar, HVB-hem eller särskilt ungdomshem enligt § 12 LVU 

(ensamkommande barn är inte inräknade). Placeringarna är fördelade på 70 

unika barn. Antalet konsulentstödda familjehem har minskat och idag har vi 

endast 6 barn placerade i konsulentstödda familjehem. Anledningen till 

minskningen av konsulentstödda familjehem beror dels på att vi har 

rekryterat egna familjehem och använt oss av dem vid nya placeringar. Vi 

har även haft behov av att omplacera några ungdomar från konsulentstödda 

familjehem till HVB-hem på grund av omfattande problematik. Målet har 

varit att minska antalet placeringarna i konsulentstödda familjehem för att 

minska placeringskostnaderna. 
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§ 5, forts. 

2019-01-09 har vi 25 ensamkommande barn placerade i familjehem 

inklusive släktingsplaceringar och stödboende. Antalet placerade 

ensamkommande barn kommer att minska under året eftersom flera 

ungdomar fyller 20 år och placeringen avslutas det året som de fyller 20 år. 

Dessutom är prognosen för antalet nya ensamkommande barn till kommunen 

låg under 2019.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, missivskrivelse 2019-01-10. 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse Redovisning placeringar barn- och 

familjeenheten tertial 3 och helår 2018 med bilaga 2019-01-10. 

Enhetschef Helene Brändström, muntlig information. 

______  
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§ 6 Dnr 2018-000113 754 

Redovisning av ekonomiskt bistånd 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Utbetalningar av ekonomiskt bistånd uppgick under 2018 till 26 489 tkr 

vilket är en ökning med 5 % med i förhållande till 2017 då 25 043 tkr 

utbetalades. Det innebär ett stort underskott i förhållande till budget. Även 

intäkterna från Migrationsverket har minskat. 

Arbetslöshet är den främsta orsaken till behovet av ekonomiskt bistånd. Av 

utbetalt ekonomiskt bistånd 2018 var den helt övervägande orsaken, 60 % 

orsakad av arbetslöshet. Av det totala biståndet utbetalades 15 873 tkr på 

grund av arbetslöshet, vilken motsvarade en ökning med 6 % i jämförelse 

med 2017 då 14 981 tkr utbetalades. Härnösands hade en hög arbetslöshet 

under 2018 i förhållande till närliggande kommuner. 

Utbetalningar av ekonomiskt bistånd till sjukskrivna uppgick till 3 836 tkr 

2018 vilket motsvarade en ökning med 5 % i förhållande till 2017 då 

3 650 tkr beviljades. Gruppen sjukskrivna nyanlända har ökat och de ingår 

inte i projektet, ”Sjukskrivna utan ersättning”, som finansieras av 

Samordningsförbundet.  

Utbetalningar till personer som väntar etableringsersättning har ökat med 

44 % och under 2018 utbetalades 2 144 tkr och 2017 utbetaldes 1 485 tkr till 

denna grupp. Orsaken till ökningen är att Arbetsförmedlingen fr.o.m. 

2018-01-01 inte beviljar någon ersättning i avvaktan på etableringsersättning 

samt att det tar lång tid innan personerna får försäkringstillhörighet. 

Biståndet till personer med pension har ökat med 44 %. En orsak är att 

äldreförsörjningsstödet från Pensionsmyndigheten till gruppen nyanlända 

inte når upp till normen för skälig levnadsnivå. Personer med pension 

beviljades 460 tkr i ekonomiskt bistånd 2018 och 319 tkr år 2017. 

Biståndet till ensamkommande barn har ökat med 42 % i förhållande till 

2017. Under 2018 beviljades 1 220 tkr och år 2017 beviljades 862 tkr till 

ensamkommande barn. 
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§ 6, forts. 

Ekonomiskt bistånd har minskat 2018 i förhållande till 2017 avseende de 

som har sjuk- och aktivitetsersättning, till personer utan försörjningshinder, 

till personer med arbetshinder på grund av sociala skäl samt att bistånd till 

föräldralediga och de som arbetar deltid har minskat. 

Under 2018 utbetaldes 22 604 tkr till normkomplettering upp till riksnormen 

vilket var en ökning med 7 % i förhållande till 2017 då 21 181 tkr 

utbetalades.  

Följande bistånd till olika ändamål har minskat 2018 i förhållande till 

2017: 

Bistånd till tandvård har minskat med 58 % och uppgick år 2018 till 148 tkr.  

Bistånd till flyttkostnader minskade med 25 % och uppgick till 83 tkr.  

Bistånd till hemutrustning minskade med 21 % och uppgick till 204 tkr. 

Bistånd till begravningskostnad minskade med 13 % till 128 tkr. 

Bistånd till hälsa och sjukvård minskade med 11 % och uppgick till 104 tkr. 

Bistånd till hyresskuld minskade med 17 % och uppgick till 69 tkr. 

Antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd har minskat något från 782 

hushåll 2017 till 734 hushåll 2018. Antalet avslag har ökat. Mellan 300 till 

400 hushåll söker ekonomiskt bistånd varje månad.  

Väntetiden på att få nybesökstid under året har varierat mellan 1-3 veckor.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse Utbetalningar av ekonomiskt bistånd 

2018 med bilaga, 2019-01-09. 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse Utbetalningar av ekonomiskt bistånd T3 

2018 med bilaga, 2018-12-18. 

Enhetschef Solbritt Höglund, muntlig information. 

______  
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§ 7 Dnr 2018-000114 750 

Redovisning av vuxna placeringar vid HVB, LVM samt 
familjehemsplaceringar 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar  

att lägga rapporten till handlingarna.  

Bakgrund 

18 vuxna, 9 män och 9 kvinnor, har beviljats placering på institution under 

2018. Under 2017 var 33 personer placerade på institution.  

Kostnaderna för HVB-placeringar har nästan halverats mellan 2018 och 

2017 och budget för HVB-placeringar har hållits.  

Öppenvårdsinsatser har utökats. Förutsättningar för ett bättre samarbete med 

behandlare inom Barn och familjs Resursteam har ökat i och med att IFO:s 

personal sitter i samma lokaler. Flera personer har fått stöd i lägenheter 

genom behandlare från Resursteamet samt att en del personer beviljats 

öppenvårdsgrupp eller enskilda samtal.  

Resultatet av öppenvårdsinsatser beträffande drogfrihet är inte sämre än vid 

placeringar på HVB-hem. De personer som beviljats vård vid HVB-hem 

under 2018 har haft ett så omfattande missbruk att öppenvård har inte 

bedömts vara tillräckligt för att uppnå drogfrihet. Hälften av de som beviljats 

behandling, bedöms också ha omfattande psykisk ohälsa men bara ett fåtal 

av dem har kontakt med psykiatrin. 

Av de 13 personer som beviljats HVB-hem är fem personer drogfria, fyra 

personer är fortfarande kvar i behandling och fyra personer har återfallit i 

missbruk. 

Placeringarna har skett vid följande HVB-hem: Mälardalens 

behandlingshem, Prästmogården, 12&12, Kvinnohemmet, Korpberget, 

Själandsgårdens HVB, VAL-BO, Måvikens gäst- och konvalescenshem, 

Faster Vera, Husinge behandlingshem, Linna-mottagningen och Parkvillan. 
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§ 7, forts. 

Fyra personer har varit omhändertagna enligt LVM (lag om vård av 

missbrukare) under 2018, varav två kvinnor och två män. Budgeten för 

LVM-placeringar har överskridits, eftersom budgeten inte ens täcker en 

placering enligt LVM. Personerna har varit placerade vid Gudhemsgården, 

LVM hemmet Rebecka, Runnagården, Fortunagården Östfora. Av de fyra 

som varit på LVM-hem har tre återfallit i missbruk och en är kvar på LVM-

hem. 

En placering har skett vid skyddat boenden på grund av våld i nära relation. 

67 aktualiseringar berodde på våld i nära relation. 

Antalet aktualiseringar på grund av missbruksproblematik har minskat under 

2018 i förhållande till 2017.    

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse Vuxna placeringar 2018 med bilaga, 

2019-01-08. 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse Redovisning av placeringar vuxna T3 

2018 med bilaga, 2019-91-09. 

Enhetschef Solbritt Höglund, muntlig information. 

______  
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§ 8 Dnr 2019-000006 3.7.2.0 

Behovsposter inom riksnormen 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att anta bifogat förslag till fördelning av normposter inom riksnormen.  

Bakgrund 

Regeringen har fastställt riksnormen för 2019, som har räknats upp med 

2 procent jämfört med riksnormen 2018. 

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för 

livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn och 

ungdomsförsäkring samt poster för gemensamma hushållskostnader, dvs. 

förbrukningsvaror, dagstidning och telefon. TV-avgift finns inte längre med i 

gemensamma hushållskostnader i och med att avgiften i stället läggs på 

skatten. I Härnösands kommun beviljas bredband med 200 kr extra i 

månaden utöver risknormen, enligt särskild prövning i hushåll där 

bredbandet inte ingår i hyran. Kostnader för läkarvård och medicin m.m. 

ligger inte i riksnomen utan prövas separat.  

Regeringen bestämmer inte i detalj hur summorna ska fördelas på respektive 

behovspost. Varje kommun bestämmer fördelningen av behovsposterna 

vilket innebär att varje kommun har olika beräkningar gällande 

utgiftsposterna. Som hjälp vid fördelningen av behovsposterna finns 

Konsumentverkets beräkningar. Konsumentverket har dock beräknat högre 

kostnader avseende många poster som inte kan täckas inom riksnormen. Det 

är bara normposterna i riksnormen för barn under 1 år som är högre än 

Konsumentverkets beräkningar. Konsumentverket har också andra 

differentierade poster i förhållande till riksnormens åldersintervall.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, missivskrivelse med bilaga 2018-12-07. 

Enhetschef Solbritt Höglund, muntlig information.  

______  
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§ 9 Dnr 2019-000014 3.7.5.0 

Information - Rutin för årliga uppräkningar samt 
debitering av hyror inom Omsorg om 
funktionshindrade 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att anta informationen och lägga den till handlingarna.  

Bakgrund 

Den nya rutinen gäller för bostäder med särskild service enligt lagen om stöd 

och service för vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). 

Alla insatser enligt LSS är avgiftsfria utom kostnaden för mat och hyra. Ett 

boende enligt LSS och SoL är att jämföra med ett vanligt hyresförhållande. I 

samtliga kommuner i Sverige betalar den som bor i boenden enligt LSS och 

SoL hyra och inte en avgift. 

Inom Omsorg om funktionshindrade finns det lokalavtal med ett flertal olika 

fastighetsägare med olika intervaller för hyresuppräkningar. Inte sällan 

händer det att ansvariga chefer inte nås av information avseende 

hyresuppräkningar utan det får eftersökas. Varje enhetschef ansvarar för 

uppräkning och eventuell retroaktiv hyresuppräkning för sin boendeenhet, 

vilket inneburit svårigheter att säkerställa att hyresuppräkningar görs i tid för 

alla boenden.  

Mot bakgrund av det finns det ett behov av att förenkla och kvalitetssäkra 

hanteringen av hyreshöjningar för boendeverksamheterna, anpassat till 

debiteringsmodul i verksamhetssystemet Treserva.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-01-15.  

______  
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§ 10 Dnr 2018-000197 048 

Organisationsbidrag 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att avslå Adoptionscentrum Västernorrlands ansökan för år 2019.  

Bakgrund 

Adoptionscentrum Västernorrland ansöker om bidrag om 5 000 kr för att 

utveckla det ideella arbetet bland adoptivfamiljer i kommunen. 

Den verksamhet som föreningen avser att finansiera med bidraget är 

utbildningsverksamhet för de funktionärer som är aktiva i föreningen som 

studiecirkelledare, resurssamordnare och kontaktpersoner. 

Adoptionscentrum Västernorrland har ansökt om organisationsbidrag från 

Härnösands kommun tidigare. Socialnämnden har då inte beviljat föreningen 

bidrag med hänvisning till att verksamheten inte prioriterats. 

Adoptionscentrum Västernorrland är en av 24 länsavdelningar. 

Adoptionscentrums främsta uppgift är att förmedla internationella 

adoptioner.  Liksom tidigare års bedömning anser socialförvaltningen att 

föreningens verksamhet inte kan prioriteras. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-01-02. 

Uppgifter hämtade från ansökan inkommen 2018-09-06.  

______  
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§ 11 Dnr 2019-000002 3.6.2.0 

Biblioteksplan 2019 -2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att anta yttrandet som sitt eget.  

Bakgrund 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på ny bilioteksplan. 

Socialförvaltningen har tagit del av dokumentet och getts möjlighet att 

komma med synpunkter på detta gällande struktur och prioriterade 

utvecklingsområden.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-01-09. 

Socialförvaltningen, yttrande Biblioteksplan 2019-2022, 2019-01-09.  

______  
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§ 12 Dnr 2017-000310 007 

Granskning av delegationer - yttrande till Revisionen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

att anta förvaltningens yttrande som sitt eget, samt 

att överlämna yttrandet till revisionen.  

Bakgrund 

I november 2018 genomförde revisionen en granskning av socialnämndens 

delegationer med syftet att undersöka och bedöma förutsättningar för 

måluppfyllelse.  

Granskningen har resulterat i en rapport som skickades till socialnämnden 

den 13 december 2018 tillsammans med ett följebrev där revisionen emotser 

ett yttrande från nämnden före den 31 januari 2019.     

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens yttrande 2019-01-10. 

Skrivelse från revisionen daterad 2018-12-13.  

______  
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§ 13 Dnr 2018-000335 002 

Förordnande av ersättare vid ordförandebeslut, 
mandatperioden 2019-2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Yrkanden 

Krister Mc Carthy (S) yrkar att ärendet bordläggs.   

Propositionsordning 

Socialnämndens ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, 

liggande förslag och Krister Mc Carthys (S) förslag. 

Ordförande frågar om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med Krister 

Mc Carthys (S) förslag. 

Ordförande finner att Socialnämnden har beslutat i enlighet med Krister Mc 

Carthys (S) förslag.      

Bakgrund 

Behovet att kunna fatta beslut snabbt inom socialtjänsten är tillgodosett 

genom att ordförande erhållit en direkt i lag angiven kompletterande 

beslutanderätt. Därutöver har Socialnämnden möjlighet att i vissa fall 

förordna annan ledamot eller tjänsteman att fatta beslut.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2018-12-28.  

______  
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§ 14 Dnr 2018-000336 006 

Inrättande av utskott under Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att inrätta ett utskott, bestående av tre ordinarie ledamöter och två ersättare, 

med rätt att fatta beslut enligt de delegat som framgår av Socialnämndens 

delegationsordning.  

Bakgrund 

Socialnämnden har under mandatperioden 2015-2018 haft ett utskott 

bestående av tre ledamöter och två ersättare.  

Utskottet har kallats vid behov av brådskande beslut framför allt när det 

gäller ansökan om vård enligt Lag med särskilda bestämmelser om värd av 

unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt vid 

beslut gällande yttranden till kammarrätt och förvaltningsrätt.  

Av Härnösands kommuns gemensamma reglemente framgår att 

Socialnämnden får utse de utskott som krävs för att fullgöra de uppgifter 

som åligger nämnden. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2018-12-28.  

______  
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§ 15 Dnr 17135  

Val av ledamöter och ersättare till utskott 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att för mandatperioden 2019-2022 välja ordförande Krister Mc Carthy (S), 

Birgitta Alevård (V) och Margareta Tjärnlund (M) som ledamöter i 

Socialnämndens utskott, samt  

att bordlägga valet av ersättare för Socialnämndens utskott.  

Yrkanden 

Krister Mc Carthy (S) yrkar att ordförande Krister Mc Carthy (S), Birgitta 

Alevård (V) och Margareta Tjärnlund (M) väljs som ledamöter till 

Socialnämndens utskott samt att bordlägga valet av ersättare för 

Socialnämndens utskott.     

Propositionsordning 

Socialnämndens ordförande finner att det föreligger ett förslag till beslut, 

Krister Mc Carthys (S) förslag. 

Ordförande frågar om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med Krister 

Mc Carthys (S) förslag. 

Ordförande finner att Socialnämnden har beslutat i enlighet med Krister Mc 

Carthys (S) förslag.            

______  
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§ 16 Dnr 2018-000337 006 

Närvarorätt för personalföreträdare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att i enlighet med kommunallagens bestämmelser, erbjuda 

personalföreträdare att delta i nämndens sammanträden med tre 

representanter,  

att ersättare för personalrepresentanterna äger rätt att delta i nämndens 

sammanträde i del fall ordinarie har förhinder,  

att personalföreträdarna har rätt att delta i nämndens överläggningar, men 

inte i besluten, samt  

att närvarorätten gäller allmänna ärenden. 

Bakgrund 

Enligt 7 kapitlet 10 § kommunallagen erbjuds personalföreträdare rätt att 

delta i nämndens sammanträden med högst tre representanter jämte en 

ersättare för var och en av dem.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2018-12-28.  

______  
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§ 17 Dnr 2018-000311 004 

Planering Socialnämnden 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Bakgrund 

Ordförande går igenom planerade ärenden för 2019.    

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, planering Socialnämnden 2019, 2019-01-15.  

______  
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§ 18 Dnr 17111  

Anmälan av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, listor delegationsbeslut numrerade 1-12.  

______  
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§ 19 Dnr 17113  

Anmälan av protokoll 

Socialnämndens beslut 

Nedanstående protokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Socialnämndens protokoll, allmänna delen, 2018-12-13.  

______  
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§ 20 Dnr 17119  

Skrivelser, meddelanden, beslut 

Socialnämndens beslut 

Nedanstående skrivelser, meddelanden och beslut anmäls och läggs till 

handlingarna. 

Medborgarundersökning, Härnösand Rapport 2018. 

Medborgarundersökning, Rapportbilaga 2018. 

Medborgarundersökning, Härnösand Tabellbilaga 2018. 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-12-17 § 139 - Budget 2019. 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-12-17 § 140 - Avtal 

kommungemensam familjehemsvård. 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-12-17 § 141 - Anstånd för 

budget i balans 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-12-17 § 153 - 

Medborgarförslag. 

Sammanställning av inkomna synpunkter InfraControl 2018. 

Väntelista 2018.  

______  
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§ 21 Dnr 17120  

Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Förvaltningschef Agneta Nordström informerar om följande. 

Omställningsarbetet pågår för ekonomi i balans. 

Verksamhetsberättelse 2018 är färdigställd. 

Träff med Frösunda Omsorg AB för planering för verksamhetsövergången 

till kommunal drift av Ugglan och Älandsgården. 

Träff med Region Västernorrland i det gemensammaarbetet med Trygg och 

säker hemgång, f.d. betalningsansvarslagen. 

Lönerevision 2019 har påbörjats. 

Sommarplanering för vikariebehovet inför sommaren 2019 är påbörjad. 

Kommundirektör Sofia Pettersson slutar sin anställning 1 april 2019. Birgitta 

Wigren, förvaltningschef Skolförvaltningen, har utsetts till tf. 

kommundirektör. 

Förvaltningschef presenterar nämndens verksamhet vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari. 

______  
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§ 22 Dnr 17121  

Information från ordförande 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Ordförande Krister Mc Carthy (S) informerar om följande. 

Startar upp samarbetet med Arbetslivsförvaltningen och Skolförvaltningen. 

Har av Kommunförbundet blivit utsedd att representera Västernorrlands län i 

Stockholm gällande framtida arbetssätt och organisationsformer för 

socialtjänsten. 

Verksamhetsbesök för nämndsledamöterna. Vid nästa sammanträde ska 

genomförda besök gås igenom. 

______  
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§ 23 Dnr 17122  

Anmälan av kurser och utbildningar 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föreslagna utbildningar.    

Bakgrund 

Birgitta Alevård (V) föreslås åka på en utbildning om Barnkonventionen 

som lag och barnperspektiv i Umeå den 19 mars. 

Krister Mc Carthy (S) föreslås åka på en utbildning om Barnkonventionen 

som lag och barnperspektiv i Stockholm i april. 

Utbildningskurser via Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Kurserna är 

webbaserade och riktar sig till politiker inom socialtjänstens område.     

______  

 


