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§ 25 Dnr 19767  

Val av justerare och tid för justering 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att utse Camilla Nilsson (L) att justera protokollet, samt 
att protokollet justeras den 28 februari 2020 klockan 12.00.  
______  
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§ 26 Dnr 19768  

Fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att fastställa föreliggande föredragningslista.  

Bakgrund 
Ordförande går igenom upprättad föredragningslista. 
Ärende § 38, Information om hot och hat, utgår.                                

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, föredragningslista 2020-02-18.  
______  
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§ 27 Dnr 2020-000048 1.1.3.1 

Budgetinformation 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga redovisningen till handlingarna.  

Bakgrund 
Något resultat för januari kan inte tas fram eftersom januari månads bokslut 
inte är klart. Det kommer att redovisas i samband med uppföljning av 
februari månads resultat.  
Uppföljning av budgetåtgärder och volymer redovisas till Socialnämnden 
varje månad.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, uppföljning av åtgärder januari 2020. 
Socialförvaltningen, uppföljning volymökningar jan 2020. 
Controller Fredrik Bergman Gullmark, muntlig information.  
______  
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§ 28 Dnr 2019-000320 1.1.3.0 

Revisionsrapport - Grundläggande granskning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget angående revisionsrapporten 
Grundläggande granskning,  
att delge kommunstyrelsen nämndens yttrande avseende behov av 
grundläggande politikerutbildning, samt 
att översända yttrandet i sin helhet till de förtroendevalda revisorerna.       

Bakgrund 
En granskning har genomförts av KPMG på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna för att bedöma om nämnden har skapa förutsättningar för 
tillräcklig styrning och kontroll av verksamheten. Granskningen har 
genomförts genom en enkät till nämnden, genom att revisionen har träffat 
presidiet och genom dokumentstudier. Rapporten berör områdena utbildning, 
målstyrning, ekonomistyrning samt uppföljning av intern kontroll. 
Revisionsrapporten beskriver utförligare tillvägagångssätt och bakgrund till 
de rekommendationer som lämnats till nämnden.  
Revisionen önskar att nämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som 
revisionen redovisat, senast den 27 februari.  
Revisionen lämnar följande rekommendationer efter genomförd granskning:  

• Att nämnden i samverkan med kommunstyrelsen och övriga nämnder 
genomför en grundläggande politikerutbildning.  

• Att se över styrning och uppföljning mot fullmäktiges mål, samt 

• Att se över arbetet med internkontroll.  

Förvaltningens synpunkter på revisionens slutsatser.  

Nämnden i samverkan med kommunstyrelsen och övriga nämnder 
genomför en grundläggande politikerutbildning 
Förvaltningen instämmer i vikten av att nya ledamöter erbjuds en 
grundläggande politikerutbildning. Utöver de exempel på innehåll i en 
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utbildning som lyfts fram i revisionsrapporten, bör även tas upp nämndens 
roll som arbetsgivare och därmed följande arbetsmiljöansvar. En 
grundläggande politikerutbildning bör vara gemensam för kommunens 
nämnder, och därmed genomföras under kommunstyrelsens ansvar.  

Se över styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål 
Förvaltningen ser att det behöver göras ett utvecklingsarbete kring mål och 
uppföljning av mål. De mål som kommunfullmäktige antagit och som har 
relevans för nämnden skall naturligtvis ”brytas ned” och anpassas utifrån vad 
nämnden ser behöver målsättas för en tillfredställande styrning. De måltal 
som förvaltningen föreslår skall vara i överensstämmelse med 
kommunfullmäktiges mål, alternativt finnas redovisat varför förvaltningen 
anser att ett från fullmäktige avvikande måltal är befogat.  
Eventuellt egna mål som nämnden finner befogat att fastställa skall på 
samma sätt följas upp. Det är också rimligt att målen följs upp några gånger 
per år, för att nämnden skall ha möjlighet att vidta åtgärder om sådant behov 
uppstår. Förvaltningen anser att en sådan uppföljning lämpligen kan ske i 
anslutning till tertial och årsbokslut.  
Arbetet med översyn av målen kommer att ske inför framtagande av mål för 
2021, för årets mål avses uppföljning ske tertialsvis.  

Se över arbetet med internkontroll 
Förvaltningen instämmer i att förvaltningens och nämndens arbete med 
uppföljning av internkontrollen behöver utvecklas. Ett viktigt steg i detta, 
som nämnden redan efterfrågat, är att genomföra en utbildning kring 
internkontroll. Nämndens avsikt är att ge ett sådant uppdrag till KPMG, med 
avsikten att genomföra utbildningen före sommaren.  
Förvaltningens arbete med KaMel bör ge stöd till att se vart det inom 
förvaltningens myndighetsprocesser kan behövas internkontroll. KaMel står 
för ett arbete med Kvalitetssäkring av myndighetsprocesser enligt 
lagstiftning.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-02-12 med bilaga.    
______  
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§ 29 Dnr 2019-000332 1.2.2.1 

Remissvar - Tillgänglighetspolicy 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslås besluta  
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget angående förslag till 
Tillgänglighetspolicy i Härnösands kommun.    

Bakgrund 
Härnösands kommun har en tillgänglighetspolicy som beslutades i 
kommunfullmäktige 2014. Nu finns ett förslag till tillgänglighetspolicy som 
har gått ut på remiss till samtliga nämnder, handikapporganisationer och 
Tillgänglighetsrådet.  
Förslaget bygger på Myndigheten för delaktighet (MFD) och dess modell för 
uppföljning av tillgänglighet i myndigheter och kommuner och inriktas mot 
övergripande målområden. Fördelen med att utgå från MFD är att 
uppföljningen av tillgängligheten blir jämförbar med andra myndigheter och 
kommuner och följer samma struktur över tid.  
Tre målområden för ökad tillgänglighet anges i förslaget till ny 
tillgänglighetspolicy. Dessa områden är:  

• Tillgänglig verksamhet. 
• Tillgänglig information och kommunikation. 
• Tillgängliga lokaler. 

Tillgänglighetspolicyn avses vara ett övergripande styrdokument som ger ett 
utföraransvar till kommunens nämnder. Nämnderna ska verka för att samråd 
sker med dem som brukar deras tjänster, samt ansvarar för att verka för att 
policyns mål förverkligas. Uppföljning föreslås ske årligen av nämnderna.  
Förvaltningen anser att policyn är rimligt anpassad och möjlig att arbeta 
efter. Förvaltningen har inga invändningar mot framlagt förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-02-12 med bilagor.  
Förvaltningschef, Mats Collin, muntlig information.  
______  
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§ 30 Dnr 2019-000331 1.1.3.1 

Samordning av tillsyn och tillståndsgivning av 
alkoholservering och livsmedelskontroll 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
att kommunens hantering av tillstånd och tillsyn över alkoholförsäljning, 
tobaksförsäljning, detaljhandel med öl samt kontroll av handel med vissa 
receptfria läkemedel, flyttas från socialnämnden till samhällsnämnden,  
att ändra nämndernas reglemente i motsvarande grad,  
att budget och personal för verksamheten överförs till Samhällsnämnden 
från Socialnämnden, samt 
att förändringen träder i kraft från datum som kommunfullmäktige beslutar.   

Bakgrund 
Ärendet avser förslag att flytta ansvaret och verkställigheten från 
Socialnämnden till Samhällsnämnden i frågor som rör tillstånd och tillsyn 
för servering av alkoholdrycker, tillstånd och tillsyn för försäljning enligt 
tobakslagen, tillsyn över detaljhandel med öl samt kontroll enligt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel.  
Kommunstyrelsen gav den 5 februari 2019 i uppdrag åt kommundirektören 
att tillsammans med berörda förvaltningar utreda effektiviseringsmöjligheter 
i samordning inom tillsyn och tillståndsgivning av alkoholservering och 
livsmedel. Därefter beslutade dåvarande kommundirektören om att uppdra 
till förvaltningscheferna vid samhällsförvaltningen och socialförvaltningen 
att förbereda för en möjlig förändring av ansvar för tillstånd och tillsyn av 
alkohol, receptfria läkemedel och tobak från socialförvaltningen till 
samhällsförvaltningen. I förberedelserna skulle ingå sedvanliga risk- och 
konsekvensanalyser samt eventuella förhandlingar enligt 
medbestämmandelagen. Utredningen startade upp i början på hösten 2019, 
efter att ny förvaltningschef för socialförvaltningen hade tillträtt.   
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Under hösten 2019 har en utredning om för och nackdelar med en 
samordning utretts. Bland annat har en SWOT-analys genomförts med 
berörda medarbetare.  
Berörda förvaltningschefer ser främst följande orsaker till och fördelar med 
att verksamheten flyttas från Socialnämnden till Samhällsnämnden.  
Utifrån ett kundperspektiv ser undertecknade fler fördelar än nackdelar. En 
fördel är att det ger möjligheter till ”En instans” som hanterar frågor som 
näringsidkare inom restaurangbranschen behöver hålla kontakt med och få 
beslut från. Det bör vara ett tydligt uppdrag för Samhällsförvaltningen att 
skapa möjlighet till ”En väg in” för berörd målgrupp, som en följd av denna 
förändring.  
Det har under utredningsarbetet förts fram en viss oro att en annan nämnd än 
socialnämnden skulle ta större hänsyn till ”näringspolitik” i stället för 
alkohollagens utformning som skyddslag. Där bedömer förvaltningscheferna 
att oavsett nämnd så behöver och kommer myndighetsutövningen att ske 
utifrån gällande lagstiftning och rättspraxis, oavsett vilken nämnd som fattar 
beslut.  
En ytterligare fördel som undertecknade ser är att förslaget tar bort 
ensamarbete för alkoholhandläggare, denne får kollegor som också arbetar 
med myndighetsutövning inom liknande område. Genom att nuvarande 
handläggare blir en del i en arbetsgrupp skapas förutsättningar för att minska 
sårbarheten kring handläggning av alkohol och tobak med flera områden. 
Det skapar även möjlighet att bygga upp backup för handläggning av 
tillstånd till alkoholservering med mera.  
Utförandet av arbetsuppgifter i det dagliga arbetet bedöms inte förändras för 
alkoholhandläggaren. Närliggande tillstånds och tillsynsverksamheter inom 
livsmedel kan gemensamt med den överflyttade verksamheten utveckla 
synen på och behovet av digitalisering av olika processer.  
I januari 2020 har en risk och konsekvensanalys upprättats tillsammans med 
de fackliga organisationerna och MBL förhandling har genomförts den  
7 februari.  

Förvaltningarnas förslag  
Undertecknade förvaltningschefer föreslår att kommunens hantering av 
tillstånd och tillsyn över alkoholförsäljning, tobaksförsäljning, detaljhandel 
med öl samt kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel, flyttas från 
Socialnämnden till Samhällsnämnden. Ytterst ska sådant beslut fattas av 
kommunfullmäktige, eftersom fullmäktige avgör vilka uppgifter som ska 
ligga på respektive nämnd. Detta beslut bör ske i form av att de berörda 
nämndernas reglementen justeras i enlighet med föreliggande förslag.  
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Budget och personalresurs bör även föras över till samhällsnämnden. 
Överföring av budget och ansvar bör ske vid tidpunkt som 
kommunfullmäktige finner lämpligt.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-02-11. 
Förvaltningschef Mats Collin, muntlig information.  
______  
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§ 31 Dnr 2020-000015 1.1.3.1 

Internkontrollplan 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att fastställa föreslagen Internkontrollplan för år 2020.    

Bakgrund 
Förvaltningen har tagit fram förslag till Internkontrollplan för 2020. Planen 
bygger på 2019 års internkontrollplan, med någon justering. Förvaltningen 
avser att i enlighet med socialnämndens beslut i januari att återkomma med 
ett utvidgat förslag till internkontrollplan för 2020 under fösta halvåret.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-02-18. 
Förvaltningschef Mats Collin, muntlig information.       
______  
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(23) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 32 Dnr 2020-000045 1.1.3.1 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna Patientsäkerhetsberättelsen för 2019, samt 
att uppdra till förvaltningen att kvartalsvis återrapportera till Socialnämnden 
hur arbetet går med mål och strategier 2020.    

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats:  
Att uppdra till förvaltningen att kvartalsvis återrapportera till Socialnämnden 
hur arbetet går med mål och strategier 2020.     

Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 
med tillägg om ytterligare en att-sats. 
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Bakgrund 
Vårdgivaren (Härnösands kommun) ska enligt Patientsäkerhetslagen 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Denna ska innehålla hur 
patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder 
som utförts för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som uppnåtts. 
Patientsäkerhetsberättelsen visar på en varierande kvalitet inom hälso- och  
sjukvården och förbättringsarbetet behöver fortgå inom hela förvaltningen. 
Patientsäkerhetsberättelsen skall hållas tillgänglig för den som önskar ta del 
av den och ska tillgodose informationsbehovet för externa intressenter.     

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-02-12. 
Socialförvaltningen, patientsäkerhetsberättelse 2019. 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Nilsson, muntlig information.     
______  
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§ 33 Dnr 2019-000118 1.1.3.1 

Översyn av insatsen individstöd med förslag om nytt 
syfte och mål 

Socialnämndens beslut 
Socialförvaltningen beslutar  
att godkänna förslag på nytt mål och syfte för insatsen Individstöd, 
att uppdra till socialförvaltningen att utreda vidare kring insatsen individstöd 
med utgångspunkt från tillkomna målgrupper, definitioner, resurs-
personalkompetens och organisatoriska tillhörigheter, samt  
att uppdra till socialförvaltningen att utifrån en vidare utrednings slutsatser, 
på nytt se över och anpassa mål och syfte för Insatsen Individstöd.            

Bakgrund 
Socialnämnden beslutade 2019-04-25 att ge Socialförvaltningen i uppdrag 
att se över insatsen Individstöd och föreslå ett nytt mål och syfte för nämnda 
insats.   
Under hösten 2019 har en arbetsgrupp, med representanter från 
Biståndsenhet och Omsorg om Funktionshindrade, med processtöd från 
Kommunförbundet, gjort en översyn/kartläggning av Socialförvaltningens 
insats Individstöd.  
Förslag mål och syfte 
Målet med Individstöd är att den enskilde får förutsättningar att leva sitt liv 
med så hög grad av livskvalitet, hälsa och oberoende som möjligt. 
Syftet med Individstöd är att ge en stödjande insats som kan vara 
rehabiliterande och/eller habiliterande.  
Arbetsgruppen föreslår nytt mål och syfte enligt ovan för insatsen 
Individstöd, gällande målgrupp A och B (bild 1) vilka också är de 
målgrupper som identifierats vid tidigare nämndbeslut gällande Individstöd 
2006/7. 
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 2006/7  

(Målgrupp enligt nämndbeslut 2006) 
2019  

Målgrupp A  Psykiatri Psykiatri 

Målgrupp B  

 

1/Lindrig utvecklingsstörning 

2/Neuropsykiatri/Autismspektrum 

1/Lindrig utvecklingsstörning 

2/Neuropsykiatri/Autismspektrum  

  

Tillkomna målgrupper sedan 2007 
Förvärvad hjärnskada med psykisk 
funktionsnedsättning  

Unga vilsna vuxna med psykisk 
funktionsnedsättning  

Självskadebeteende med psykisk 
funktionsnedsättning  

Socialt utsatta med psykisk 
funktionsnedsättning 

Samsjuklighet (missbruk/somatik) med psykisk 
funktionsnedsättning  

Barnfamiljer där föräldrar har psykisk 
funktionsnedsättning och/eller 
neuropsykiatrisk diagnos 

Individer som helt eller i perioder 
behöver stöd med hushållssysslor (göra 
åt) för att deras energi ska räcka till 
arbete och sociala relationer. 

Bild 1 ;  visar förändringar mellan 2007 till 2019 för Individstöd tillkomna målgrupper från 2007 och till idag. 
 
Under arbetsgruppens översyn har det framkommit att målgruppen för 
Individstöd har växt och förändrats från 2007 och fram till idag (tabell 1 hö 
kolumn, nedre del). Utformningen av insatsen har under åren delvis 
anpassats, men i flera avseenden kan arbetsgruppen konstatera brister 
organisatoriskt, kompetens- och resursmässigt.  
Arbetsgruppen konstaterar också att det råder ett visst tolkningsutrymme 
kring bl.a. definitioner och målgrupper, ett tolkningsutrymme med 
kopplingar till såväl kompetens- som organisatoriska frågor. 
Ovan angivna slutsatser kräver ett mer omfattande utredningsarbete, vilket 
inte har ingått i aktuellt uppdrag. Därför föreslår arbetsgruppen att 
Socialförvaltningen får nytt utredningsuppdrag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-01-13. 
Verksamhetschef Maria Hellström, muntlig information.  
______  
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§ 34 Dnr 2019-000324 1.1.3.1 

Planering Socialnämnden 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att ärendet ”analys av resebehovet under 2019 samt återrapport av förslag på 
långsiktig lösning av transporter till och från daglig verksamhet” på 
nämndens planeringslista avförs från listan då frågan inte längre är aktuell, 
samt  
att lägga redovisningen av Planering Socialnämnden 2020 till handlingarna.  

Bakgrund 
På nämnden planeringslista över ärenden som skall beredas och tas upp för 
behandling i nämnden finns ett ärende som har blivit inaktuellt. Det är 
ärendet ”analys av resebehovet under 2019 samt återrapport av förslag på 
långsiktig lösning av transporter till och från daglig verksamhet.”  
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 28 februari 2019 att 
uppdra till socialförvaltningen att tillsammans med samhällsförvaltningen, 
analysera resebehovet under 2019, samt att återrapportera förslag på 
långsiktig lösning av transporter, till och från daglig verksamhet.  
Under 2019 har samhällsförvaltningen skött resor till och från daglig 
verksamhet. I överenskommelse mellan förvaltningarna har de ej debiterat 
socialförvaltningen för dessa resor. Denna lösning är totalt sett billigare för 
kommunen än de alternativ som står till förfogande.  
Samhällsnämnden beslutade 23 januari 2020 att även fortsättningsvis sköta 
dessa resor, och att de ska inrymmas i samhällsförvaltningens budget.  
Därmed kan detta ärende för socialnämndens del avföras från 
planeringslistan.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse 2020-02-12. 
Socialförvaltningen, planering Socialnämnden 2020.    
______ 
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§ 35 Dnr 2020-000002 1.1.3.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, listor delegationsbeslut numrerade 1-4.  
______  
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(23) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 36 Dnr 19769  

Anmälan av protokoll 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att protokollet anmäls och läggs till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll, allmänna delen, 2020-01-30.  
______  
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§ 37 Dnr 19770  

Skrivelser, meddelanden, beslut 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att skrivelser, meddelanden och beslut anmäls och läggs till handlingarna.    

Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens beslut, Transporter för daglig verksamhet inom 
socialförvaltningen, 2020-01-23 § 6.  
IVO, beslut 2020-01-24. 
IVO, beslut 2020-01-29. 
Socialförvaltningen, väntelista 2020.      
______  
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§ 38 Dnr 19848  

Information om hot och hat 
Ärendet utgår.      
______  
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§ 39 Dnr 19771  

Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 
Förvaltningschef Mats Collin informerar om: 

• Upphandling av nytt verksamhetssystem närmar sig sitt slut. 
• Planerade utvecklingsprojekt och framtidsplaner inom förvaltningen. 
• Pågående organisationsförändringar. 
• Arbetet kring budget 2021 

Verksamhetschef Fredrik Mattsson informerar om: 

• Hemtjänstens omställningsarbete och anpassning av hemtjänsten.  
• Ekonomin inom hemtjänsten. 

Verksamhetschef Maria Hellström informerar om arbetsmiljöperspektivet 
inom omsorgen. 
Nämndsekreterare Eva Nordin Silén informerar om utredning om 
samordning av arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd.    
______  
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§ 40 Dnr 19772  

Information från ordförande 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 
Ordförande Krister Mc Carthy (S) informerar om följande: 

• Socialpresidiet 

• SocialReKo 

• Politikerplattformen 
Samt information från den genomförda medborgardialogen den 18 februari 
tillsammans med region Västernorrland  ”nära vård”..  
______  
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§ 41 Dnr 19773  

Eventuellt tillkommande ärende 
Inget tillkommande ärende. 
______  
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