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§ 70 Dnr 20401  

Val av justerare och tid för justering 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, samt 
att protokollet justeras den 27 maj 2020 klockan 13.30.  
______  
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§ 71 Dnr 20404  

Fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att fastställa föreliggande föredragningslista.  

Bakgrund 
Ordförande går igenom upprättad föredragningslista.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, föredragningslista 2020-05-19.  
______  
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§ 72 Dnr 20407  

Informationsärenden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.  

Bakgrund 
Socialnämnden har fått ta del av följande informationspunkter: 
Information om Covid-19, läget i Härnösand just nu och socialförvaltningens 
arbete kring det – Birgitta Nilsson, medicinskt ansvarig sköterska. 
Information om läget inom Hemtjänsten och arbetet kring Covid-19 teamet – 
Fredrik Mattsson, verksamhetschef. 
Information om läget inom Hälso- och sjukvården och Särskilda boenden, 
den påverkan som Covid-19 har och den fantastiska insatsen från personalen 
under omständigheterna – Elisabeth Sjölander, verksamhetschef. 
Information om läget inom Omsorgen om funktionshindrade, den påverkan 
som Covid-19 har och den fantastiska insatsen från personalen under 
omständigheterna – Maria Hellström, verksamhetschef. 
Informationsföredragning om ärende Fyramånadersrapport – Fredrik 
Bergman Gullmark, controller och Mats Collin, förvaltningschef. 
Informationsföredragning om ärende Stödboendeverksamhet – Lisbet 
Sander, verksamhetschef.  
Informationsföredragning om ärende Kvalitetsberättelse 2019 – Mats Collin, 
förvaltningschef och Ingrid Fagerström, verksamhetsstrateg. 

Mats Collin, förvaltningschef, informerar om följande: 

• Förvaltningen är intresserad av att på nytt aktualisera ärendet 
Konvertering till Särskilt boende vid flytt av Korttidsverksamhet som 
var uppe vid socialnämndens sammanträde i november 2019.  

• 8 plexiglasskärmar är klara för att skapa mötesplatser utomhus vid 
särskilda boenden. Man kommer beställa fler skärmar för att göra  
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§ 72, forts.  

samma lösningar även vid boenden inom omsorgen om 
funktionshindrade. 

• Kommunen har upprättat en organisation kring skyddsutrustning som 
fungerar mycket bra, till stor del tack vare ett bra samarbetsklimat. 

Christer Mc Carthy, ordförande, informerar om följande: 

• Presidiesamverkan med skolnämnden. 

• Samverkansmöjligheter med Regionen.  

 
Informationerna har hållits för socialnämndens ledamöter och ersättare.              
______  
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§ 73 Dnr 2020-000126 1.1.3.1 

Fyramånadersrapport socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna fyramånadersrapporten tertial 1 och överlämna den till 
Kommunstyrelsen,  
att socialnämnden noterar den kraftigt negativa budgetprognosen för 2020 
samt trots att nämnden är medveten om det ansträngda läget på grund av 
pågående Covid-19 pandemi i Sverige, nämnden uppdrar till 
socialförvaltningen att arbeta med att minska kostnaderna,  
att nämnden noterar att det finns bl.a. kvarstående statsbidrag som ej 
fördelats ut till socialnämnden, vilket när det sker bör påverka 
budgetprognosen i positiv riktning, samt 
att uppdra till socialförvaltningen att utreda möjligheten att bereda mer 
hemmaplanslösningar inom omsorgen om funktionshindrade samt inom 
IFOs verksamhetsområde. Att återrapportera till socialnämnden under 
hösten.           

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats; att uppdra till 
socialförvaltningen att utreda möjligheten att bereda mer 
hemmaplanslösningar inom omsorgen om funktionshindrade samt inom 
IFOs verksamhetsområde. Att återrapportera till socialnämnden under 
hösten.  

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

Bakgrund 
Samtliga nämnder ska göra ett fyramånadersbokslut för perioden januari- 
april, vars innehåll och struktur styrs av kommunstyrelsen.  
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§ 73, forts. 

Det ekonomiska utfallet för perioden visar ett underskott på minus 12,3 
mnkr. De tre största underskottsområdena i relation till budget finns inom: 
Förvaltningsledningen  
Kommunala hemtjänsten  
Individ och familjeomsorgen.  
De tre största överskotten i relation till budget finns inom:  
Personlig assistans 
Utvecklings och kunskapsstyrningsenheten  
Försörjningsstöd 
I underskottet finns inräknat det ospecificerade kostnadsreduceringskravet på 
15,1 mnkr vilket belastar Förvaltningsledningen. Prognosen för 
socialnämnden på helår visar minus 27,2 mnkr, dvs ett betydande underskott. 
Därtill tillkommer prognosticerade kostnader på 25,1 mnkr som bedöms 
hänföras till Covid-19 situationen, kostnader vilka beräknas kunna återsökas 
från staten. Det finns bl.a. riktade statsbidrag och beräknad justering av 
skatteunderlag där beslut om fördelning inom kommunen beräknas tas i juni. 
Då denna fördelning inte är klar är dessa  intäkter inte inlagda i prognosen, 
dock förväntas del av dessa medel tillfalla socialnämnden.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-05-26. 
Socialförvaltningen, Fyramånadersrapport inklusive prognos 202. 
Socialförvaltningen, uppföljning av åtgärder 2020 april. 
Socialförvaltningen, Uppföljning intäkter och kostnader april 2020. 
Socialförvaltningen, uppföljning volymökningar april 2020.  
______  
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§ 74 Dnr 2020-000130 1.1.3.1 

Redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd, Tertial 1 
2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att lägga rapporten till handlingarna.  

Bakgrund 
Utbetalningar av ekonomiskt bistånd under T1 2020 har uppgått till 7 808 tkr 
vilket innebär en minskning med  -5 % i förhållande till T1 2019 då 8 187 tkr 
utbetalades.  
De belopp som redovisas är baserade på uppgifter ur verksamhetssystemet 
procapita och kan skilja sig något i jämförelse med uppgifter ur 
ekonomisystemet. 
Under januari 2020 beviljades ekonomiskt bistånd med 1 832 tkr vilket 
motsvarar en minskning med -17 % i förhållande till T1 januari, 2019 då 
utbetalningarna var 2 199 tkr. 
Under februari 2020 beviljades ekonomiskt bistånd med 1 673 tkr vilket 
motsvarar en minskning med -20 % i förhållande till T1 februari, 2019 då 
utbetalningarna var 2 098 tkr. 
Under mars 2020 beviljades ekonomiskt bistånd med 2 374 tkr vilket var en 
ökning med 22 % i förhållande till T 1 mars 2019 då utbetalningarna var      
1 947 tkr.  
Under april 2020 beviljades ekonomiskt bistånd med 1 929 tkr vilket 
motsvarar en minskning med -1 % i förhållande till T1 april år 2019 då 
utbetalningarna uppgick till 1 944 tkr. 
Antal hushåll som sökte ekonomiskt bistånd varje månad har minskat från  i 
snitt 351, T 1 2019  till T1 2020 då det var 336 hushåll i snitt i månaden som 
sökte bistånd. Även en minskning av antalet barn vars föräldrar erhöll 
bistånd minskade. I snitt hade 142  barn per månad föräldrar som beviljades 
ekonomiskt bistånd T1 2020, vilket är en minskning i förhållande till  T1 
2019 då 151 barn i snitt hade föräldrar som beviljades ekonomiskt bistånd.  
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§ 74, forts.  

Antalet hushåll som fått avslag uppgick till mellan 37 – 47 hushåll  per 
månad vilket är något mindre än samma period 2019.  
Orsaken till utbetalningarna av ekonomiskt bistånd har främst varit 
arbetslöshet. Till arbetslösa har det utbetalats 3 385 tkr under T1, 2020 vilket 
är 810 tkr  mindre än under T1 år 2019 då  4 196 tkr utbetalades. Det 
motsvarar en minskning med -19 %. Flera personer har fått arbete, både på 
öppna arbetsmarknaden och genom bland annat extratjänster samt att en mer 
noggrann kodning gällande arbetslöshet påverkat utbetalningar till arbetslösa 
vilket innebär att flera hushåll har arbetshinder . 
Biståndet  till de som har arbetshinder på grund av sociala skäl som ökat med 
158 %. Biståndet till denna grupp har uppgått till 2 770 tkr under T1 2020 i 
förhållande till T 1 2019 då biståndet var 1075 tkr. Orsaken till det är att 
socialsekreterarna i projektet kommit fram till att det i större omfattning än 
tidigare bedömningar finns sociala skäl till att sökanden inte blir 
självförsörjande.  
Bistånd till sjukskrivna med läkarintyg har minskat med -20%. Under T 1 
2020 utbetalades 968 tkr till sjukskrivna  och under T 1 2019 utbetaldes  
1 211 tkr  till sjukskrivna. Handläggarna har arbetat med att hjälpa de som är 
allvarligt sjuka med att söka sjukersättning vilket beviljats av  
Försäkringskassan i en del ärenden. 
Beviljat bistånd till ensamkommande ungdomar har minskat med -48 % från 
399 tkr T1 2019 till 208 tkr T1 2020 .  
Biståndet till de som deltar i eller väntar på etableringsersättning har minskat 
med -67 % mellan T1 2019 då 332 tkr utbetalades  till  110 tkr T1 2020. 
Biståndet till personer med pension har minskat med -75% från 317 tkr T 1 
2019 till 79 tkr T1 2020. 
Även bistånd till de som saknar arbetshinder, är föräldralediga, har 
sjukersättning och arbetar heltid, deltid har minskat mellan T 1 2019 till T 1 
2020. 
Bistånd till flyttkostnader, hemutrustning, elskulder  hyresskulder, 
barnperspektiv har minskat mellan T1, 2019 och T1 2020. Bistånd till 
tandvård, glasögon och resor ökat mellan T1 2019 och T1 2020. 
Antal hushåll som har beviljats ekonomiskt bistånd varje månad har varierat 
mellan 299 hushåll till 336 vilket i snitt är 41 hushåll mindre varje månad i 
förhållande till T, 2019. I snitt beviljades 151 barn ekonomiskt bistånd varje 
månad T1 2020 vilket kan jämföras med att 198 barn i snitt beviljades 
ekonomiskt bistånd T1, 2019. Väntetiderna  för nybesök  och 
handläggningstiden för löpande ärenden uppgår till ca 2 veckor.  
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§ 74, forts.  

Enhetens arbete med långtidsberoende mer än 10 månader  innebär att man 
gör  mera noggranna utredningar och försöker hitta alternativa 
försörjningsmöjligheter genom att aktualisera flera personer för anställningar 
genom Arbetslivsförvaltningen och ett utökat samarbete med vårdcentralerna 
för att bland annat hjälpa svårt sjuka personer att söka sjukersättning. Fokus 
under våren har varit att  arbeta för att flera barnfamiljer ska bli 
självförsörjande, exempelvis genom aktualiseringar till 
Arbetslivsförvaltningen för extratjänster. Antalet hushåll med långvarigt 
bistånd  har minskat med 18 hushåll i snitt varje månad mellan T1 2019 och 
T1 2020. Det är främst hushåll med utländskt medborgarskap som minskat 
medan hushåll med svenskt medborgarskap ökat något.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-04-28. 
Socialförvaltningen, ekonomiskt bistånd - redovisning för nämnd 2020 T1.  
______  
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§ 75 Dnr 2020-000131 1.1.3.1 

Redovisning av vuxna placeringar, Tertial 1 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att lägga rapporten till handlingarna.  

Bakgrund 
Under T1 år 2020  beviljades 8 vuxna HVB (hemför vård eller boende). Det 
innebär en minskning i förhållande till T1 2019 då 9 vuxna personer 
beviljades placeringar. Personerna har T1 2020 varit placerade på 
Husinge,12&12 behandlingshem, Korpberget och Parkvillan. En person har 
varit omhändertagen enligt LVM (lagen om vård av missbrukare) under T1 
2020. Under T1 2019 var också en person omhändertagen enligt LVM. 
Kostnaderna för placeringar vuxna totalt har minskat med drygt en miljon 
under T1 2020 i förhållande till T1 2019.  
De personer som beviljats placering vid HVB har haft en omfattande 
missbruksproblematik förutom en person som hade psykisk ohälsa. 
Resultat av de 9 personer som beviljades behandlingar T1 2019 är att ingen 
har dokumenterad drogfrihet. 5 personer har återfallit i missbruk, en person 
är kvar på behandling, en person har flyttat och situationen är oklar gällande 
en person.  
Som alternativ till HVB placeringar beviljas öppenvård på hemmaplan. Tolv 
personer  har beviljats sex veckors öppenvårdsprogram under våren 2020 
och sju personer av dem har fullföljt behandlingen och är drogfria. 
Behandlare inom Resursteamet har även erbjudit enskilda 
behandlingssamtal. Innan öppenvårdsbehandling och HVB placeringar 
erbjuds en motivationsgrupp 1 gång i veckan där deltagandet är utan 
biståndsbeslut. 
Under T1, 2020 aktualiserades 125 ärenden, vilket var mindre än under T1 
2019 då antalet aktualiseringar var 151. Av de 125 ärenden som 
aktualiserades avsåg 85 missbruksrelaterad problematik. Det var 56 personer 
som på egen hand ansökte om stöd. Aktualiseringar avseende våld i nära 
relation har minskats från 34 personer T1 2019 till 15 personer T1 2020.  
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 75, forts.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-04-29. 
Socialförvaltningen, vuxen - redovisning för nämnd 2020 T1.  
______  
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§ 76 Dnr 2020-000132 1.1.3.1 

Redovisning av placeringar barn och unga, Tertial 1 
2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
att lägga rapporten till handlingarna.  

Bakgrund 
Antal inkomna ansökningar och anmälningar för tertial 1 2020 är jämförbart 
med tertial 1 åren 2018 och 2019. Antalet inkomna ansökningar och 
anmälningar till barn- och familjeenheten varierar alltid över tid.  
Aktualiseringsorsaken är som tidigare tertial och år till största delen oro barn 
och ungdom far illa. Det är polismyndigheten, sjukvården och barn- och 
utbildningsförvaltningen som inkommer med flest anmälningar. Det finns 
svårigheter att precisera en tydligare statistik eftersom anmälningar endast 
registreras utifrån en orsak men det kan vara flera orsaker till anmälan.  
Antal utredningar tertial 1 2020 är något högre i jämförelse med tertial 1 
2018 och 2019. Det kan bland annat förklaras utifrån det högre antalet 
inkomna ansökningar och anmälningar tertial 3 2019. Antalet utredningar 
varierar även det över tid. 
Under tertial 1 2020 var det 80 barn placerade vilket är något lägre än tertial 
3 2019. 2020-05-03 är det 73 unika barn och unga placerade i familjehem, 
konsulentstödda familjehem, hos släktingar, HVB-hem eller särskilt 
ungdomshem enligt § 12 LVU (ensamkommande barn är inte inräknade). Att 
antal placeringar varierar över tid är normalt för verksamheten. Flertalet av 
placeringarna i familjehem eller hos släkting är långvariga placeringar och 
placeringar i HVB- hem eller särskilt ungdomshem är i regel en mer 
tidsbegränsad insats. 
Antalet barn i konsulentstödda familjehem har ökat sedan förra 
redovisningen, från 8 barn till 10 barn placerade i konsulentstött familjehem.  
Målet är att minska antalet placeringarna i konsulentstödda familjehem för 
att minska placeringskostnaderna. Den Gemensamma familjehems 
organisation (GFO) är fortfarande i uppstarts fasen och målet med GFO är  
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§ 76, forts.  

bland annat att rekrytera nya och fler familjehem till de barn som behöver 
placeras av kommunen.  
2020-05-03 är det 11 pågående unika ensamkommande barn och unga 
placerade i stödboende, hos släkting och familjehem. Av dessa 11 är 7 barn 
placerade i stödboende, 2 barn hos släktingar och 2 barn i familjehem. 
Antalet placerade ensamkommande barn fortsätter att minska. Minskningen 
är förväntad och enligt prognos.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-05-18. 
Socialförvaltningen, barn och familj - redovisning till nämnd 2020 T1.  
______  
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§ 77 Dnr 2020-000127 1.1.3.1 

Stödboendeverksamhet 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att socialförvaltningens stödboende för ungdomar i åldern 16 - 20 år läggs 
ned.  

Bakgrund 
Socialförvaltningens EKB-verksamhet (Ensamkommande barn och unga) 
har minskat kraftigt under de senaste åren. Under 2019 flyttade en stor grupp  
ut från verksamheten och därefter har antalet anvisade från Migrationsverket 
varit ett fåtal.  
I dagsläget finns sju ungdomar inskrivna på Stödboendet. Av dessa kommer 
fyra att skrivas ut under sommaren 2020 och två skrivas ut inför sommaren 
2021. Kvarvarande person är asylsökande och det är ovisst om och när 
personen kommer att skrivas upp i ålder. 
Utifrån Coronapandemin och därmed stängda gränser är det inte troligt att 
ytterligare anvisningar kommer att ske under 2020. 
En bedömning gjordes under 2018/2019 att det fanns behov av 
stödboendeformen hos en utökad målgrupp och socialnämnden fattade i maj 
2019 beslut om detta. Den utökade målgruppen omfattade ungdomar i åldern 
16-20 år placerade på HVB där man kunde avsluta placeringen och istället 
erbjuda stödboende. Stödboendeverksamhet  för en utökad målgrupp startade 
upp under sommaren 2019.  
Antalet ungdomar aktuella för stödboendet har dock inte motsvarat planen. 
Dels har de ungdomar som placerats på HVB varit under 16 år, dels har 
problematiken varit alltför komplicerad för att stödboendeformen skulle vara 
lämplig. Konsekvensen av detta är att endast ett fåtal beviljats stödboende.  
Stödboendet prognostiserar för ett underskott under 2020 på 2261kkr, utfall 
efter första tertialen uppgår till 910kkr. 
Konsekvenser av en nedstängning 
Antalet anvisade ensamkommande barn och unga bedöms inom en 
överskådlig tid fortsatt vara ytterst få,  om antalet ökar finns kompetens att  
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§ 77, forts.  

inom kort öppna upp ett boende. Om antalet anvisade blir enstaka barn och 
unga kommer placering i familjehem i första hand bli aktuellt. De tre 
ungdomar som inte skrivs ut 2020 kommer få fortsatt stöd utifrån 
individuella behov. 
Stödboendeverksamheten har fyra årsarbetare anställda, om stödboendet 
stängs ned blir konsekvensen arbetsbrist och förhandlingar enligt MBL 11§ 
har därför inletts. 
Stödboendeverksamhet för en utökad målgrupp bedöms vara en insats som 
på sikt skulle kunna minska antalet HVB placeringar. Utifrån det 
ekonomiska läget finns dock ingen finansiering i nuläget som kan försvara 
en fortsatt drift av nuvarande verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-05-12.  
______  
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§ 78 Dnr 2020-000046 1.1.3.1 

Kvalitetsberättelse 2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna kvalitetsberättelse 2019 som sin egen, samt 

att uppdra till socialförvaltningen att redovisa för Socialnämnden hur man 
analyserar och arbetar i verksamheterna utifrån Socialstyrelsens öppna 
jämförelser. Att återrapportera till nämnden i November 2020.            

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats; att uppdra till 
socialförvaltningen att redovisa för Socialnämnden hur man analyserar och 
arbetar i verksamheterna utifrån Socialstyrelsens öppna jämförelser. Att 
återrapportera till nämnden i November 2020.        

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

Bakgrund 
I Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2011:9 om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete uppmanas verksamheten till 
att varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse med en beskrivning 
av hur kvalitetsarbetet bedrivits under året. Kvalitetsberättelsen bör hållas 
tillgänglig för den som önskar ta del av den och ska tillgodose 
informationsbehovet för externa intressenter.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-02-28. 
Socialförvaltningen, kvalitetsberättelse 2019.  
______  
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§ 79 Dnr 2019-000173 1.2.3.2 

Ändringar i Delegationsordning Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att anta den 2020-05-12 reviderade versionen av Delegationsordning för 
Socialnämnden med omedelbar verkan.  

Bakgrund 
Socialnämnden fattade beslut om en ny delegationsordning i juni 2019, och 
dokumentet Delegationsordning för Socialnämnden började gälla den 1 juli 
2019. Delegationsordningen har därefter reviderats efter beslut av 
socialnämnden den 30 januari 2020 och den 4 maj 2020.   
Det har nu uppkommit ett behov ytterligare revideringar i 
delegationsordningen då det framkommit att det finns en delegation däri 
gällande beslut som är av principiell natur och därmed omfattas av 
delegeringsförbudet i 6 kapitlet 38 § 3 punkten kommunallagen. 
Ändringar som gjorts i den nu reviderade upplagan av Delegationsordning 
för Socialnämnden: 
Delegation för beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldern 
eller vårdnadshavaren tas bort. Beslutsrätten återgår därmed till 
Socialnämnden.   
Socialt perspektiv 
Det är viktigt för alla individer, oavsett ålder, att socialnämnden och dess 
delegater fattar beslut på samma värdegrund.  
Ekologiskt perspektiv 
Finns inget ekologiskt perspektiv.  
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Felaktiga beslut kan inom socialnämndens områden få allvarliga 
konsekvenser för de individer som besluten berör.  
Barnrättsperspektivet 
Många av Socialnämndens beslut påverkar enskilda individer, barn eller 
föräldrar till barn. För att barnrättsperspektivet ska kunna beaktas på bästa 
sätt är det viktigt att beslut fattas på rätt nivå.  
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§79, forts. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-05-12. 
Socialförvaltningen, reviderad delegationsordning för socialnämnden.  
______  
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§ 80 Dnr 2019-000140 1.1.3.1 

Uppdrag till Socialförvaltningen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att ge socialförvaltningen uppskov till december 2020 gällande redovisning 
av delrapport för analys av ekonomin i den kommunala hemtjänsten,  
att ge socialförvaltningen uppskov till våren 2021 gällande redovisning av 
uppföljande analys av ekonomin i den kommunala hemtjänsten,  
att ge socialförvaltningen uppskov till december 2020 gällande 
återrapportering av implementeringen av Sundsvalls kommuns stödmodell 
för stödbehovsbedömning och resursfördelning att användas inom LSS-
boenden, samt 
att uppdraget att upprätta en utökad internkontrollplan för Socialnämndens 
samtliga verksamhetsområden ska ske i samband med internkontrollplan 
2021.  

Bakgrund 
I Planering Socialnämnden 2020 framgår vilka ärenden som ska beredas och 
tas upp för beslut på socialnämndens sammanträden under året. Där finns 
noterat vilka uppdrag som socialförvaltningen fått av nämnden och när 
uppdragen ska vara utförda.  
Vid socialnämndens sammanträde den 31 oktober 2019 redovisade 
socialförvaltningen en analys av ekonomin i den kommunala hemtjänsten. 
Nämnden beslutade då att lägga rapporten till handlingarna, att en delrapport 
redovisas till socialnämnden senast i maj 2020, samt att en uppföljande 
analys redovisas i oktober 2020. 
Vid sammanträde den 12 december 2019 beslutade socialnämnden att ge 
socialförvaltningen i uppdrag att implementera Sundsvalls kommuns 
stödmodell och anpassa den efter Härnösands kommuns behov och 
förutsättningar, samt att uppdra till socialförvaltningen att återrapportera 
implementeringen till nämnden under våren 2020 
Vid sammanträde den 30 januari 2020 beslutade socialnämnden att uppdra 
till socialförvaltningen att upprätta en utökad internkontrollplan för  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 80, forts.  

Socialnämndens samtliga verksamhetsområden, och redovisa den för 
nämnden under första halvåret 2020.  
Med anledning av den rådande covid-19 pandemin, och den extra belastning 
som den innebär för socialförvaltningens verksamheter, önskar förvaltningen 
nu få uppskov med dessa uppdrag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-05-19, med bilagor.  
______  
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§ 81 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 1-3.  
______  
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§ 82 Dnr 20408  

Anmälan av protokoll 

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

Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll, allmänna delen, 2020-04-29. 
Socialnämndens protokoll, allmänna delen, 2020-05-04. 
Socialnämndens presidiums protokoll, 2020-04-29.  
______  
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§ 83 Dnr 20412  

Skrivelser, meddelanden, beslut 

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

Beslutsunderlag 
Väntelista april 2020.  
______  
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§ 84 Dnr 20413  

Eventuellt tillkommande ärende 
Inget tillkommande ärende.  
______  
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