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Sammanträdesdatum

2019-02-28
Socialnämnden
Plats och tid

Sessionssalen, Nämndhuset, torsdagen den 28 februari 2019 kl 08:15 – 16:30
med ajournering kl. 09:50 – 10:05, 11:45 – 13:15, 15:00 – 15:20

Beslutande

Ledamöter

Krister Mc Carthy (S), Ordförande, kl. 08:15 – 08:20, kl. 13:15 – 16:00
Birgitta Alevård (V), 1:e vice ordförande, 08:15-08:20, 13:15 – 16:00, ordförande
kl. 08:20 – 11:45
Margareta Tjärnlund (M), 2:e vice ordförande
May Andersson (S) 08:20 – 09:35, 10:45 – 16:30 §§ 26-49
Fredrik Olsson (S) 08:20-14:00 §§ 24-25
Christine Sprinzl (MP)
Elina Grothage (KD)
Katrin Sjödin (S) kl. 08:15 – 16:00 §§ 24-33
Maria Norberg (C)
Malin Plantin Sjöblom (M)
Kenneth Lunneborg (SD)
Tjänstgörande ersättare

Agneta Jonsson (S), tjänstgörande för May Andersson (S) kl. 08:15 – 08:20,
§§ 24-25
Agneta Jonsson (S), tjänstgörande för Krister Mc Carthy (S) kl. 08:20 – 11:45
Agneta Jonsson (S) tjänstgörande för Fredrik Olsson (S) kl. 14:00-16:30, §§ 26-49
Malin Lindroth, tjänstgörande för May Andersson, kl. 09:35 – 10:45
Birgitta Wiklander (KD) tjänstgörande för Katrin Sjödin kl. 16:00 – 16:30 §§ 34-49
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Agneta Jonsson (S) 13:15 – 14:00
Malin Lindroth (V) kl. 08:15 – 09:35 10:45-16:30 §§ 24-49
Birgitta Wiklander (KD) 08:15 – 16:00 §§ 24-33
Johan Wester (C)
Camilla Nilsson (L)
Charlotte Bystedt (SD)

Övriga närvarande

Fredrik Mattsson, st.f. förvaltningschef
Eva Nordin Silén, nämndsekreterare
Ann Kristoffersson, controller, kl. 08:15 – 09:50, 14:45 – 15:00, §§ 24-25
Elisabeth Högberg, verksamhetschef, kl. 09:45 – 10:45
Lisbet Sander, verksamhetschef, kl. 10:25 – 11:00
Solbritt Höglund, enhetschef, kl. 11:00 – 11:45
Camilla Sundström, socialsekreterare med kvinnofridssamordning,
kl. 11:00 – 11:30
Marie Englund, HR-strateg, kl. 13:15 – 14:00
Malin Lövkvist, personalföreträdare kl. 08:15 – 14:00, §§ 24-25

Justerare

Margareta Tjärnlund (M)

Justeringens plats och tid

Sessionssalen, Nämndhuset, 2019-03-06 kl 11.00
Paragrafer 24-49 varav §§ 34, och 49 är
omedelbart justerade

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerandes sign

Eva Nordin Silen

Krister Mc Carthy

Margareta Tjärnlund (M)
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-28
Socialnämnden

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-02-28

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-07

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

Underskrift

Justerandes sign

Datum då
anslaget tas ned

Eva Nordin Silen
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Sammanträdesdatum

2019-02-28
Socialnämnden

Ärendelista

Justerandes sign

§ 24

Dnr 17108

§ 25

Dnr 17110

§ 26

Dnr 2019-000041 1.2.4.1

§ 27

Dnr 2019-000036 1.2.4.0

§ 28

Dnr 2019-000044 1.2.4.1

§ 29

Dnr 2018-000265 750

§ 30

Dnr 2019-000045 1.3.1.1

§ 31

Dnr 2019-000046 1.3.1.1

§ 32

Dnr 2019-000047 3.3.5.0

§ 33

Dnr 2018-000129 041

§ 34

Dnr 2018-000304 003

§ 35

Dnr 2019-000042 1.1.3.0

§ 36

Dnr 2018-000174 142

§ 37

Dnr 17446

§ 38

Dnr 17355

§ 39

Dnr 2018-000335 002

§ 40

Dnr 2018-000311 004

§ 41

Dnr 2019-000027 1.1.3.1

Val av justerare och tid för justering .................................................................... 5
Fastställande av föredragningslista ..................................................................... 6
Budgetuppföljning ............................................................................................... 7
Månadsuppföljning volymökningar 2019 ............................................................. 8
Redovisning av planerad effekt samt uppnådd effekt av beslutade
besparingar ......................................................................................................... 9
Införande av avgift för individstöd, kontaktperson och ledsagarservice
enligt socialtjänstlagen ...................................................................................... 11
Resursomfördelning i syfte att avveckla AVA inom verksamheter i
Omsorg om funktionshindrade .......................................................................... 14
Information om lokalöversyn daglig verksamhet - enhet 745040 ....................... 16
Transporter till och från daglig verksamhet........................................................ 18
Återrapportering av Redovisning av kostnadsminskningar inom
verksamheten för ensamkommande barn och unga .......................................... 20
Yttrande om ändring av ansvarsområde i Gemensamt reglemente för
kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun .................................... 21
Redovisning av resultatet gällande arbetet med våldsutsatta kvinnor................ 23
Resultat av Jobbsatsning 2018 ......................................................................... 25
Redovisning av omställningsarbetet inom äldreomsorg och omsorg
om funktionshindrade ........................................................................................ 26
Bordlagt ärende - Val av ersättare till utskott ..................................................... 28
Bordlagt ärende - Förordnande av ersättare vid ordförandebeslut,
mandatperioden 2019-2022 .............................................................................. 29
Planering Socialnämnden 2019 ........................................................................ 31
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Socialnämnden

Anmälan av delegationsbeslut 2019.................................................................. 32

Justerandes sign

§ 42

Dnr 2019-000026 1.2.3.2

§ 43

Dnr 17460

§ 44

Dnr 17377

§ 45

Dnr 17371

§ 46

Dnr 17114

§ 47

Dnr 17351

§ 48

Dnr 17352

§ 49

Dnr 17353

Attestantförteckning 2019 ................................................................................. 33
Skrivelser, meddelanden, beslut ....................................................................... 34
Anmälan av kurser och utbildningar .................................................................. 35
Anmälan av ordförandebeslut ........................................................................... 36
Anmälan av protokoll......................................................................................... 37
Information från förvaltningen............................................................................ 38
Information från ordföranden ............................................................................. 39
Underskottshantering ........................................................................................ 41
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§ 24

Dnr 17108

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 6 mars 2019 klockan 11:00
______

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Socialnämnden

§ 25

Dnr 17110

Fastställande av föredragningslista
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att fastställa föreliggande föredragningslista.
Bakgrund
Ordförande går igenom upprättad föredragningslista.
Tillkommande under allmänna ärenden:
§ 49 Över – och underskottshantering
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, föredragningslista 2019-02-19
______

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2019-02-28
Socialnämnden

§ 26

Dnr 2019-000041 1.2.4.1

Budgetuppföljning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
Bakgrund
Något resultat för januari kan ej tas fram eftersom januari månads bokslut inte är
klart. Resultatet för januari kommer att redovisas i samband med uppföljning av
februari månads resultat. Personalkostnader för januari finns att tillgå, så en
jämförelse mellan åren kan göras.

Socialnämnden

jan-19

jan-18

jan-17

Personalkostnader (tkr)

36 611

36 699

36 357

Beslutsunderlag
Socialförvaltning, tjänsteskrivelse 2019-02-25
Controller Ann Kristoffersson, muntlig information.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Dnr 2019-000036 1.2.4.0

Månadsuppföljning volymökningar 2019
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.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, uppföljning av volymökningar januari 2019.
Controller Ann Kristoffersson, muntlig information.
______

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2019-02-28
Socialnämnden

§ 28

Dnr 2019-000044 1.2.4.1

Redovisning av planerad effekt samt uppnådd effekt av
beslutade besparingar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna,
att delge Kommunstyrelsen Socialnämndens uppföljning av redovisningen, samt
att uppdra till socialförvaltningen att redovisa antal vakanta tjänster i en skrivelse
till Socialnämndens sammanträder i mars 2019.
Yrkanden
Margareta Tjärnlund (M) yrkar på att besluta enligt liggande förslag med tillägg av
ytterligare en att-sats:
att uppdra till socialförvaltningen att redovisa antal vakanta tjänster i en skrivelse
till Socialnämndens sammanträder i mars 2019.
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt
förslag enligt yrkande.
Ordförande frågar först om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med
förslag enligt yrkande.
Votering och utfall
Ordförande finner att Socialnämnden har beslutat i enlighet med förslag
enligt yrkande.
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2019-02-28
Socialnämnden

Bakgrund
Socialnämnden har fått i uppdrag att till kommunstyrelsen månadsvis
återrapportera utfall av beslutade besparingar i relation till beräknad enligt tidigare
beslut i kommunfullmäktige 2018-12-17. Beslut om besparingar fattades i
verksamhetsplan 2019, vid socialnämndens sammanträde 2018-11-22.
Eftersom besparingarna är relativt många finns en översikt där beräknat utfall och
faktiskt utfall kan följas månad för månad, för att ge socialnämnden och
kommunstyrelsen en överblick. Denna översikt ger också förvaltningen möjlighet
att kunna följa besparingsarbetet och därmed också kunna agera på eventuella
avvikelser från planen.
Nuläge i arbetet med besparingarna
I arbetet med de beslutade besparingarna har ett omfattande arbete utförts med
förhandlingar både för att avveckla tjänster och att omvandla eller stänga
verksamheter. Alla de beslutade besparingarna är igångsatta och i vissa fall redan
genomförda vilket redovisas i tidigare nämnda översikt.
De särskilda boendena Älandsgården och Ugglan har i omställningsarbetet
hanterats i särskild ordning, då dessa drevs av extern utförare på entreprenad fram
till den 15 februari. Det fick till följd att den beslutade avvecklingen av Ugglans
särskilda boende inte kunde påbörjas förrän boendet övergått till kommunens regi.
Dock kunde planering och förarbeten göras innan den 15 februari, vilket lett till att
arbetet ändå går enligt plan.
I samband med detta har också ett omfattande arbete gjorts med att placera in
konverterad personal på tjänster i förvaltningen. Detta har tillsammans med arbetet
med de beslutade besparingarna inneburit att viss personal identifierats som
övertaliga. Det har inneburit en omfattande insats för att försöka finna placeringar
inom förvaltningen, vilket i stor utsträckning gått att lösa genom att placera in
medarbetarna på vakanta tjänster.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-02-19
Socialförvaltningen, Uppföljning av åtgärder – VP 2019 jan
Controller Ann Kristoffersson och stf. förvaltningschef Fredrik Mattsson,
muntlig information.
______

Justerandes sign
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§ 29

Dnr 2018-000265 750

Införande av avgift för individstöd, kontaktperson och
ledsagarservice enligt socialtjänstlagen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att ärendet bordläggs till Socialnämndens sammanträde i mars.
Yrkanden
Krister Mc Carthy (S) yrkar på att ärendet bordläggs till nästa sammanträde
eftersom föredragande tjänsteman är frånvarande på grund av sjukdom.
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt
förslag enligt yrkande.
Ordförande frågar först om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med
förslag enligt yrkande
Votering och utfall
Ordförande finner att Socialnämnden har beslutat i enlighet med förslag
enligt yrkande.
Bakgrund
Socialnämnden har på sitt sammanträde 2018-11-22 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att införa en avgift inom ramen för maxtaxa för
insatserna individstöd, kontaktperson och ledsagarservice enligt
socialtjänstlagen. Dessa insatser är idag avgiftsfria.
Ärendet har kompletterats efter kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 om
återremittering till socialnämnden för ytterligare beredning.
Enligt socialtjänstlagen är frivillighet den grundläggande utgångspunkten
inom socialtjänst vilken ska präglas av erbjudande och service. Det innebär
att hänsyn ska tas till den enskildes rätt att själv bestämma om hen vill ta
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Utdragsbestyrkande

Sida

11(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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emot ett erbjudande om en viss social tjänst eller inte. Ingen kan påtvingas
sociala tjänster de inte vill ha eller som de inte tror på.
Biståndshandläggare, och även personal som arbetar nära brukare inom
socialnämndens alla verksamheter arbetar motiverande för att brukare ska ta
emot stöd där behov finns.
Inom socialnämndens verksamheter finns öppna mötesplatser för social
samvaro och sysselsättning som är öppna för alla. För att delta i dessa
mötesplatser krävs ingen behovsbedömning. Mötesplatserna fyller en viktig
funktion för att bryta social isolering.
Av kommunallagens likställighetsprincip framgår att kommuner ska
behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för annat.
Principen innebär att alla kommunmedlemmar är likställda, både i fråga om
rättigheter men även i fråga om skyldigheter.
Härnösands kommun har maxtaxa vilket innebär att den enskilde betalar
avgift utifrån betalningsförmåga. Avgifter kan därmed variera mellan 0
kronor och högsta belopp som för år 2019 är 2 089 kronor per månad. Vid
beräkningen tas hänsyn till kostnader för personliga behov och
boendekostnad. Justering av högsta avgift för maxtaxan sker årligen utifrån
gällande prisbasbelopp.
Individstöd
Personer med psykisk funktionsnedsättning som bor i ordinärt boende kan
enligt socialtjänstlagen ansöka om insatsen individstöd. Tanken är att stödet
ska vara rehabiliterande och leda till ökad självständighet.
I augusti 2018 fanns totalt 73 personer som beviljats insatsen individstöd. Av
dem hade 38 personer inga andra insatser beviljade.
Kontaktperson
Personer med behov av att bryta social isolering kan enligt socialtjänstlagen
ansöka om kontaktperson.
I augusti 2018 fanns totalt 43 personer som beviljats insatsen kontaktperson.
Av dem hade 16 personer inga andra insatser beviljade.
Ledsagarservice
Enligt socialtjänstlagen kan den som har behov av stöd för att delta i
aktiviteter utanför hemmet ansöka om ledsagarservice.
I augusti 2018 fanns totalt 42 personer som beviljats insatsen
ledsagarservice. Av dem hade 22 personer inga andra insatser beviljade.
Sammanfattning
Införande av avgift för ovan nämnda insatser har skett inom flera kommuner
i landet.
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Enligt kommunallagens likställighetsprincip ska kommunen behandla alla
kommunmedlemmar lika om det inte finns saklig grund för annat.
Individuell prövning av avgiftens storlek inom ramen för maxtaxa medför att
kommunmedlemmar likställs utifrån individuell bedömning av
betalningsförmåga.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-02-07 med bilagor
______

Justerandes sign
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§ 30

Dnr 2019-000045 1.3.1.1

Resursomfördelning i syfte att avveckla AVA inom
verksamheter i Omsorg om funktionshindrade
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att anta informationen och lägga den till handlingarna,
att uppdra till socialförvaltningen att senast december 2019, återkomma med
förslag på modell för stödbehovsbedömning samt plan för införande, samt
att uppdra till Socialförvaltningen att redovisa verksamhets- och
kvalitetsuppföljning avseende brukare och arbetsmiljö för Socialnämnden.
Yrkanden
Birgitta Alevård (V) yrkar på att lägga till ytterligare en att-sats:
att uppdra till Socialförvaltningen att redovisa verksamhets- och
kvalitetsuppföljning avseende brukare och arbetsmiljö för Socialnämnden.
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt
förslag enligt yrkande.
Ordförande frågar först om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med
förslag enligt yrkande.
Votering och utfall
Ordförande finner att Socialnämnden har beslutat i enlighet med förslag
enligt yrkande.
Bakgrund
Omsorg om funktionshindrades primära uppdrag är att utifrån tilldelade
skattemedel bedriva ändamålsenliga verksamheter och ytterst tillgodose
brukares behov. Inom verksamhetsområdet ökar antalet personer med
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utvecklingsstörning och autism, ibland också med psykiska funktionshinder.
Inom våra boenden finns också mellan 25-30 personer över 60 år, varav ca
20 personer har gått i pension de sista åren. Det har medfört behov av utökat
personalstöd och tillsyn. Mot bakgrund av det äskade socialnämnden under
2016, om en utökning med 6 årsarbetskrafter, vilket inte bifölls.
När behov av utökad bemanning uppstått i en verksamhet, har det lösts
genom att anställa personal på allmän visstidsanställning (AVA). Detta har
genomförts utan hänsyn till verksamhetsområdets totala personalresurser.
Dessutom har det, under de senaste åren tillkommit tre små
kostnadskrävande verksamheter, vilka bemannats med AVA-tjänster. Antalet
AVA varierar över tid, men var under 2018 som mest ca 13 årsarbetskrafter
och varit den främsta orsaken till verksamhetsområdets budgetunderskott.
Under våren 2018 vidtogs en genomlysning av scheman, mötestider,
arbetssätt, rutiner och planering, i syfte att nå effektivisering och
samordningsvinster, vilket medförde att kostnadsutvecklingen avseende
AVA kunde hejdas något.
Modell för långsiktig resursfördelning utifrån ett brukarperspektiv
Socialtjänsten har i uppdrag att säkra att de personer som beviljats insatsen
också får det stöd som ingår i insatsen. För att skapa en långsiktighet
avseende bemanningsgrad utifrån ett brukarperspektiv, är det viktigt att de
resurser som tilldelats en verksamhet inte blir statiska och att det finns en
koppling mellan de enskilda individernas behov över tid och fördelade
resurser. Mot bakgrund av det och för att i framtiden undvika snedfördelning
avseende bemanningsgrad finns det behov av att identifiera och
implementera en modell för individuell stödbehovsbedömning.
Socialförvaltningen önskar återkomma till socialnämnden, senast december
2019, med förslag på modell för stödbehovsbedömning samt plan för
införande.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-02-17
Verksamhetschef Elisabeth Högberg, muntlig information.
______
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§ 31

Dnr 2019-000046 1.3.1.1

Information om lokalöversyn daglig verksamhet - enhet
745040
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att anta informationen och lägga den till handlingarna, samt
att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag på lösning för
samlokalisering.
Bakgrund
Insatsen daglig verksamhet vänder sig till personer i personkrets 1 och 2, 1 § Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och som inte
förvärvsarbetar eller utbildar sig. I Härnösands kommun finns för närvarande 12
dagliga verksamheter med sammanlagt ca 165 brukare och 40 personal med två
enhetschefer i ledningen. Ett 30-tal brukare har s.k. företagsplatser; daglig
verksamhet enligt LSS med individuella platser förlagda till företag eller
offentliga verksamheter.
I en omvärldsorienterande mindre undersökning kan noteras att i några jämförbara
kommuner finns ungefär samma antal verksamheter för motsvarande antal
brukare. I några kommuner har man samlokaliserat flera dagliga verksamheter,
med nära anslutning till varandra i samma byggnad. Ingen av kommunerna
kommer upp till Härnösands nivå för utjämningsersättning LSS (ca 55 mkr/år).
Inom enhet 745040, finns två verksamheter som riktar sig till brukare
med utvecklingsstörning och autism; Villagruppen (7 personer) och Gullvivan (1
person) Det finns också en tredje tillfällig verksamhet Agda (1 person).
Verksamheterna har ett pedagogiskt innehåll med bl a tydliggörande pedagogik,
Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK), sinnesupplevelser och
mycket utevistelse. Brukarna har omfattande omvårdnad- och tillsynsbehov.
Verksamheter av denna karaktär bör bedrivas i små grupper med tillgång till ett
nära personalstöd och vissa behöver tillgång till eget avskilt rum och/eller egen
entré.
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Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-02-25
Verksamhetschef Elisabeth Högberg, muntlig information
______
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§ 32

Dnr 2019-000047 3.3.5.0

Transporter till och från daglig verksamhet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att uppdra till socialförvaltningen att tillsammans med samhällsförvaltningen,
analyserara resebehovet under 2019, samt
att återrapportera förslag på långsiktig lösning av transporter, till och från daglig
verksamhet.
Yrkanden
Krister Mc Carthy (S) yrkar på att ta bort de föreslagna att-satserna:
att anta samhällsförvaltningens förslag till samhällsnämnden 2019-02-28, att
transporter till och från daglig verksamhet fortsätter under 2019,
att kostnaderna för transporter till och från daglig verksamhet inte faktureras från
Samhällsnämnden under 2019.
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt
förslag enligt yrkande.
Ordförande frågar först om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med
förslag enligt yrkande.
Votering och utfall
Ordförande finner att Socialnämnden har beslutat i enlighet med förslag
enligt yrkande.
Bakgrund
Inom Omsorg om funktionshindrade har ett 50-tal brukare kostnadsfria resor till
och från daglig verksamhet. Samhällsförvaltningens trafikenhet utför resorna
enligt överenskommelse med Socialförvaltningen. Fram till 2018-12-31 har
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Samhällsförvaltningen interndebiterat Socialförvaltningen för dessa resor med ca
0,550 mnkr per år.
Att dessa transporter är avgiftsfria för brukarna, beror i första hand på att
Samhällsförvaltningen inte har erforderliga trafiktillstånd, för att utföra transporter
mot betalning. Vid ett beslut om att upphöra med dessa transporter, kommer
brukare istället att hänvisas till den ordinarie färdtjänsten. Eftersom de flesta av
dessa aktuella brukare är beviljade färdtjänsttillstånd, så finns det inga lagliga
hinder för dessa personer att istället övergå till att boka och resa med färdtjänst.
I verksamhetsplan för 2019 föreslogs Socialnämnden besluta om att avveckla
kostandsfria resor till och från daglig verksamhet och att brukare i stället hänvisas
att ansöka om färdtjänst/arbetsresor. Socialnämnden återremitterade förslaget till
Socialförvaltningen, för att utreda möjligheten till samverkan med andra parter.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-02-25 med bilaga
Verksamhetschef Elisabeth Högberg, muntlig information
______
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§ 33

Dnr 2018-000129 041

Återrapportering av Redovisning av
kostnadsminskningar inom verksamheten för
ensamkommande barn och unga
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämnden har beslutat att uppdra till socialförvaltningen att i detalj
redovisa de kostnadsminskningar som ingick i budget 2018 inom EKB
verksamheten.
Inför budget 2018 anpassades verksamheten för mottagandet av
ensamkommande barn med anledning av att färre antal barn och ungdomar
anvisades samt att dygnsersättningen minskades.
Intäkterna beräknades således utifrån färre antal barn och lägre
dygnsersättning och kostnaderna beräknades utifrån en verksamhet som
omfattade ett HVB (Tellus), en stödboendeverksamhet samt familjehem.
Utifrån ovan angivna förutsättningar uppkom en intäkts- och
kostnadsminskning mellan budget 2017 och budget 2018 på 18 908 tkr.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-02-11
Verksamhetschef Lisbet Sander, muntlig information
______
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§ 34

Dnr 2018-000304 003

Yttrande om ändring av ansvarsområde i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i
Härnösands kommun
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att anta gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands
kommun utan revidering av Socialnämndens ansvarsområde,
att socialnämnden antar socialförvaltningens yttrande som sitt eget,
att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige, samt
att paragrafen justeras omedelbart.
Yrkanden
Ordförande yrkar på att Socialnämnden beslutar
att anta gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands
kommun utan revidering av Socialnämndens ansvarsområde,
att socialnämnden antar socialförvaltningens yttrande som sitt eget,
att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige, samt
att paragrafen justeras omedelbart.
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt
förslag enligt ordförandes yrkande.
Ordförande frågar först om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med
förslag enligt ordförandes yrkande
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Votering och utfall
Ordförande finner att Socialnämnden har beslutat i enlighet med förslag
enligt ordförandes yrkande.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har för avsikt att anta ett gemensamt reglemente för
kommunstyrelsen och nämnder. Då en fråga i förslaget rör socialnämndens
verksamhetsområde har nämnden getts möjlighet att lämna ett yttrande.
Förslaget rör en flytt från socialnämnden till samhällsnämnden av följande
verksamhetsområde:
1) kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker
2) tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl
3) tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel.
Bakgrunden till förslaget om en överflyttning anges vara möjligheten till
standardiserad e-tjänstansökan vilket kan effektivisera handläggningen och
samordna myndighetsutövningen inom livsmedel och alkoholservering,
vilket bedöms kunna förbättra företagsklimatet i kommunen.
Förvaltningens synpunkter
Socialförvaltningen har inget i sak att invända mot att tillstånd och
tillsynsansvaret inom nämnda lagar överförs till samhällsnämnden. Innan
beslut om överflyttning av ansvaret sker bör dock en grundlig risk- och
konsekvensanalys genomföras
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-02-12 med bilaga
Verksamhetschef Lisbet Sander, muntlig information
______
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§ 35

Dnr 2019-000042 1.1.3.0

Redovisning av resultatet gällande arbetet med
våldsutsatta kvinnor
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna
Bakgrund
Sedan 2009 har Individ och familjeomsorgens Ekonomi och vuxenenhet haft
en socialsekreterare som arbetat med kvinnofridssamordning. Tjänsten
finansierades de första åren genom bidrag från Socialstyrelsen.
Sedan december 2012 har 321 kvinnofridsärenden aktualiserats. 315
aktualiseringar avsåg utsatta kvinnor och 4 avsåg män.
103 kvinnor var i åldern 31-40 år. 250 kvinnor var inte i behov av tolk.
Kvinnofridssamordnaren har kännedom om att våldet upphört för 117
kvinnor. Orsaken till att våldet upphört har bland annat varit skyddat boende,
stöd att flytta från Härnösand, kontaktförbud, frihetsberövande av förövaren,
mm
Under 2018 erhöll enheten 100 tkr från Socialstyrelsen för att arbeta mer
intensivt med att motivera utsatta kvinnor att bryta destruktiva mönster.
Ekonomi och vuxenenheten har arbetat tillsammans med barn och familj i ett
team för att erbjuda insatser till hela familjen.
Arbetet som kvinnofridssamordnare innebär att vid ansökan eller anmälan
utreda kvinnans behov av stödinsatser utifrån våldsutsatthet. Finns barn med
i bilden kontakats omedelbart en socialsekretrare på barn och familj. Barn
och familj eller Polisen aktualiserar också kvinnor till socialsekreteraren vid
Ekonomi och vuxenenheten. FREDA och Patriark används som
utredningsinstrument för att kartlägga våldets karaktär, exempelvis
förekomst av hedersrelaterat våld och förtryck. Många insatser kan erbjudas
exempelvis akut skyddsboende, kvinnojour och stödkontakt med
kvinnofridssamordnare.
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Sedan december 2012 har Netigate använts som uppföljningsverktyget vilket
inneburit en möjlighet att under lång tid kunnat följa antalet kvinnor som
behövt stöd på grund av våld i nära relation. Under 2018 har antalet
aktualiseringar ökat från 43 kvinnor 2017 till 68 kvinnor 2018.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-02-07
Enhetschef Solbritt Höglund och Socialsekreterare med
kvinnofridssamordning Camilla Sundström, muntlig information
______
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§ 36

Dnr 2018-000174 142

Resultat av Jobbsatsning 2018
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna
Bakgrund
Socialnämnden beslutade 2013-12-12 att ge förvaltningen i uppdrag att
tillsammans med Arbetslivsförvaltningen påbörja samarbetet avseende
jobbsatsning dvs. tidsbegränsade anställningar till 100 personer som beviljats
ekonomiskt bistånd. Redovisning av hur många som anställts och resultat
sker till socialnämnden och arbetslivsnämnden halvårsvis. Sedan starten av
jobbsatsningen fram till 31 december 2018 har 100 personer anställts.
Under 2018 anställdes 10 personer och 8 personer avslutade sina
anställningar som de påbörjat 2017. Anställningarna har skett inom
kommunen, bland annat på Resursgruppen, inom förskoleverksamhet,
Erikshjälpen, boenden inom vård och omsorg, Trappan, Etappen och
Kretsloppsbarken. Anställningarna ersätter inte ordinarie
personalbemanning.
Socialförvaltningen ersätter Arbetslivsförvaltningen med 7500 kr per person
och månad för varje anställning. Under 2018 uppgick kostnaderna för
socialförvaltningen till 941 tkr för Jobbsatsningen. Socialnämnden har
beslutat att fortsätta med jobbsatsningen under 2019.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-02-11
Enhetschef Solbritt Höglund, muntlig information
______
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§ 37

Dnr 17446

Redovisning av omställningsarbetet inom äldreomsorg
och omsorg om funktionshindrade
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att lägga informationen till handlingarna, samt
att uppdra till Socialförvaltningen att redovisa verksamhets- och
kvalitetsuppföljning avseende brukare och arbetsmiljö för Socialnämnden.
Yrkanden
Birgitta Alevård (V) yrkar på att lägga till ytterligare en att-sats:
att uppdra till Socialförvaltningen att redovisa verksamhets- och
kvalitetsuppföljning avseende brukare och arbetsmiljö för Socialnämnden.
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt
förslag enligt yrkande.
Ordförande frågar först om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med
förslag enligt yrkande.
Votering och utfall
Ordförande finner att Socialnämnden har beslutat i enlighet med förslag
enligt yrkande.
Bakgrund
Socialförvaltningen är i ett läge där vi behöver göra en rad omställningar i
verksamheten. Arbetet startades upp i samband med beslut om budget och
verksamhetsplan för 2019 samt i de handlingsplaner som upprättats för att
hålla en budget i balans. De åtgärder som rörde neddragning av tjänster
hanterades initialt i respektive enhet där organisationen anpassades och
förhandlades enligt arbetsrättsliga krav. En starkt styrande princip har varit
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anställningstid inom kommunen, det vill säga att den med kortast
anställningstid blev berörd. Då ambitionen varit att ingen skulle behöva bli
uppsagd har HR-avdelningen och cheferna på socialförvaltningen
tillsammans arbetat med att inventera alla vakanta tjänster som funnits inom
förvaltningen. Nu är alla vakanta tjänster identifierade och det är klart att
majoriteten av de som berörs av omställningen kan erbjudas nya tjänster
inom socialförvaltningen.
För att behålla kontinuitet och stabilitet i både organisation och för
medarbetare och brukare försökte arbetsgivaren i första hand hitta
omplaceringar till en annan tjänst som är så nära den tidigare tjänsten som
möjligt. Det har lyckats i många fall, men inte i alla. Majoriteten av all
berörd personal har fått erbjudande om en tjänst inom socialförvaltningen.
Den 15 februari hade arbetsgivaren och de fackliga organisationerna en
förhandling om omplaceringarna. De medarbetare som berörs av
omplacering fick information under vecka 8.
De som berördes av omställningen kallades till ett omställningssamtal av sin
chef. Efter samtalet fick medarbetarna två dagars betänketid för att kunna
tacka ja eller nej till den erbjudna tjänsten. De som tackar ja till ett
omplaceringserbjudande och behöver utbildning och handledning för att
klara sitt nya uppdrag har goda möjligheter till det. För dem som tackar nej
blir konsekvensen uppsägning på grund av arbetsbrist.
För att stärka cheferna i deras del av omställningsarbetet har HR
tillhandahållit ett chefsstöd i form av informationsträffar med syfte att
vägleda i det ”svåra samtalet”, men också ge information om det
arbetsrättsliga regelverket.
Förvaltningen har också haft ett tätt samarbete med
kommunikationsavdelningen. Dessutom har självklart även de fackliga
parterna varit involverade under hela arbetet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-02-20
Stf. förvaltningschef Fredrik Mattsson och HR strateg Marie Englund,
muntlig information
______
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§ 38

Dnr 17355

Bordlagt ärende - Val av ersättare till utskott
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att för mandatperioden 2019-2022 välja Christine Sprinzl (MP) och Camilla
Nilsson (L) som ersättare i Socialnämndens utskott.
Bakgrund
Vid sammanträdet den 24 januari 2019 beslutade Socialnämnden att 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.
______
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§ 39

Dnr 2018-000335 002

Bordlagt ärende - Förordnande av ersättare vid
ordförandebeslut, mandatperioden 2019-2022
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att för mandatperioden 2019-2022 förordna May Andersson, Fredrik Olsson,
Katrin Sjödin, Christine Sprinzl, Elina Grothage, Maria Norberg, Malin
Plantin Sjöblom och Kenneth Lunneborg att i nämnd ordning vid förfall av
ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordföranden fatta beslut enligt 6 § 2 st, 11 §
3 st, 27 §, 30 § 2 st, 43 § 1 p. och 43 § 2 p. lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) samt 13 § lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM).
Yrkanden
Krister Mc Carthy (S) yrkar på att Socialnämnden beslutar att för
mandatperioden 2019-2022 förordna May Andersson, Fredrik Olsson, Katrin
Sjödin, Christine Sprinzl, Elina Grothage, Maria Norberg, Malin Plantin
Sjöblom och Kenneth Lunneborg att i nämnd ordning vid förfall av
ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordföranden fatta beslut enligt 6 § 2 st, 11 §
3 st, 27 §, 30 § 2 st, 43 § 1 p. och 43 § 2 p. lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) samt 13 § lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM).
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt
förslag enligt yrkande.
Ordförande frågar först om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med
förslag enligt yrkande.
Votering och utfall
Ordförande finner att Socialnämnden har beslutat i enlighet med förslag
enligt yrkande.
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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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§ 40

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, 2019-02-15.
______
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§ 41

Dnr 2019-000027 1.1.3.1

Anmälan av delegationsbeslut 2019
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, listor delegationsbeslut numrerade 1-8.
______
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§ 42

Dnr 2019-000026 1.2.3.2

Attestantförteckning 2019
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av attestantförteckning.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, attestantförteckningar numrerade 1-2
Socialförvaltningen, tidsbegränsade beslutsattesträtter numrerade 3-4
______
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§ 43

Dnr 17460

Skrivelser, meddelanden, beslut
Socialnämndens beslut
Nedanstående skrivelser, meddelanden och beslut anmäls och läggs till
handlingarna.
Väntelista 2018.
______
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§ 44

Dnr 17377

Anmälan av kurser och utbildningar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna föreslagna utbildningar.
Bakgrund
Ordförande Krister Mc Carthy (S) har deltagit på SKLs webbkonferens om
Socialtjänstens framtidsfrågor. Han föreslår nu att hela nämnden tar del av
utbildningen i helhet eller till valda delar. Ordförande skicka ut länk samt
material till Socialnämndens ledamöter och ersättare.
______
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§ 45

Dnr 17371

Anmälan av ordförandebeslut
Socialnämndens beslut
Ordförandebeslut anmäls och läggs till handlingarna.
Ordförandebeslut 2019-01-25, Fråga om lokalavtalet Äland 1:114,
Nämndemansvägen 3 B (023-01-01-1302-02)
______
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§ 46

Dnr 17114

Anmälan av protokoll
Socialnämndens beslut
Nedanstående protokoll anmäls och läggs till handlingarna.
Socialnämndens protokoll, allmänna delen, 2019-01-24
______
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§ 47

Dnr 17351

Information från förvaltningen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Stf förvaltningschef Fredrik Mattsson informerar om följande:
Förvaltningschef Agneta Nordström är sjukskriven t.o.m. mitten av maj,
vilket innebär att hon inte kommer tillbaka till arbete innan hennes sista
arbetsdag som är den 5 april 2019.
Fredrik Mattsson är stf. förvaltningschef fram till den 1 april då den nya
förvaltningschefen Mats Collin börjar.
Det ser bra ut med arbetet inför löneöversynen och man beräknar kunna
betala ut de nya lönerna enligt plan i april/maj (beroende på facklig
tillhörighet).
Det är mycket arbete med omställningsarbetet just nu.
______
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§ 48

Dnr 17352

Information från ordföranden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Ordförande Krister Mc Carthy (S) informerar om följande:
Tillsammans med Birgitta Alevård (V) och Margreta Tjärnlund (M) har han
besökt kommunförbundet förra veckan. Birgitta berättar kort om
kommunförbundet för Socialnämnden.
Krister har blivit vald till vice ordförande i Kommunförbundets
Socialpresidium. Där är länets alla sju kommuner är representerade genom
sina presidier.
Krister blev också vald till ordförande i SocialReKo, där samtliga
ordföranden från länets socialnämnder (eller motsvarande) är representerade
tillsammans med regionens ledande politiker. Arbetet rör de områden som
kommuner och region har gemensamt, det vill säga psykiatri, missbruk, barn
och unga samt äldre. Första mötet är planerat till april 2019.
Krister har även blivit utsedd att representera länets socialnämnder i SKLs
politiska referensgrupp angående arbetet ”Socialtjänstens framtida
organisering och arbetssätt.
Under förmiddagen var Krister frånvarande från nämndsammanträdet då han
medverkade vid länets politikerplattform. Det är en sammanslagning av
representanter från Socialtjänst, Arbetslivsnämnd, Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen. Krister informerar från politikerplattformen angående
de förändringar i uppdrag och verksamhet som sker hos arbetsförmedlingen.
Under 2019 beräknas Härnösand få en tilldelning om 2,97 ensamkommande
barn. Man kan komma överens mellan kommunerna i länet om att omfördela
de ensamkommande barnen, t.ex. så en eller flera kommuner tar emot fler.
Då överför man även socialtjänstansvaret till den mottagande kommunen.
Det finns flera kommuner i länet som är intresserade av att ta emot hela
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länstalet (24,06 barn). Socialnämnden behöver fundera på hur man vill göra
med detta inför nästa möte med politikerplattform som är i maj.
Det är dags att börja planera årets verksamhetsbesök. Presidiet ska se över
frågorna som ska besvaras innan detta kommer igång.
Margareta Tjärnlund (M) efterfrågar att när de olika nämndernas presidier
har samverkansmöten så ska mötesanteckningar läggas in som skrivelser till
Socialnämndens sammanträden.
En undran finns över säkerheten i systemet Ciceron. Socialnämnden ålägger
till förvaltningen att ta reda på hur säkerheten ser ut i systemet och redovisa
det i en skrivelse till något kommande nämndssammanträde.
______
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Över – och underskottshantering
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att 2018 års underskott om 40,3 mnkr ej överförs till 2019 års budget,
att överskottet i investeringspost motsvarande 0,4 mnkr ej förs över till 2019 års
budget, samt
att socialnämnden skickar förslaget angående underskottshantering via
Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige att besluta
Bakgrund
Driftbudget
2018 års underskott på 40,3 mnkr beror främst på högre kostnader för
personal och köp av huvudverksamhet. Orsakerna är omfattande
omvårdnadsbehov och högre volymer än budgeterat inom hemtjänst,
personlig assistans, försörjningsstöd samt externa placeringar.
Intäkterna har minskat med totalt 47,4 mnkr mellan 2017 och 2018
(skattemedel exkluderat). Av dessa minskade intäkter avser 33 mnkr
schablonersättning för ensamkommande barn och unga. Denna minskning
beror på förändrade ersättningsnivåer och regler hos Migrationsverket samt
minskat antal barn och unga. För att möta detta har förvaltningen under 2018
genomfört förändringar vilket har medfört sänkta kostnader. Verksamheten
redovisade ett underskott på 1,8 mnkr för 2018.
Under 2018 har nämnden beslutat om besparingsåtgärder för att begränsa
förvaltningens totala kostnadsutveckling. De besparingsåtgärder som är
beslutade beräknas ge en nettobesparing på 13,3 mnkr år 2019 och
ytterligare 15 mnkr år 2020.
Förvaltningen arbetar fortsatt för att socialnämndens ekonomi ska komma i
balans och föreslår därför att 2018 års underskott inte belastar nämndens
budget för 2019.
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Investeringar
Socialnämnden har 2018 haft en investeringsbudget om 1,0 mnkr. Där redovisas
ett överskott om 0,4 mnkr. I budget för 2019 finns 0,5 mnkr vilket bedöms täcka
årets behov.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-02-19
Stf. Förvaltningschef Fredrik Mattsson, muntlig information
______
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