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§ 66 Dnr 20338  

Val av justerare och tid för justering 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, samt 
att protokollet justeras den 4 Maj 2020 klockan 17.00.     
______  
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§ 67 Dnr 20339  

Fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att fastställa föreliggande föredragningslista.      

Bakgrund 
Ordförande går igenom upprättad föredragningslista.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, föredragningslista 2020-04-30.  
______  
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§ 68 Dnr 2020-000102 1.1.3.0 

Sammanslagning av dagliga verksamheter 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen att uppdra till Kommundirektören att teckna 
hyresavtal avseende lokaler för samlad daglig verksamhet i enlighet med 
lämnad hyresoffert, med beaktande av att i offerten givna förutsättningar 
uppnås.  

Bakgrund 
Förvaltningen har initierat en översyn av lokalerna för daglig verksamhet i 
syfte att försöka samordna några verksamheter till gemensamma lokaler. 
Målsättningen är att finna mer ändamålsenliga lokaler, minska ensamarbete 
och öka möjligheterna till samordning av personalresurser. Se bilaga 1.  
Kommunens lokalgrupp beslutade bl.a. följande i november 2019.  
Lokalgruppen uppdrar till Socialförvaltningen att i samarbete med 
Lokalsamordnaren inhämta lokalförslag och indikativa hyror från relevanta 
fastighetsägare. Intressanta lokalförslag och hyror ska presenteras för 
lokalgruppen. 
Nu berörda Dagliga verksamheter är Ringen, Villagruppen, Agda och 
Gullvivan som omfattar 18 brukare. Den totala lokalhyran för nuvarande 
verksamhetslokaler uppgår till 41 250 kr per brukare. 
Inkomna lokalförslag presenterades för kommunens Lokalgrupp i mars och 
därefter har Socialförvaltningens ledningsgrupp fattat beslut om att 
rekommendera att hyresavtal tecknas på lokaler i fd. Sjukhuset i enlighet 
med inkommen hyresoffert. Detta förslag bedöms som det, för Härnösands 
Kommun, ekonomiskt mest fördelaktiga.  
Skissförslag på lokalutformning enligt bilaga 2. De nya lokalerna planeras 
för en viss utökning av verksamheterna till totalt 21 brukare, jmf med dagens 
18 brukare.  
Den årliga lokalhyran per brukare uppgår till 40 333 kr dvs knapp 1 000 kr 
lägre per brukar och år än nuvarande hyreskostnader. 
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Enligt gällande delegation är det kommunstyrelsen som beslutar om 
lokalkontrakt av denna om fattning.      

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-04-28, med fyra bilagor.  
______  
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§ 69 Dnr 2019-000173 1.2.3.2 

Ändringar i Delegationsordning Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att anta den 2020-04-30 reviderade versionen av Delegationsordning för 
Socialnämnden med omedelbar verkan, samt  
att denna redovisning av revidering ersätter den redovisning som enligt plan 
skulle ske vid nämndens sammanträde i maj.    

Bakgrund 
Socialnämnden fattade beslut om en ny delegationsordning i juni 2019, och 
dokumentet Delegationsordning för Socialnämnden började gälla den 1 juli 
2019. Delegationsordningen reviderades efter beslut av socialnämnden den 
30 januari 2020. 
Det står i inledningen i Delegationsordning för Socialnämnden att hela 
delegationsordningen ska gås igenom minst en gång per år för att kontrollera 
om den behöver uppdateras eller revideras. En reviderad upplaga ska sedan 
redovisas till nämndens sammanträde i maj. Finns inget behov av revidering 
ska det istället rapporteras i en skrivelse till sammanträdet. 
Det har nu uppkommit ett behov av tillägg och revideringar i 
delegationsordningen. Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden antar 
den reviderade versionen av Delegationsordning för Socialnämnden och att 
detta ärende ersätter den redovisning som annars ska ske vid nämndens 
sammanträde i maj 2020. 

Donationsstiftelser 
Socialnämnden ansvarar för fyra donationsstiftelser; Hilma Svedboms fond, 
Härnösands Sociala samfond, Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder 
och donationsstiftelsen syskonen Lindstedts minne. 
För att skydda den personliga integriteten hos enskilda personer som söker 
bidrag ur donationsstiftelser, samt för att inte i onödan belasta 
socialnämnden eller dess utskott, föreslås att beslutanderätten för utdelning 
från stiftelser och fonder som ligger inom socialnämndens 
verksamhetsområde delegeras till förvaltningschef eller utskott. Det skulle 
även stämma bättre överens med beslutsrätten för de donationsstiftelser som 
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ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde, vilken är delegerad till 
Ekonomichef. 
Hilma Svedboms fond 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 23 maj 2019 att delegera 
beslutanderätten fonden till socialnämndens utskott.  
Utdelning ur fonden görs två gånger per år, med sista ansökningsdag den 31 
mars och den 30 september. Disponibelt belopp för utdelning under 2020 är 
11 343 kr, vilket ska delas upp på de två ansökningstillfällena. Inför beslut 
om utdelning under våren har 8 st. ansökningar inkommit.   
Härnösands sociala samfond 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 23 maj 2019 att delegera 
beslutanderätten fonden till socialnämndens utskott.  
Utdelning ur fonden görs två gånger per år, med sista ansökningsdag den 31 
mars och den 30 september. Disponibelt belopp för utdelning under 2020 är 
38 024 kr, vilket ska delas upp på de två ansökningstillfällena. Inför beslut 
om utdelning under våren har 8 st. ansökningar inkommit.  
Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder 
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutade med delegation av 
kommunfullmäktige den 14 april 2020 att flytta ansvaret för Johan Nybergs 
donationsstiftelse från kommunstyrelsen till socialnämnden.  
Utdelning ur fonden görs en gång per år, med sista ansökningsdag för år 
2020 satt till den 10 april. Disponibelt belopp för utdelning under 2020 är 
31 305 kr. Bidrag från stiftelsen beviljas med högst 2 000 kr/år till sökande 
som uppfyller villkoren i tillämpningsföreskrifterna. Inför beslut om 
utdelning under våren har 16 st. ansökningar inkommit. 
Donationsstiftelsen syskonen Lindstedts minne 
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutade med delegation av 
kommunfullmäktige den 14 april 2020 att flytta ansvaret för 
donationsstiftelsen syskonen Lindstedts minne från kommunstyrelsen till 
socialnämnden.  
Utdelning ur fonden görs en gång per år, med sista ansökningsdag för år 
2020 satt till den 10 april. Disponibelt belopp för utdelning under 2020 är  
85 786 kr. Bidrag från stiftelsen beviljas med högst 2 000 kr/år till sökande 
som uppfyller villkoren i tillämpningsföreskrifterna. Inför beslut om 
utdelning under våren har15 st. ansökningar inkommit. 

Ändringar som gjorts vid revidering 
Följande ändringar har gjorts i den nu reviderade upplagan av 
Delegationsordning för Socialnämnden: 
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• Ett tillägg har gjorts i inledningen, under rubriken Vem får besluta: 
Om ett beslut inte kan fattas av delegat av någon anledning så 
återgår beslutanderätten till nämnden, eller till utskott om det avser 
beslut kring ett individärende som är delegat till tjänsteman. 

• Delegation för Beslut om övrigt bistånd under avsnitt 7.4 har ändrats 
till Beslut om övrigt bistånd (tandvård m.m.) 

• Delegat har ändrats till Enhetschef eller Samordnare för beslut om 
övrigt bistånd upp till 50 % av pbb, eller upp till 70 % vid bistånd till 
hyra (dock max 4 månader) under avsnitt 7.4.  

• Delegation för beslut om att vård enligt LVU ska upphöra under 
avsitt 9.1.har ändrats till Beslut om huruvida vård enligt LVU ska 
upphöra. 

• En delegation har lagts till under avsnitt 12: Beslut om utdelning ur 
Johan Nybergs donationsstiftelse och Stiftelsen Syskonen Lindstedts 
minne. Där delegat är Förvaltningschef.  

• En delegation har lagts till under avsnitt 12: Beslut om utdelning ur 
Hilma Svedboms fond och Härnösands sociala samfond. Där delegat 
är Utskott.  

Socialt perspektiv 
Det är viktigt för alla individer, oavsett ålder, att socialnämnden och dess 
delegater fattar beslut på samma värdegrund. Det är också viktigt att skydda 
den personliga integriteten för de personer som socialnämndens beslut berör.  

Ekologiskt perspektiv 
Finns inget ekologiskt perspektiv.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ärenden som beslutas av utskott eller nämnd kräver omfattande 
handläggning och beredning. Om socialnämnden delegerar beslutanderätten 
till tjänsteman i de ärenden där det är möjligt innebär det en besparing i 
arbetstid för både tjänstemän och politiker. Detta får förstås inte ske på 
bekostnad av rättssäkerhet.  
Felaktiga beslut kan inom socialnämndens områden få allvarliga 
konsekvenser. För att säkerställa rättssäkerhet och en god kvalitet på beslut 
är det viktigt att delegationsordningen är riktig och att beslut fattas på rätt 
nivå. 

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. Ligger beslutsrätten för långt 
ifrån individen blir det svårt att överblicka den påverkan som beslutet får.  
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Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-04-30. 
Reviderad Delegationsordning för Socialnämnden 2004.2.  
______  
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