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§ 221 Dnr 19332  

Val av justerare och tid för justering 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, samt 

att protokollet justeras den 16 december 2019 klockan 11.00.  

______  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 222 Dnr 19333  

Fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista.  

Bakgrund 

Ordförande går igenom upprättad föredragningslista.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, föredragningslista 2019-12-03.  

______  
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§ 223 Dnr 2019-000041 1.2.4.1 

Budgetuppföljning 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna.  

Bakgrund 

Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 6,2 mnkr ackumulerat 

november, vilket motsvarar 1 procent av periodbudgeten. 

Kostnaderna överstiger budget med totalt 25,7 mnkr. Den största 

kostnadsavvikelsen avser köp av huvudverksamhet. Med köp av 

huvudverksamhet menas exempelvis placeringar, hemtjänst och personlig 

assistans verkställda av externa aktörer. Anledningen till att kostnaderna har 

överstigit budget är att volymerna är högre än beräknat. En annan orsak till 

kostnadsavvikelsen är högre personalkostnader än beräknat. Ungefär häften, 

4,3 mnkr, av underskottet på personalkostnader avser arvoden och 

omkostnadstillägg för insatser så som familjehem, kontaktpersoner och 

ledsagarservice. 

Högre intäkter än budgeterat, 19,5 mnkr, täcker till viss del upp nämndens 

kostnadsavvikelse. Den enskilt största positiva intäktsavvikelsen avser 

bidragsintäkter motsvarande 7,7 mnkr erhållna från Migrationsverket. 

Förvaltningsledningen visar ett ackumulerat överskott på 0,7 mnkr och den 

främsta positiva avvikelsen är lägre kostnader för individuella avtal än 

budgeterat.  

Hospice och betalningsansvar visar ett underskott motsvarande 0,9 mnkr, 

varav 0,6 mnkr avser kostnader för hospice.  

Hemtjänsten (Hemtjänstpeng + Kommunal hemtjänst) redovisar ett 

underskott på totalt 7,2 mnkr varav 3,3 mnkr avser hemtjänstpeng. 

Underskottet på hemtjänstpeng beror på att fler hemtjänsttimmar än 

budgeterat har utförts. Till och med november månad har 10 227 flertimmar 

utförts, vilket motsvarar i genomsnitt 30,6 timmar per dag. Det har utförts i 

genomsnitt 1,13 timmar per brukare och dag i november vilket är högre än 

snittet för januari-november som ligger på 1 timme per brukare och dag. 
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§ 223, forts. 

Det ackumulerade underskott som den kommunala hemtjänsten redovisar 

beror på att personalkostnaderna är högre än budgeterat. Av verksamhetens 

totala kostnader består över 90 % av personalkostnader. På den enskilda 

månaden november redovisar kommunala hemtjänsten ett överskott på 0,1 

mnkr. 

Särskilt boende redovisar ett överskott motsvarande 3,5 mnkr. Högre intäkter 

för omsorgsavgifter än budgeterat är den främsta förklaringen till 

överskottet. En annan anledning till att särskilt boende redovisar ett 

överskott är att många av de besparingsåtgärder som vidtagits har 

genomförts tidigare än beräknat. 

Hälso- och sjukvården redovisar ett underskott motsvarande 1,9 mnkr. Den 

största avvikelsen är kostnader för inhyrd personal. Kostnaden för inhyrd 

personal har till och med november uppgått till 1,8 mnkr. 

Högre placeringskostnader för barn och unga är främsta anledningen till 

budgetunderskottet inom Individ- och familjeomsorgen. Det är både 

placeringar på HVB (Hem för vård eller boende) samt familjehem som 

avviker negativt. Den totala placeringskostnaden för barn och unga är 10 

mnkr högre än budgeterat, varav kostnaden för placeringar på HVB hem är 

7,8 mnkr. 

Försörjningsstöd inklusive ”Jobbsatsningen” visar ett ackumulerat överskott 

på 5,4 mnkr. Anledningen är högre intäkter från Försäkringskassan och 

högre schablonintäkter från Migrationsverket samt lägre utbetalt ekonomiskt 

bistånd än budgeterat. Under november har 254 hushåll fått utbetalt 

ekonomiskt bistånd vilket är en minskning med 1 hushåll från föregående 

månad. 

Omsorg om funktionshindrade uppvisar ett underskott motsvarande 0,9 

mnkr. Den främsta orsaken är högre kostnader än budgeterat för externa 

placeringar samt individuella insatser. 

Fler individer under året med personlig assistans där kommunen har hela 

kostnadsansvaret än budgeterat ger ett ackumulerat underskott motsvarande 

1,2 mnkr.        

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, budgetuppföljning 1911. 

Socialförvaltningen, uppföljning intäkter och kostnader nov 2019. 

Controller Ann Kristofersson, muntlig information.  

______  
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§ 224 Dnr 2019-000036 1.2.4.0 

Månadsuppföljning volymökningar 2019  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna.  

Bakgrund 

Enligt beslut från Socialnämnden ska månadsuppföljning av volymökningar 

redovisas till Socialnämnden varje månad från och med januari 2018.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, uppföljning av volymökningar november 2019. 

Controller Ann Kristofersson, muntlig information.  

______  
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§ 225 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, samt 

att delge Kommunstyrelsen Socialnämndens uppföljning av redovisningen.  

Bakgrund 

Socialnämnden har fått i uppdrag att till kommunstyrelsen månadsvis 

återrapportera utfall av beslutade besparingar i relation till beräknad enligt 

tidigare beslut i kommunfullmäktige den 17 december 2018. Beslut om 

besparingar fattades i Verksamhetsplan 2019, vid Socialnämndens 

sammanträde den 22 november 2018.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, uppföljning av besparingsåtgärder november 2019. 

Controller Ann Kristofersson, muntlig information.  

______  
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§ 226 Dnr 2019-000322 1.1.3.1 

Förslag på modell för stödbehovsbedömning och 
resursfördelning att användas inom LSS-boenden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

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.  

Yrkanden 

Krister Mc Carthy (S) yrkar på en ändring av första att-satsen: 

att ge socialförvaltningen i uppdrag att implementera Sundsvalls kommuns 

stödmodell och anpassa den efter Härnösands kommuns behov och 

förutsättningar. 

Margareta Tjärnlund (M) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats: 

att uppdra till socialförvaltningen att återrapportera implementeringen till 

nämnden under våren 2020.      

Bakgrund 

Den 28 februari 2019 gav socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag att 

återkomma med förslag på modell för stödbehovsmätning samt plan för 

införande. Detta efter att nämnden fått en beskrivning av den utveckling som 

skett inom funktionshinderomsorgen de senaste åren. Förvaltningen påvisade 

bland annat en ökning av antalet äldre personer som inte längre har 

förutsättningar att vara kvar i daglig verksamhet samt ett ökat inflöde av 

beslut för yngre personer med stora behov. Detta har resulterat i ett behov av 

utökade personalresurser på främst boendesidan. En svårighet som 

konstaterats är att dagens personalresurser är ojämnt fördelade mellan de 

olika verksamheterna inom boende och daglig verksamhet. Resurser, dvs. 

antal årsarbetare som tilldelats en verksamhet tenderar att bli statiska trots att 

brukarnas behov förändras över tid. 
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§ 226, forts. 

Omvärldsbevakning 

En arbetsgrupp har under året gjort en genomlysning av redan framtagna 

metoder och modeller. Arbetsgruppen valde att kontakta tre kommuner 

Sundsvall/Umeå/Nacka för att erhålla fördjupad information. 

Umeå kommun använder idag en metod för stödbehovsbedömning och 

ersättningsmodell till externa utförare men inte mot de interna då man där 

övergått till anslagsfinansiering. Nacka kommun använder sin 

stödbehovsbedömning som underlag för ekonomisk ersättning för både 

interna och externa utförare. Sundsvalls kommun använder stödbehovs-

bedömning som underlag för resursfördelning av befintlig budget. Sundsvall 

har idag inga externa utförare av LSS-boenden. 

Utifrån inhämtad information bedöms Sundsvalls modell vara lämpligast och 

kräva minst anpassning, för att ligga till grund för en modell att tillämpa i 

Härnösands kommun. 

Beskrivning av modellen 

Modellen används för att bedöma den enskilde brukarens behov av stöd och 

service i bostad med särskild service för vuxna, samt för att avgöra vilken 

boendeform den enskildes behov lämpligast kan tillgodoses i (grupp- eller 

servicebostad). Modellen utgår från att bedömning ska göras inom flera 

områden, till exempel personlig vård, kommunikation och social interaktion. 

Stödet som bedöms avser till exempel praktisk hjälp, vägledning, 

motiveringsinsatser och tillsyn. Dessa områden bedöms utifrån fem nivåer; 

inget, lätt, måttligt, svårt och totalt. Varje område och nivå innehåller ett 

antal poäng. Brukarens totala poäng av stöd är sedan kopplat till en 

resursfördelningsmodell som ligger till grund för bemanningsbehovet på 

varje boende. Modellen är inte en peng riktad till den enskilde utan en metod 

för att fördela personalresurser. Syftet med den individuella 

stödbehovsbedömningen är att: 

– De resurser som tilldelas en verksamhet inte blir statiska och att det finns 

en koppling mellan den enskilde brukarens behov över tid och fördelade 

personalresurser. 

– Utifrån brukarens perspektiv skapa en likvärdig kvalitet i det stöd som 

erbjuds, oavsett vilket boende brukaren bor på. 

Plan för införande 

Ett införande av modellen förutsätter att förvaltningen får möjlighet att 

friställa alternativt tillföra tillfälliga resurser under en längre tid. 

En projektgrupp behöver tillsättas för att i ett första steg anpassa föreslagen 

modell efter Härnösands kommuns förutsättningar och behov samt göra en  
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§ 226, forts. 

planering inför det praktiska införandet. En utbildning för berörda 

yrkesroller behöver tas fram och en stödbehovsbedömning av redan 

befintliga beslut behöver genomföras (ca 120 st.) 

Om erforderliga resurser tillsätts så att den förberedande delen av projektet 

kan påbörjas i början av 2020 uppskattas att modellen ska kunna börja 

implementeras under hösten 2020. 

Förslag till beslut från förvaltningen 

Att ge förvaltningen i uppdrag att implementera nedan föreslagen stödmodell 

och anpassa den efter Härnösands kommuns behov och förutsättningar. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-11-18 med bilagor. 

Verksamhetschef Maria Hellström, muntlig information.  

______  
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§ 227 Dnr 2019-000323 1.1.3.1 

Effekter av genomförda besparingar årsarbetare inom 
omsorg om funktionshindrade 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att uppdra åt förvaltningen att åtgärda de brister som uppstått inom omsorg 

om funktionshindrade efter besparingen av 17 årsarbetare. I arbetet ska ingå 

en djupare analys av vilken personaltäthet som måste finnas inom 

verksamheten, efter implementering av nya arbetssätt, samnyttjande resurser 

och minskad tid hos respektive brukare. Återrapportering ska ske till 

socialnämnden senast i december 2020, samt 

att en delrapport redovisas till nämnden senast i juni 2020.  

Yrkanden 

Johan Wester (C) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats: 

att en delrapport redovisas till nämnden senast i juni 2020.  

Fredrik Olsson (S) yrkar bifall till yrkandet.  

Bakgrund 

Socialförvaltningen fick i uppdrag vid socialnämnden sammanträde i 

februari (2019-02-28) att återkomma och redovisa en verksamhets- och 

kvalitetsuppföljning avseende brukare och arbetsmiljö för Socialnämnden. 

Detta ur ett perspektiv med bakgrund i de besparingar gällande årsarbetare 

som genomförts för att nå en budget i balans 2019.  

Omsorg om funktionshindrade hade vid 2019 års början 12 årsarbetare 

anställda utöver budget. Anledningen till detta var att under ett antal år har 

behov av att utöka grundbemanningen genomförts utifrån brukarbehov. 

Socialförvaltningen har äskat via socialnämnden om att få utöka 

grundbemanningen, dvs. personalresurser. Nämnden har ställt sig positiv till 

att tillföra personalresurser för att täcka brukarnas behov dock att det ska ske 

inom befintlig budgetram. Med tidens gång och ökade behov/fler brukare, 

har antalet årsarbete som slutligen blivit konverterade resulterat i 12 

årsarbetare utöver budget.  
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§ 227, forts. 

Verksamhetsområdet fick i uppdrag att dessa 12 årsarbete, se ovan, samt fem 

(5) årsarbete från ordinarie budget skulle vara en del i förvaltningens totala 

besparing för att nå budget i balans 2019. Totalt 17 årsarbetare färre inom 

Omsorg om funktionshindrade, än under verksamhetsåret 2018. 

Verksamhets- och kvalitetsuppföljning brukare 

Merparten av de insatser som utförs inom Omsorg om funktionshindrade är 

enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en 

rättighetslag som förutom omvårdnad också ger rätt till fritids- och kulturella 

aktiviteter för att tillförsäkra goda levnadsvillkor.  

Ledningsgruppen för omsorg om funktionshindrade har sedan indragningar 

av 17 årsarbetare genomfördes kontinuerligt följt upp hur insatser kunnat 

verkställas enligt de krav LSS ställer.  

Vi kan konstatera att besparingarna har givit betydande negativa effekter för 

verksamheten, dvs. brukarna samt den kvalité utförda insatser håller. Detta 

utifrån att personaltätheten påverkats vid flertal verksamheter, både boende 

och daglig verksamhet. En av grundstenarna i LSS är att frigöra den 

enskildes egna resurser, dvs. inte göra åt, utan möjliggöra så att den enskilde 

själv få möjlighet att utföra de aktiviteter denne kan i stället för att personal 

gör åt. Detta är tidskrävande och kräver mycket personaltid i form av 

planering, närvaro och stöd. Verksamhetsområdet har under de senaste 

månaderna arbetat för att ändå hålla en hög nivå av måluppfyllelse enligt 

LSS, detta genom att finna nya arbetssätt, samnyttja resurser, minska tiden 

hos respektive brukare. Dock har flertalet verksamheter kommit till en gräns 

där det inte går att justera mer i nya arbetssätt när grundbemanningen nu är 

reducerad till ensamarbete vid respektive verksamhet, dygnets alla timmar. 

Ensamarbete medför också att det blir svårt att förebygga/hantera 

utåtagerande beteende och konfliktsituationer mellan brukare. 

Besparingar av 17 årsarbetare har därtill givit effekt att del av insatser som 

utförs inte fullt ut sker med den kvalité som kan förväntas enligt LSS. Detta 

kan styrkas utifrån ökat antal avvikelser pga. av ej utförda insatser, detta med 

anledningar att personalbemanningen är för låg. Vi kan även skönja en ökad 

grad av antal inkomna synpunkter, från missnöjda brukare, företrädare och 

anhöriga, som alla nämner att personaltätheten är för låg. 

Uppföljning gällande arbetsmiljö 

Utifrån ovan givna information och analys av effekten gällande besparingar 

av årsarbetare ur ett arbetsmiljöperspektiv. 

Ledningsgruppen för Omsorg om funktionshindrade har följt de 

verksamheter som tillhör någon av de som fått minskade personalresurser. 

Medarbetare uttrycker otillräcklighet, arbetsrelaterad stress av att kunna  
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§ 227, forts. 

hantera och tillgodose de insatser som brukare enligt lag har rätt till. 

Bakgrunden till detta är att grundbemanningen är för låg utifrån genomförda 

besparingar. Med detta som information kan ledningsgruppen för omsorg om 

funktionshindrade konstatera att besparingarna har fått betydande negativa 

effekter för arbetsmiljön.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-11-22. 

Verksamhetschef Maria Hellström, muntlig information.  

______  
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§ 228 Dnr 2019-000324 1.1.3.1 

Planering Socialnämnden 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna.  

Bakgrund 

Ordförande går igenom planerade ärenden för 2020.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, planering Socialnämnden 2020, 2019-11-28.  

______  
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§ 229 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 1-2.  

______  
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§ 230 Dnr 2019-000026 1.2.3.2 

Attestantförteckning 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av attestantförteckning.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tidsbegränsad beslutsattesträtt 1912.  

______  
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§ 231 Dnr 2019-000140 1.1.3.1 

Uppdrag till Socialförvaltningen  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att uppdra till socialförvaltningen att organisera en intern eller extern 

utbildning för Socialnämnden om grundläggande internkontroll.    

______  
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§ 232 Dnr 19334  

Skrivelser, meddelanden, beslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att skrivelser, meddelanden och beslut anmäls och läggs till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Granskning - ekonomistyrning, 2019-11-21. 

Revisionsrapport Grundläggande granskning, 2019-11-21. 

Väntelista 2019.  

______  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 233 Dnr 19335  

Anmälan av kurser och utbildningar 

Inga kurser och utbildningar anmäls. 

______  
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§ 234 Dnr 19336  

Anmälan av protokoll 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att protokollet anmäls och läggs till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll, allmänna delen, 2019-11-21.  

______  
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§ 235 Dnr 19337  

Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Förvaltningschef Mats Collin informerar om följande. 

Vid sammanträdet den 1 oktober 2019 föreslog socialnämnden för 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om ersättning 

från dödsbon samt om ansökningsavgift enligt lagen om tobak och likande 

produkter. Ärendena ska utredas ytterligare innan kommunstyrelsen fattar 

beslut. 

Kommunledningsgruppen har träffat Mittuniversitetet för att diskutera 

samarbete i form av gemensamma utvecklings- och forskningsprojekt. 

Socialförvaltningen använder sig av PER-modellen som är en del av 

projektet. 

Utredningen om handläggning av tillstånd för försäljning av alkohol, tobak 

och läkemedel kommer vara klar för slutredovisning med förslag till beslut 

vid nämndens sammanträde i januari 2020. 

Rekryteringen av en ny enhetschef till biståndsenheten har avbrutits och efter 

nyår görs ett omtag. 

Information om lokalgruppsmöten och lokalplanering inom 

socialförvaltningens verksamheter. 

Information om förvaltningens planering tillsammans med HR-avdelningen 

om utveckling och förändring av arbetet med kompetensförsörjning och 

personalplanering. 
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§ 235, forts. 

Goda exempel från verksamheten – Individ- och familjeomsorgen 

Behandlare Anita Högström och Julia Mc Carthy från Resursteamet berättar 

om verksamheten. 

Resursteamet består av familjebehandlare, behandlare och en fältgrupp. 

Uppdragen kommer från barn- och familjeenheten samt vuxenenheten. 

Motivationsgruppen startade för cirka 10 år sedan och är en viktig del för att 

avdramatisera socialtjänsten. Hit kan personer som har problem med 

alkohol, narkotika eller spel om pengar komma. Det finns även grupper för 

anhöriga samt grupper för barn. Anita och Julia berättar att de kan hjälpa till 

att stärka barnen för att de bättre ska klara av olika familjesituationer.  

När det gäller personer med missbruk är det viktigt att arbeta med hela 

familjen och inte bara fokusera på personen som har missbruket. 

Öppenvårdsbehandlingen är frivillig och bemötandet är en viktig del av 

behandlingen.  

Resursteamet har ingen beslutsfattande roll utan finns för att hjälpa till.  

En ledamot i Socialnämnden frågar vilket område som skulle vara bäst att 

utveckla. Anita och Julia svarar att hela systemet behöver utvecklas och det 

är särskilt viktigt att jobba mer med hela familjer.  

Goda exempel från verksamheten – Hemtjänsten 

Anna Wikström, enhetschef på Södra hemtjänsten berättar om verksamheten. 

Södra hemtjänsten består av tre vårdlag och är ett stort distrikt med ca 235 

planerade besök om dagen.  

En facklig arbetstagarorganisation hörde av sig till verksamhetschef Fredrik 

Mattsson och berättade att de gjort ett verksamhetsbesök. De ville förmedla 

att arbetsgruppen var väl fungerande och hade bra arbetssätt. Anna berättar 

att det inte alltid har varit så. Förut hade arbetsplatsen bland annat för små 

lokaler och på grund av tidsbrist kunde det vara svårt för medarbetare att få 

tid att samtala med enhetschefen. Kommunikationsflödet var inte optimalt. 

Anna fick signaler om att det även fanns problem i arbetslaget. 

Ett stort arbete påbörjades för att förbättra arbetsmiljön för alla anställda. 

Södra hemtjänsten fick nya lokaler som är väl anpassade till verksamheten. 

Gruppen har tillsammans arbetat fram en modell för hur de ska arbeta och de 

anställda har fått komma med önskemål på schemat. Anna konstaterar att 

arbetsgruppen har fått en helt ny arbetsmiljö och enhetschefen alltid är 

tillgänglig för medarbetarna.   

______  
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§ 236 Dnr 19338  

Information från ordförande 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Ordförande Krister Mc Carthy (S) informerar om följande. 

Har deltagit i SKR:s projekt om att bryta långvarigt biståndsmottagande. Bra 

diskussioner om bland annat ärendehantering och politikernas roll. 

År 2019 går mot sitt slut. Det pågår ett massivt arbete inom samtliga 

områden och det är mycket som händer inom förvaltningen.  

______  
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§ 237 Dnr 19339  

Eventuellt tillkommande ärende 

Inget tillkommande ärende. 

______  

 


