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§ 74 Dnr 17787  

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 29 april 2019 klockan 10.00.  
______  
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§ 75 Dnr 17788  

Fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att fastställa föreliggande föredragningslista.  

Bakgrund 
Ordförande går igenom upprättad föredragningslista.        

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, föredragningslista 2019-04-16.  
______  
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§ 76 Dnr 2019-000041 1.2.4.1 

Budgetuppföljning 2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga redovisningen till handlingarna, samt  
att uppdra till socialförvaltningen att i samband med fyramånadersrapport på 
nämndens sammanträde i maj redovisa en fördjupad analys av den negativa 
avvikelsen inom den kommunala hemtjänsten.      

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats: 
att uppdra till socialförvaltningen att i samband med fyramånadersrapport på 
nämndens sammanträde i maj redovisa en fördjupad analys av den negativa 
avvikelsen inom den kommunala hemtjänsten.    

Propositionsordning 
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut; liggande förslag 
och förslag med tillägg av ytterligare att-sats. 
Ordförande frågar först om Socialnämnden avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande frågar sedan om Socialnämnden avser besluta i enlighet med 
förslag med tillägg av ytterligare att-sats. 
Ordförande finner att Socialnämnden beslutat i enlighet med förslag med 
tillägg av ytterligare att-sats.        

Bakgrund 
Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 1,3 mnkr ackumulerat 
mars, vilket är 0,7 % av periodens budget.  
Underskottet består av högre kostnader motsvarande 4,9 mnkr. Köp av 
huvudverksamhet är den främsta orsaken till kostnadsavvikelsen. Högre 
intäkter än budgeterat motsvarande 3,6 mnkr täcker upp kostnadsavvikelsen 
till viss del. Bidragsintäkterna står för den största positiva intäktsavvikelsen. 
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Hemtjänsten (Hemtjänstpeng + Kommunal hemtjänst) redovisar ett 
underskott på totalt 2,1 mnkr varav 0,7 mnkr avser hemtjänstpeng. 
Underskottet på hemtjänstpeng beror på att fler hemtjänsttimmar har utförts 
än budgeterat. Under årets tre första månader har 1 695 fler timmar utförts än 
budget.  
Det underskott som den kommunala hemtjänsten redovisar beror främst på 
att personalkostnaderna är högre än erhållna intäkter. 
Särskilt boende redovisar ett överskott motsvarande 2,3 mnkr. Lägre 
personalkostnader samt högre intäkter för omsorgsavgifter än budgeterat är 
de främsta förklaringarna till överskottet. 
Underskottet på 1,9 mnkr för Individ- och familjeomsorgen beror främst på 
högre kostnader för placeringar på HVB (Hem för vård eller boende) för 
barn och unga samt att intäkterna för Bogården är lägre än budgeterat. 
Enskilda månadens resultatförbättring beror till största del på engångsintäkt 
från Migrationsverket. 
Överskottet inom Försörjningsstöd beror främst på högre intäkter för 
återbetalning av försörjningsstöd från Försäkringskassan. 
Omsorg om funktionshindrade redovisar ett underskott på 0,6 mnkr vilket 
beror på högre kostnader för externt placerade. 
Fler individer med personlig assistans där kommunen har hela 
kostnadsansvaret ger ett underskott motsvarande 0,5 mnkr.    

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, Budgetuppföljning 1903. 
Socialförvaltningen, Uppföljning intäkter och kostnader mars 2019. 
Controller Ann Kristofersson, muntlig information.     
______  
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§ 77 Dnr 2019-000036 1.2.4.0 

Månadsuppföljning volymökningar 2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga redovisningen till handlingarna.  

Bakgrund 
Enligt beslut av Socialnämnden ska månadsuppföljning av volymökningar 
redovisas till Socialnämnden varje månad från och med januari 2018.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, uppföljning av volymökningar mars 2019. 
Controller Ann Kristofersson, muntlig information.  
______  
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§ 78 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 åtgärder mars 2019. 
Förvaltningschef Mats Collin, muntlig information.      
______  
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§ 79 Dnr 2019-000101 1.2.4.1 

Budget 2020  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att godkänna upprättat förslag till drift- och investeringsbudget 2020,  
att uppdra till förvaltningen att senast till nämndens sammanträde den 21 
november återkomma med förslag på anpassningar av verksamheten som 
sänker kostnaderna med ca 18 mnkr,  
att överlämna budgetförslag 2020 till kommunstyrelsen, samt 
att paragrafen justeras omedelbart.         

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutar 17 juni om skattesats för 2020, ramtilldelning 
samt ev. resultatuppdrag med styrtal. Socialnämnden ska senast den 26 april 
till kommunledningen lämna in sitt budgetförslag för 2020.  
Kommunstyrelsen har i budgetdirektiven för 2020 angett att nämndens 
budgetförslag ska beskriva en budget inom den preliminärt angivna ramen. 
Nuvarande föreslagen ram är på samma krontalsnivå som för 2019. Enligt 
kommunledningskontorets och budgetberedning nr. tvås direktiv finns inget 
utrymme för äskanden inför 2020 utöver den preliminära ram som nämnden 
tilldelats.  
Förvaltningens bedömning är att för att klara nu befintlig verksamhet saknas 
för år 2020 knappt 11 mnkr. Därutöver bedömer förvaltningen tillkommande 
behov 2020 på ca 6-7 mnkr, d.v.s. ett sammanlagt behov av resurstillskott på 
knappt 18 mnkr.  
Av kommunstyrelsens direktiv framgår att nämndens budgetförslag ska 
beskriva en budget inom den preliminärt angivna ramen. Åtgärder för att 
hålla budgetramen ska specificeras och konsekvensbeskrivas samt vara 
genomförbara. Förvaltningen och nämnden behöver längre tid än vad som nu 
varit till förfogande för att ta fram förslag till kostnadsreduceringar och/eller 
avgiftshöjningar motsvarande ca 18 mnkr, samt besluta om desamma. 
Kommunfullmäktige ska för kännedom delges nämndernas budget med 
verksamhetsplan vid sitt sammanträde den 25 november.        
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Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-04-23. 
Socialförvaltningen, budgetförslag 2020. 
Verksamhetschef Mats Collin, muntlig information. 
Controller Ann Kristofersson, muntlig information.       
______  
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§ 80 Dnr 2019-000102 1.1.3.1 

Fördjupad analys av det ackumulerade underskottet för 
Individ- och familjeomsorgen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna, 
att Socialnämnden ser positivt på att förvaltningen fortsätter att utreda 
möjligheten till samarbete med andra kommuner gällande upphandling av 
HVB enligt LOV, samt  
att förvaltningen under hösten ska redovisa hur utredningen fortskrider.       

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare två att-satser: 
att Socialnämnden ser positivt på att förvaltningen fortsätter att utreda 
möjligheten till samarbete med andra kommuner gällande upphandling av 
HVB enligt LOV, samt  
att förvaltningen under hösten ska redovisa hur utredningen fortskrider.   

Propositionsordning 
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut; liggande förslag 
och förslag med tillägg av ytterligare att-satser. 
Ordförande frågar först om Socialnämnden avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande frågar sedan om Socialnämnden avser besluta i enlighet med 
förslag med tillägg av ytterligare att-satser. 
Ordförande finner att Socialnämnden beslutat i enlighet med förslag med 
tillägg av ytterligare att-satser.   

Bakgrund 
Socialnämnden har beslutat att uppdra till socialförvaltningen att till 
sammanträdet i april 2019 återkomma med en fördjupad analys av det 
ackumulerade underskottet för Individ- och familjeomsorgen. 
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Utfall 2019-03-30 
Verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott 
motsvarande 0,6 mnkr ackumulerat mars. 
Det finns några områden som redovisar underskott inom verksamheten och 
de mest utmärkande är placeringar för barn och unga samt Bogården.  
Kostnader för placeringar inom HVB och familjehem (både egna och 
konsulentstödda) är 2,5 mnkr högre än budgeterad nivå men genom högre 
bidragsintäkter redovisas ett underskott motsvarande 1,3 mnkr. 
HVB redovisar ett underskott motsvarande 1,6 mnkr och familjehem 
redovisar ett överskott motsvarande 0,3 mnkr.  
Bogårdens intäkter är 0,8 mnkr lägre än budget men underskottet stannar vid 
0,7 mnkr då kostnaderna är 0,1 mnkr lägre än budgeterat. 
Försörjningsstöd, inkluderat Jobbsatsningen som sker i samarbete med 
Arbetslivsförvaltningen, redovisar ett överskott motsvarande 1,3 mnkr. 
Överskottet består främst av högre intäkter än budgeterat. Kostnaderna för 
utbetalt ekonomiskt bistånd är 0,4 mnkr lägre än budgeterat.   

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-04-08. 
Verksamhetschef Lisbet Sander, muntlig information.  
______         
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§ 81 Dnr 2019-000103 1.1.3.1 

Redovisning fördelning mellan verksamhetsområdena 
av den utökade skattemedelsramen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 
Socialnämnden tilldelades en utökning av skattemedelsramen motsvarande 
30 mnkr från 2018 till 2019. 
I tabellen nedan presenteras fördelningen av skattemedlen mellan olika 
verksamhetsområden.   

(mnkr) Skattemedel 2019 Skattemedel 2018 Skillnad mellan 
åren 

Socialnämnd 1,5 1,5 0,0 

Förvaltningsledning 16,0 15,9 0,1 

Administration 5,1 5,4 -0,3 

Anhörig- och närståendestöd 3,7 4,4 -0,7 

Serviceenhet och nattpatrull 10,4 9,5 0,9 

Biståndsenhet 7,1 6,8 0,3 

Hospice och betalningsansvar 0,5 0,5 0,0 

Hemtjänst 88,3 85,8 2,5 

Individ- och familjeomsorg 64,7 56,9 7,8 

Försörjningsstöd inkl "jobbsatsningen" 22,2 15,8 6,4 

Personlig assistans 34,1 22,6 11,5 

Omsorg om funktionshindrade 143,4 140,2 3,2 

Särskilt boende 156,9 158,8 -1,9 

Hälso- och sjukvård 41,6 40,2 1,4 

Matsalar 0,4 0,8 -0,4 

Trygg hemgång 0,7 1,5 -0,8 

Totalt 596,6 566,6 30,0 
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Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, Skattemedelstilldelning 2018 och 2019, 2019-04-18. 
Controller Ann Kristofersson, muntlig information 
______  
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§ 82 Dnr 2019-000114 1.2.3.1 

Riktlinjer för handläggning av avgifter inom omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att återremittera ärendet till förvaltningen för att få ett förtydligande om 
vilka ändringar som är gjorda i dokumentet.    

Yrkanden 
Margaretha Tjärnlund (M) yrkar på att återremittera ärendet till 
förvaltningen för att få ett förtydligande om vilka ändringar som är gjorda i 
dokumentet. 

Propositionsordning 
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag att 
anta förvaltningens förslag till riktlinjer för handläggning av avgifter inom 
omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, och förslag om 
återremiss.  
Ordförande frågar först om Socialnämnden avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande frågar sedan om Socialnämnden avser besluta enligt förslag om 
återremiss 
Ordförande finner att Socialnämnden beslutat i enlighet med förslag om 
återremiss. 

Bakgrund 
Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av avgifter inom omsorg 
om äldre och personer med funktionsnedsättning har efter översyn tagits 
fram av förvaltningen. Av dem framgår bland annat att justering av taxor, 
avgifter och priser ska ske årligen enligt gällande kostnadsprisindex och 
presenteras i förvaltningens budgetförslag.  
Beräkning av avgifter baseras på nationella värden, nivåer och 
rekommendationer samt lagstiftning.  
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Förvaltningens förslag 
Genom att följa de föreslagna reviderade riktlinjerna för handläggning blir 
en översyn av gällande lagstiftning, rekommendationer och justeringar av 
avgifter, taxor och priser en naturlig del i förvaltningens budgetprocess.  
Förslaget innebär även att beräkning av eventuella justeringar ska ske med 
gällande kostnadsprisindex för att följa den nationella prisutvecklingen med 
hänsyn till inflation.  
Belopp för kommunens självkostnad baseras på den genomsnittliga 
ersättningsnivån per timme för utförd hemtjänst. 
Maxtaxans regelverk utgör en garanti för att den enskilde inte får högre 
avgift än avgiftsutrymmet. 
De som har få insatser och högt avgiftsutrymme garanteras en avgift som 
inte överstiger kommunens kostnad för genomförande genom 
avgiftsreducering motsvarande kommunens självkostnadspris.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-04-12 med bilaga.        
______  
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§ 83 Dnr 2019-000118 1.1.3.1 

Behov av att ompröva syfte och mål med insatsen 
individstöd 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att ge socialförvaltningen i uppdrag att se över insatsen Individstöd och att 
föreslå ett nytt syfte och mål med insatsen.  

Bakgrund 
Individstöd är en insats (enligt Socialtjänstlagen, SoL) för personer i eget 
boende som har behov av stöd och motivation för att klara sin vardag. 
Gällande riktlinje/måldokument för insatsen Individstöd togs av nämnd 
2006. Syftet då var bl.a. att få en tydligare skillnad mellan insatsen hemtjänst 
och individstöd samt att implementera ett rehabiliterande/återhämtande 
arbetssätt. Insatsen är/ har varit kostnadsfri utifrån att den bygger på 
motivationsarbetet och den enskildes delaktighet i de aktiviteter som utförs. 
Insatsen skulle ses som ett komplement till hemtjänst som ger praktisk, 
handgriplig hjälp till den enskilde. 
I Meddelandebrev från Socialstyrelsen 2018-09-03 ”Statistik om 
socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2017” 
framkommer att insatsen boendestöd har fördubblats de senaste 10 åren och 
är idag den vanligaste SoL insatsen till personer med funktionsnedsättning. 
Samma utveckling ser vi här i Härnösand. I början av 2007 hade 30-tal 
personer beslut om Individstöd idag är siffran runt 70 personer.  

Målgruppen växer 
2006 var målgruppen för insatsen personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med lindrig utvecklingsstörning, 
autismspektrumstörning såsom aspergers syndrom, med behov av 
motivationsstöd. 
Idag har personalgruppen utökats och delats i två grupper. Den ena gruppen 
har inriktning psykiatri och den andra har inriktning mot lindrigt 
förståndshandikapp och neuropsykiatri. Bägge dessa grupper är integrerade i 
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var sin gruppbostad, där personal arbetar både inne på boendet och ute som 
individstödjare. 
Vi ser dock att målgruppen fortsätter breddas och att det idag även är 
personer med samsjuklighet, vilsna unga vuxna, somatisk sjukdom, vuxna 
med psykisk ohälsa som har hemmavarande barn, m.fl. som söker och får 
insatsen.  

Innehållet i insatsen har förändrats 
Innehållet i insatsen har under de gångna åren förändrats. Från att som det 
står i måldokumentet från 2006 arbeta utifrån en rehabiliterade/ habiliterande 
inriktning, med målet att stödet skulle leda till ökad självständighet för 
individen.  
Idag har vi återigen svårt att definiera skillnaden mellan individstöd och 
hemtjänst då många har behov av stöd av ”göra åt” karaktär och besluten har 
ofta fokus på aktiviter som involverar att sköta sitt hem och behov av stöd 
med struktur och planering. Beslut på rehabiliterande, motiverande, sociala 
och arbetslivsinriktade insatser har minskat. 
Under 2018 genomförde kommunförbundet en länsövergripande 
kartläggning av insatsen och även där har det framkommit att insatsen 
Individstöd idag spretar och att flera kommuner behöver göra ett omtag 
kring syftet och målet med insatsen. 
Förändringen vad gäller målgrupp och typ av insats ställer stora krav både på 
verksamheten och på personalen som utför insatserna och vi behöver en 
tydlighet och samsyn kring vad insatsen ska syfta till för att säkerställa att 
personal har den kompetens som krävs och att de är organiserade där vi får 
ut bästa nyttan av insatsen.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-04-15. 
Verksamhetschef Maria Hellström, muntlig information.    
______  
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§ 84 Dnr 2019-000104 1.1.3.1 

Överenskommelse Ensamkommande barn 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att behålla ansvaret för de ensamkommande barn och unga som kan komma 
att anvisas till kommunen under år 2020.  

Bakgrund 
Inför 2020 ansvarar Länsstyrelsen för att i dialog med länets kommuner 
skapa en överenskommelse om vilka kommuner i länet som ska ta emot 
ensamkommande barn och unga (EKB). En överenskommelse bör vara klar 
innan sommaren och målet är att komma fram till en överenskommelse vid 
Länsstyrelsens nästa Politikerplattform Integration den 21 maj.  
Överenskommelsen innebär att en kommun i länet har möjligheter att 
överlämna sina andelar till en annan kommun. Det kan innebära att en eller 
flera kommuner i länet tar emot EKB-andelar från de övriga kommunerna.  
Enligt uppgift kommer den överenskommelse som uppnås att omprövas 
årligen. Socialnämndspolitiker i länet har fått information vid 
Politikerplattformen den 28 februari. 
Socialnämnden föreslås besluta att behålla ansvaret för de ensamkommande 
ungdomar som kan komma att anvisas till kommunen under 2020. 
Anledningen är att det finns en etablerad stödboendeverksamhet som kan 
tillgodose de anvisades behov. Schablonintäkterna för den prognostiserade 
andel som förväntas anvisas bidrar också till en stödboendeverksamhet som 
också kan användas för en utökad målgrupp, d.v.s. de ungdomar som idag 
placeras på HVB på grund av att det saknas en lämplig placeringsform på 
hemmaplan. 
Socialförvaltningen kommer att återkomma till nämnden med mer 
detaljerade uppgifter om kostnader och intäkter för den planerade 
stödboendeverksamheten.   
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-04-02.      
______     
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§ 85 Dnr 2019-000116 1.1.3.1 

Bogården dygnsavgift 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att dygnsavgiften vid Bogårdens Hem för vård eller behandling (HVB)  
fr.o.m. 1 juli 2019 höjs enligt förslag, samt 
att höjning av dygnspriset därefter sker årligen den 1 januari utifrån 
omsorgsprisindex avrundat till jämt 100-tal kronor.    

Bakgrund 
Bogården är ett Hem för Vård eller Boende (HVB) som tar emot barn 0-12 
år tillsammans med sina föräldrar. Bogården utreder barnets behov och 
föräldrars förmåga att vara föräldrar. Här jobbar åtta behandlingsassistenter 
och en föreståndare. Personalen har utbildningar så som socialpedagog, 
socionom, behandlingsassistent, beteendevetare och barnskötare. Placering 
vid Bogården sker efter beslut av socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) eller Lagen om vård av unga (LVU). Placerande myndighet är främst 
socialtjänsterna i länets kommuner. 
Dygnsavgiften på Bogården är oförändrad sedan 2017 då en ny prismodell 
infördes i syfte att täcka verksamhetens kostnader inklusive 
overheadkostnader. Beräkningsgrunderna som då gjorde bedöms fortfarande 
som goda, med undantag för korrigering mot årliga kostnadsökningar för 
löner och hyror.  
Bedömningen görs att prisökningen inte kommer att påverka kommunernas 
vilja att placera vid Bogården. 

Förslag 
Med hänvisning till ökade kostnader för drift av Bogårdens verksamhet och 
en bedömning att det är rimligt att avgiften höjs föreslår Socialförvaltningen 
att dygnsavgiften vid Bogårdens HVB höjs fr.o.m. 1 juli 2019 enligt nedan 
förslag.  
För att göra prissättningen mer hållbar föreslås en årlig höjning från och med 
1 januari 2020 som baseras på omsorgsprisindex (OPI) avrundat till jämnt 
hundratal kronor. 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(38) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Förslag Nuvarande 
avgift  

Förslag fr.o.m. 
1 juli 2019 

Förslag fr.o.m. 1 
januari 2020 

1 person 
2 personer 
3 personer 
4 personer 
5 personer 
6 personer 
7 personer 
8 personer 

4 500 
6 000 
8 000 

10 000 
11 500 
13 000 
14 500 
16 000 

 

4 800 
6 500 
8 600 

10 800 
12 400 
14 000 
15 600 
17 200 

4 800 x OPI 2020 
6 500 x OPI 2020 
8 600 x OPI 2020 

10 800 x OPI 2020 
12 400 x OPI 2020 
14 000 x OPI 2020 
15 600 x OPI 2020 
17 200 x OPI 2020 

 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-04-02.    
______  
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§ 86 Dnr 2019-000115 1.1.6.2 

Projekt SkolFam 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att särskild satsning på familjehemsplacerade barns skolgång, SkolFam 
övergår från projekt till ordinarie verksamhet, samt 
att till kommunstyrelsen föreslå att budgetramen för socialnämnden 2020 
minskas med 800 tkr och att de medlen omfördelas till skolförvaltningen för 
att bedriva SkolFam som ordinarie verksamhet, under förutsättning att 
Skolnämnden beslutar att bedriva Skolfam som ordinarie verksamhet.     

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) yrkar på att de föreslagna att-satserna:  
att särskild satsning på familjehemsplacerade barns skolgång, SkolFam 
övergår från projekt till ordinarie verksamhet inom skolförvaltningen, samt  
att till kommunstyrelsen föreslå att budgetramen för socialnämnden 2020 
minskas med 800 tkr 
förtydligas genom att de ändras till: 
att särskild satsning på familjehemsplacerade barns skolgång, SkolFam 
övergår från projekt till ordinarie verksamhet, samt 
att till kommunstyrelsen föreslå att budgetramen för socialnämnden 2020 
minskas med 800 tkr och att de medlen omfördelas till skolförvaltningen för 
att bedriva SkolFam som ordinarie verksamhet, under förutsättning att 
Skolnämnden beslutar att bedriva Skolfam som ordinarie verksamhet.        

Propositionsordning 
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut; liggande förslag, 
samt förslag om ändrade att-satser. 
Ordförande frågar först om Socialnämnden avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande frågar sedan om Socialnämnden avser besluta i enlighet med 
förslag om ändrade att-satser. 
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Ordförande finner att Socialnämnden beslutat i enlighet med förslag om 
ändrade att-satser.        

Bakgrund 
Kommunstyrelsen fattade den 5 maj 2015 beslut att bevilja skol- och 
socialnämnden projektmedel för att starta upp och bedriva ett treårigt 
SkolFam-projekt under åren 2016-2018.  
SkolFam riktar sig till familjehemsplacerade barn i åldrarna 6-13 år och 
syftar till att öka förutsättningarna för förbättrade skolresultat.  
Det effektmål som projektet ville uppnå var att öka andelen placerade barn 
som går vidare till högre studier på gymnasiet.  Det visade sig ganska snart 
att de barn som ingick i SkolFam-projektet var så unga att inget av barnen 
skulle komma att avsluta grundskolan under den treåriga projekttiden.  
För att få en bättre bild av de insatser som gjordes inom SkolFam ansåg skol- 
och socialförvaltningen därför att projektet borde utökas från tre år till fem 
år, dvs. att projekttiden skulle pågå mellan åren 2016-2020.  
Kommunfullmäktige fattade beslut om utökad budgetram för socialnämnden 
motsvarande 800 tkr för SkolFam-projektet. Verksamheten Skolfam ligger 
organisatoriskt under skolförvaltningen varför 800 tkr har överförts från 
socialnämnden till skolnämnden.   

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-04-10.    
______  
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§ 87 Dnr 2019-000088 1.1.6.1 

Överenskommelse med Arbetslivsförvaltningen 
gällande Härnö Ved 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att uppdra till förvaltningschef att upprätta en överenskommelse med 
arbetslivsförvaltningen kring vedhantering.    

Bakgrund 
Socialförvaltningen har inom verksamheten Omsorg om funktionshindrade 
(OOF) ansvar för daglig verksamhet med inriktning mot vedhantering. 
Huvudsakliga arbetsuppgifter inom Härnö vedhantering är att klyva och 
packa ved samt vedförsäljning. Verksamheten sysselsätter cirka 10 till 14 
personer som beviljats insats inom ramen för lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS), samt personal motsvarande 4 årsarbetare.  
Socialförvaltningen har vänt sig till arbetslivsförvaltningen för en dialog om 
vedverksamheten och ställt frågan om arbetslivsförvaltningen kan ta över 
ansvaret för lokaler och administrativa göromål kring kundhantering, 
försäljning, beställning och hantering av ved som innefattar truckkörning och 
göromål som inte personer i daglig verksamhet kan utföra. För 
socialförvaltningens del innebär ett övertagande av visst ansvar att 
förvaltningen kan göra kostnadsbesparingar.  
Arbetslivsförvaltningens bedömning är att de kostnader som det innebär kan 
täckas av de försäljningsintäkter verksamheten får in via försäljning av ved. 
Socialförvaltningen avser att tillsammans med arbetslivsförvaltningen ta 
fram ett förslag till överenskommelse, gällande från och med 1 juli 2019.  
Överenskommelsen ska tydliggöra ansvarsfördelning mellan 
socialförvaltningen och arbetslivsförvaltningen, enligt följande: 
Arbetslivsförvaltningen:  

- tar över hyra, drift, inventarier, förråd av timmer,  
- tillsätter en årsarbetare till verksamheten för kundhantering, 

försäljning, beställning, hantering av ved (truckkörning, kapning), 
samt  
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- äger och ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet genom chef 
med arbetsmiljöansvar 

Ekonomi: 
Verksamheten inom Arbetslivsförvaltningen kommer att finansieras av 
vedförsäljning genom att använda virke som fälls av skogsgruppen inom 
kommunens mark och som stöd vid behov kan man fortsätta samarbete med 
Norrskog som har ett avtal med Socialförvaltningen. 
Verksamhetens nuvarande kostnader i form av hyra och drift är 312 tkr/år. 
För att finansiera verksamheten behöver Arbetslivsförvaltningen sälja 600 
kubikmeter ved per år. Socialförvaltningen/Omsorg om funktionshindrade 
har hittills sålt 900 kubikmeter per år. 
Socialförvaltningen: 

- har fortsatt ansvar för den dagliga verksamheten och stödet till 
personer med insatsen LSS, samt två årsarbetare som arbetsleder 
personerna i LSS-insats i den daglig vedverksamhet. 

Alla intäkter från vedförsäljning ska tillfalla arbetslivsförvaltningen och 
därmed är förvaltningens bedömning att verksamheten kan bedrivas inom 
befintlig budgetram.  
Utifrån ett brukarperspektiv, med fokus på hygien, ska de toaletter som finns 
för brukare inom Omsorg om funktionshindrade endast nyttjas av brukare 
och dess personal.  

Socialt perspektiv 
Enligt funktionshinderspolitiken ska alla människor, oavsett 
funktionsförmåga, ha samma möjligheter att kunna vara delaktiga i samhället 
och ta del av mänskliga rättigheter. Att ha ett arbete är en förutsättning för 
goda levnadsvillkor, bland annat eftersom det har stor betydelse för en 
persons ekonomi. 

Ekologiskt perspektiv 
En del av veden som hanteras kommer från kommunens arbete med 
naturvård. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv  
Syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är 
att personer med funktionsnedsättning ska få det stöd som behövs för att 
kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Lagen är en rättighetslag och 
beslut kan överklagas.      
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Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-04-09     
______  
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§ 88 Dnr 2018-000288 006 

Socialnämndens sammanträdestider 2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att anta förslag till ändring av Socialnämndens sammanträdesdagar för år 
2019.          

Bakgrund 
Socialnämnden beslutade den 22 november 2018 om sammanträdestider 
under 2019. Nu föreslår socialförvaltningen att det planerade sammanträdet 
den 26 september flyttas till tisdagen den 1 oktober. 
Det nya förslaget till sammanträdesdagar 2019 för Socialnämnden är: 
torsdag den 24 januari 
torsdag den 28 februari 
torsdag den 28 mars 
torsdag den 25 april 
torsdag den 23 maj 
onsdag den 19 juni 
torsdag den 29 augusti 
tisdag den 1 oktober  
torsdag den 24 oktober 
torsdag den 21 november 
torsdag den 12 december.       

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-04-23 med bilaga.      
______  
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§ 89 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, 2019-04-11.     
______  
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§ 90 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 1-4.  
______  
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§ 91 Dnr 2019-000026 1.2.3.2 

Attestantförteckning 2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av attestantförteckning.     

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, attestantförteckning numrerade 1-2. 
Socialförvaltningen, tidsbegränsade beslutsattesträtter numrerad 3.    
______  
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(38) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 92 Dnr 17793  

Skrivelser, meddelanden, beslut 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att nedanstående skrivelser, meddelanden och beslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 
Väntelista 2019.     
______  
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§ 93 Dnr 17794  

Anmälan av kurser och utbildningar 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna föreslagna kurser och utbildningar.  

Bakgrund 
Krister Mc Carthy (S) föreslår att det ska hållas en utbildningsdag för 
nämndens ledamöter och ersättare under maj månad där de ska få 
information om samtliga verksamheter som bedrivs av socialförvaltningen. 
Kallelse skickas ut så snart som datum är fastställt.       
______  
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§ 94 Dnr 17795  

Anmälan av protokoll 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att nedanstående protokoll anmäls och läggs till handlingarna. 
Socialnämndens protokoll, allmänna delen, 2019-03-28.  
______  
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§ 95 Dnr 17797  

Information från förvaltningen 
Ingen information från förvaltningen.  
______  
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§ 96 Dnr 17798  

Information från ordförande 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 
Ordförande Krister Mc Carthy (S) informerar om följande: 
Möte med gamlas vänner.  
Träff med IF Rycket.  
Mötet med Kommunalförbundets Socialpresidium.     
______  
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§ 97 Dnr 17799  

Eventuellt tillkommande ärende 
Inget tillkommande ärende.  
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