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§ 160 Dnr 18734  

Val av justerare och tid för justering 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att utse Camilla Nilsson (L) att justera protokollet, samt 
att protokollet justeras den 7 oktober 2019 klockan 08.45.      
______  
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§ 161 Dnr 18735  

Fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att fastställa föreliggande föredragningslista.  

Bakgrund 
Ordförande går igenom upprättad föredragningslista. 
Ärende § 167 - Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen samt försäljning och tillsyn av tobaksvaror och receptfria 
läkemedel - utgår.       

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, föredragningslista 2019-09-17.  
______  
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§ 162 Dnr 2019-000252 1.1.2.1 

Delårsrapport Socialnämnden 2019, tertial 2 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna Delårsrapport tertial 2 för 2019 och överlämna den till 
Kommunstyrelsen, 
att paragrafen justeras omedelbart, samt  
att socialnämnden noterar den negativa budgetprognosen för 2019 och 
uppdrar till socialförvaltningen att fortsätta det tidigare beslutade arbetet 
med kostnadsreduceringar för att uppnå en budget i balans.     

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats:  
att socialnämnden noterar den negativa budgetprognosen för 2019 och 
uppdrar till socialförvaltningen att fortsätta det tidigare beslutade arbetet 
med kostnadsreduceringar för att uppnå en budget i balans.       

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 budgetunderskott på 1,5 miljoner kronor under 
årets första åtta månader. Underskottet motsvarar 0,3 procent av den totala 
budgeten för perioden. 
Kostnaderna överstiger budget med 17 miljoner kronor vilket främst beror på 
högre kostnad för köp av huvudverksamhet. Högre volym för placeringar 
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verkställda av externa aktörer, personlig assistans och hemtjänst ingår i 
denna post. En annan betydande avvikelse är personalkostnader, varav 3,4 
miljoner kronor avser arvoden och omkostnadstillägg för bland annat 
familjehem och kontaktperson. 
Högre intäkter motsvarande 15,5 miljoner kronor än budgeterat täcker delvis 
upp kostnadsavvikelsen. Den enskilt största positiva avvikelsen är 
bidragsintäkter från Migrationsverket motsvarande 7,3 miljoner kronor. 
Dessa bidragsintäkter avser främst schablon för nyanlända och återsökning 
av kostnader för placeringar och personlig assistans. 
Årets utfall är 29,4 miljoner kronor bättre än samma period föregående år. 
De främsta anledningarna till denna resultatförbättring beror dels på en 
ökning av tilldelade skattemedel samt besparingsåtgärder. 
Köp av huvudverksamhet visar den största avvikelsen mellan åren vilket 
beror på att de två särskilda boenden som tidigare varit på entreprenad 
övergått till egen regi i februari i år.  

Beslutsunderlag 
Delårsrapport Socialnämnden 2019, tertial 2, inkl. prognos. 
Uppföljning intäkter kostnader aug 2019. 
Controller Fredrik Bergman Gullmark, muntlig information.               
______  
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§ 163 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, månadsuppföljningar augusti 2019. 
Controller Fredrik Bergman Gullmark, muntlig information.                     
______  
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§ 164 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 augusti 2019.   
Controller Fredrik Bergman Gullmark, muntlig information.       
______  
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§ 165 Dnr 2019-000243 3.7.1.3 

Ersättning från dödsbon i samband med gravsättning 
och provisorisk dödsboförvaltning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta beslut om  
att ersättning för kommunens förvaltning av dödsbon enligt Ärvdabalken 
och Begravningslagen ska tas ut fr.o.m. den 1 november 2019,  
att timtaxan för förvaltning enligt ovan nämnda lagar ska fastställas till  
0,7 % av prisbasbeloppet 46 500 kr år 2019 = 326 kr + 25% moms  
=  408 kr per timme, samt  
att en årlig uppräkning av taxan sker enligt 0,7 % av prisbasbeloppet.  

Bakgrund 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts om det 
inte finns någon anhörig som ordnar med gravsättning. För det uppdraget har 
kommunen rätt till ersättning från dödsboet om det finns tillgångar.  Även 
för en provisorisk dödsboförvaltning i avvaktan på en släktutredning, kan 
kommunen begära ersättning från dödsboet.  
En kommun får inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för 
tjänsten som kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara 
kommunens självkostnad.   

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-08-29.  
______  
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§ 166 Dnr 2019-000253 3.7.2.0 

Ansökningsavgift enligt lagen om tobak och liknande 
produkter 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige  
att besluta om avgift för kommunens hantering av ansökan om försäljning 
av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lagen (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter. Avgiften förslås gälla fr.o.m. januari 2020, 
att avgiften fastställs till 9 300 kr för nyansökan, 6 510 kr för ändring av 
tillstånd och 600 kr för tillfälligt tillstånd, samt 
att en årlig uppräkning av avgiften sker enligt prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV).   

Bakgrund 
Den 1 juli 2019 började lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
att gälla. Lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). 
I och med den nya lagen är det förbjudet att röka på flera nya platser, 
exempelvis uteserveringar etc. Rökförbudet omfattar även elektroniska 
cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar 
rökning men inte innehåller tobak. 
Från och med den 1 juli 2019 måste även den som vill sälja tobak ansöka om 
tillstånd hos kommunen. Tillstånd krävs även för försäljning av tobak i 
automater.  
Enligt 8 kapitlet 1§ lagen om tobak och liknande produkter får kommunen ta 
ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap. 
1 § samma lag.  
Avgiften ska täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I 
handläggningen ingår bland annat remisshantering, besök på 
försäljningsstället, beredning av beslutsunderlag och utfärdande av 
tillståndsbevis. Prövning av ansökan om försäljning av tobak likställs i stort 
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med den prövning som görs vid bedömningen alkoholtillstånd varför dessa 
avgifter föreslås jämställas.     

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-08-22 
______  
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§ 167 Dnr 2019-000245 1.1.2.1 

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen samt försäljning och tillsyn av 
tobaksvaror och receptfria läkemedel 
Ärendet utgår. 
______  
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(24) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-01 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 168 Dnr 2019-000004 3.7.5.0 

Medborgarförslag - Medicinskt Ansvarig för 
Rehabilitering 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att medborgarförslaget avslås.      

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) yrkar på att medborgarförslaget avslås.   
Fredrik Olsson (S) yrkar bifall till Krister Mc Carthys förslag.        

Bakgrund 
Den 23 november 2018 inkom medborgarförslaget Inför en MAR, 
Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering, i Härnösands kommun.  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 (§ 153) att överlämna 
medborgarförslaget till socialnämnden för beredning och besvarande.                     

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, Svar medborgarförslag KS 18-496-770, 2019-06-04.  
______  
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§ 169 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, 2019-09-12.  
______  
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§ 170 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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§ 171 Dnr 2019-000026 1.2.3.2 

Attestantförteckning 2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av attestantförteckning.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tidsbegränsade beslutsattesträtter.  
______  
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§ 172 Dnr 2019-000140 1.1.3.1 

Uppdrag till Socialförvaltningen  
Inga uppdrag ges till förvaltningen. 
______  
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§ 173 Dnr 18755  

Skrivelser, meddelanden, beslut 

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

Beslutsunderlag 
Redaktionell revidering av riktlinjer för anhöriganställning. 
T2 2019 Barn och familj. 
T2 2019 Ekonomiskt bistånd. 
T2 2019 Placeringar Vuxna. 
Uppföljning jobbsatsning aug 2019. 
Väntelista 2019.    
______  
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§ 174 Dnr 18756  

Anmälan av kurser och utbildningar 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att socialnämnden under återstoden av 2019 ska vara återhållsamma vad 
gäller kurser, utbildningar och konferenser med tanke på den ekonomiska 
situationen.       

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) yrkar på att socialnämnden under återstoden av 2019 
ska vara återhållsamma vad gäller kurser, utbildningar och konferenser med 
tanke på den ekonomiska situationen.      
______  
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§ 175 Dnr 18757  

Anmälan av protokoll 

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

Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll, allmänna delen, 2019-08-29.  
______  
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§ 176 Dnr 18758  

Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 
Förvaltningschef Mats Collin informerar om följande: 
Biståndsenheten saknar enhetschef sedan Maria Jonsson slutat. Fram till att 
en ny chef rekryteras kommer chefsskapet delas mellan Per Hägglund och 
Eva Ehn, med extra ärendehanteringsstöd av en konsult en dag per vecka. 
Konsulten har även fått i uppdrag att uppmärksamma ev. behov av eller 
möjligheter till utveckling av handläggningen. 
Arbetstagarorganisationerna har lämnat synpunkter på avsaknaden av 
enhetschef och den arbetsbörda som nu ligger på biståndshandläggarna, som 
båda utgör arbetsmiljöproblem. Arbetsgivaren arbetar för att åtgärda detta, 
bland annat genom att identifiera utvecklingsområden (se ovan). Man håller 
även på att se över om man inom budgetramen tillfälligt kan stärka upp med 
en till biståndshandläggare.  
Inom förvaltningsledningen har det handlat mycket om budgetarbete sedan 
förra sammanträdet.  
Mats har även besökt Brunnskyrkan på en samtalskväll och pratade på temat 
”Vara människa – Utanförskap och marginalisering”. 
I morgon ska förvaltningen träffa HR för andra gången angående 
hanteringen av bemanningsfrågor. 
På måndag nästa vecka är det chefsdag. Man testar nu ett lite förändrat 
koncept med längre möten (på tre timmar) några gånger per termin, b.la. för 
att öka möjligheten till dialog mellan första linjens chefer och 
förvaltningsledningen.  
Nästa vecka ska Mats även ha möte med Attendo, träffa Centerpartiet för att 
berätta om Socialförvaltningen,  informera kommunstyrelsen om 
budgetuppföljningen för tertial två tillsammans med socialnämndens 
ordförande, medverka vid informationsdag för socialnämnden, och åka till 
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Östersund tillsammans med socialnämndens presidie för möte med Sociala 
vård- och omsorgsgruppen (SVOM).              

Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Mats Collin, muntlig information. 
Verksamhetschef Lisbet Sander, muntlig information. 
Verksamhetschef Fredrik Mattsson, muntlig information.       
______  
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§ 177 Dnr 18759  

Information från ordförande 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 
Ordföranden Krister Mc Carthy (S) börjar med att från hela Socialnämnden 
skicka ett stort grattis till Frida Norberg enhetschef på koltrastens särskilda 
boende för den fina utmärkelsen till årets unga ledare nyligen.  
Ordförande informerar nämnden från följande möten:  
· Möte med den politiskarevisionen  
· Kommunala pensionärsrådet  
· Samverkans möte med Skolpresidiet.  
Information inför den kommande utbildningsdagen den 9 Oktober.  
Påminner och uppmanar socialnämndens ledamöter att svara på den enkät 
som revisionen skickat ut.  
 

Birgitta Alevård (V) berättar om socialchefsdagarna som presidiet var på 
tillsammans med socialförvaltningens ledningsgrupp förra veckan.            

Beslutsunderlag 
Ordförande Krister Mc Carthy (S), muntlig information. 
1:e vice ordförande Birgitta Alevård (V), muntlig information.      
______  
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§ 178 Dnr 18760  

Eventuellt tillkommande ärende  
Inget tillkommande ärende. 
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