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§ 1 Dnr 19532  

Val av justerare och tid för justering 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, samt 
att protokollet justeras den 6 februari 2020 klockan 11.00.  
______  
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§ 2 Dnr 19533  

Fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att fastställa föreliggande föredragningslista.  

Bakgrund 
Ordförande går igenom upprättad föredragningslista. 
Ärende § 12, Konvertering till Särskilt boende vid flytt av 
Korttidsverksamhet, utgår. 
Ärende § 14, Utökning av socialnämndens utskott, utgår.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, föredragningslista 2020-01-21.  
______  
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§ 3 Dnr 2020-000011 1.1.3.1 

Verksamhetsberättelse 2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till Verksamhetsberättelse 2019, samt 
att Verksamhetsberättelse 2019 delges Kommunfullmäktige.  

Bakgrund 
Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 10,5 mnkr vid året slut. 
Effektiviseringar och kostnadsreduceringar som genomförts under året är 
inkluderade i resultatet.  
De två områden som har störst avvikelse i relation till budget är hemtjänsten 
respektive individ- och familjeomsorgens placering av barn och unga. 
Hemtjänsten har i genomsnitt under året haft behov av att utföra närmare 37 
timmar mer per dag än vad budgeten var beräknad på. Avseende placeringar 
av barn och unga är det HVB-placeringar som ökat i relation till föregående 
år. Budgeten har inte räckt till för denna ökning trots att en märkbar 
budgetförstärkning för placeringar genomfördes inför år 2019.  
De områden som haft betydligt lägre kostnad än budget är 
försörjningsstöd/jobbsatsning och särskilt boende inom äldreomsorgen. 
Försörjningsstödskostnaden är drygt 2 mnkr lägre jmf med 2018.  
I separata rapporter redovisas; Månadsuppföljning av volymökningar, 
Planerad och uppnådd effekt av beslutade besparingar, Placeringar av barn 
och unga, Placeringar av vuxna inom IFO, Ekonomiskt bistånd samt 
Jobbsatsningen.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-01-22. 
Socialförvaltningen, Verksamhetsberättelse 2019. 
Socialförvaltningen, uppföljning intäkter och kostnader dec 2019. 
Controller, Fredrik Bergman Gullmark, muntlig information. 
Förvaltningschef, Mats Collin, muntlig information.  
______  
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§ 4 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 december 2019.  
Controller Fredrik Bergman Gullmark, muntlig information.  
______  
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§ 5 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 dec 2019.  
Controller Fredrik Bergman Gullmark, muntlig information.  
______  
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§ 6 Dnr 2020-000013 1.1.3.1 

Redovisning av placeringar barn och familj 2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga skrivelsen till handlingarna.  

Bakgrund 
Antal inkomna ansökningar och anmälningar för tertial 3 2019 är högre i 
jämförelse med övriga tertial åren 2017, 2018 och 2019. En anledning till 
detta kan förklaras av lägre antal inkomna ansökningar och anmälningar 
tertial 1 och 2 2019. Antalet inkomna ansökningar och anmälningar varierar 
över tid. Det är ingen större skillnad på det totala antalet ansökningar och 
anmälningar på helår mellan åren 2017-2019. 
Aktualiseringsorsaken är som tidigare tertial och år till största delen oro barn 
och ungdom far illa. Det är som tidigare tertial och år polismyndigheten som 
inkommer med flest anmälningar. Det finns svårigheter att precisera en 
tydligare statistik eftersom anmälningar endast registreras utifrån en orsak 
men det kan vara flera orsaker till anmälan. 
Antal utredningar tertial 3 2019 är högre i jämförelse med tertial 1 och 2 
2019. Det kan förklaras utifrån det högre antalet inkomna ansökningar och 
anmälningar tertial 3 2019. Totalt antal utredningar på helår 2019 är lägre i 
jämförelse med helår 2017 och 2018. Det är inte ovanligt att antalet inkomna 
ansökningar, anmälningar och utredningar varierar över tid. 
Under tertial 3 var det 85 barn placerade vilket är 12 fler än tertial 2 2019. 
Ökningen beror på två familjer med många barn i båda familjerna och 
samtliga barn placerades. 
2020-01-13 är det 75 unika barn och unga placerade i familjehem, 
konsulentstödda familjehem, hos släktingar, HVB-hem eller särskilt 
ungdomshem enligt § 12 LVU (ensamkommande barn är inte inräknade). 
Det är ett större antal i jämförelse med antal pågående unika barn och unga 
som var placerade 2019-09-12, tertial 2 2019. Då var det 66 unika barn och 
unga placerade. Att antal placeringar varierar över tid är normalt för 
verksamheten. Flertalet av placeringarna i familjehem eller hos släkting är   
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§ 6, forts. 
långvariga placeringar och placeringar i HVB- hem eller särskilt 
ungdomshem är i regel en mer tidsbegränsad insats. 
Antalet barn i konsulentstödda familjehem har minskat sedan förra 
redovisningen, från 10 barn till 8 barn placerade i konsulentstött familjehem.  
En placering avslutades och ett barn blev omplacerad i eget familjehem. 
Målet är att minska antalet placeringarna i konsulentstödda familjehem för 
att minska placeringskostnaderna. Den Gemensamma familjehems 
organisation (GFO) är fortfarande i uppstarts fasen och målet med GFO är 
bland annat att rekrytera nya och fler familjehem till de barn som behöver 
placeras av kommunen.  
2020-01-13 är det 12 pågående unika ensamkommande barn och unga 
placerade i stödboende, hos släkting och familjehem. Av dessa 12 är 8 barn 
placerade i stödboende, 2 barn hos släktingar och 2 barn i familjehem. Under 
2019 har 2 ensamkommande barn anvisats till kommunen samtidigt som 
placeringar har avslutats. Antalet placerade ensamkommande barn fortsätter 
att minska. Minskningen är förväntad och enligt prognos.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-01-21, med bilaga. 
Enhetschef Helene Brändström, muntlig information.  
______  
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§ 7 Dnr 2020-000014 1.1.3.1 

Redovisning av vuxna placeringar 2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att lägga rapporten till handlingarna.  

Bakgrund 
På uppdrag av socialnämnden redovisas tertialvis beslut gällande vuxna 
placeringar. 
Under T3 år 2019 var totalt 7 vuxna personer placerade. Under T3 år 2018 
var 14 personer placerade vilket innebär en halvering av placeringarna. 
Kostnaderna för placeringar har också minskat.  
I stället för placeringar har insatser i öppenvård ökat, bland annat ökat i form 
digital alkoholmätning med måendefrågor, individuella samtal, 
motivationsgrupp och ett sex veckors öppenvårdsprogram.  
Majoriteten av de som beviljats placering vid HVB-hem har omfattande 
alkohol eller narkotikamissbruk och det har bedömts vara svårt att ge dessa 
sökande tillräcklig behandling inom öppenvården. Placeringar har varit på 
Korpberget, Husinge, Villa vägen ut, LP Ursviken och Måvikens gäst och 
konvalecenshem. 
Ingen person har varit omhändertagen enligt LVM (lag om vård av 
missbrukare).  
Antalet aktualiseringar har under T3, 2019 uppgått till 143 vilket är en 
ökning i förhållande till T3 år 2018 då det var 126 aktualiseringar. Av 
aktualiseringarna 2019 berodde på missbruksproblematik och 35 på våld i 
nära relation.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-01-03. 
Socialförvaltningen, Vuxen - Redovisning för nämnd 2019 T3. 
Enhetschef Solbritt Höglund, muntlig information.  
______  
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§ 8 Dnr 2020-000012 1.1.3.1 

Redovisning av ekonomiskt bistånd 2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att lägga rapporten till handlingarna.    

Bakgrund 
Utbetalningar av ekonomiskt bistånd uppgick under tredje tertialen T3, 2019 
till 7 384 tkr, vilket innebär en minskning med 10 % i förhållande till samma 
period 2018 då utbetalningarna uppgick till 8 175 tkr.  

• Under september 2019 utbetalades 1 531 tkr, vilket var en minskning 
med 21 % i förhållande till september 2018 då 1 935 tkr utbetalades. 

• Under oktober 2019 utbetalades 1 866 tkr, vilket motsvarar en 
minskning med 14 % i förhållande till oktober 2018 då 2 180 tkr 
utbetalades. 

• Under november 2019 utbetalades 1 746 tkr vilket var en minskning 
med 17 % i förhållande till november 2018 då 2 095 tkr utbetalades. 

• Under december 2019 utbetalades 2 241 tkr vilket var en ökning med 
14 % i förhållande till 2018 då 1 965 tkr utbetalades.  

• Mest bistånd, 3 192 tkr, utbetalades till personer med arbetshinder på 
grund av sociala skäl under T3 år 2019 och det motsvarar en med 
ökning med 1 046 % i förhållande till T3 år, 2018 då 279 tkr 
utbetalades till personer med arbetshinder på grund av sociala skäl. 
Den stora förändringen speglar inte verkligheten utan snarare att en 
mer noggrann kodning gjort. I det intensifierade arbetet som pågått 
under året inom projekten för långvarigt bidragsberoende har 
betydligt flera sociala arbetshinder upptäckts. 

• Till arbetslösa har 2 638 tkr utbetalats T3 2019, vilket är en 
minskning med 45 % i förhållande till 2018 då 4 814 tkr utbetalades. 
Av samma skäl som ovan har denna minskning skett. 

• Utbetalningar till de som är sjukskrivna med läkarintyg uppgick 
under T3, 2019 till 1 066 tkr vilket motsvarar en minskning med  
11 % i förhållande till T3, 2018 då 1 202 tkr utbetaldes. 
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§ 8, forts.  

• Utbetalningar till personer som har eller väntar på sjuk eller 
aktivitetsersättning uppgick till 115 tkr och har ökat med 12 % i 
jämförelse med 2018 då 102 tkr beviljades. 

• Utbetalningar till ensamkommande ungdomar har minskat med 86 % 
från 365 tkr T3, 2018 till 53 tkr, T3 2019. 

• Beviljat bistånd till personer som väntar eller har beviljats 
etableringsersättning har minskat med minus 95 % från 778 tkr 2018 
till 35 tkr T3, 2019. 

• Biståndet till personer som erhåller pension har minskat med 68 % 
från 211 tkr T3 2018 till 67 tkr T3 2019. 

• Bistånd till föräldralediga har minskat med 27 % från 101 tkr T3, 
2018 till 74 tkr T3, 2019. 

• När det gäller bistånd till olika ändamål har biståndet till 
hemutrustning minskat med 45 %, bistånd till elskulder har minskat 
med 75 %. 

• Antal unika hushåll har ökat från september då de var 290 hushåll till 
326 unika hushåll i december. Antalet hushåll per månad har minskat 
med 43 hushåll. 

• Antalet barn med ekonomiskt bistånd har också ökat från 114 barn i 
september 2019 till 183 barn i december 2019, vilket är det högsta 
antalet barn som haft ekonomiskt biståndsedan april 2018. 

• Orsaken till ökningen i december i förhållande till minskningen i 
september till november bedöms bero på ett ökat antal hushåll i 
december vilket berodde på flera nybesök. Det var också en ökad 
sjukfrånvaro bland personalen vilket ledde till mindre noggranna 
utredningar. Färre avslag gjordes under december månad, 11 % av 
alla beslut var avslag i förhållande till tidigare månader, då 17 % av 
hushållen fick avslag. Den nya höjda riksnormen för 2020 som 
började tillämpas i mitten av december bedöms också ha påverkat 
resultatet.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-01-02. 
Socialförvaltningen, Ekonomiskt bistånd - redovisning för nämnd 2019. 
Enhetschef Solbritt Höglund, muntlig information.  
______  
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§ 9 Dnr 2020-000016 1.1.3.1 

Redovisning av jobbsatsning 2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att lägga rapporten till handlingarna.  

Bakgrund 
Socialnämnden beslutade 2013-12-12 att tillsammans med 
Arbetslivsförvaltningen påbörja ett samarbete avseende jobbsatsning, det vill 
säga tidsbegränsade anställningar till personer som beviljas ekonomiskt 
bistånd. Redovisning av hur många som anställts och resultat sker till 
socialnämnden och arbetslivsnämnden halvårsvis. Sedan starten av 
jobbsatsningen fram till 31 december 2019 har totalt 120 personer anställts.  
17 personer har anställts under 2019. Socialförvaltningen ersätter 
Arbetslivsförvaltningen med 7500 kr per person och månad för varje 
anställning. Under 2019 överförde Socialförvaltningen 975 tkr till 
Arbetslivsförvaltningen för jobbsatsningen. Socialnämnden har beslutat att 
fortsätta med jobbsatsningen under 2020. 
Anställningarna med kommunen som arbetsgivare har ordnats bland annat 
på Resursgruppen, Erikshjälpen, Kretsloppsparken, Villa Fridhem, Etappen 
och Koltrasten, Bilfixarna och Vårdkasen. Anställningarna ersätter inte 
ordinarie personalbemanning. 

Målgruppen 
Målgruppen som erbjuds jobbsatsning är personer som inte kan ta ett arbete 
på den öppna arbetsmarknaden samt att de uppfyller något av nedanstående 
kriterier: 
Har haft ett behov av försörjningsstöd under mer än 8 månader. 
Familjeförsörjare med beviljat högt månatligt försörjningsstöd. 
De som beviljas försörjningsstöd och inte längre har ersättning via 
arbetsmarknadsåtgärd inom JOBEN (jobb och utvecklingsgarantin). 
Varannan månad träffas en beredningsgrupp som består av enhetschef och en 
socialsekreterare inom Ekonomi och vuxenenheten och enhetschef och  
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§ 9, forts. 
arbetsmarknadskonsulent från Arbete och integration. Då beslutas om vilka 
personer som ska aktualiseras för anställning utifrån ovanstående kriterier.  

Förutsättningar 
Förutsättningar för att få delta i jobbsatsning är att personen har rätt till 
någon form av statligt stöd via arbetsförmedlingen, exempelvis nystartsjobb, 
OSA (offentlig skyddad anställning) eller lönebidrag. Personen ska också ha 
fungerat i praktik 1-3 månader innan anställningen sker. 

Uppföljning 
Arbetsmarknadskonsulent från Arbete och Integration gör en uppföljning 
med den anställde och arbetsplatsen regelbundet. Under anställningen 
samverkar Arbete och integration och arbetsförmedlingen med den anställde 
för att hitta en långsiktig lösning för fortsatt sysselsättning. En del personer 
har fått externa anställningar, en del personer får fortsatt anställning på 
samma arbetsplats genom stöd av Arbetslivsförvaltningen, andra går till 
studier eller annan planering. 
Arbetsförmedling och Arbete och integration träffas tillsammans med 
handläggare från Ekonomi och vuxenenheten en gång i månaden för en 
uppföljning av tidigare anställda.  
Arbetsmarknadskonsulent vid Arbete och integration upprättar 
slutdokumentation gällande resultatet av anställningen och fortsatt planering 
samt delger berörda.  

Resultat efter avslutade anställningar  
Innan anställningarna påbörjades åren 2014 - 2019 hade 17,6 miljoner 
beviljats totalt under tidigare år till de 120 hushåll som beviljats anställning. 
Genomsnittligt utbetalt ekonomiskt bistånd innan anställningarna har varit 
6500 kr per månad och hushåll. En genomgång av samtliga hushåll som fått 
en anställning visar att 85 % av de hushåll där en person beviljats anställning 
inte har sökt ekonomiskt bistånd efter att anställningen avslutats. 

Slutsats 
Jobbsatsningen innebär ett långsiktigt förebyggande arbete för att motverka 
behovet av försörjningsstöd. Resultatet av jobbsatsningen visar att ett fåtal 
hushåll behöver försörjningsstöd efter avslutad anställning. Om personerna 
inte hade fått anställning hade sannolikt de flesta hushållen varit i behov av 
fortsatt försörjningsstöd. Att ha ett arbete innebär ofta en ökad självkänsla 
och att möjligheterna till fortsatt arbete förbättras. Många av de som deltagit 
i jobbsatsningen uttrycker en stor tacksamhet över att ha fått möjligheten till 
arbete i stället för bidrag. Enligt tidigare uppföljningar som gjorts inom 
Ekonomi och vuxenenheten, innebär jobbsatsningen att barnen till  
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§ 9, forts. 
familjeförsörjare som deltagit i jobbsatsningen fått en bättre ekonomisk 
situation och att de känt ett mindre utanförskap.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-01-03. 
Enhetschef Solbritt Höglund, muntlig information.  
______  
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§ 10 Dnr 2018-000086 750 

Redovisning utfall av förväntade effekter gällande 
kommungemensam familjehemsvård 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att anta redovisningen av verksamheten och utfallet av förväntade effekter 
vid den kommungemensamma familjehemsorganisationen, samt  
att delge kommunfullmäktige denna redovisning.  

Bakgrund 
Socialnämnden fattade i maj 2018 beslut om att delta i en 
kommungemensam familjehemsorganisation (GFO) med ansvar för 
rekrytering och stöd till familjehem. Den gemensamma 
familjehemsorganisationen bedrivs inom Kommunförbundet Västernorrland 
och deltagande kommuner är Ånge, Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors och 
Härnösand,   
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 att godkänna förslag till avtal om 
gemensam familjehemsorganisation, uppdra till socialnämnden att teckna 
avtal samt att socialnämnden efter ett år skulle delge kommunfullmäktige 
utfallet av de förväntade effekterna. 

Analys 

• Anledningen till att GFO inte kunnat leverera kartlagda familjehem i 
den omfattning som efterfrågats är att rekrytering tar tid och att 
verksamheten vid GFO inte varit i fulldrift förrän under senare delen 
av 2019. Att enhetschefen slutade innan verksamheten kommit igång 
påverkade GFOs möjlighet att starta upp rekryteringen av 
familjehem.  

• Totala kostnaden förplacerade barn och unga har inte minskat i den 
omfattning som låg till grund för beslutet. Antalet familjehem 
rekryterade av GFO har inte motsvarat förvaltningens behov, trots 
detta har antalet placeringar vid konsulentstödda familjehem minskat, 
vilket bedöms bero på att egenrekryterade familjehem funnits 
tillgängliga. 
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§ 10, forts. 
• Antalet placeringar på konsulentstödda familjehem har minskat både 

när det gäller antal vårddygn och kostnad.  
• Antalet placeringar totalt har ökat under 2019 men antalet vårddygn 

har minskat. Vilket kan tolkas som att fler placeringar varit 
kortvariga.  

• Ambitionen att placera mindre på konsulentstödda familjehem har 
infriats. Men den ekonomiska besparingen har inte infriats pga. att 
totala antalet placeringar ökat.  

Socialförvaltningen är nöjd med verksamheten vid GFO. Förutsättningarna 
för att bedriva en strukturerad och långsiktig rekryteringsstrategi har ökat 
liksom möjligheten till matchning av barnets behov och familjehemmets 
kompetens.  
Av utredningen som låg till grund för socialnämndens ursprungs beslut 
framgick att ”Rekrytering av kompetenta familjehem kräver 
specialkompetens, tid och ekonomiska resurser för mer genomarbetade 
rekryteringsmetoder än vad som idag är möjligt att genomföra inom befintlig 
verksamhet. Antalet familjehem rekryterade av externa aktörer har ökat 
under de senaste åren. Anledningen är svårigheten för kommunens 
verksamhet att rekrytera och konkurrera med externa konsultföretag som 
kunnat erbjuda bättre stöd och utbildning till ”sina” familjehem. En 
länsgemensam familjehemsenhet med ansvar för rekrytering och stöd till 
familjehemmen förväntas kunna arbeta effektivare med rekrytering och stöd 
till familjehem inom ett större geografiskt område än den egna kommunen. 
En länsgemensam familjehemsenhet kommer inte att innebära att den tar 
över arbetsuppgifter från kommunens socialförvaltning. Socialförvaltningen 
klarar i dagsläget inte av att rekrytera familjehem i tillräcklig omfattning 
samt mäktar heller inte med de lagstadgade arbetsuppgifterna med att 
tillgodose familjehemmens behov av utbildning och stöd.  
Den ekonomiska besparingen blir därför på sikt att de konsultrekryterade 
familjehemmen behöver användas i betydligt mindre omfattning och endast 
utifrån ett specifikt vårdbehov”. 
Verksamheten vid den kommungemensammafamiljehemsorganisationen 
GFO har varit i drift en kort tid, det är därför för tidigt att andra slutsatser än 
de som låg till grund för beslutet att delta i den kommungemensamma 
verksamheten.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-12-30, med bilaga. 
Verksamhetschef Lisbet Sander, muntlig information.  
______  
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§ 11 Dnr 2020-000015 1.1.3.1 

Internkontrollplan 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att föreslagen internkontrollplan återemitteras till socialförvaltningen för 
komplettering och förtydligande, att återredovisa vid Socialnämndens 
sammanträde i februari 2020, samt  
att uppdra till socialförvaltningen att upprätta en utökad internkontrollplan 
för Socialnämndens samtliga verksamhetsområden, och redovisa den för 
nämnden under första halvåret 2020.      

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) yrkar på att föreslagen internkontrollplan återemitteras 
till socialförvaltningen för komplettering och förtydligande, att återredovisa 
vid Socialnämndens sammanträde i februari 2020, samt  att uppdra till 
socialförvaltningen att upprätta en utökad internkontrollplan för 
Socialnämndens samtliga verksamhetsområden, och redovisa den för 
nämnden under första halvåret 2020.  
Samtliga övriga ledamöter i Socialnämnden yrkar bifall till förslaget.         

Propositionsordning 
Ordförande finner att finns ett förslag till beslut, att återremittera ärendet.  
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.        

Bakgrund 
Förvaltningen har tagit fram förslag till Internkontrollplan för 2020. Planen 
bygger på 2019 års internkontrollplan, med någon justering. Förvaltningen 
har målsättningen att hösten 2020 göra en djupare revision av 
internkontrollplanen inför det förslag som skall läggas fram för år 2021, 
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att fastställa föreslagen 
Internkontrollplan för år 2020.   
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§ 11, forts 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-01-24. 
Socialförvaltningen, internkontroll 2020. 
Förvaltningschef Mats Collin, muntlig information.  
______ 
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§ 12 Dnr 2019-000311 1.1.3.0 

Konvertering till Särskilt boende vid flytt av 
Korttidsverksamhet 
Ärendet utgår.  
______  
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§ 13 Dnr 2019-000173 1.2.3.2 

Ändringar i Delegationsordning för Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna de föreslagna ändringarna i Delegationsordning för 
Socialnämnden.  

Bakgrund 
Socialnämnden fattade beslut om en ny delegationsordning i juni 2019, och 
dokumentet Delegationsordning för Socialnämnden började gälla den 1 juli 
2019. 
Det har nu framkommit brister och otydligheter i delegationsordningen som 
bland annat inneburit att en onödigt stor mängd ärenden måste beslutas på 
nämndsammanträden när de skulle kunna beslutas av utskott eller av 
tjänsteman istället. 
Socialförvaltningen föreslår därför följande ändringar i 
delegationsordningen: 

• Att ett avsnitt om undertecknande av handlingar läggs till i 
inledningen: Beslut som fattats av nämnd som innebär att avtal, 
skrivelser och andra handlingar upprättas ska signeras av 
förvaltningschef (om inte annat framgår av beslutet).  
Skrivelser, avtal och handlingar som upprättats med anledning av ett 
delegationsbeslut ska signeras av den som fattat beslutet. Nämnden 
kan i delegationsordningen besluta om undantag kring det. 
Vid verkställighetsärenden där handlingar behöver signeras avgör 
lag, budgetansvar och/eller om det bedöms ingå i den anställdes 
uppdrag vem som får underteckna sådana handläggningar. 

• Att en delegation läggs till under avsnitt 2: Överklaga ärenden där 
beslut går socialnämnden emot. där delegat är Verksamhetschef eller 
Enhetschef. 

• Att en delegation läggs till under avsnitt 2: Avge yttrande till 
allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar vid ärenden där 
socialnämnden är part. där delegat är Utskott. 
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§ 13, forts. 

• Att delegation för beslut om bistånd i form av särskild boendeform 
under avsnitt 7.3. ändras till:  
Särskild boendeform eller bostad med särskild service. 

a) i kommunens egna boenden eller där kommunen har 
ramavtal.      

– delegat Biståndshandläggare i samråd med 
Enhetschef. 

b) i boenden som drivs av annan aktör, där ramavtal saknas. 
 - delegat Utskott. 

• Att delegation för beslut om övrigt bistånd upp till 50 % av pbb 
under avsnitt 7.4  ändras till:  
Upp till 50 % av pbb, eller upp till 70 % vid bistånd till hyra (dock 
max 4 månader).  

• Att delegat ändras till Socialsekreterare, Samordnare eller 
Enhetschef på delegation om Beslut om försörjningsstöd enligt 
riksnorm, under avsnitt 7.4. 

• Att en delegation läggs till under avsnitt 7.4: Beslut om rådrum (tid 
för att utföra något som är ett villkor för att få bistånd). där delegat 
är Socialsekreterare, Samordnare eller Enhetschef . 

• Att delegation om begäran att den som får försörjningsstöd ska delta i 
praktik under avsnitt 7.4. ändras till Begäran om att den som får 
försörjningsstöd ska delta i anvisad praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet, samt att delegat ändras till 
Socialsekreterare, Samordnare eller Enhetschef. 

• Att delegat ändras till Socialsekreterare, Samordnare eller Enhetschef 
på delegation om Beslut om att vägra eller nedsätta försörjningsstöd 
om den som får stödet inte deltar i anvisad praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet, under avsnitt 7.4. 

• Att rubrik 7.5. ändras till Placeringar, individ- och familjeomsorg. 

• Att delegation för Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 
vård i Familjehem, HVB-hem eller Stödboende, under avsnitt 7.5. 
ändras till:  
Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård 
(placering/omplacering) i HVB-hem eller stödboende, med vilka 
kommunen har ramavtal, eller i familjehem. 

1. Tillfällig vistelse i högst 4 månader.  
2. Därutöver och/eller med boenden som kommunen inte har 

ramavtal med.  
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§ 13, forts. 

• Att rubrik 8. ändras till Stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS. 

• Att delegation för Beslut om boende i bostad med särskild service för 
barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, under 
avsnitt 8, ändras till:  
1. I kommunens egna boenden eller där kommunen har ramavtal. 
2. Boenden som drivs av annan aktör, där ramavtal saknas. 

• Att delegation för Beslut om boende i bostad med särskild service för 
vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna, under avsnitt 
8, ändras till:  
Beslut om boende i bostad med särskild service, eller annan särskild 
anpassad bostad, för vuxna. 
1. I kommunens egna boenden eller där kommunen har ramavtal. 
2. Boenden som drivs av annan aktör, där ramavtal saknas. 

• Att en delegation läggs till under avsnitt 11: Yttrande till domstol i 
adoptionsärende där delegat är Utskott. 

• Att en delegation läggs till under avsnitt 12: Polisanmälan vid 
misstanke om brott mot barn eller unga, alternativt ställningstagande 
om att inte polisanmäla, enligt 3, 4 eller 6 kap. BrB eller lagen 
(1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. där delegat är 
Förvaltningschef, Verksamhetschef, Enhetschef eller 
Verksamhetsledare. 
 

De nya delegationer som läggs till placeras i ordning efter vilket lagrum som 
styr beslutet. Därefter justeras numreringen i hela delegationsordningen.  

Socialt perspektiv 
Det är viktigt för alla individer, oavsett ålder, att socialnämnden och dess 
delegater fattar biståndsbeslut på samma värdegrund.  

Ekologiskt perspektiv 
Finns inget ekologiskt perspektiv.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Felaktiga beslut kan inom socialnämndens områden få allvarliga 
konsekvenser. För att säkerställa en god kvalitet på beslut är det viktigt att 
delegationsordningen är riktig.                 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-01-20, med bilaga.  
______   
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§ 14 Dnr 19621  

Utökning av socialnämndens utskott 
Ärendet utgår.  
______  
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§ 15 Dnr 2019-000140 1.1.3.1 

Uppdrag till Socialförvaltningen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga redovisningen till handlingarna.                   

Bakgrund 
Vid sammanträde den 21 november 2019 beslutade Socialnämnden att 
uppdra till Socialförvaltningen att inkomma med svar på Socialnämndens 
frågor senast till sammanträdet den 30 januari 2020: 
Avvikelser inom HSL - önskemål om en löpande redovisning. Vilken typ av 
åtgärder är gjorda? 
Läkemedelsgenomgångar - hur många görs i dagsläget inom Särskilt boende 
och hemsjukvården? 
Hur kvalitetssäkras delegationer till ej legitimerad personal? 
Hur ser introduktionen ut för vikarier inom äldreomsorgen? 
Hur fungerar trygg hemgång idag? 
Kvalitetsgranskning av våra Särskilda boenden. Det fanns tidigare en plan, är 
den aktuell fortfarande? 
Hur fungerar det salutogena arbetssättet i dag? Har någon uppföljning skett 
sedan förändringarna genomfördes? 
Angående de ökade försäkringskostnaderna gällande våra bilar, hur arbetar 
socialförvaltningen med frågan? 
Hemsjukvårdsutredningen - vad skedde med den? Vid socialnämndens 
sammanträde   
Förvaltningschef Mats Collin, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta 
Nilsson, Verksamhetsstrateg, Ingrid Fagerström, Verksamhetschef, Elisabeth 
Sjölander, Verksamhetschef, Fredrik Mattsson, och Enhetschef, Pär 
Hägglund besvarar muntligen frågorna.  
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§ 15, forts.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Mats Collin, muntlig information. 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Birgitta Nilsson, muntlig information. 
Verksamhetsstrateg Ingrid Fagerström, muntlig information. 
Verksamhetschef Elisabeth Sjölander, muntlig information. 
Verksamhetschef Fredrik Mattsson, muntlig information. 
Enhetschef Pär Hägglund, muntlig information.  
______  
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§ 16 Dnr 2019-000324 1.1.3.1 

Planering Socialnämnden 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att av förvaltningen föreslagna ärenden avförs från nämndens 
planeringslista, 
att kommunstyrelsen informeras om nämndens beslut avseende ärendet ” Se 
över förhyrda lokaler vad avser tillgängligheten för multifordon”, samt 
att lägga redovisningen av Planering Socialnämnden 2020 till handlingarna.  

Bakgrund 
Ordförande går igenom planerade ärenden för 2020. 
På nämnden planeringslista över ärenden som skall beredas och tas upp för 
behandling i nämnden finns ett antal ärenden som har blivit inaktuella: 
Ärenden planerade till nämndens sammanträde i januari 2020: 

• Genomlysning av hemsjukvården. 
Tidigare beslut 2018-10-25 § 167. Frågan har diskuterats under 
hösten 2019 i forum för socialchefer och Regionens chefstjänstemän, 
där föreslagits att en översyn bör ske med beaktande av utvecklingen 
mot Nära vård. Ämnet berör alla länets kommuner och bör hanteras 
via SocialReko.  

• Behov av platser i särskilt boende för äldre och personer med 
demenssjukdom och psykisk funktionsnedsättning - informations- 
och dialogträff.  
Tidigare beslut 2018-12-13 § 203. Utredning pågår kring både 
behovet av äldreboende och boende för psykiskt funktionsnedsatta. 
Dessa utredningar kommer att behandlas av socialnämnden, sannolikt 
under våren 2020.  

• Redovisning av arbetet med alternativa lösningar till matsalar för 
allmänheten och äldre.  
Tidigare beslut: 2018-11-25. Frågan bedöms av förvaltningen som ej 
längre  aktuell med anledning av nämndens ekonomiska läge.  
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§ 16, forts. 

• Utreda och komma med förslag på åtgärder för en kostnads- och 
arbetsmiljömässig effektiv rekrytering och bemanning i våra 
verksamheter. 
Tidigare beslut 2019-08-29 § 145. Utredning genomförs och 
förhandlingen med de fackliga parterna inplanerad. Beslut väntas 
under första kvartalet 2020.  

• Uppdrag att utifrån det uppkomna underskottet vidta åtgärder som 
under innevarande år minskar kostnaderna. 
Tidigare beslut 2019-08-29 § 145. Innevarande år avsåg år 2019. 
Åtgärder för att bromsa kostnaderna vidtogs, men underskottet blev 
ändå 10,5 mnkr. Under 2020 behöver arbetet med budget och 
kostnadsåtgärder fortsätta då nämnden har en ospecificerad 
kostnadspost på 13 mnkr. Dock är nuvarande planering att avvakta 
åtgärder till första kvartalsrapporten har redovisats.  

Ärenden planerade till nämndens sammanträde i februari 2020: 

• Se över förhyrda lokaler vad avser tillgängligheten för multifordon. 
Tidigare beslut i KS 2018-09-24  § 89.  
Ärende av gammalt datum och frågan har inte varit aktuell under 
2019. Därutöver har sedan hösten 2019 kommunens Lokalgrupp gjort 
en nystart och aktuella lokalfrågor hanteras nu via den gruppen.  

• Redovisning av uppdrag att se över möjligheten till besparingar 
genom förenklat bistånd. Tidigare beslut 2018-11-25 § 180.  
Den statliga utredningen om en översyn av socialtjänstlagen beräknas 
presentera sin rapport kring halvårsskiftet 2020. Efter att riksdagen 
har tagit ställning till och beslut om utredningens förslag kan frågan 
aktualiseras igen. Nuvarande information anger att utredningen 
kommer att lägga förslag kring frågan om förenklat bistånd och/eller 
insatser som skall kunna ges utan biståndsbeslut.  

• Utredning om servicetjänster kan bedrivas av annan aktör. Tidigare 
beslut 2019-10-31 § 185.  
Ämnet är under utredning och försöksverksamhet planeras inom 
förvaltningen. Ämnet är också aktuellt i den nystart av det så kallade 
KIVO-projektet som sker. Det arbetet kommer att inkludera vilka 
möjligheter det finns att öppna upp kommunens verksamheter för 
personer som står långt från arbetsmarknaden, men som ex skulle 
klara olika former av servicetjänster.  
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§ 16, forts. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse 2020-01-22, med bilaga. 
Förvaltningschef Mats Collin, muntlig information.  
______  
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§ 17 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 1-3.  
______  
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§ 18 Dnr 2019-000026 1.2.3.2 

Attestantförteckning 2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av attestantförteckning.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tidsbegränsad beslutsattesträtt  
2019-11-29 – 2019-12-18. 
Socialförvaltningen, attestantförteckning 1912.  
______  
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§ 19 Dnr 2020-000003 1.2.3.2 

Attestantförteckning 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av attestantförteckning.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tidsbegränsad beslutsattesträtt 2001. 
Socialförvaltningen, attestantförteckning, 2001.  
______  
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§ 20 Dnr 19539  

Anmälan av protokoll 

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

Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll, allmänna delen, 2019-12-12.  
______  
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
36(39) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-30 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 21 Dnr 19540  

Skrivelser, meddelanden, beslut 

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

Beslutsunderlag 
Väntelista 2019. 
Socialförvaltningen, Sammanställning av inkomna synpunkter Infracontrol 
januari - december 2019.  
______  
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§ 22 Dnr 19541  

Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 
Förvaltningschef Mats Collin informerar om följande: 
Presentation, Omvärldsanalys utifrån nationella trender 2030. Samma 
redovisades för Kommunstyrelsens arbetsutskott förra veckan. 
Presentation, Specifika utmaningar för Socialförvaltningen.  
Presentation: Socialförvaltningen, framtidens arbetsgivare.      
______  
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§ 23 Dnr 19542  

Information från ordförande 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 
Ordförande Krister Mc Carthy (S) informerar om följande: 
Studiebesök i Visby som anordnades av Kommunförbundet Västernorrland  
om tidiga och samordnade insatser rörande barn och ungas psykiska hälsa. 
Region Gotland visade hur de arbetar med detta.  
Inom trygg och nära vård har man påbörjat medborgardialogerna i länet. Det 
hålls en sådan i Ånge idag, den 30 januari, och i Härnösand den 18 februari. 
Ordförande har träffat Välfärds- och samordningsutskottet inom Regionen 
för att prata om trygg och nära vård.   
Nästa vecka ska ordförande delta i en konferens om Socialtjänstens 
utmaningar som anordnas av SKR.                   
______  
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§ 24 Dnr 19543  

Eventuellt tillkommande ärende 
Inget tillkommande ärende. 
______  
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