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§ 198 Dnr 19124  

Val av justerare och tid för justering 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, samt 
att protokollet justeras den 25 november 2019 klockan 11.00.  
______  
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§ 199 Dnr 19125  

Fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att fastställa föreliggande föredragningslista..  

Bakgrund 
Ordförande går igenom upprättad föredragningslista. 
Ärende § 208, Uppdatering av förfrågningsunderlag för hemtjänst enligt lag 
om valfrihetssystem, LOV, utgår. 
Tillkommande ärende § 220, Reviderad Verksamhetsplan 2020.        

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, föredragningslista 2019-11-19.  
______  
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§ 200 Dnr 2019-000041 1.2.4.1 

Budgetuppföljning 2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga redovisningen till handlingarna.  

Bakgrund 
Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 4,9 mnkr ackumulerat 
oktober, vilket motsvarar 0,9 procent av periodbudgeten. 
Kostnaderna överstiger budget med totalt 23,3 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. Drygt hälften, 
ca 4,2 mnkr, av underskottet på personalkostnader avser arvoden och 
omkostnadstillägg för insatser så som familjehem, kontaktpersoner och 
ledsagarservice. 
Högre intäkter än budgeterat, 18,3 mnkr, täcker till viss del upp nämndens 
kostnadsavvikelse. Den enskilt största positiva intäktsavvikelsen avser 
bidragsintäkter motsvarande 8,1 mnkr erhållna från Migrationsverket. 
Hemtjänsten (Hemtjänstpeng1 + Kommunal hemtjänst) redovisar ett 
underskott på totalt 6,3 mnkr varav 2,3 mnkr avser hemtjänstpeng. 
Underskottet på hemtjänstpeng beror på att fler hemtjänsttimmar än 
budgeterat har utförts. Till och med oktober månad har 7 536 fler timmar 
utförts, vilket motsvarar i genomsnitt 25 timmar per dag. Det har utförts i 
genomsnitt 1,09 timmar per brukare och dag vilket är högre än snittet för 
januari-oktober som ligger på 0,99 timmar per brukare och dag. 
Det underskott som den kommunala hemtjänsten redovisar beror på att 
personalkostnaderna är högre än budgeterat. Av verksamhetens totala 
kostnader består över 90 % av personalkostnader. 
Särskilt boende redovisar ett överskott motsvarande 3,6 mnkr. Högre intäkter 
för omsorgsavgifter än budgeterat är de främsta förklaringarna till 
överskottet. En stor anledning till att särskilt boende redovisar ett överskott  
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§ 200, forts. 
är ackumulerat är att många av de besparingsåtgärder som vidtagits har 
genomförts tidigare än beräknat. Den senaste månaden visar på ett negativt 
resultat vilket beror på högre personalkostnader än budgeterat. Delar av en 
lyftteknikutbildning har genomförts under oktober vilket påverkar 
personalkostnaderna negativt då det har funnits behov att ta in vikarier. 
Hälso- och sjukvården redovisar ett underskott motsvarande 1,8 mnkr. Den 
största avvikelsen är kostnader för inhyrd personal. Kostnaden för inhyrd 
personal har till och med oktober uppgått till 1,6 mnkr. En förklaring till 
detta är att det har varit svårt att rekrytera sjuksköterskor till vakanta tjänster 
samt att bemanna under sommaren. 
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. Placeringskostnaden för HVB hem för barn och unga är 
ackumulerat 7,3 mnkr högre än budgeterat. 
En annan delförklaring till Individ- och familjeomsorgens underskott är att 
intäkterna för Bogården2 är lägre än budgeterat. Intäkterna för Stödboende 
är högre än budgeterat vilket beror på erhållna intäkter från migrationsverket 
som avser en tidigare period. 
Försörjningsstöd inklusive ”Jobbsatsningen3” visar ett ackumulerat 
överskott på 5,1 mnkr. Anledningen är högre intäkter från Försäkringskassan 
och högre schablonintäkter från Migrationsverket samt lägre utbetalt 
ekonomiskt bistånd än budgeterat. Under oktober har 255 hushåll fått 
utbetalt ekonomiskt bistånd vilket är en ökning med 22 hushåll från 
föregående månad. 
Omsorg om funktionshindrade uppvisar ett underskott motsvarande 0,6 
mnkr. En anledning är högre kostnader än budgeterat för externa placeringar 
samt individuella insatser. 
Fler individer med personlig assistans där kommunen har hela 
kostnadsansvaret än budgeterat ger ett ackumulerat underskott motsvarande 
1 mnkr.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, budgetuppföljning 1910. 
Socialförvaltningen, uppföljning intäkter och kostnader okt 2019. 
Controller Fredrik Bergman Gullmark, muntlig information.  
______  
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§ 201 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 oktober 2019. 
Controller Fredrik Bergman Gullmark, muntlig information.  
______  
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§ 202 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 oktober 2019. 
Controller Fredrik Bergman Gullmark, muntlig information.  
______  
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(33) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 203 Dnr 2019-000270 1.1.3.1 

Verksamhetsplan 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att återremittera ärendet till socialförvaltningen för att stryka 
besparingsåtgärderna avveckling Habiliteringsersättningen, avveckling 
personligt ombud och avveckling fritidsverksamheten café trädgårn. 
att en uppdaterad verksamhetsplan 2020 lämnas till socialnämnden senast  
kl. 15.15 i dag den 21 november 2019, samt  
att paragrafen justeras omedelbart.            

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) yrkar på att återremittera ärendet till socialförvaltningen 
för att stryka besparingsåtgärderna avveckling Habiliteringsserättningen, 
avveckling personligt ombud och avveckling fritidsverksamheten café 
trädgårn, att en uppdaterad verksamhetsplan 2020 lämnas till socialnämnden 
senast kl 15.15 i dag den 21 november 2019, samt att paragrafen justeras 
omedelbart.  

Bakgrund 
Socialnämndens budget för 2020 utgår från kommunfullmäktiges 
ramtilldelning. Nämnden har även tagit hänsyn till faktiskt kostnadsläge 
inkluderat de behov av insatser som för närvarande är kända. 
Verksamhetsplanen innehåller inget utrymme för ökade behov. 
Verksamhetsplanen ställer extremt höga krav på fortlöpande och systematisk 
anpassning samt utveckling av verksamhetsområdena om människors behov 
av stöd och hjälp skall klaras inom det angivna utrymmet.  
Socialnämnden har tilldelats en skattemedelsram som är 0,4 mkr högre än 
2019 års budgetram.  

Förslag till beslut från förvaltningen. 
Att Socialnämnden godkänner verksamhetsplanen för 2020, att för 
kännedom delge kommunfullmäktige verksamhetsplan 2020, att uppdra till 
förvaltningen att efter kvartal 1 2020 återkomma till nämnden med förslag 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(33) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

till åtgärder för då kvarstående kostnadsreduceringsbehov, och att paragrafen 
justeras omedelbart.           

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, verksamhetsplan 2020 med bilaga.      
______  
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§ 204 Dnr 2019-000295 3.7.2.0 

Behovsposter inom riksnormen 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att anta socialförvaltningens förslag till fördelning av normposter inom 
riksnormen 

Bakgrund 
Regeringen har fastställt riksnorm gällande försörjningsstödet för 2020. 
Riksnormen har räknats upp med 1,9 % jämfört med riksnormen 2019. 
Skäliga kostnader för vissa behov avgör riksnormens nivå. Beloppen 
bestäms av regeringen inför varje nytt år och gäller som miniminivå för de 
behov som riksnormen ska täcka. Riksnormen för ett hushåll utgör summan 
av de personliga kostnaderna för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, 
hygien barn och ungdomsförsäkring för barn samt därutöver poster för 
gemensamma hushållskostnader som avser att täcka förbrukningsvaror, 
dagstidning, och telefon. I Härnösands kommun beviljas bredband med  
200 kr extra i månaden utöver riksnormen. Tidigare år var beloppet 300 kr 
men i och med konkurrensutsättning har avgifterna sänkts. 
Regeringen bestämmer inte i detalj hur summorna ska fördelas på respektive 
behovspost. Varje kommun bestämmer fördelningen av behovsposterna 
vilket innebär att varje kommun har olika beräkningar gällande 
utgiftsposterna. Som hjälp vid fördelningen av behovsposterna finns 
Konsumentverkets beräkningar. Konsumentverkets beräkningar är högre 
gällande en del poster i jämförelse med riksnormen. Det är bara 
normposterna i riksnormen för barn under 1 år som är högre än 
Konsumentverkets beräkningar. Konsumentverket gör också beräkningar 
utifrån andra åldersintervall.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-11-01. 
Socialförvaltningen, Norm poster 2020. 
Enhetschef Solbritt Höglund, muntlig information.  
______          
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§ 205 Dnr 2019-000311 1.1.3.0 

Konvertering till Särskilt boende vid flytt av 
Korttidsverksamhet 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att återremittera ärendet till socialförvaltningen, samt  
att uppdra åt socialförvaltningen att återkomma med en ekonomisk 
beräkning gällande konvertering till tillfälligt särskilt boende vid flytt av 
korttidsverksamheten.                              

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) yrkar på att återremittera ärendet till 
socialförvaltningen, samt att uppdra åt socialförvaltningen att återkomma 
med en ekonomisk beräkning gällande konvertering till tillfälligt särskilt 
boende vid flytt av korttidsverksamheten.                   

Bakgrund 
Socialnämnden beslutade hösten 2018 att förändra inriktning för del av de 
dåvarande tre avdelningarna med korttidsplatser i anslutning till 
Härnögården. Det innebar att en av avdelningarna omvandlades till tillfälligt 
särskilt boende med 9 platser. Kvar fanns efter denna förändring två 
avdelningar med tillsammans 18 platser för korttidsvård.  
Parallellt med detta beslutades om att avveckla det särskilda boendet Ugglan. 
Ett boende med 51 platser. Avvecklingen motiverades av främst två skäl. 
Främst nämndens behov av att reducera kostnader för budgetanpassning, 
men också utifrån att det var det särskilda boende med lokalmässigt sämst 
förutsättningar att bedriva bra vård och omsorg.  

Nuläge 
Socialnämnden har i nuläget stora behov av att utöka antalet platser på 
särskilt boende inom äldreomsorgen. En betydande kö har uppstått med 
början strax före sommaren 2019. Nuvarande kö till särskilt boende är på 
drygt 60 platser, varav drygt 20 är kvarvarande platser på Ugglan där 
alternativt boende ännu inte kunnat ordnas. Den planerade avvecklingen av  
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§ 205, forts. 
hela Ugglan beräknades vid beslutstillfället pågå som längst fram till 
sommaren 2020.  
Det finns samtidigt behov av mer ändamålsenliga lokaler för 
korttidsverksamheten samt för hälso- och sjukvårdsorganisationen. 
Därutöver finns behov av lokalresurs effektivisering inom daglig verksamhet 
för funktionshindrade samt de närmaste åren behov av ytterligare platser i 
gruppboende för samma målgrupp.  
Förvaltningen har till kommunens lokalgrupp initierat en översyn kring 
dessa frågor, som också skall inkludera bedömning av framtida behov bl.a. 
utifrån förändringar i befolkningsstrukturen.  

Arbetsinriktning 
Förvaltningen undersöker nu möjligheterna att flytta korttidsverksamhetens 
två avdelningar till gamla sjukhusområdet där det bedöms finnas lämpliga 
lokaler för ändamålet. De lokaler för korttidsvård i anslutning till 
Härnögården som då friställs föreslås tillfälligt omvandlas till särskilt boende 
för målgruppen dementa. Förslaget att det ska vara ett tillfälligt beslut beror 
på att förvaltningen vill avvakta att den påbörjade lokalöversynen slutförs. 
Om ovanstående planering kan realiseras kan hela Härnögården omvandlas 
till ett boende för dementa med totalt 45 platser. Detta ger ökade 
förutsättningar för ett effektivt utnyttjande av lokaler och personal.  
Förvaltningens nuvarande bedömning i detta skede är att om balans på 
antalet särskilda boenden kan upprättas så bör ca 20 platser för 
korttidsverksamhet vara tillräckligt även på längre sikt.  
Ett tillskott på 18 särskilda boendeplatser skulle vara värdefullt för att 
minska den för långa kö som nu har uppstått. Denna lösning bedöms även 
vara den som snabbast kan genomföras och komma i drift.  
Ekonomi 
Ett stort observandum är dock att förvaltningen saknar ekonomiskt utrymme 
för att inom befintlig budget klara personalbemanning och hyra för dessa 
eventuellt 18 nya platser.  

Förslag till beslut från förvaltningen. 
Att Socialnämnden beslutar att när nuvarande lokaler med 18 platser för 
korttidsverksamheten frigörs skall dessa platser omvandlas till tillfälligt 
särskilt boende för dementa.                

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-11-18.      
______     
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§ 206 Dnr 2019-000312 1.1.3.0 

Tillfälliga korttidsplatser vid Ugglans särskilda boende 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att anta föreslag om att inrätta tillfälliga korttidsplatser vid Ugglans särskilda 
boende      

Bakgrund 
I nuläget är situationen gällande särskilt boendeplatser ansträngd. 
Tydligast är ett ökat behov av demensplatser. Förvaltningen löser behoven 
av stöd och omsorg för några enskilda personer med hemtjänstomsorg 
dygnet runt. 
Förslag till åtgärd 

- att tillfälligt inrätta korttidsplatser vid Ugglans särskilda boende, och 
- att dessa platser endast ska upplåtas till enskilda som har ett 

omfattande omsorgsbehov, det vill säga omsorg av personal i 
hemtjänsten 24 timmar per dygn. 

Konsekvenser: 
Förslaget innebär att dessa individers behov möts upp på ett mer 
kostnadseffektivt sätt. Personalkontinuiteten ökar för den enskilde i och med 
detta förslag. Arbetsmiljön förbättras för personal som har stöd av 
arbetskamrater.              

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-11-18.      
______  
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§ 207 Dnr 2018-000132 041 

Information om utredning av modell för att följa 
kostnadsutveckling inom hemtjänsten - muntlig 
information 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att uppdraget till socialförvaltningen att redovisa fortsatt utredning av 
modell att följa kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten i fortsättningen ska 
ske inom ramen för det kontinuerliga kvalitetsarbetet.         

Bakgrund 
Socialförvaltningen har fått i uppdrag att redovisa fortsatt utredning av 
modell att följa kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten till Socialnämnden.  
Socialförvaltningen föreslår att uppdraget avslutas eftersom man i det 
kontinuerligt kvalitetsarbete även kommer att följa kostnadsutvecklingen 
inom hemtjänsten.                           

Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Mats Collin, muntlig information.  
______  
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§ 208 Dnr 2019-000306 1.1.3.1 

Uppdatering av förfrågningsunderlag för hemtjänst 
enligt lag om valfrihetssystem, LOV 
Ärendet utgår 
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§ 209 Dnr 2019-000296 1.1.3.0 

Socialnämndens sammanträdesdagar 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att anta förslag till sammanträdesdagar för Socialnämndens för år 2020.  

Bakgrund 
Socialnämnden har att fastställa sammanträdesdagar för 2020. Förslaget har 
vägt in anpassning till kommunstyrelsens sammanträdestider samt nu kända 
förhållanden kring process för budgetuppföljning och verksamhetsplan för 
2021.  
Socialförvaltningens förslag till sammanträdesdagar för Socialnämnden: 
torsdag den 30 januari 
onsdag den 26 februari 
torsdag den 26 mars 
onsdag den 29 april 
onsdag den 27 maj 
torsdag den 25 juni 
torsdag den 27 augusti 
tisdag den 29 september  
torsdag den 29 oktober 
torsdag den 26 november 
torsdag den 17 december  
Stoppdag för ärenden som ska behandlas i Socialnämnden är cirka två 
veckor före sammanträdesdagen.  
Presidieberedning inför respektive sammanträde äger rum tisdag klockan 
10.15 veckan före sammanträdet.  
Utskott avseende vissa enskilda ärenden äger rum tisdag klockan 13.15 
veckan före sammanträdet. Ett extra utskott är inplanerat den 15 juli. 
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§ 209, forts. 
Distribution av handlingar till Cicero Assistent sker en vecka före 
sammanträdesdagen.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse med bilaga 2019-11-14.  
______  
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§ 210 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, 2019-11-06.  
______  
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§ 211 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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§ 212 Dnr 2019-000026 1.2.3.2 

Attestantförteckning 2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av attestantförteckning.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, attestantförteckningar 1911. 
Socialförvaltningen, tidsbegränsad attestanträtt 1911.  
______  
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§ 213 Dnr 2019-000140 1.1.3.1 

Uppdrag till Socialförvaltningen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att uppdra till Socialförvaltningen att inkomma med svar på Socialnämndens 
frågor senast till sammanträdet den 30 januari 2020.      

Bakgrund 
Vid Socialnämndens sammanträde den 31 oktober framförde nämndens 
ledamöter en del frågor till förvaltningen. Dessa överlämnades till 
Socialnämndens presidie för beredning.  
Frågor till Socialförvaltningen från Socialnämndens ledamöter: 
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?  
______   
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§ 214 Dnr 19129  

Skrivelser, meddelanden, beslut 

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

Beslutsunderlag 
Svar Säkerhetsfråga Ciceron, Dnr KS 19-330. 
Väntelista 2019.  
______  
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§ 215 Dnr 19130  

Anmälan av kurser och utbildningar 
Inga kurser och utbildningar anmäls. 
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§ 216 Dnr 19131  

Anmälan av protokoll 

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

Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll, allmänna delen, 2019-10-31.  
______  
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§ 217 Dnr 19142  

Information om lokalplanering inom Äldreomsorgen 
och Omsorg om funktionshindrade. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 
Förvaltningschef Mats Collin informerar om arbete med lokalplanering, ett 
arbete som påbörjades i oktober 2019. Syftet med arbetet är bland annat att 
analysera framtida behov av särskilt bonde för äldre och funktionshindrade.  
I första hand tittar man på: 

• Gruppbostäder för socialpsykiatrin. – Det finns nuvarande lokaler 
som bedöms inte fungera på sikt. Avtal kommer ev. sägas upp i 
samband med att det löper ut i december 2022. Uppdraget till 
projektgruppen är i nuläget att ta fram förslag för 20 nya platser. Det 
täcker in platserna som finns på berörd nuvarande gruppbostad och 
även möjlighet att ta hem några externt placerade. Detta ska vara 
klart till december 2022.  

• Gula Villan – Verksamheterna som idag håller till i Gula Villan har 
lämnat önskemål om andra lokaler. Lokalgruppen har lämnat ett 
uppdrag till lokalsamordnare om att utreda de berörda 
verksamheternas lokalbehov och om det finns andra lokaler som 
motsvarar behoven. Förslag ska läggas fram i januari 2020.  

• Daglig verksamhet – Det finns ett antal positiva effekter som kan 
komma av att samordna flera dagliga verksamheter i gemensamma 
lokaler. T.ex. kan man nyttja personalen bättre. Man kommer ävrn 
bevaka de avtal som finns kring befintliga lokaler för de inte ska löpa 
ut och övergå i mindre förmånliga avtal.  
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§ 217, forts. 

• Särskilda boenden – man tittar på två olika möjligheter:  
o Koltrasten, där det finns möjlighet till utbyggnad i form av 4 

nya avdelningar med 9 platser var.  
o Solbrännan, där det finns möjlighet att bygga ut för att få 18 

ytterligare platser.  
Lokalgruppen ska återkomma med en sammanställning av behovet och 
vidare utreda möjligheterna till utbyggnad.  
Man ser även över andra lokaler gällande nya möjligheter och förbättrade 
hyresnivåer.                          
______  
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§ 218 Dnr 19132  

Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 
Förvaltningschef Mats Collin informerar om följande: 
Socialförvaltningen och HR har påbörjat ett arbete kring 
kompetensförsörjning, personalförsörjning och bemanningsplanering för 
vård och omsorgsverksamheten. HR och Socialförvaltningen är överens om 
att målsättningen är att verksamheten organiseras under Socialförvaltningen.  
Utredningen om handläggning av tillstånd för försäljning av alkohol och 
tobak förväntas vara klar för slutredovisning med förslag till beslut till 
socialnämndens sammanträde i december.  
Utredning om samordning av arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt 
bistånd fortsätter. Styrgruppens inriktning är att den inte ska utmynna i en 
organisationsförändring utan att målet istället ska vara att ytterligare 
förstärka samarbetet mellan de två verksamheterna.  
Mats blev den 20 november vald som ny ordförande i Nationell 
samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S). 

Goda exempel från verksamheten - Omsorg om funktionshindrade. 
Rehabiliteringskonsulent Claes Lindberg berättar om samordning och 
samverkan.  
Exempel ”Lillan” som har psykiska problem och missbruk. Problemen har  
förvärrade efter ett hemtagande från extern placering. Hur man arbetar med 
samordning och samverkan för att hjälpa henne.  
Claes berättar även om den översyn av individstöd som pågått sedan 2007. 
Man har nu identifierat 4 olika delar i individstödet som kräver arbete på 
olika sätt: Psykisk ohälsa, LSS (speciellt NPF-diagnos), grupp med behov av 
hemtjänstliknande insatser, och IFO (Missbruk och Barn). Det finns bra 
möjligheter till utveckling.       
______     
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§ 219 Dnr 19133  

Information från ordförande 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 
Ordförande Krister Mc Carthy (S) informerar om följande: 
Möte med ledningsgruppen för Café trädgårn för att bemöta den oro som 
finns kring huruvida socialnämndens ansträngda ekonomi kan påverka dem 
eftersom de får ekonomiskt stöd från nämnden. 
Möte med Regionen om Nära vård.  
Möte med Vårdförbundet. De är nöjda med kommunen och hur de skött 
löneförhandlingar m.m.  
 
May Andersson (S) berättar om att hon har varit på verksamhet på Östra 
Hemtjänsten. Där fick hon b.la. höra att de var väldigt nöjda med 
handläggarna och biståndsbedömningen på biståndsenheten.  
Birgitta Alevård (V) berättar om att hon har varit på en träff om 
barnkonventionen i Örnsköldsvik. En reflektion från det är att nämnden kan 
behöver fokusera mer på barnfrågorna. Hon rekommenderar även de övriga 
ledamöterna att titta på barnombudsmannens webbsida där det bland annat 
finns riktad information till förtroendevalda.  
Birgitta har även varit på seminariet ”Digitalt för alla?” där man talade om 
möjligheten att öka brukarinflytandet genom digital utveckling. T.ex. talade 
man om fördelar som kommer om de kan boka egna tider på nätet eller läsa 
sin egen journal eller anteckningar från handläggare efter ett möte.      
______  
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
32(33) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 220 Dnr 19134  

Revidera verksamhetsplan 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna verksamhetsplanen för 2020,  
att för kännedom delge kommunfullmäktige verksamhetsplan 2020,  
att uppdra till förvaltningen att efter kvartal 1 2020 återkomma till nämnden 
med förslag till åtgärder för då kvarstående kostnadsreduceringsbehov,  
att paragrafen justeras omedelbart.                

Bakgrund 
Socialnämnden fattade under sammanträdet idag, den 21 november 2019 
beslut om att återremittera Socialförvaltningens förlag till verksamhetsplan 
2020 för att stryka besparingsåtgärderna avveckling 
Habiliteringsersättningen, avveckling personligt ombud och avveckling 
fritidsverksamheten café trädgårn. Förvaltningen har därefter inkommit med 
en reviderad handling.  
Socialnämndens budget för 2020 utgår från kommunfullmäktiges 
ramtilldelning. Nämnden har även tagit hänsyn till faktiskt kostnadsläge 
inkluderat de behov av insatser som för närvarande är kända. 
Verksamhetsplanen innehåller inget utrymme för ökade behov. 
Verksamhetsplanen ställer extremt höga krav på fortlöpande och systematisk 
anpassning samt utveckling av verksamhetsområdena om människors behov 
av stöd och hjälp skall klaras inom det angivna utrymmet.  
Socialnämnden har tilldelats en skattemedelsram som är 0,4 mkr högre än 
2019 års budgetram.  

I liggande verksamhetsplan 2020 presenteras kostnadsminskningar på 25,9 
mnkr och kostnadsökningar på 32,5 mnkr. Därtill redovisas 
intäktsminskningar på 14,9 mnkr och intäktsökningar på 6,4 mnkr.  

Det betyder att det trots föreslagna åtgärder saknas 15,1 mnkr i kvarstående 
ospecificerade kostnadsreduceringsbehov.  
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Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-11-20. 
Socialförvaltningen, reviderad verksamhetsplan 2020.          
______  
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