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§ 98 Dnr 18014  

Val av justerare och tid för justering 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

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

att protokollet justeras den 27 maj 2019 klockan 10.00.  

______  
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§ 99 Dnr 18015  

Fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista.  

Bakgrund 

Ordförande går igenom upprättad föredragningslista. 

Följande ärende utgår: 
§ 108 - Information om utredning av modell för att följa kostnadsutveckling 

inom hemtjänsten.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, föredragningslista 2019-05-16.  

______  
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§ 100 Dnr 2019-000139 1.1.3.1 

Fyramånadersrapport 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna fyramånadersrapporten, samt 

att översända rapporten till Kommunstyrelsen.       

Bakgrund 

Samtliga nämnder ska göra ett fyramånadersbokslut för perioden januari- 

april, vars innehåll och struktur styrs av kommunstyrelsen.  

Det ekonomiska utfallet för perioden visar ett underskott på – 0,04 mnkr. De 

största underskotten i relation till budget finns inom den kommunala 

hemtjänsten och Individ- och familjeomsorgen. De största överskotten i 

relation till budget finns inom särskilt boende och försörjningsstöd. 

Prognosen för socialnämnden på helår visar ett noll resultat, dvs budgeten 

bedöms kunna hållas.  

Utifrån prognos på att budgeten kommer att hålla har ingen ytterligare 

åtgärdsplan upprättats.       

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-05-22. 

Tertialrapport 1 inklusive prognos 1, Socialnämnden 2019. 

Uppföljning intäkter och kostnader april 2019. 

Controller Ann Kristofersson, muntlig information.      

______  
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§ 101 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 april 2019. 

Controller Ann Kristofersson, muntlig information.  

______  
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§ 102 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 april 2019. 

Controller Ann Kristofersson, muntlig information.  

______  
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§ 103 Dnr 2018-000331 007 

Granskning av handläggningsrutiner enligt SoL 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att anta förvaltningens yttrande rörande Granskning av handläggningsrutiner 

enligt SoL, samt 

att översända yttrandet till de förtroendevalda revisorerna. 

Bakgrund 

En granskning har genomförts på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna 

av handläggningsrutiner enligt socialtjänstlagens bestämmelser i syfte att 

följa upp och bedöma familjeomsorgens arbete med barn och unga i 

riskzonen. 

Granskningen har genomförts genom intervjuer av verksamhetschef, 

enhetschef, handläggare inom mottagning-, utredning- och insatsgruppen 

samt medlemmar av fältgruppen. Intervju har även skett med 

polismyndighetens kommunpolis. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse med bilagor 2019-05-15. 

Verksamhetschef Lisbet Sander, muntlig information.  

______  
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§ 104 Dnr 2019-000149 1.1.3.1 

Förslag om utökad stödboendeverksamhet  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna redovisade planer för befintlig stödboendeverksamhet.  

Bakgrund 

Socialförvaltningens verksamhet för ensamkommande barn och unga (EKB) 

har minskat kraftigt under de senaste åren. Under juli 2019 kommer en stor 

grupp ungdomar att flytta ut från verksamheten, samtidigt som det förväntas 

få nyinskrivningar. Detta innebär en situation med minskad efterfrågan på 

insatser för de som definieras som ensamkommande ungdomar men ett 

fortsatt behov av stödboende hos en utökad målgrupp.  

Genom att bredda målgruppen på nuvarande stödboende och ta hem eller 

undvika externa placeringar finns även ekonomiska argument för såväl ny 

målgrupp som för fortsatt EKB-verksamhet. Det huvudsakliga syftet med 

placeringsformen Stödboende är att under trygga former träna och förbereda 

ungdomar för ett självständigt boende och ett vuxenliv. . 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse med bilagor 2019-05-09. 

Verksamhetschef Lisbet Sander, muntlig information 

______  
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§ 105 Dnr 2019-000150 1.1.3.1 

Behov att definiera begreppet goda levnadsvillkor inom 
LSS  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att ge Socialförvaltningen i uppdrag att definiera begreppet goda 

levnadsvillkor i verksamheter där omvårdnad, kultur och fritid ingår.  

Bakgrund 

Utifrån förändrad resurstilldelning finns ett behov att förtydliga 

socialnämndens ambitioner om kvalitetsnivå i verksamheter enligt Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det gäller särskilt 

begreppen omvårdnad samt kultur och fritid som ingår i insatserna bostad 

med särskild service i form av grupp- eller servicebostad enligt LSS.  

Socialförvaltningen har även uppmärksammat att det med tiden har 

utvecklats olika normer och tolkningar gällande vilken grad av stöd brukare 

får av personal på de olika LSS-boendena inom Härnösands kommuns 

verksamheter. Att definiera en enhetlig grund/basnivå, med utgångspunkt i 

goda levnadsvillkor kan säkerställa att medborgare behandlas lika och ges 

lika stöd utifrån liknade behov. Den enskildes individuella behov behöver 

dock alltid beaktas och stödet kan utföras på olika sätt beroende på hur 

behovsbilden ser ut.  

De bärande principerna i LSS är tillgänglighet, självbestämmande och 

inflytande, delaktighet, helhetssyn och kontinuitet. Insatserna avser att 

förebygga, minska följder av och kompensera funktionsnedsättningarna och 

därmed få möjlighet att leva som andra. Ambitionen bör vara att varken 

över- eller underkompensera stödet då målsättningen är skapa jämlikhet i 

levnadsförhållanden.  

Den enskilde kan genom insatser enligt 7 § LSS tillförsäkras goda 

levnadsvillkor. Begreppet goda levnadsvillkor i relation till 

socialtjänstlagens skäliga levnadsvillkor beskrivs inte närmare i 

lagstiftningen. Innebörden bör förstås utifrån de olika målen för respektive 

lagstiftning. 
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§ 105, forts. 

Goda levnadsvillkor enligt LSS kan jämföras med den livsföring som anses 

normal för personer i samma ålder och stödet bör ses i ett livslångt 

perspektiv. Skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen anger vad den 

enskilde behöver för att klara sig och avser i huvudsak tillfälliga behov och 

stödinsatser.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse med bilaga 2019-05-06.  

______  
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§ 106 Dnr 2019-000144 2.6.1.2 

Lokalförändringar åren 2019 och 2020 inom OOF m. fl. 
verksamheter, Socialförvaltningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna det fortsatta arbetet med lokalförändringarna, samt  

att delegera till Socialnämndens utskott att ta fortsatta beslut i frågan.  

Yrkanden 

Fredrik Olsson (S) yrkar att andra att-satsen i liggande förslag, att 

ordföranden i socialnämnden kan ta fortsatta beslut i frågan, ska bytas ut 

mot följande: att delegera till Socialnämndens utskott att ta fortsatta beslut i 

frågan. 

Margareta Tjärnlund (M) och Camilla Nilsson (L) yrkar bifall till Fredrik 

Olssons (S) förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med 

Fredrik Olssons (S) ändringsförslag. 

Ordförande frågar om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med 

förslaget. 

Ordförande finner att Socialnämnden har beslutat i enlighet med förslaget.     

Bakgrund 

Socialförvaltningens verksamheter behöver anpassa vissa lokaler inför 

kommande förutsättningar vad gäller antal väntade brukare samt samordning 

av vissa verksamheter för att slippa ensamarbete. Hemtjänsten behöver 

anpassade lokaler med bland annat omklädningsrum. 

Förslaget innebär att säga upp lokaler för verksamheterna Ringen, Agda och 

Rosens dagliga verksamheter. Dessa erbjuds nya lokaler i kvarter Ädelstenen 

6, f.d. Restaurang 401 med tillhörande undervisningslokaler. I dessa lokaler 

kan även Villagruppen och Gullvivans dagliga verksamhet flytta in samt en 

brukare som i dagsläget har personlig assistans. 
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§ 106, forts. 

I Villagruppens nuvarande lokaler i Gula Villan kan Lupinens dagcenter för 

dementa flytta in och i Lupinens f.d. lokaler flyttar hemtjänsten in. I och med 

det sägs hemtjänstens lokal i en lägenhet upp. 

Om Gula Villans Café ska vara kvar i sina lokaler måste en omfattande 

renovering av ventilationen göras. Det bästa vore om verksamheten kunde 

delas och stötta andras caféverksamhet utan egna hyreskostnader. Flyttar 

verksamheten ut ur Gula Villan kan Tunnelplans dagcenter flytta in i Gula 

Villan där de får bättre lokaler för utveckling av verksamheten samt 

trevligare omgivning för brukarna vilket innebär att även Tunnelplans 

lokaler sägs upp. 

Socialt perspektiv 

Förslaget förväntas ge positiv förändring avseende ett socialt perspektiv för 

Omsorg om funktionshindrade. Brukarna får bättre, tillgängligare och 

rymligare lokaler i en attraktiv miljö och personalen slipper ensamarbete 

samt får bättre förutsättningar till utbyte av olika personalkvalifikationer, 

t.ex. pedagoger. Lupinens verksamhet förväntas få en positiv förändring med 

trevligare omgivning och bättre utformad angöring för fordon samt närhet till 

chef för verksamheten. Tunnelplans verksamhet förväntas även de få en 

positiv förändring med plats för mer kreativitet för brukarna och trevlig och 

rogivande omgivning. 

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget förväntas inte ge någon förändring avseende ett ekologiskt 

perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget förväntas ge en viss förändring avseende ett ekonomiskt 

perspektiv. I dagsläget har alla dessa verksamheter tillsammans en hyra på 

nästan 2,3 miljoner kr/år. Förslaget innebär att hyran blir ca 2,4 miljoner 

kr/år. Om Gula Villans Café blir kvar i sina lokaler blir hyran drygt 2,5 

miljoner kr/år. I båda dessa förslag ingår att hyreskontraktet i Gula Villan 

förlängs med 10 år. I den föreslagna sammanslagningen av flera av Omsorg 

om funktionshindrades verksamheter har redan en besparing på en personal 

tagits med i tidigare budget trots att ingen sammanslagning ännu skett. 

Ytterligare besparing på grund av minskad bemanning blir troligen ett 

resultat av förändringarna. Ringens lokaler måste återställas, kostnad för det 

är inte utrett i dagsläget, det är dock en engångskostnad. Ur ett juridiskt 

perspektiv förväntas fler beslutade brukarinsatser kunna verkställas.  
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§ 106, forts. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse med bilagor 2019-05-07. 

Verksamhetschef Maria Hellström, muntlig information. 

Intendent Marie Örjestål, muntlig information.  

______  
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§ 107 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 anta förvaltningens förslag om reviderade riktlinjer för handläggning av 

avgifter inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, samt 

att godkänna att socialförvaltningen får göra redaktionella justeringar.  

Yrkande 

Centerpartiet yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats: att godkänna att 

socialförvaltningen får göra redaktionella justeringar. 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med 

tillägg av ytterligare en att-sats. 

Ordförande frågar om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med 

förslaget. 

Ordförande finner att Socialnämnden har beslutat i enlighet med förslaget. 

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. 

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.  
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§ 107, forts. 

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 med bilagor 2019-05-02.  

______  
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§ 108 Dnr 2018-000132 041 

Information om utredning av modell för att följa 
kostnadsutveckling inom hemtjänsten 

Ärendet utgår. 

______  
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§ 109 Dnr 2019-000136 1.1.3.1 

Redovisning av ekonomiskt bistånd 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Bakgrund 

Utbetalningar av ekonomiskt bistånd T1 år 2019 var 8 187 tkr vilket innebär 

en minskning med -13 % % i förhållande till T1 2018 då 9 392 tkr 

utbetalades.  

De belopp som redovisas är baserade på uppgifter ur verksamhetssystemet 

Procapita och kan skilja sig något i jämförelse med uppgifter ur 

ekonomisystemet. 

Under januari 2019 beviljades ekonomiskt bistånd med 2 199 tkr vilket 

motsvarar en minskning med -5 % i förhållande till T1 januari 2018 då 

utbetalningarna var 2 303 tkr. 

Under februari 2019 beviljades ekonomiskt bistånd med 2 098 tkr vilket 

motsvarar en ökning med 7 % i förhållande till T1 februari 2018 då 

utbetalningarna var 1 956 tkr. 

Under mars 2019 beviljades ekonomiskt bistånd med 1 947 tkr vilket var en 

minskning med -34 % i förhållande till T 1 mars 2018 då det beviljades 

2 959 tkr. Försörjningsstödet minskade med drygt en miljon kronor. 

Under april 2019 beviljades ekonomiskt bistånd med 1 943 tkr vilket 

motsvarar en minskning med -10 % i förhållande till T1 april 2018 då 

utbetalningarna uppgick till 2 163 tkr. 

Antalet ärenden är något mindre per månad, mellan 20-60 färre ärenden per 

månad i förhållande till samma tertial 2018. Antalet avslag har ökat med i 

snitt 4 % om man jämför T1 2019 och T1 2018. Noggrannare kontroller har 

skett av tillgångar och inkomster vilket inneburit att felaktiga betalningar 

kunnat undvikas samt att bedrägerier upptäckts. 
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§ 109, forts. 

Orsaken till utbetalningarna av ekonomiskt bistånd har främst varit 

arbetslöshet. Till arbetslösa har det utbetalats 4 197 tkr under T1 2019 vilket 

är 1 643 tkr mindre än under T1 år 2018 då 5 840 tkr utbetalades. Det 

motsvarar en minskning med -28 %. Flera personer har fått arbete, både på 

öppna arbetsmarknaden och genom kommunen samt att en mer noggrann 

kodning gällande arbetslöshet påverkat utbetalningar till arbetslösa. 

Enhetens arbete med långtidsberoende mer än 10 månader genom SKL-

projektet har inneburit 54 färre långtidsberoende hushåll sedan 1 oktober 

2018 till 31 mars 2019. Dock har 53 nya hushåll med behov av ekonomiskt 

bistånd mer än 10 månader tillkommit. Den 31 mars uppgick antalet hushåll 

med långvarigt bistånd till 175 hushåll. Inom projektet görs mer noggranna 

utredningar och försök att hitta alternativa försörjningsmöjligheter. 

Härnösands kommun ligger enligt öppna jämförelser 2018 lågt på 23,5 %, 

när det gäller hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd samt att hushåll 

med mycket långvarigt bistånd, 27 månader inom 3 år uppgick till 11,9 %. 

Till sjukskrivna med läkarintyg beviljades 1 210 tkr T1 år 2019, vilket är en 

minskning med -4 % i förhållande till T1 2018 då 1 260 tkr beviljades. Inom 

Projektet ”Ett fullvärdigt liv” har arbetet med personer utan SIG 

(sjukpenninggrundande inkomst) gett resultat. Några har fått arbete och 

några har beviljats sjukersättning genom Försäkringskassan. 

Orsakskoderna visar att biståndet har minskat till alla grupper utom till de 

som har arbetshinder p.g.a. sociala skäl som ökat med 121 %. Biståndet till 

denna grupp har uppgått till 1 079 tkr under T1 2019 i förhållande till T1 

2018 då biståndet var 488 tkr. Orsaken till det är att socialsekreterarna i 

projektet kommit fram till att det i större omfattning än tidigare bedömningar 

finns sociala skäl till att sökanden inte blir självförsörjande. Även bistånd till 

personer utan försörjningshinder samt de som arbetar deltid har ökat.  

Beviljat bistånd till ensamkommande ungdomar har minskat med -9 % 

mellan T1 2019 och T1 2018, men utbetalningarna är en relativt liten del av 

det totala ekonomiska biståndet som beviljats under tertialen (398 tkr, T1 

2019). Biståndet till de som deltar i eller väntar på etableringsersättning har 

minskat med -35 % mellan T1 2018 och T1 2019. 

Bistånd till tandvård, flyttkostnader, resor, glasögon, elskulder har minskat 

medan bistånd till hyresskulder, bidrag ur ett barnperspektiv, och 

begravningskostnader har ökat mellan T1 2019 och T1 2018. 

Antal hushåll som har beviljats ekonomiskt bistånd varje månad har varierat 

mellan 332 hushåll till 369 vilket i snitt är 23 hushåll mindre varje månad i 

förhållande till T1 än 2018. I snitt beviljades 151 barn ekonomiskt bistånd 

varje månad T1 2019 vilket kan jämföras med att198 barn i snitt beviljades 

ekonomiskt bistånd T1 2018. 
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§ 109, forts. 

En socialsekreterare som arbetat med ekonomiskt bistånd har dragits in som 

en besparing. Det har varit möjligt eftersom antalet ärenden minskat. 

Väntetiderna varierar från 2 veckor till ca 4 veckor. Handläggningstiden för 

löpande ärenden uppgår till 2 veckor.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse med bilaga 2019-05-02. 

Enhetschef Solbritt Höglund, muntlig information.  

______  
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§ 110 Dnr 2019-000137 1.1.3.1 

Redovisning av vuxna placeringar i HVB, LVM samt 
familjehem 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.  

Bakgrund 

Under T1 år 2019 beviljades 9 vuxna personer placeringar på institution 

vilket innebär mer än en halvering av antalet placeringar i förhållande till T1 

2018 då 18 vuxna personer beviljades placeringar. Även antalet placeringar 

har minskat i förhållande till T3 2018 då 14 personer beviljades placeringar.  

En person har varit omhändertagen enligt LVM under T1 2019, vilket är en 

minskning i förhållande till T1 2018 då fem personer var omhändertagna 

enligt LVM.  

De personer som beviljats placering vid HVB- och LVM-hem har 

omfattande missbruksproblematik och behovet av behandling har inte varit 

möjlig att tillgodoses genom alternativa lösningar inom öppenvården. 

Öppenvårdsinsatserna i form av tillsyn och stöd i boende har begränsats i 

och med att en behandlartjänst dragits in. Sex personer har deltagit i 

Resursteamet behandlingsprogram under våren, därutöver har det erbjudits 

motivationsgrupp och enskilda samtal. 

Under T1 2019 aktualiserades 143 ärenden, vilket var mer än under T1 år 

2018 då antalet aktualiseringar var 119. Under T1 gjordes 101 

aktualiseringar gällande missbruk varav 60 av dem gällde män och 41 gällde 

kvinnor. De flesta aktualiseringarna beror på ansökningar från den enskilde 

och 22 aktualiseringar beror på anmälningar från Polisen. 

Aktualiseringar avseende våld i nära relation har tredubblats från 11 

aktualiseringar T1 2018 till 32 aktualiseringar T1 2019. En person har varit 

placerad på grund av våld i nära relation. 
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§ 110, forts. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse med bilaga 2019-05-02. 

Enhetschef Solbritt Höglund, muntlig information.  

______  
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§ 111 Dnr 2019-000138 1.1.3.1 

Redovisning av placeringar barn och familj 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga skrivelsen till handlingarna.  

Bakgrund 

Antal ansökningar och anmälningar för tertial 1 2019 var 317, det är 

marginella skillnader i jämförelse med tertial 1 åren 2017 och 2018. Antal 

utredningar för tertial 1 2019 var något lägre i jämförelse med tertial 1 åren 

2017 och 2018.  

Antal placeringar under tertial 1 2019 var 77. Antalet är jämförbart med 

tidigare tertial åren 2106-2018 förutom tertial 1 och 2 2018 då antalet 

placeringar var färre. Anledningen till färre placeringar den perioden var att 

ett antal ungdomsplaceringar avslutades vid årsskiftet 2017/2018 och 

dessutom gjordes det färre nya placeringar tertial 1 och 2 2018. Antalet 

placeringar ökade igen tertial 3 2018. Orsaken till ökningen var bland annat 

placering av ett antal ungdomar på grund av destruktivt beteende, droger och 

kriminalitet. Att antal placeringar varierar över tid är normalt för 

verksamheten. 

2019-05-06 var det 59 pågående placeringar av barn i familjehem, 

konsulentstödda familjehem, hos släktingar, HVB-hem eller särskilt 

ungdomshem enligt § 12 LVU (ensamkommande barn är inte inräknade). 

Flertalet av placeringarna i familjehem eller hos släkting är långvariga 

placeringar och placeringar i HVB-hem eller särskilt ungdomshem är i regel 

en mer tidsbegränsad insats. 

Under 2016-2018 ökade antalet placerade barn i konsulentstödda familjehem 

men från hösten 2018 har antalet minskat. Idag har vi endast 6 barn 

placerade i konsulentstödda familjehem. Anledningen till minskningen av 

konsulentstödda familjehem beror dels på att vi har rekryterat egna 

familjehem och använt oss av dem vid nya placeringar. Vi har även haft 

behov av att omplacera några ungdomar från konsulentstödda familjehem till 

HVB-hem på grund av omfattande problematik. 
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§ 111, forts. 

Målet har varit att minska antalet placeringarna i konsulentstödda 

familjehem för att minska placeringskostnaderna.   

2019-05-06 har vi 23 ensamkommande barn placerade i familjehem, hos 

släktingar och i stödboende. Av dessa 23 barn är det 18 barn placerade i 

stödboende. Antalet placerade barn kommer att minska och prognosen är att 

2020 är det endast 7 barn placerade i stödboende.   

Dessutom är prognosen för antalet nya ensamkommande barn till kommunen 

låg under 2019.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse med bilaga 2019-05-08. 

Enhetschef Helene Brändström, muntlig information.  

______  
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§ 112 Dnr 2019-000038 3.7.0.1 

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2018  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för 2018, samt 

att kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen i fortsättningen särskiljs. 

Yrkanden 

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

kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen i fortsättningen särskiljs.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med 

tillägg av ytterligare en att-sats. 

Ordförande frågar om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med 

förslaget. 

Ordförande finner att Socialnämnden har beslutat i enlighet med förslaget.      

Bakgrund 

I Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2011:9 om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete uppmanas verksamheten till 

att varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse med en beskrivning 

av hur kvalitetsarbetet bedrivits under året.  

Vårdgivaren (Härnösands kommun) ska enligt Patientsäkerhetslagen 

upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Denna ska innehålla hur 

patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder 

som utförts för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som uppnåtts.  

Patientsäkerhetsberättelsen visar på varierande kvalitet inom hälso- och 

sjukvården och förbättringsarbetet behöver fortgå inom hela förvaltningen. I 

år har dessa båda ”årsredovisningar” över kvalitetsarbetet sammanförts till 

en gemensam berättelse. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen bör hållas 

tillgänglig för den som önskar ta del av den och ska tillgodose 

informationsbehovet för externa intressenter.  
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§ 112, forts. 

Förvaltningens ställningstagande 

Förvaltningen har inte klarat att i samma omfattning som tidigare genomföra 

kvalitetsuppföljningar i den omfattning som varit önskvärt. Det har varit en 

kombination av några olika orsaker till detta. Dels kostnadsreduceringar där 

tjänster avvecklats som varit involverade i delar av 

kvalitetsuppföljningsprocessen, dels omsättning av personal på verksamhets- 

och enhetschefstjänster som påverkat förmågan att genomföra uppföljningar 

i önskad omfattning.  

Förvaltningschefen har för avsikt att för innevarande år och inför 2020 göra 

en årsplan för förvaltningen så att de viktigaste uppföljningsområden kan 

utföras på en rimlig nivå.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse med bilaga 2019-05-15.  

______  
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§ 113 Dnr 2019-000151 1.1.3.1 

Delegation av beslutanderätt för utdelning av 
fondmedel  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att delegera beslutanderätten för utdelning från Härnösands sociala samfond 

och Hilma Svedboms fond till Socialnämndens utskott.       

Bakgrund 

Socialnämnden beslutar i nuläget om utdelning från Härnösands sociala 

samfond och Hilma Svedboms fond två gånger per år. Besluten har hittills 

fattats vid socialnämndens sammanträden. Förslag till beslut med bilagda 

ansökningar har handlagts under den enskilda delen av sammanträdet.   

Ändamålet med Härnösands sociala samfond är att främja barn- och 

ungdomsvård, att ge bistånd till äldre, handikappade och långvarigt sjuka 

eller andra behövande, exempelvis genom bidrag till hjälpmedel och 

utbildning och att bidra till särskilda arrangemang och verksamhet i annan än 

statlig och kommunal regi för barn, ungdomar och pensionärer. 

Ändamålet med Hilma Svedboms fond är att bidra till kostnader för 

eftervård som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta, 

kostnader för ortopediska hjälpmedel, kostnader för andra personliga 

hjälpmedel än ortopediska (ej tandproteser och vanliga glasögon) eller 

kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor. 

För båda fonderna gäller att de personer som ansöker är folkbokförda i 

Härnösands kommun och att det finns ett behov av ekonomiskt stöd till följd 

av exempelvis sjukdom eller funktionshinder.  

I den ansökningsblankett som är gemensam för båda fonderna efterfrågas 

känsliga personuppgifter, bland annat om funktionshinder och 

banktillgodohavanden. Det är även vanligt förekommande att sökande 

ingående beskriver diagnoser och hänvisar till andra privata situationer för 

att i sin ansökan stärka motivet till att få bidrag från den eller de fonder de 

ansökt om medel ifrån. 
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§ 113, forts. 

För att skydda de sökandes personliga integritet föreslås nu att 

beslutanderätten för utdelning från fonderna delegeras till socialnämndens 

utskott.   

Då utdelningen från fonderna inte hör till socialnämndens ordinarie 

verksamheter bedöms det lämpligt att delegationen läggs separat. Den ska 

således inte omfattas av socialnämndens delegationsordning.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse med bilagor 2019-05-06.  

______  
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§ 114 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, 2019-05-09.  

______  
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§ 115 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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§ 116 Dnr 2019-000026 1.2.3.2 

Attestantförteckning 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av attestantförteckning.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, attestantförteckning numrerad 1. 

Socialförvaltningen, tidsbegränsade beslutsattesträtter numrerade 2-3.  

______  
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§ 117 Dnr 2019-000140 1.1.3.1 

Uppdrag till Socialförvaltningen  

Inga uppdrag ges till förvaltningen. 

______  
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§ 118 Dnr 18016  

Skrivelser, meddelanden, beslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

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

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut, Anstånd för budget i balans - Socialnämnden, 

2019-04-29 § 53. 

Skrivelse från Synskadades Riksförbund (SRF) Västernorrland, Ge 

synskadade ledsagning enligt LSS, 2019-04-13. 

Väntelista 2019. 

______  
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§ 119 Dnr 18017  

Anmälan av kurser och utbildningar 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föreslagna kurser och utbildningar.  

Bakgrund 

Utbildningsdag för Socialnämnden den 2 oktober 2019. 

Krister Mc Carthy (S) föreslår att Socialnämndens presidium deltar vid 

Socialchefsdagarna i Umeå den 25-27 september 2019.     

______  
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§ 120 Dnr 18018  

Anmälan av protokoll 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att protokollet anmäls och läggs till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll, allmänna delen, 2019-04-25.  

______  
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§ 121 Dnr 18019  

Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Förvaltningschef Mats Collin informerar om följande. 

Arbete med tertialbokslut och prognos. 

Resultat av medarbetarenkät för Socialförvaltningen år 2018.  

Utbildningsdag för Socialnämnden den 2 oktober 2019. 

Det finns ett kommunstyrelseuppdrag om att göra en översyn av områdena 

försörjningsstöd och arbetsmarknad. Förvaltningschefen ska träffa den andre 

berörda förvaltningschefen och ta fram ett direktiv för översynen.  

Det finns ett kommunstyrelseuppdrag om att se över verksamheten för 

tillståndsgivande av alkoholservering, tobak och läkemedel. 

Förvaltningschefen ska träffa den andre berörda förvaltningschefen för att 

dra igång översynen. 

______  
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§ 122 Dnr 18020  

Information från ordförande 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Ordförande Krister Mc Carthy (S) informerar om följande. 

Träffat ordförande i Hörselskadades Riksförbund i Härnösand. 

Deltagit i flera budgetmöten. 

Deltagit i möte om Ostkustbanan.  

Förste vice ordförande Birgitta Alevård (V) informerar om vård- och 

omsorgscollege. 

______  
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§ 123 Dnr 18021  

Eventuellt tillkommande ärende 

Inget tillkommande ärende. 

______  

 


