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§ 89 Dnr 20586  

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 juni 2020 klockan 13.30.  
______      
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§ 90 Dnr 20587  

Fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att fastställa föreliggande föredragningslista.  

Bakgrund 
Ordförande går igenom upprättad föredragningslista.       

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, föredragningslista 2020-06-22.  
______      
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§ 91 Dnr 20588  

Informationsärenden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.      

Bakgrund 
Socialnämnden har fått ta del av följande informationspunkter: 
Information om Covid-19, läget i Härnösand just nu, socialförvaltningens 
arbete kring det och information om att Covid-19 teamet även finns som stöd 
för Omsorgen om funktionshindrade – Mats Collin, förvaltningschef. 
Information om läget inom Hälso- och sjukvården och Särskilda boenden 
och arbetet kring Covid-19 – Elisabeth Sjölander, verksamhetschef. 
Information om läget inom Hemtjänsten och arbetet kring Covid-19 med 
Covid-19 teamet – Fredrik Mattsson, verksamhetschef. 
Information om läget inom Omsorgen om funktionshindrade och den 
påverkan som Covid-19 har och den fantastiska insatsen från personalen 
under omständigheterna – Maria Hellström, verksamhetschef. 
Informationsföredragning om ärende Elevhem för särskola på gymnasiet – 
Maria Hellström, verksamhetschef. 
Informationsföredragning om ärende Delrapport - Effekter av genomförda 
besparingar årsarbetare inom omsorg om funktionshindrade – Maria 
Hellström, verksamhetschef. 
Informationsföredragning om ärende Budgetuppföljning 2020 – Fredrik 
Bergman Gullmark, controller och Mats Collin, förvaltningschef. 
Informationsföredragning om ärende HLT; Hälsa Lärande Trygghet. En 
strukturerad samverkansmodell kring barn och unga - Lisbet Sander, 
verksamhetschef. 
Informationsföredragning om ärende Organisationsbidrag 2021 - Lisbet 
Sander, verksamhetschef. 
Utveckling av anhörigstödet – social mötesplats - Pär Hägglund, Enhetschef. 
Inrätta avdelning för Socialpsykiatri med geriatrisk inriktning - Pär 
Hägglund, enhetschef.  
 
Informationerna har hållits för socialnämndens ledamöter och ersättare.  
______      
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§ 92 Dnr 2020-000001 1.2.4.1 

Budgetuppföljning 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna, samt 
att delge kommunstyrelsen socialnämndens budgetuppföljning juni 2020.  

Bakgrund 
Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 18,6 mnkr ackumulerat 
maj, vilket motsvarar 6,5 procent av periodbudgeten. Nämnden har ett 
odefinierat kostnadsreduceringsbehov i budgeten vilket är inräknat och 
motsvarar 6,3 mnkr. I detta underskott finns även kostnader kopplade till 
Covid-19 på motsvarande 2,8 mnkr. 
Kostnaderna överstiger budget med totalt 22,7 mnkr. Den största 
kostnadsavvikelsen avser köp av huvudverksamhet, personalkostnader samt 
övriga kostnader. 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, främst barnplaceringar inom Individ- och 
familjeomsorgen. En annan orsak till kostnadsavvikelsen är högre 
personalkostnader än beräknat. Delvis på grund av att avvecklingen av 
Ugglan inte gått enligt plan samt högre personalkostnader än budgeterat 
inom nattpatrullen samt hälso- och sjukvården. 
Högre intäkter än budgeterat, 4,1 mnkr, täcker till viss del upp nämndens 
kostnadsavvikelse. 
Förvaltningsledningen visar ett ackumulerat underskott på 7,2 mnkr och den 
främsta anledningen är att det finns ett odefinierat kostnadsreduceringsbehov 
på 6,3 mnkr samt att det är inköp av material kopplat till Covid-19 på cirka 2 
mnkr inräknat på förvaltningsledning. 
Serviceenhet och nattpatrull visar ett ackumulerat underskott motsvarande 
1,2 mnkr, där den främsta avvikelsen är personalkostnader för nattpatrullen. 
Den enskilda månaden maj visar ett underskott motsvarande 0,1 mnkr. 
Hemtjänsten (Hemtjänstpeng + Kommunal hemtjänst) redovisar ett 
underskott på totalt 5,7 mnkr varav 0,5 mnkr avser hemtjänstpeng. 
Underskottet på hemtjänstpeng beror på att fler hemtjänsttimmar än 
budgeterat har utförts främst i början av året. På den enskilda månaden maj 
visar hemtjänstpengen på ett överskott motsvarande 0,65 mnkr. Till och med 
maj månad har 4204 fler timmar utförts, vilket motsvarar i genomsnitt 27,7  
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§ 92, fort. 
timmar per dag. Under maj månad genomfördes 36 mindre timmar än 
budgeterat per dag. Detta kan vara på grund av Covid-19 då detta gör att 
brukare i större utsträckning tackar nej till hemtjänst. 
Det ackumulerade underskott som den kommunala hemtjänsten redovisar 
beror på att personalkostnaderna är högre än budgeterat. Av verksamhetens 
totala kostnader består över 90 % av personalkostnader. Då 
personalkostnaderna står för mer än 90 % av de totala kostnaderna och att 
intäkterna varierar över tid påverkas möjligheten att hinna ställa om 
verksamheten i den takt som krävs. Intäkterna erhålls baserat på utförd tid 
hos brukare. Nya direktiv inom hemtjänsten på grund av Covid-19 påverkar 
även möjligheten att anpassa sina kostnader efter intäkterna. Exempelvis ska 
den kommunala hemtjänsten hålla en hög brukarkontinuitet och inte låna 
personal mellan hemtjänstgrupperna. Den enskilda månaden maj visar den 
kommunala hemtjänsten ett underskott motsvarande 1,7 mnkr. 
Särskilt boende redovisar ett underskott motsvarande 2,9 mnkr. Den främsta 
anledningen är att avvecklingen av Ugglan inte har gått enligt plan. 
Personalkostnaderna för Ugglan är 3 mnkr kr högre än budgeterat. På den 
enskilda månaden maj redovisar särskilt boende ett underskott motsvarande 
1,1 mnkr. 
Hälso- och sjukvården redovisar ett underskott motsvarande 1,8 mnkr. Den 
enskilt största avvikelsen är kostnader för personal. Det är kostnader för 
bemanningssjuksköterskor motsvarande 0,3 mnkr. Den enskilda månaden 
maj visar ett underskott motsvarande 0,5 mnkr. 
Högre placeringskostnader för barn och unga är främsta anledningen till 
budgetunderskottet inom Individ- och familjeomsorgen. Det är främst 
placeringar på HVB (Hem för vård eller boende) som avviker negativt. 
Kostnaden för placeringar på HVB hem är 2,8 mnkr högre än budgeterat. På 
den enskilda månaden redovisar individ- och familjeomsorgen ett underskott 
motsvarande 1,1 mnkr. 
Försörjningsstöd inklusive ”Jobbsatsningen2” visar ett ackumulerat 
överskott på 1,4 mnkr. Anledningarna är högre intäkter än budgeterat samt 
lägre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Under maj har 239 hushåll 
fått utbetalt ekonomiskt bistånd vilket är en minskning med 28 hushåll från 
föregående månad samt 78 hushåll jämfört med maj ifjol. På den enskilda 
månaden maj visar försörjningsstöd ett underskott motsvarande 0,4 mnkr. 
Personlig assistans visar ett överskott motsvarande 2 mnkr. Den främsta 
anledningen är färre individer samt lägre kostnader där kommunen har hela 
kostnadsansvaret än budgeterat. 
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§ 92, fort. 
Utveckling och kunskapsstyrningsenheten redovisar ett överskott 
motsvarande 1,9 mnkr. De största anledningarna är att utbildningsbudgeten 
inte är fullt utnyttjad för perioden samt att förvaltningen ännu inte haft 
kostnader för införande av ett nytt verksamhetssystem.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, budgetuppföljning 2005. 
Socialförvaltningen, uppföljning intäkter, kostnader SOC 2020 maj. 
Socialförvaltningen, uppföljning volymökningar maj 2020. 
Socialförvaltningen, uppföljning av åtgärder maj 2020. 
Socialförvaltningen, uppföljning covid-19 kostnader maj 2020.          
______       
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§ 93 Dnr 2020-000140 1.1.3.0 

HLT; Hälsa Lärande Trygghet. En strukturerad 
samverkansmodell kring barn och unga 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att anta projektdirektiv för att utarbeta en strukturerad samverkansmodell 
kring barn och unga.  

Bakgrund 
Socialförvaltningen och skolförvaltningen har för avsikt att starta upp ett 
utvecklingsprojekt gällande fördjupad samverkan för barn och unga i åldern 
0-18 år. 
Samverkansmodellen utgår från HLT modellen. Hälsa Lärande Trygghet och 
har utarbetats bland annat i Västerbottens län och omfattar förutom skolan 
och socialtjänsten även deltagande av primärvård. 
Kostnaderna för projektet omfattar lönekostnader för en projektledare på 
20%. Tilltänkt projektledare finns inom skolförvaltningen.  
Övriga kringkostnader som eventuella  lokalkostnader, administrativa 
kostnader etc. bedöms rymmas inom redan befintliga kostnader. Möjlighet 
finns att få viss delfinansiering från det övergripande länsprojektet Tidiga 
Samordnade Insatser till kostnaderna för projektledaren. 
Socialförvaltningen har därutöver statliga stimulansmedel motsvarande 100 
tkr som kan användas för resterande finansiering av kostnaderna för 
projektledaren.      

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-06-02. 
Socialförvaltningen, Projektbeskrivning Hälsa Lärande Trygghet 2020-06-02 
Socialförvaltningen, HLT Handbok 2019-04-30.      
______       
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§ 94 Dnr 2020-000145 1.1.3.1 

Organisationsbidrag 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att bevilja Härnösands kvinnojour Föreningen Kvinnogemenskap 626 000 kr 
för verksamhetsåret 2021.       

Bakgrund 
Kvinnojouren ansöker inför 2021 om 849 000 kr vilket motsvarar 
kostnaderna för: 

- Hyra besökslägenhet   83 000 kr 
- 100 % tjänst Kvinnojour   499 000 kr 
- Verksamhetsbidrag Kvinnojouren  125 000 kr 
- Verksamhetsbidrag Tjejjouren   45 000 kr 
- Hyreskostnad Skyddat boende   97 000 kr 

Kvinnojourens verksamhet omfattar 1,75 % personal och två lägenheter 
varav en används som kontor (besökslägenhet) och en som boendelägenhet 
(”skyddat boende”). 
Kvinnojouren beviljades 768 500 kr i organisationsbidrag verksamhetsåret 
2019, och 576 000 kr för verksamhetsåret 2020. Ett minskat bidrag som  
motiverades av att Kvinnojouren 2018 redovisade ett eget kapital  på 
närmare 1,1 mnkr.  
Statliga medel för verksamhetsåret 2021 har beviljats av  Socialstyrelsen 
med 681 000 kr vilket enligt föreningens uppgift täcker kostnaderna för 75 
% tjänst samt kostnader för revisor, visst tryck- och kontorsmaterial. 
Av resultatrapport och balansrapport  2019 framgår att föreningen gör ett 
positivt resultat motsvarande 213 585  kr vilket innebär att det egna kapitalet 
ökat  till 1 310 659 kr. 

Bedömning 
Kvinnojourens verksamhet är mycket angelägen och utgör ett viktigt stöd för 
kvinnor i utsatta situationer. Kvinnojourens verksamhet är särskilt viktig för 
de kvinnor som av olika anledningar inte vill söka kontakt med 
socialtjänsten. Kvinnojouren har därför en mycket viktig funktion att skydda 
och stödja kvinnor och det är av största vikt att kommunen har en 
fungerande kvinnojoursverksamhet. 
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§ 94, fort. 
Socialförvaltningens inställning är att Härnösands kvinnojour Föreningen 
Kvinnogemenskap ska beviljas ett årligt organisationsbidrag som ger 
föreningen möjligheter att bedriva en verksamhet med kvalitet och hög 
tillgänglighet för utsatta kvinnor i Härnösands kommun. Föreningen 
Kvinnogemenskap (Kvinnojouren i Härnösand) redovisar ett eget kapital på 
1 310 659  kr.  
Kvinnojouren har ombetts att beskriva framtida behov utifrån det faktum att 
föreningen har ett sparat kapital. De kostnader som föreningen tar upp i 2021 
års ansökan är avvecklingskostnader  (130 000 kr) och flyttkostnad till en 
eventuellt ny lokal (63 000 kr). Kvinnojourens kapital är i den 
storleksordningen att det bedöms rimligt att föreningen inför 2021 kan 
finansiera kostnader motsvarande 200 000 kr av det egna kapital, och att det 
trots detta finns ett utrymme för att donationer kan undantas från att bekosta 
den löpande driften. 
 I årets ansökan ansöker Kvinnojouren om 45 000 kr för verksamhets- 
kostnader kopplade till nystartade Tjejjouren. Tjejjouren är en viktig  
verksamhet som absolut bör stöttas ekonomiskt  genom ett kommunalt 
organisationsbidrag. Kvinnojouren anger att verksamhetsbidraget ska 
användas till utbildningskostnader (15 000kr), inköp av information och 
utbildningsmaterial (24 000 kr) samt kostnader för mobilabonnemang (6000 
kr). 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att bevilja Kvinnojouren 626 
000 kr i organisationsbidrag för år 2021. Detta motsvarar kostnaderna för: 

- boendelägenhet (97 000 kr)  
- 100 % tjänst Kvinnojour  (499 000 kr) samt  
- 30 000 kr i verksamhetsbidrag för uppstart av Tjejjouren. 

Tjejjouren ges därutöver möjlighet att inkomma med en kompletterande 
ansökan  under år 2021. 
Övriga kostnader för Kvinnojourens verksamhet år 2021; 125 000 kr i 
verksamhetskostnader samt kostnaderna för kontorslägenheten  80 000 kr 
bedöms  inrymmas i föreningens egna kapital. Föreningen bedöms trots detta 
ha tillräckligt eget kapital för att ändå kunna möta framtida behov och 
utmaningar.        

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, Tjänsteskrivelse 2020-05-25. 
Socialförvaltningen, Kvinnojouren ansökan Härnösands kommun för 2021. 
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§ 94, fort. 
Socialförvaltningen, Kvinnojour Resultatrapport 2019. 
Socialförvaltningen, Kvinnojour Balansrapport. 
Socialförvaltningen, Tjejjourens verksamhetsbidrag 2020. 
Socialförvaltningen, Kvinnogemenskap 2019 verksamhetsberättelse.  
______        
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§ 95 Dnr 2020-000148 1.1.3.1 

Förslag om tillfällig förändring av beräkning av 
försörjningsstöd  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att försörjningsstödet inte ska påverkas för de hushåll som beviljas 
tilläggsbidrag, under förutsättning att riksdagen fattar beslut om 
tilläggsbidrag till bostadsbidrag, samt  
att beslutet gäller under den period regeringen beslutar att tilläggsbidraget 
ska gälla.        

Bakgrund 
Med anledning av den ekonomiska situation som uppstått på grund av 
utbrottet av sjukdomen covid-19 har många hushåll fått eller riskerar att få 
kraftigt sänkta inkomster. Regeringen har lämnat ett förslag till ett 
tidsbegränsat tilläggsbidrag inom bostadsbidraget, som omfattar barnfamiljer 
med låga inkomster. 
Tilläggsbidraget föreslås betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent 
av storleken på det preliminära bostadsbidraget. Det innebär att en 
barnfamilj kan få upp till 1 325 kronor per månad i tilläggsbidrag. 
Tilläggsbidraget föreslås lämnas till den som tar emot särskilt bidrag 
(bostadsbidrag) för hemmavarande barn och för barn som bor växelvis eller 
umgängesbidrag. Bidraget föreslås utbetalas från den 1 juli till och med den 
31 december 2020. 
För hushåll som samtidigt beviljas försörjningsstöd  kommer det höjda 
bostadsbidraget leda till att försörjningsstödet sänks i motsvarande grad. 
Tilläggsbidraget får därmed ingen verkan för dessa hushåll.  

Ekonomi och finansiering 
Effekt av tilläggsbidraget för olika typer av hushåll, samtliga, ensamstående, 
kronor per månad. 
(Beräkningen nedan hämtad från Kramfors kommuns tjänsteskrivelse i 
samma fråga). 
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§ 95, fort. 

 
En beräkning av kostnaden (eller snarare en minskad besparing) av liggande 
förslag kan göras utifrån ett antagande om att i genomsnitt 67 barnfamiljer i 
månaden beviljas försörjningsstöd. Om alla beviljas maxbeloppet 1325 kr 
per månad  för perioden 1 juli- 31 dec innebär detta en  kostnad/ utebliven 
besparing för försörjningsstödet på maximalt 532 650 kr. Sannolikt mindre 
eftersom den beräkningen förutsätter att alla hushåll beviljas maxbeloppet. 
Regeringen har tidigare uttryckt möjligheter för kommuner att kompenseras 
för merkostnader kopplade till covid-19. Socialförvaltningen bör i enlighet 
med denna möjlighet att pröva återsökta denna merkostnad.    

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-06-10.  
______        
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§ 96 Dnr 2020-000146 3.7.0.1 

Elevhem för särskolan på gymnasiet 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att avgiften för boende på elevhem höjs till en nivå som innebär att 
verksamheten blir kostnadsbärande, samt 
att socialnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja 
inrättandet av en enhetschef .        

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) yrkar på att de av socialförvaltningen föreslagna att-
satsen att avgiften för boende på elevhem höjs till en nivå som innebär att 
verksamheten blir kostnadsbärande, inräknat kostnaden för en enhetschef, 
under förutsättning att alla åtta elevhemsplatser är tillsatta ändras och 
ersätts av att-satserna:  

Att avgiften för boende på elevhem höjs till en nivå som innebär att 
verksamheten blir kostnadsbärande, samt  
Att socialnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja 
inrättandet av en enhetschef . 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare bifaller.     

Propositionsordning 
Ordförande finner att det föreligger ett förslag till beslut; förslag enligt 
yrkande om ändring av liggande att-sats till två att-satser.  
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.     

Bakgrund 
Härnösands kommun har sedan mitten av 90-talet tillhandahållit elevhem. 
Dessa elevhem bedrivs enligt 9 § 8 punkten lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS), bostad med särskild service för barn och 
unga.  
I dagsläget har Härnösands kommun via socialförvaltningen, omsorg om 
funktionshindrade, två elevhem med totalt åtta platser.  
Bostad med särskild service erbjuds fram till dess att skolan upphör. Insatsen 
är ofta aktuell när skolan finns på annan ort än familjens bostadsort. En 
bostad med särskild service ska vara så lik ett hem som möjligt. Därför bör 
endast barn eller unga bo tillsammans och bostaden bör ligga i ett vanligt  
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§ 96, fort. 
bostadshus och inte i direkt anslutning till andra särskilda boenden. Det ska 
finnas en föreståndare för verksamheten, som ansvarar för det dagliga arbetet 
och säkerställer att verksamheten bedrivs med god kvalitet och ger god 
omvårdnad (www.socialstyrelsen.se). 
Då detta är en boendeform för ungdomar som kommer från andra kommuner 
än Härnösand, har de annan kommun som sin stadigvarande hemadress. 
Utifrån att Socialförvaltningen erbjuder elevhem innebär det en möjlighet att 
erbjuda boende till ungdomar som söker skolgång via Härnösands 
gymnasiesärskola. Härnösands gymnasiesärskola erbjuder följande 
inriktningar: 

• Programmet för administration, handel och varuhantering 

• Programmet för fordonsvård och godshantering 

• Programmet för hälsa, vård och omsorg 

• Individuella programmet 

Information om nuläge 
Socialförvaltningen har ej några skattemedel i sin budget för att driva denna 
verksamhet. De två elevhemmen ska finansieras genom det som faktureras 
för respektive elevhemsplats. Verksamhetsområdet har under de senaste året 
gjort en genomlysning av ekonomin för elevhemmen. Vi kan konstatera att 
med de intäkter som elevhemmen inbringar, är elevhemmen ej 
kostnadsbärande. Elevhemmen går med ett underskott. Uträkningar har skett 
gällande vilken summa som bör faktureras för att verksamheten ska vara 
kostnadsbärande, dvs ett nollresultat. Förutsatt att alla åtta elevhemsplatser 
är tillsatta kommer verksamheten att vara fullt kostnadsbärande inklusive 
utrymme för en enhetschef.        

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-06-09.  
______      
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§ 97 Dnr 2019-000323 1.1.3.1 

Delrapport - Effekter av genomförda besparingar 
årsarbetare inom omsorg om funktionshindrade 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga delrapporten till handlingarna.         

Bakgrund 
Socialförvaltningen fick i uppdrag vid socialnämnden sammanträde i 
februari 2019 (2019-02-28) att återkomma och redovisa; 

- verksamhets- och kvalitetsuppföljning avseende brukare och 
arbetsmiljö för Socialnämnden. 

Denna rapport skedde vid socialnämndens sammanträde 2019-12-12, både 
genom skriftlig handling men även muntlig redogörelse av verksamhetschef 
för Omsorg om funktionshindrade. 
Där till fick socialförvaltningen i uppdrag vid sammanträde i december 2019 
att åtgärda de brister som uppstått inom omsorg om funktionshindrade efter 
besparingen av 17 årsarbetare. Förvaltningen skulle i det arbetet göra en 
djupare analys av vilken personaltäthet som måste finnas inom 
verksamheten, efter implementering av nya arbetssätt, samnyttjande resurser 
och minskad tid hos respektive brukare.  
Återrapportering av detta ska ske till socialnämnden senast i december 2020, 
och en delrapport ska redovisas till nämnden senast i juni 2020. 

Kvalitetsuppföljning avseende brukare 
Under perioden sedan december 2019 har förvaltningsledning haft frågan 
uppe för hantering därtill har Omsorgens ledningsgrupp haft dialog gällande 
vilka eventuellt åtgärder som kan ske inom befintligt budgetram. Detta med 
syfte att reducera de negativa effekterna av besparingar årsarbetare inom 
verksamhetsrådet. Direkta åtgärder är svårt att göra inom befintlig 
budgetram, då verksamhetsområdet nyttjar den totala budgeten till fullo. 
Inget utrymme finns inom ordinarie budget att äska om att tillföra fler 
årsarbetare.  
Det förvaltningsledningen har fört fram är begäran om ökad 
grundbemanning inom socialförvaltningen då inräknat Omsorg om 
funktionshindrade. Dock är detta ej effektuerat. Verksamhetsområdet har 
därtill från och med hösten 2020 samma schema inom service- och 
gruppbostad, bilaga J. En effekt av det är att det frigörs viss arbetstid att  
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§ 97, fort. 
förlägga vid verksamheter där det finns ett särskilt stort behov. Dock räcker 
inte det för att täcka de totala negativa effekterna som besparingar av 
årsarbetare har inneburit. 

Uppföljning gällande arbetsmiljö 
Medarbetare uttrycker otillräcklighet, och arbetsrelaterad stress över att 
kunna hantera och tillgodose de insatser som brukare enligt lag har rätt till. 
Detta utifrån att personalbemanningen är för låg i förhållande till den 
förväntan man ska ha på insats givet enligt LSS. Bakgrunden till detta är att 
grundbemanningen är för låg utifrån genomförda besparingar.  
Under våren 2020 har mycket tid för förvaltningen  inte fortskridit enligt 
plan med anledning av den påverkan som covid-19 haft på verksamheten. 
Pandemin har även påverkar Härnösands kommuns ekonomiarbete, vilket 
gör att man inte förrän i september 2020 kommer veta säkert vilken budget 
som står till verksamheternas förfogande under resterande del av året samt 
under 2021. Förvaltningen ämnar återuppta arbetet med att åtgärda bristerna 
som uppstått inom omsorg om funktionshindrade efter besparingen av 17 
årsarbetare under hösten med ytterligare rapportering enligt plan i december 
2020.        

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-06-10.  
______         
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§ 98 Dnr 2020-000151 3.7.2.0 

Utveckling av anhörigstödet - Social mötesplats 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att anta föreslagen utvecklingsplan för anhörigstödet, samt 
att socialnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att inrätta en 
tjänst som Anhörigkonsulent för en kostnad på 0,6 mkr per år.        

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) yrkar på att de av socialförvaltningen föreslagna att-
satserna: att anta föreslagen utvecklingsplan för anhörigstödet, dvs att inrätta 
ny öppen mötesplats för att möta upp medborgares sociala behov, samt skapa 
sluten mötesplats för tidigt demenssjuka på Anhörigcenter, samt 

att inrätta en tjänst som Anhörigkonsulent för att möta upp anhöriga än 
mera och driva den nya mötesplatsen för äldre ändras och ersätts av att-
satserna att anta föreslagen utvecklingsplan för anhörigstödet, samt att 
socialnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att inrätta en tjänst 
som Anhörigkonsulent för en kostnad på 0,6 mkr per år. 

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare bifaller.            

Propositionsordning 
Ordförande finner att det föreligger ett förslag till beslut; förslag enligt yrkande 
om ändring av liggande att-satser.  

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.       

Bakgrund 
Socialförvaltningen har ett väletablerat anhörigstöd via Enheten för Anhörig 
och närståendestöd. Där har man bland annat utvecklat en modell för stöd till 
tidigt demenssjuka och deras anhöriga. Denna modell, PER-modellen är 
evidensbaserad och medför att behov av insatser skjuts upp, vilket enligt den 
forskning som bedrivs på PER-modellen genererar en kostnadsreducering på 
ca 10 miljoner per år för kommunen.  
På anhörigcenter bedrivs tre stödgrupper för tidigt demenssjuka och deras 
anhöriga enligt denna metodik. De som är med i dessa grupper behöver 
väldigt lite insatser i övrigt och om de har behov av insatser så kommer 
dessa behov långt in i sjukdomen. För övrigt bedrivs öppen mötesplats på 
Anhörigcenter, dit medborgare får komma för att träffas och umgås. Dit går 
många som tillhör dessa stödgrupper. De som är med i dessa stödgrupper är 
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§ 98, fort. 
för friska i sina demenssjukdomar för att vara på den biståndsbedömda 
dagverksamheten för demenssjuka (Lupinen). Så den öppna mötesplatsen är 
ett bra alternativ.  
Den öppna mötesplatsen styrs av volontärer i samverkan med personal på 
anhörigcenter (främst anhörigkonsulenten). Det som är ett dilemma är att 
denna mötesplats är väldigt populär och välbesökt. Vilket medför att många 
människor med allehanda problematik kommer dit. Detta medför ibland 
problem för de med tidig demenssjukdom då det innebär för mycket stimuli. 
Under tiden som präglats av Covid-19 smittan, har mötesplatsen varit stängd 
vilket medför ökat tryck på insatser då det förebyggande arbetet inte möter 
upp enskildas behov av social samvaro och stöd på samma sätt som när 
mötesplatsen är öppen.  

Beskrivning av ärendet 
En förändring som innebär att den öppna mötesplatsen inom Anhörigstödet 
blir en stängd (biståndsfri), mötesplats för tidigt demenssjuka medför att 
tidigt demenssjuka kan ges en mötesplats där de är skyddade från stimuli. 
Samtidigt finns ett stort behov av att skapa öppen mötesplats för andra äldre 
medborgare som behöver bryta social isolering för att upprätthålla hälsa. 
Denna förändring kräver dock att nyanställning av Anhörigkonsulent görs, 
som får ta hand om den nya öppna mötesplatsen i kombination med att 
bedriva anhörigstöd. 

Socialt perspektiv 
Social gemenskap är viktigt för att upprätthålla hälsa. Studier visar att 
ensamhet och brist på social samvaro är en stor hälsorisk. Detta gör att en 
öppen social mötesplats förebygger ohälsa och minskar behovet av de 
insatser som Socialtjänsten kan behöva bidra med i form av hemtjänst, 
dagverksamhet, korttidsvistelse och särskilt boende. 
Utifrån det framgångsrika arbetet med PER-modellen har behovet av att 
skapa en mötesplats för tidigt demenssjuka vuxit. Detta behov kan inte mötas 
upp via den biståndsbedömda dagverksamheten för demenssjuka. De som 
vistas på den är allt för långt fram i sina sjukdomar. Arbetet med PER-
modellen har via forskning visat sig effektivt för enskilds 
sjukdomsutveckling och arbetet är kostnadseffektivt.  

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Förslaget innebär en utökning med en Anhörigkonsulent. Samtidigt kan vi 
via den forskning som finns via PER-modellen visa att detta stöd är 
effektfullt och minskar behov av insatser.  
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§ 98, fort. 

Barnrättsperspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.       

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-06-03.  
______       
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§ 99 Dnr 2020-000150 3.7.2.0 

Inrätta avdelning för Socialpsykiatri med geriatrisk 
inriktning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att anta förslaget att inrätta en avdelning för Socialpsykiatri med geriatrisk 
inriktning på Högsjögården, samt 
att socialnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att inrätta 5,75 
tjänster vid denna nyinrättade enhet, som finansieras inom socialnämndens 
befintliga budget.         

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) yrkar på att den av socialförvaltningen föreslagna att-
satsen att anställa 5,25 Årsarbetare vid denna nyinrättade enhet, ändras och 
ersätts av att-satsen att socialnämnden föreslår kommunstyrelsens 
arbetsutskott att inrätta 5,75 tjänster vid denna nyinrättade enhet, som 
finansieras inom socialnämndens befintliga budget.  
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare bifaller.                

Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; liggande förslag med 
ändring av en att-sats.  
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.     

Bakgrund 
Inom Omsorgen av funktionsnedsatta finns två socialpsykiatriska enheter. 
Vid dessa enheter har några boende utvecklat ålderproblematik och fått ett 
ändrat behov. Dessa individer bor således med andra boende som är mer 
aktiva i sin psykiska ohälsa. Denna blandning gör att det är svårt för 
verksamheterna att möta upp alla boendes behov på ett bra sätt. Dessa 
personers åldersproblematik i kombination med deras psykiska ohälsa är 
svåra att möta upp för ordinarie äldreboenden. Deras behov är så specifika, 
vilket medför behov av en avdelning med speciell inriktning för att möta upp 
dessa brukares behov. 
Vidare har förvaltningen ett antal personer med socialpsykiatrisk 
problematik placerade hos externa utförare. Dessa placeringar är kostsamma 
och innebär i många fall att enskild är långt ifrån sina anhöriga i Härnösand. 
Ett öppnande av en avdelning för socialpsykiatri med inriktning geriatrik  
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§ 99, fort. 
skulle möjliggöra ett hemtagande av externplacerade medborgare till de 
platser som de med äldre problematik lämnar inom befintliga 
socialpsykiatriska boenden vi har inom förvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 
Genom att öppna den tidigare avvecklade avdelningen vid Högsjögården 
möjliggörs tillskapande av en socialpsykiatrisk avdelning med geriatrisk 
inriktning. Det kräver dock att 5,25 årsarbetare tillsätts. Vid Högsjögården 
arbetar det tre personal per nattskift. Då alla avdelningar var i bruk vid 
Högsjögården var denna personalstyrka tre per nattskift. Bedömningen är att 
utökning av nattpersonal inte behövs om man öppnar en avdelning för 
socialpsykiatri med geriatrisk inriktning.  

Socialt perspektiv 
De brukare som har äldre problematik i kombination med psykisk ohälsa får 
en mer anpassad omsorgsmiljö och bättre förutsättningar. 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Uppskattad kostnad för öppnande av en avdelning för socialpsykiatri med 
geriatrisk inriktning är 2,2 Mkr per år. 
Ett uppstartande av en avdelning av detta slag möjliggör hemtagande av 
externt placerade brukare. Ett hemtagande av fem externplacerade minskar 
förvaltningens kostnader med ca 3,6 Mkr per år. 

Barnrättsperspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.        

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-06-03.  
______         
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§ 100 Dnr 2020-000002 1.1.3.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.     

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, listor delegationsbeslut numrerade 1-4.  
______  
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§ 101 Dnr 2020-000003 1.2.3.2 

Attestantförteckning 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av attestantförteckningar.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tidsbegränsad beslutsattesträtt 2005. 
Socialförvaltningen, tidsbegränsade beslutsattesträtter 2006. 
Socialförvaltningen, attestantförteckning, 2020-05-26. 
Socialförvaltningen, attestantförteckning 2, 2020-05-26.  
______  
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§ 102 Dnr 20590  

Anmälan av protokoll 

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

Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll, allmänna delen, 2020-05-27. 
Socialnämndens protokoll, allmänna delen, 2020-06-16.      
______  
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§ 103 Dnr 20591  

Skrivelser, meddelanden, beslut 

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

Beslutsunderlag 
2006 - Planering socialnämnden 2020. 
Anmälan om ledighet 2020. 
Skrivelse till nämnden - Kommunal. 
Väntelista 2020.  
______  
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§ 104 Dnr 20592  

Eventuellt tillkommande ärende 

Socialnämndens beslut 
Inget tillkommande ärende.      
______        
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