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§ 50 Dnr 17586  

Val av justerare och tid för justering 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, allmänna och 

enskilda delen, samt 

att protokollet justeras den 1 april 2019 klockan 13.15.  

______  
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§ 51 Dnr 17587  

Fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista.  

Bakgrund 

Ordförande går igenom upprättad föredragningslista. 

Utgående ärende 

§ 59 – Överenskommelse med Arbetslivsförvaltningen gällande Härnö Ved. 

Tillkommande ärende 

Yttrande till Revisionen gällande ärendet Brister i styrning och 

internkontroll av ekonomi. 

Övrigt 

Under punkten Information från ordförande kan nämnden ge uppdrag åt 

förvaltningen eller ställa övriga frågor.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, föredragningslista 2019-03-19.  

______  
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§ 52 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, 

att delge Kommunstyrelsen Socialnämndens uppföljning av redovisningen, 

samt 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Bakgrund 

Socialnämnden har fått i uppdrag att till kommunstyrelsen månadsvis 

återrapportera utfall av beslutade besparingar i relation till beräknad enligt 

tidigare beslut i kommunfullmäktige 2018-12-17. Beslut om besparingar 

fattades i Verksamhetsplan 2019, vid Socialnämndens sammanträde 

2018-11-22. 

Nuläge i arbetet med besparingarna 

Det omfattande arbetet med att identifiera övertalig personal samt finna 

eventuella vakanta tjänster för dessa är slutfört. Medarbetare som berörts av 

omplacering har erbjudits nya arbetsplatser inom socialförvaltningen i nästan 

alla fall. De har kunnat bemanna vakanta tjänster som tidigare varit besatta 

med vikarier. Viss personal har inte kunnat erbjudas nya placeringar utifrån 

vilka vakanta tjänster som funnits. Det har dels berott på personernas 

kompetens men också haft andra orsaker. 

Några personer som erbjudits nya placeringar har tackat nej till dessa 

erbjudanden. I de fallen går arbetet vidare med förhandlingar om 

uppsägningar tillsammans med fack, i linje med arbetsrätten. 

Några av besparingarna prognostiseras ge tidigare effekt, vissa är 

genomförda tidigare än beräknat och vissa åtgärder får en senare effekt än 

beräknat. Totalt är prognosen att besparingarna ska ge större effekt än 

beräknat under året. 
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§ 52, forts. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-03-19 med bilaga. 

Stf. förvaltningschef Fredrik Mattsson, muntlig information. 

Controller Ann Kristofersson, muntlig information.  

______  
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§ 53 Dnr 2019-000041 1.2.4.1 

Budgetuppföljning 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna, 

att uppdra åt Socialförvaltningen att till sammanträdet i april 2019 

återkomma med en fördjupad analys av det ackumulerade underskottet för 

Individ-och familjeomsorgen, 

att uppdra åt Socialförvaltningen att till sammanträdet i april 2019 redovisa 

fördelningen mellan verksamhetsområdena av den utökade 

skattemedelsramen, samt 

att paragrafen justeras omedelbart.  

Yrkanden 

Ordförande Krister Mc Carthy (S) yrkar på att lägga till följande att-satser: 

att uppdra åt Socialförvaltningen att till sammanträdet i april 2019 

återkomma med en fördjupad analys av det ackumulerade underskottet för 

Individ-och familjeomsorgen, 

att uppdra åt Socialförvaltningen att till sammanträdet i april 2019 redovisa 

fördelningen mellan verksamhetsområdena av den utökade 

skattemedelsramen. 

Propositionsordning 

Socialnämndens ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, 

liggande förslag och Krister Mc Carthys (S) förslag om tillägg av två att-

satser. 

Ordförande frågar om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande frågar om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med Krister 

Mc Carthys (S) förslag om tillägg av en att-sats. 

Ordförande finner att Socialnämnden har beslutat i enlighet med Krister Mc 

Carthys (S) förslag om tillägg av två att-satser. 
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§ 53 forts. 

Bakgrund 

Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 1,1 mnkr ackumulerat 

februari, vilket är strax under 1 % av periodens budget. Underskottet består 

av högre kostnader motsvarande 3,2 för främst personalkostnader och köp av 

huvudverksamhet. Högre bidragsintäkter än budgeterat motsvarande 2,1 

mnkr täcker upp kostnadsavvikelsen. Nedan redovisas de mest väsentliga 

budgetavvikelserna. 

Hemtjänsten redovisar ett totalt underskott på 1,0 mnkr. Den genomsnittliga 

utförda tiden hemtjänst per dag i februari uppgår till 611 timmar, vilket är 24 

timmar mer än budgeterat. På årsbasis är den budgeterade genomsnittliga 

utförda tiden 590 timmar per dag vilket kan leda till att kostnaderna fortsätter 

överstiga budgeterad nivå.  

Underskottet på 1,9 mnkr för Individ- och familjeomsorgen beror främst på 

högre kostnader för placeringar på HVB (Hem för vård eller boende) för 

barn och unga samt att intäkterna för Bogården är lägre än budgeterat. 

Överskottet inom Försörjningsstöd beror främst på högre intäkter för 

återbetalning av försörjningsstöd från Försäkringskassan. 

Särskilt boende redovisar ett överskott motsvarande 1,1 mnkr. Högre intäkter 

för omsorgsavgifter samt lägre personalkostnader än budgeterat är de 

främsta förklaringarna till överskottet. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-03-19 med bilagor. 

Controller Ann Kristofersson, muntlig information.  

______  
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§ 54 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 februari 2019. 

Controller Ann Kristofersson, muntlig information.     

______  
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§ 55 Dnr 2019-000080 1.2.4.1 

Anstånd för budget i balans 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna åtgärdsförslag på besparingar motsvarande 3,6 mnkr för en 

budget i balans 2019, 

att redovisa beslutet för Kommunfullmäktige, samt 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Bakgrund 

I Verksamhetsplan 2019 saknades åtgärdsförslag på besparingar 

motsvarande 3,6 mnkr för en budget i balans. Kommunfullmäktige beslutade 

om anstånd för att redovisa de 3,6 mnkr som återstod i form av 

handlingsplan senast i april 2019. 

Ärendet 

Nedan följer en uppställning av de åtgärder som leder fram till de 3,6 mnkr 

som krävs för en budget i balans för 2019 samt vilken den beräknade 

ekonomiska effekten blir.  

Åtgärdsförslag     Mnkr 

Ej tillsätta vakans, verksamhetsutvecklare   0,5 

Transporter daglig verksamhet till SAM   0,6 

Ökade kostnader korttidstillsyn    -0,2 

Ej starta ombyggnation Härnögården    0,9 

Projekt, försörjningsstöd     0,3 

Ej tillsätta vakans (åter i september), lokalintendent   0,4 

Ej tillsätta vakans, administratör    0,1 

Detaljbudgetförändring, TES    0,3 

Arbetskläder      0,4 

Högre intäkter elevhem     0,1 

Minskad vikariebudget     0,2 
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§ 55, forts. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-03-18 med bilaga. 

Stf. förvaltningschef Fredrik Mattsson, muntlig information. 

Controller Ann Kristofersson, muntlig information .  

______  
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§ 56 Dnr 2018-000296 040 

Förändrad detaljbudget 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna förändring i detaljbudget för 2019, samt 

att paragrafen justeras omedelbart.  

Bakgrund 

En djupare analys av budgeten är gjord efter att Verksamhetsplan 2019 

beslutats. Vissa förändringar i budget mellan verksamhetsområden och 

kontoslag är gjorda. Detta för att kunna styra och följa upp verksamheterna 

på bästa sätt. De åtgärder motsvarande 3,6 mnkr som i Verksamhetsplan 

2019 saknades för en budget i balans, och som socialnämnden fick anstånd 

med, är medräknade i denna förändrade detaljbudget.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-03-18. 

Detaljbudget 2019. 

Controller Ann Kristofersson, muntlig information.  

______  
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§ 57 Dnr 2019-000038 3.7.0.1 

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att ärendet utgår från dagens sammanträde.  

Yrkanden 

Ordförande Krister Mc Carthy (S) yrkar att ärendet ska utgå från dagens 

sammanträde.   

Propositionsordning 

Socialnämndens ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut: 

1. Liggande förslag att godkänna kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 

som sin egen. 

2. Krister Mc Carthys (S) förslag om att ärendet ska utgå från dagens 

sammanträde. 

Ordförande frågar om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande frågar om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med Krister 

Mc Carthys (S) förslag om att ärendet ska utgå från dagens sammanträde. 

Ordförande finner att Socialnämnden har beslutat i enlighet med Krister Mc 

Carthys (S) förslag om att ärendet ska utgå från dagens sammanträde.     

______  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(31) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 58 Dnr 17596  

Muntlig information - Uppföljning av yttrande till IVO 
med anledning av inspektionsbesök på 
Stödboendeverksamheten i Härnösand 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att tacka för den muntliga informationen.  

Bakgrund 

Den 11-12 september 2019 genomförde Inspektionen för vård och omsorg, 

IVO, en föranmäld inspektion vid Stödboendeverksamheten Härnösand. 

Som huvudman för verksamheten erbjöds förvaltningen att yttra sig över 

inspektionsprotokollet som upprättades vid tillsynen. Socialnämnden antog 

förvaltningens yttrande vid sammanträdet den 25 oktober 2018. 

Socialförvaltningen behövde säkerställa att föreståndaren uppfyller rätt 

kvalifikationer, se över om personal har den utbildning som krävs samt 

säkerställa att de inskrivna har en upprättad genomförandeplan.  

För att uppfylla kraven har följande åtgärder gjorts. En ny föreståndare för 

Stödboendeverksamheten samt Bogården har anställts. En kartläggning över 

personalens utbildningsbakgrund har genomförts. Utbildningskrav vid 

rekrytering ska införas och utbildning ska erbjudas utifrån verksamhetens 

förändrade inriktning. Egenkontroller görs för att undersöka om de inskrivna 

har genomförandeplaner.      

Beslutsunderlag 

Verksamhetschef Lisbet Sander, muntlig information.  

______  
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§ 59 Dnr 2019-000088 1.1.6.1 

Överenskommelse med Arbetslivsförvaltningen 
gällande Härnö Ved 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

______  
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§ 60 Dnr 2018-000145 731 

Förslag på omställning av mötesplatsen i Högsjö till 
volontärstyrd verksamhet 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att anta informationen från förvaltningen.  

Bakgrund 

Då Socialnämnden tidigare beslutade att avveckla mötesplatsen 

(2018-04-26), i Högsjö och den anställde där, väcktes frågan av nämnden om 

förvaltningen kunde undersöka möjligheterna till att göra mötesplatsen 

volontärstyrd. 

Socialförvaltningen har undersökt dessa möjligheter via enheten för anhörig- 

och närståendestöd då de har ett antal volontärer. Inga av dessa volontärer 

kan dock tänka sig att fara till Högsjö. Vidare har dialog skett med 

representanter i kommunala pensionärsrådet och SPF samt PRO och de kan 

inte få fram några som kan tänka sig att gå in som volontärer i Högsjö.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-03-13.  

______  
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§ 61 Dnr 2018-000265 750 

Bordlagt ärende - Införande av avgift för individstöd, 
kontaktperson och ledsagarservice enligt 
socialtjänstlagen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att avslå förvaltningens förslag. 

Yrkanden 

Birgitta Alevård (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag. 

I yrkandet instämmer Christine Sprinzl (MP), Fredrik Olsson (S) och 

May Svensson (S). 

Camilla Nilsson (L) yrkar att återremittera ärendet för att utreda möjligheten 

att ta ut avgift för alla brukargrupper, inklusive LSS. 

I yrkandet instämmer Maria Norberg (C) och Margareta Tjärnlund (M).  

Propositionsordning 

Socialnämndens ordförande finner att det föreligger tre förslag till beslut: 

1. Liggande förslag att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att avgift tas ut inom ramen för maxtaxa för insatsen individstöd 

beviljade enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen, att avgift tas ut inom ramen 

för maxtaxa för insatsen kontaktperson beviljad enligt 4 kapitlet 1 § 

socialtjänstlagen, samt att avgift tas ut inom ramen för maxtaxa för insatsen 

ledsagarservice beviljad enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen. 

2. Birgitta Alevårds (V) förslag om avslag. 

3. Camilla Nilssons (L) förslag om återremittering. 

Ordförande frågar om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande frågar om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med förslag 

om avslag. 
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§ 61, forts. 

Ordförande frågar om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med förslag 

om återremittering. 

Ordförande finner att Socialnämnden har beslutat i enlighet med förslag om 

avslag.     

Reservation 

M, L, C och SD reserverar sig mot Socialnämndens beslut med motivering: 

Vi yrkar på återremiss av ärendet för utredning om möjlighet att avgift tas 

ut/ej tas ut av brukare LSS och SoL. Dessa brukare skall behandlas 

likvärdigt enligt kommunallagens likvärdighetsprincip. 

Alla brukare som bedömds behöva behovet av någon av ovanstående insats 

men avsäger sig detta, riskerar ökat vårdbehov och ökad psykisk ohälsa. 

Bakgrund 

Socialnämnden har på sitt sammanträde 2018-11-22 beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige att införa en avgift inom ramen för maxtaxa för 

insatserna individstöd, kontaktperson och ledsagarservice enligt 

socialtjänstlagen. Dessa insatser är idag avgiftsfria.  

Ärendet har kompletterats efter kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 om 

återremittering till socialnämnden för ytterligare beredning.  

Enligt socialtjänstlagen är frivillighet den grundläggande utgångspunkten 

inom socialtjänst vilken ska präglas av erbjudande och service. Det innebär 

att hänsyn ska tas till den enskildes rätt att själv bestämma om hen vill ta 

emot ett erbjudande om en viss social tjänst eller inte. Ingen kan påtvingas 

sociala tjänster de inte vill ha eller som de inte tror på. 

Biståndshandläggare, och även personal som arbetar nära brukare inom 

socialnämndens alla verksamheter arbetar motiverande för att brukare ska ta 

emot stöd där behov finns. 

Inom socialnämndens verksamheter finns öppna mötesplatser för social 

samvaro och sysselsättning som är öppna för alla. För att delta i dessa 

mötesplatser krävs ingen behovsbedömning. Mötesplatserna fyller en viktig 

funktion för att bryta social isolering.  

Av kommunallagens likställighetsprincip framgår att kommuner ska 

behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för annat. 

Principen innebär att alla kommunmedlemmar är likställda, både i fråga om 

rättigheter men även i fråga om skyldigheter. 
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§ 61, forts. 

Härnösands kommun har maxtaxa vilket innebär att den enskilde betalar 

avgift utifrån betalningsförmåga. Avgifter kan därmed variera mellan 0 

kronor och högsta belopp som för år 2019 är 2 089 kronor per månad. Vid 

beräkningen tas hänsyn till kostnader för personliga behov och 

boendekostnad. Justering av högsta avgift för maxtaxan sker årligen utifrån 

gällande prisbasbelopp. 

Individstöd 

Personer med psykisk funktionsnedsättning som bor i ordinärt boende kan 

enligt socialtjänstlagen ansöka om insatsen individstöd. Tanken är att stödet 

ska vara rehabiliterande och leda till ökad självständighet. 

I augusti 2018 fanns totalt 73 personer som beviljats insatsen individstöd. Av 

dem hade 38 personer inga andra insatser beviljade. 

Kontaktperson 

Personer med behov av att bryta social isolering kan enligt socialtjänstlagen 

ansöka om kontaktperson. 

I augusti 2018 fanns totalt 43 personer som beviljats insatsen kontaktperson. 

Av dem hade 16 personer inga andra insatser beviljade. 

Ledsagarservice 

Enligt socialtjänstlagen kan den som har behov av stöd för att delta i 

aktiviteter utanför hemmet ansöka om ledsagarservice.  

I augusti 2018 fanns totalt 42 personer som beviljats insatsen 

ledsagarservice. Av dem hade 22 personer inga andra insatser beviljade. 

Sammanfattning 

Införande av avgift för ovan nämnda insatser har skett inom flera kommuner 

i landet. 

Enligt kommunallagens likställighetsprincip ska kommunen behandla alla 

kommunmedlemmar lika om det inte finns saklig grund för annat. 

Individuell prövning av avgiftens storlek inom ramen för maxtaxa medför att 

kommunmedlemmar likställs utifrån individuell bedömning av 

betalningsförmåga.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-02-07 med bilagor. 

Enhetschef Eva Ehn, muntlig information.  

______  
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§ 62 Dnr 2018-000310 002 

Förlängning av socialnämndens delegationsordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att nuvarande delegationsordning gäller längst till och med juni 2019.  

Bakgrund 

I november 2018 genomförde internrevisionen en granskning av 

Socialnämndens delegationsordning som gäller till och med 2018 vilket 

resulterade i en revisionsrapport. 

Socialnämnden beslutade i december 2018 att dåvarande delegationsordning 

skulle gälla till och med mars 2019 och att den skulle justeras där 

lagändringar har skett. 

Eftersom en delegationsordning berör många funktioner inom förvaltningen 

krävs en omfattande och tidskrävande arbetsinsats. Det arbetet pågår och 

förväntas vara klart senast juni 2019 med ambition att den ska vara 

färdigställd och kvalitetssäkrad tidigare. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-03-13 med bilagor.  

______  
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§ 63 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, 2019-03-21.  

______  
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§ 64 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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§ 65 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 2-4.  

______  
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§ 66 Dnr 17589  

Skrivelser, meddelanden, beslut 

Socialnämndens beslut 

Nedanstående skrivelser, meddelanden och beslut anmäls och läggs till 

handlingarna. 

Väntelista 2019. 

Redovisning av vakanta tjänster.  

______  
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§ 67 Dnr 17590  

Anmälan av kurser och utbildningar 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föreslagna verksamhetsbesök.  

Bakgrund 

Verksamhetsbesök genomförs av Socialnämndens ledamöter och ersättare. 

Besöken är ett led i Socialnämndens uppföljning av nämndens verksamhet. 

Erfarenheterna från besöken bör användas i det fortsatta arbetet med 

kvalitetssäkring.      

Beslutsunderlag 

Socialnämndens verksamhetsbesök 2019, 2019-03-22.     

______  
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§ 68 Dnr 17592  

Anmälan av protokoll 

Socialnämndens beslut 

Nedanstående protokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Socialnämndens protokoll, allmänna delen, 2019-02-28.  

______  
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§ 69 Dnr 17594  

Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Stf. förvaltningschef Fredrik Mattsson informerar om följande. 

Pågående arbete med budget inför år 2020. 

Pågående översyn av lokaler för Omsorg om funktionshindrade. 

Härnösands kommun ställer om till en ny inköpsorganisation.  

Maria Hellström tillträdde som verksamhetschef för Omsorg om 

funktionshindrade den 15 mars 2019. 

Den 1 april 2019 börjar Mats Collin som förvaltningschef för 

Socialförvaltningen. 

Den 1 april 2019 tillträder Birgitta Wigren som tf. kommundirektör och 

Roland Bång tillträder som förvaltningschef för Skolförvaltningen. 

______  
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§ 70 Dnr 17593  

Information från ordförande 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Ordförande Krister Mc Carthy (S) informerar om följande. 

Har varit på SKL i Stockholm angående framtidens socialtjänst. 

Budgetdialog med majoriteten i kommunstyrelsen. 

Möte med Rådet för trygghet och hälsa. 

Ska träffa länssocialpresidiet för att bland annat diskutera hälso- och 

sjukvården. 

SocialReko nästa vecka. 

______  
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§ 71 Dnr 17722  

Yttrande till Revisionen – Brister i styrning och 
internkontroll av ekonomin 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att delegera beslutanderätten åt Socialnämndens utskott samt att lämna 

yttrandet till Revisionen.  

Bakgrund 

Den 19 mars 2019 inkom Revisionen med en skrivelse angående brister i 

styrning och internkontroll av ekonomin i Socialnämnden. Revisionen 

önskar Socialnämndens svar senast den 9 april 2019. 

Beslutsunderlag 

Revisionen, inkommen skrivelse 2019-03-19.   

______  

 


