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§ 1 Dnr 20206  

Val av justerare och tid för justering 

Socialnämndens presidiums beslut 

Socialnämndens presidium beslutar 

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

att protokollet justeras den 29 april 2020 klockan 15.00.  

______  
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§ 2 Dnr 20207  

Fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens presidiums beslut 

Socialnämndens presidium beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista.  

Bakgrund 

Ordförande går igenom upprättad föredragningslista.         

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, föredragningslista 2020-04-21.  

______  
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§ 3 Dnr 2020-000001 1.2.4.1 

Budgetuppföljning 2020 

Socialnämndens presidiums beslut 

Socialnämndens presidium beslutar 

att notera att nämnden under rådande omständigheter tvingas frångå 

ekonomistyrningsreglerna och lägger informationen till handlingarna, 

att påtala behovet att kommunstyrelsen skyndsamt fastställer fördelningen 

av tilldelade stadsbidrag 2020, samt 

att delge kommunstyrelsen socialnämndens budgetuppföljning april 2020.      

Yrkanden 

Birgitta Alevård (V) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats: 

Att påtala behovet att kommunstyrelsen skyndsamt fastställer fördelningen 

av tilldelade stadsbidrag 2020.  

Samtliga bifaller. 

Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats:  

Att delge kommunstyrelsen socialnämndens budgetuppföljning april 2020. 

Samtliga bifaller.    

Propositionsordning 

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

tillägg av ytterligare två att-satser. 

Ordförande finner att Socialnämndens presidium beslutar enligt förslaget.      

Bakgrund 

Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 8,8 mnkr ackumulerat 

mars, vilket motsvarar 5,9 procent av periodbudgeten. Nämnden har ett 

odefinierat kostnadsreduceringsbehov i budgeten vilket är inräknat och 

motsvarar 3,7 mnkr. 

Kostnaderna överstiger budget med totalt 11,6 mnkr. Den största 

kostnadsavvikelsen avser köp av huvudverksamhet samt personalkostnader. 

Med köp av huvudverksamhet menas exempelvis placeringar, hemtjänst och 

personlig assistans verkställda av externa aktörer. Anledningen till att 
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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, 2,9 mnkr, täcker till viss del upp nämndens 

kostnadsavvikelse. Detta avser främst intäkter från migrationsverket, samt 

interna intäkter till Bogården. 

Förvaltningsledningen visar ett ackumulerat underskott på 3 mnkr och den 

främsta anledningen är att det finns ett odefinierat kostnadsreduceringsbehov 

på 3,7 mnkr inräknat där som en minuspost. 

Serviceenhet och nattpatrull visar ett ackumulerat underskott motsvarande 

0,9 mnkr, där den främsta avvikelsen är personalkostnader för nattpatrullen. 

Hemtjänsten (Hemtjänstpeng1 + Kommunal hemtjänst) redovisar ett 

underskott på totalt 3,8 mnkr varav 1,9 mnkr avser hemtjänstpeng. 

Underskottet på hemtjänstpeng beror på att fler hemtjänsttimmar än 

budgeterat har utförts, på den enskilda månaden mars visar hemtjänstpengen 

på ett överskott motsvarande 0,1 mnkr. Till och med mars månad har 6 659 

fler timmar utförts, vilket motsvarar i genomsnitt 73,2 timmar per dag. 

Under mars månad genomfördes 13 fler timmar än budgeterat. Det har 

utförts i genomsnitt 1,09 timmar per brukare och dag i mars vilket är lägre än 

för februari som låg på 1,16 timmar per brukare och dag. 

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. 

Särskilt boende redovisar ett underskott motsvarande 1,3 mnkr. Den främsta 

anledningen är att avvecklingen av Ugglan inte har gått enligt plan. 

Personalkostnaderna för Ugglan är 1,6 mnkr kr högre än budgeterat. På den 

enskilda månaden mars håller särskilt boende budgeten. 

Hälso- och sjukvården redovisar ett underskott motsvarande 1,1 mnkr. Den 

enskilt största avvikelsen är kostnader för personal. 

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 mnkr högre än budgeterat. 

Försörjningsstöd inklusive ”Jobbsatsningen2” visar ett ackumulerat 

överskott på 0,6 mnkr. Anledningarna är högre intäkter än budgeterat samt 

lägre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Under mars har 285 hushåll 
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fått utbetalt ekonomiskt bistånd vilket är en ökning med 43 hushåll från 

föregående månad samt 4 hushåll jämfört med mars ifjol. På den enskilda 

månaden mars visar försörjningsstöd ett underskott motsvarande 0,25 mnkr. 

Personlig assistans visar ett överskott, den främsta anledningen är att det är 

att äldre uppbokningar är borttagna. 

Utveckling och kunskapsstyrningsenheten redovisar ett överskott 

motsvarande 1,3 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 2003. 

Socialförvaltningen, Uppföljning intäkter, kostnader mars 2020. 

Socialförvaltningen, Uppföljning av åtgärder mars 2020. 

Socialförvaltningen, Uppföljning volymökningar mars 2020.  

______  
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§ 4 Dnr 2020-000088 1.1.3.1 

Organisationsbidrag 2020 

Socialnämndens presidiums beslut 

Socialnämndens presidium beslutar 

att avslå ansökan från BRIS.           

Bakgrund 

BRIS, Barnens rätt i samhället ansöker om 53 130 kr i föreningsbidrag för år 

2020. 

”Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungas rättigheter och 

förbättra deras levnadsvillkor. BRIS ska särskilt bistå barn och unga i utsatta 

situationer samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra en dialog 

med vuxna”. 

BRIS är ett skyddsnät för utsatta barn och unga. BRIS stödverksamhet 

bedrivs via telefon, mail eller chat. Därutöver erbjuder BRIS utbildningar 

och föreläsningar till personer som jobbar med barn och unga, inkl. 

socialtjänst. 

BRIS ansökan om organisationsbidrag avslogs 2017, 2018 och 2020. 

Beslutsmotivering 

Bris verksamhet är förvisso angelägen och betydelsefull för barn och unga 

men ansökan avslås med hänvisning till att verksamheten inte kan prioriteras 

inom befintlig ekonomisk ram.      

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-04-02, med bilaga.  

______  
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§ 5 Dnr 2019-000226 1.1.3.1 

Ej verkställda gynnande beslut 

Socialnämndens presidiums beslut 

Socialnämndens presidium beslutar 

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut, samt 

att rapporterna delges kommunfullmäktige.  

Bakgrund 

Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 

och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Skyldigheten att 

rapportera framgår i 16 kap. 6 f-g §§ Socialtjänstlagen och 28 f-g §§ Lag om 

stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal: 

 Alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från 

dagen för respektive beslut. 

 Alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre 

månader efter det att verkställigheten avbröts. 

Rapportering ska ske även om inte finns några ej verkställda beslut. 

Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut fram till att 

beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning. 

Följande beslut ska rapporteras löpande: 

 Ett beslut som har verkställts och som tidigare rapporterats som ej 

verkställt. 

 Ärenden som har avslutats av annan anledning. 

Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre 

månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka 

typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från 

dagen för respektive beslut. 
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Socialnämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom 

tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare 

ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har 

förflutit från dagen för respektive beslut. 

Rapportering skall ske en gång per kvartal.  

Denna period finns det tjugo beslut att rapportera som icke verkställda. Det 

är elva beslut om särskilt boende, tre beslut om Bostad med särskild service, 

två beslut om kontaktperson, tre beslut om daglig verksamhet samt ett beslut 

gällande Ansvarsförbindelse vid HVB hem.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-04-10, med två bilagor.  

______  
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§ 6 Dnr 2019-000324 1.1.3.1 

Planering socialnämnden 2020 

Socialnämndens presidiums beslut 

Socialnämndens presidium beslutar 

att ärendet ”ge socialförvaltningen i uppdrag att definiera begreppet goda 

levnadsvillkor i verksamheter där omvårdnad, kultur och fritid ingår” på 

nämndens planeringslista avförs, samt 

att lägga redovisning av Planering Socialnämnden 2020 till handlingarna.     

Yrkanden 

Krister Mc Carthy (S) yrkar på ändring i föreslagen att-sats: 

Att ärendet ”ge socialförvaltningen i uppdrag att definiera begreppet goda 

levnadsvillkor i verksamheter där omvårdnad, kultur och fritid ingår” på 

nämndens planeringslista avförs. 

Samtliga bifaller.      

Propositionsordning 

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

ändring i att-satsen. 

Ordförande finner att Socialnämndens presidium beslutar enligt förslaget.     

Bakgrund 

På nämnden planeringslista över ärenden som skall beredas och tas upp för 

behandling finns ett ärende som har blivit inaktuellt. Det är ärendet 

”socialförvaltningen i uppdrag att definiera begreppet goda levnadsvillkor i 

verksamheter där omvårdnad, kultur och fritid ingår.” 

Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 maj 2019 att uppdra 

till socialförvaltningen att definiera begreppet goda levnadsvillkor i 

verksamheter där omvårdnad, kultur och fritid ingår. 

Under 2019 har socialförvaltningen arbetat med ovan uppdrag och kunna 

konstatera att det inte är i linje med LSS intentioner att en kommun gör egna 

tolkningar av vad lagens intentioner betyder.  



 

Socialnämndens presidium 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(13) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sammantaget kan vi dock se att en begreppsdefinition skulle vara önskvärt i 

vissa delar, då avses samsyn internt och externt gällande vad en insats ska 

innehålla. I förarbeten till lagen kan tydligt skönjas vad lagens intentioner är 

och innehåll i insatser. Som kommun ska vi inte göra en egen tolkning av 

LSS. 

Resursbrist är anledningen till varför det under åren har efterfrågats en 

begreppsdefinition. LSS är skriven ur ett tydligt brukarperspektiv, och 

verksamheten förväntas få de resurser som behövs för att kunna tillgodose 

lagens ändamål. Den budgettilldelning och de neddragningar som 

verksamheten fått under många år ligger inte i linje med att kunna leva upp 

till LSS intentioner.  

Utifrån ovan kan bakgrund och information kan vi konstatera att 

verksamheten har försökt söka svar i hur LSS ska tolkas i Härnösands 

kommun. Detta utifrån den budgettilldelning verksamhetsområdet fått under 

flera år. Arbetet måste börja i detta att påvisa hur aktuell budget inte 

möjliggör att leva upp till lagstiftningen och inte en egen tolkning av 

begreppen i LSS.  

Därmed kan detta ärende för socialnämndens del avföras från 

planeringslistan.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-03-30.           

Socialförvaltningen, Planering Socialnämnden 2020, 2020-04-17.   

______  
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§ 7 Dnr 20208  

Eventuellt tillkommande ärende 

Inget tillkommande ärende.      

______  


