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§ 131

Dnr 21136

Val av justerare
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, samt
att protokollet justeras den 2 november 2020 klockan 13.15.
______
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§ 132

Dnr 21137

Godkännande av dagordning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.
Bakgrund
Ordförande går igenom upprättad dagordning.
Ärende Remiss – Måltidspolicy för Härnösands kommun, § 138, utgår.
Ärende Ändring av resultatuppdrag, § 139, utgår.
Tillkommande ärende: Verksamhetsbesök inom socialnämndens
verksamhetsområden 2020, § 146.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningen, föredragningslista 2020-10-21.
______
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§ 133

Dnr 21138

Informationsärenden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämnden har under förmiddagen innan sammanträdet fått information
om Hot och Hat av Anna-Karin Hasselborg, Våldsförebyggande samordnare,
och om ärenden inom omsorg om funktionshindrade av Maria Hellström,
Verksamhetschef.
Under sammanträdet har Socialnämnden fått följande informationer:
Presentation om arbetet med nära vård projektet - Mats Collin,
förvaltningschef.
Uppföljning kring Covid-19 i kommunen och socialförvaltningens arbete
kring det – Birgitta Nilsson, medicinskt ansvarig sköterska.
Informationsföredragning om ärende Budgetuppföljning – Fredrik Bergman
Gullmark, controller.
Mats Collin, förvaltningschef, informerade om följande:

Justerandes sign

•

Statsbidrag på 94 tkr för att minska äldres isolering.

•

Aktuella frågor mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer.

•

Ny medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i socialförvaltningen.

•

Ny controller för socialförvaltningen.

•

Plan om förslag kring behov av framtida boenden inom
verksamhetsområden särskilt boende och omsorg om
funktionshindrade.

•

Justerad tidsplan i kommunen för överlämnande av verksamhetsplan
2021 till Kommunfullmäktige för kännedom, samt extra
sammanträde för kommunstyrelse angående årsplan (inklusive
budget).
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•

Samarbete med Region Västernorrland för vaccination mot
säsongsinfluensa för personer i vårdnära arbete.

•

Pågående nationell tillsyn från IVO om beviljade men inte
verkställda beslut gällande bistånd.

•

Upphandling av HVB-hem för vuxna enligt LOV eller LOU.

Krister Mc Carthy (S), ordförande Socialnämnden, informerade om följande:
•

Socialnämnden kommer inte genomföra några verksamhetsbesök
under den pågående pandemin. Istället kommer verksamheterna att
bjudas in till nämndens möten.

•

Socialnämnden kommer inte ha några öppna sammanträden under
2020 med anledning av den pågående pandemin. Det planeras inte
heller in några öppna sammanträden inför 2021 då man i nuläget inte
kan säga hur länge pandemin kommer pågå.

•

Samverkansmöte mellan skolnämndens och socialnämndens
presidier.

•

Information från SocialReko om den antagna politiska målbilden för
beslut i respektive nämnd.

•

Möte med Kommunal och delar av Omsorgen om funktionshindrades
personal angående förändringar runt deras jourarbete och avtal.

Närvarande ledamöter och ersättare
Som framgår av närvaroförteckningen ovan, endast ledamöter och
tjänstgörande ersättare närvarar under hela dagen.
______
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§ 134

Dnr 2020-000001 1.2.4.1

Budgetuppföljning 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Fördelning av medel under innevarande budgetår 2020
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober att socialnämnden under 2020
tilldelas 18,1 mnkr extra skattemedel från finansverksamheten och 0,7 mnkr
i extra investeringsbudget.
Budgetuppföljning till och med september 2020
Socialnämnden visar per sista september ett underskott på 28,0 mnkr.
Underskottet består av högre personalkostnader främst till följd av pandemin
som råder och de beslut som tagits kring åtgärder för att förhindra
smittspridning. Även det odefinierade kostnadsreduceringsbehovet på 11,3
mnkr för perioden belastar resultatet negativt då ännu inga åtgärder tagits för
att minska nämndens kostnader.
I resultatet finns även förväntade intäkter på 19,2 mnkr från Socialstyrelsen
för de Covid-19-relaterade kostnader som förvaltningen haft och
prognostiserat att ha under perioden. Statsbidrag för förvaltningens Covid-19
relaterade kostnader har tagits upp till 50 % av verkligt förväntad
kostnadstäckning.
Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 28 mnkr ackumulerat
september, vilket motsvarar 5,4 procent av periodbudgeten. Nämnden har ett
odefinierat kostnadsreduceringsbehov i budgeten vilket är inräknat och
motsvarar 11,3 mnkr. Socialnämnden återsöker merkostnader kopplad till
Covid-19 från Socialstyrelsen och det är inbokat intäkter motsvarande 50
procent av dessa kostnader. Detta motsvarar 19,2 mnkr. Det finns en stor
osäkerhet kring denna post då Socialstyrelsen ännu inte godkänt den första
ansökan om återsökning, därav att det bara är uppbokat 50 procent.
Kostnaderna överstiger budget med totalt 55,8 mnkr. Den största
kostnadsavvikelsen avser köp av huvudverksamhet, personalkostnader samt
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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 samt externplaceringar inom Omsorg om
funktionshindrade. En annan orsak till kostnadsavvikelsen är högre
personalkostnader än beräknat. Delvis på grund av att avvecklingen av
Ugglan inte gått enligt plan samt en högre bemanning inom flertalet områden
för att minska risken för spridning av Covid-19. Den främsta anledningen till
avvikelsen för övriga kostnader är inköp kopplade till Covid-19, exempelvis
sjukmaterial.
Högre intäkter än budgeterat, 27,9 mnkr, täcker till viss del upp nämndens
kostnadsavvikelse. Den främsta anledningen är att det är inbokat intäkter
motsvarande 19,2 mnkr kopplad till återsökning av merkostnader på grund
av Covid-19. En annan delorsak är högre omsorgs- och hyresintäkter än
budgeterat.
Förvaltningsledningen visar ett ackumulerat underskott på 9,3 mnkr och den
främsta anledningen till avvikelsen är att det finns ett odefinierat
kostnadsreduceringsbehov på 11,3 mnkr samt att det är intäkter på
motsvarande 19,2 mnkr inbokade. Den enskilda månaden visar ett överskott
motsvarande 0,4 mnkr.
Serviceenhet och nattpatrull visar ett ackumulerat underskott motsvarande
2,1 mnkr, där den främsta avvikelsen är personalkostnader för nattpatrullen.
Den enskilda månaden visar ett underskott motsvarande 0,4 mnkr.
Hemtjänsten (Hemtjänstpeng + Kommunal hemtjänst) redovisar ett
underskott på totalt 10,4 mnkr varav 0,9 mnkr avser hemtjänstpeng.
Underskottet på hemtjänstpeng beror på att fler hemtjänsttimmar än
budgeterat har utförts. På den enskilda månaden visar hemtjänstpengen på ett
underskott motsvarande 0,2 mnkr. Till och med september månad har 6919
fler timmar utförts, vilket motsvarar i genomsnitt 25,3 timmar per 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. 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
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personal mellan hemtjänstgrupperna. Den enskilda månaden visar den
kommunala hemtjänsten ett underskott motsvarande 1,1 mnkr.
Särskilt boende redovisar ett underskott motsvarande 14,6 mnkr. Den
främsta anledningen är att avvecklingen av Ugglan inte har gått enligt plan
samt en utökad bemanning av personal för att minska risken för spridning av
Covid-19. På den enskilda månaden redovisar särskilt boende ett underskott
motsvarande 3,4 mnkr.
Hälso- och sjukvården redovisar ett underskott motsvarande 5,1 mnkr. De
främsta avvikelserna är kostnader för personal samt kostnader för
bemanningssjuksköterskor. Hälso- och sjukvården har haft kostnader för
inhyrd personal på 2,8 mnkr. Den enskilda månaden visar ett underskott
motsvarande 0,6 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 samt
familjehemsplaceringar. Kostnaden för placeringar på HVB-hem är 2.0 mnkr
högre än budgeterat. Kostnaderna för familjehem är 1,7 mnkr högre än
budgeterat. Detta är främst kopplat till högre kostnader första halvåret. Detta
underskott täcks delvis upp av lägre personalkostnader än budgeterat inom
barn och familj. På den enskilda månaden redovisar individ- och
familjeomsorgen ett överskott motsvarande 0,9 mnkr.
Försörjningsstöd inklusive ”Jobbsatsningen” visar ett ackumulerat överskott
på 2,4 mnkr. Anledningarna är högre intäkter än budgeterat samt lägre
kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Under sep har 246 hushåll fått
utbetalt ekonomiskt bistånd vilket är en ökning med 40 hushåll från
föregående månad samt en ökning med 13 hushåll jämfört med september
ifjol. Jobbsatsningen är en samverkan med Arbetslivsförvaltningen för
personer långt från arbetsmarknaden. Den enskilda månaden visar ett
överskott motsvarande 0,2 mnkr.
Omsorg om funktionshindrade visar ett underskott motsvarande 1,2 mnkr.
Inom omsorg om funktionshindrade avviker externt placerade mest med ett
underskott motsvarande 3,1 mnkr, den främsta anledningen är fler individer
än budgeterat. Individuella insatser visar ett överskott motsvarande 0,5 mnkr.
Egna boenden och daglig verksamhet visar ett överskott motsvarande 1,4
mnkr. De egna boendena har kunnat använda personalen från den dagliga
verksamheten (när dagliga verksamheten varit stängd) för att minska
beroendet av vikarier. Den enskilda månaden för hela Omsorg om
funktionshindrade visar ett underskott motsvarande 0,1 mnkr.
Personlig assistans visar ett överskott motsvarande 5,8 mnkr. Den främsta
anledningen är färre individer samt lägre kostnader där kommunen har hela
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kostnadsansvaret än budgeterat. Det finns en engångsintäkt på 2,8 mnkr från
Försäkringskassan som kommer från tidigare år. Den enskilda månaden visar
ett underskott motsvarande 0,1 mnkr.
Utvecklings- och kunskapsstyrningsenheten redovisar ett överskott
motsvarande 2,7 mnkr. De största anledningarna är att utbildningsbudgeten
inte är fullt utnyttjad för perioden samt att förvaltningen ännu inte haft
betydande kostnader för införande av ett nytt verksamhetssystem. Den
enskilda månaden visar ett överskott motsvarande 0,4 mnkr.
Covid-19 teamet är ett team som startat för att ta hand om misstänkta fall av
Covid-19 främst inom hemtjänsten, det finns inte någon budget för detta och
verksamheten har kostat 3,3 mnkr och kommer återsökas under året. På den
enskilda månaden september har teamet kostat 0,8 mnkr.
Covid-19 material, är en verksamhet där material som förvaltningen har varit
tvungna att köpa in på grund av Covid-19 redovisas. Det finns inte någon
budget för detta och de har kostat 8,2 mnkr detta kommer återsökas under
året. Unden den enskilda månaden september har detta kostat 0,3 mnkr.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, budgetuppföljning 2009.
Socialförvaltningen, uppföljning intäkter och kostnader september 2020.
Socialförvaltningen, uppföljning volymökningar september 2020.
Socialförvaltningen, uppföljning av åtgärder september 2020.
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges §78 2020-10-26.
______
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Dnr 2020-000223 1.1.3.1

Remiss SOU 2018:88 Översyn av insatser enligt LSS
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget.
Bakgrund
I betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen
föreslår LSS-utredningen en ny lag: lag om stöd och service till vissa
personer med funktionsnedsättning. Lagen ska även i framtiden förkortas
LSS.
Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda
myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen
vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även
allmänheten har rätt att lämna synpunkter.
Härnösands kommun ställer sig positiv till förändringarna gällande
boendestöd, avlösarservice, kontaktperson i grupp, habiliteringsersättning,
att sjuklöner inom personlig assistans ingår i schablonbeloppet och
kommunens tydligare ansvar, men förvaltningen känner stor oro över ökade
kostnader och ojämlikhet för medborgare i olika kommuner.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, Yttrande över Remiss SOU 2018:88 Översyn av
insatser enligt LSS, med bilaga.
______
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Dnr 2020-000226 1.1.3.1

Riktlinjer medboende i särskilt boende
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att anta föreslagen riktlinje för medboende i särskilt boende, samt
att föreslå kommunfullmäktige besluta att införa avgift för medboende i
särskilt boende.
Bakgrund
Beskrivning av rätten till medboende
Riksdagen beslutade den 19 september 2012 om en ändring i
socialtjänstlagen (SoL) i enlighet med propositionen 2011/12:147 Rätten att
få åldras tillsammans. En paragraf i kapitel 4 Rätten till bistånd infördes; 1 c
§. Förändringen innebär att äldre människor som varaktigt levt tillsammans
och sammanbott ska kunna fortsätta att göra det även om den ene har behov
av särskilt boende.
Den 1 november 2012 infördes en ny bestämmelse i SoL:
4 kap. 1 c § SoL för den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av
boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå i
en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. Detta
gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den
ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har
sammanbott. Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov
av boende i särskild boendeform.
Beskrivning av ärendet
Idag finns det ett fåtal som är beviljade särskilt boende och medboende i
Härnösands kommun vilket innebär att den ena parten har ett beviljat
biståndsbeslut på särskilt boende medan den andra har valt att flytta med och
kan ha hjälp i form av hemtjänstinsatser i boendet. Beslutet i
verksamhetssystemet för medboende heter idag: Medboende till boende i
särskilt boende.
I förarbetena till bestämmelsen om medboende anges att part i ett ärende om
medboende är den biståndsberättigade. Detta betyder att det är den som har
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behov av bistånd i form av särskilt boende som ska ansöka om medboende.
Att det är den biståndsberättigade som ska ansöka om medboende följer även
i viss mån av bestämmelsen i 4 kap. 1 c § SoL. Där anges att det ingår i den
biståndsberättigades skäliga levnadsnivå att få sammanbo med sin make eller
sambo.
En ansökan om medboende kan avse en begränsad tid (provboende) eller
vara tillsvidare. Den är den som är i behov av särskilt boende som utformar
sin ansökan så som den önskar. Handläggaren behöver klarlägga om ansökan
om medboende gäller för en begränsad tid eller tillsvidare. Denna fråga är
viktig då ett tidsbegränsat beslut mot den enskildes vilja är att se som ett
delavslag. Skälen till att den enskilde ansöker om tidsbegränsat medboende
kan vara flera. Det kan vara att den biståndsberättigade vill att den
medboende ska provbo innan han eller hon bestämmer sig definitivt, men det
kan även vara den medboende som vill pröva först. Det kan därför vara en
fördel att den medboende behåller sin ordinarie bostad så länge som det är
möjligt. Socialnämnden har dock ingen möjlighet att villkora en ansökan om
medboende genom att kräva att den som inte är behov av särskilt boende
behåller sin bostad. Rätten till bistånd enligt 4 kap. 1 och 1 c §§ SoL är
nämligen inte beroende av att den biståndsberättigade underkastar sig ett
sådant krav. Det är viktigt att informera och diskutera om för- och nackdelar
med de olika alternativen gällande medboende.
Besittningsrätten begränsas genom att ett avtal upprättas där den som är
medboende avstår sin besittningsrätt. Vissa kommuner tecknar avtal med den
medboende att avstå besittningsrätten vilket innebär att när den med bistånd
på särskilt boende avlider har den som är medboende tre månaders
uppsägningstid. I vissa fall kan den som är medboende vara i behov av
bistånd av särskilt boende och beviljas detta och får då bo kvar.
Socialt perspektiv
Enligt 4 kap. 1 c § SoL: Den som beviljats eller beviljas bistånd i form av
boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå i
en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo.
Den som beviljats särskilt boende och den som är medboende behöver tidigt
få tydlig information om vilka förutsättningar som gäller för medboende. Det
är viktigt att biståndshandläggaren informerar om hur medboende fungerar.
Informationen bör vara både muntligt och skriftligt.
Det är viktigt att informera och diskutera om för- och nackdelar med de olika
alternativen gällande medboende.
Ekologiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Det saknas idag riktlinjer med regler kring medboende samt att medboende
idag inte kan debiteras för kommunens ökade kostnader. Resultatet att vi
saknar stöd i hur vi ska debitera den medboende bidrar till att personen bor
gratis på boendet. Om medboende inte har beviljade insatser men vill ta del
av boendets måltider behöver beslut om avgifter fattas för detta. Om
medboende har beviljade insatser gäller hemtjänsttaxan.
Det som uppmärksammats är att det saknas riktlinje och rutin samt beslut
från nämnd på hur Härnösands kommun ska göra då ansökningar om
medboende i särskilt boende inkommer.
Barnrättsperspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-10-26 med bilagor.
______
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Dnr 2019-000225 1.2.3.3

Revisionsrapport - Granskning - Insatser för vuxna
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att anta socialförvaltningens skrivelse om revisionsrapport "granskning insatser för vuxna" som sin egen och överlämna den till kommunens
revisorer.
Bakgrund
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
insatser för vuxna. Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter
på de slutsatser som finns redovisade i rapporten.
KPMG har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt
granska kommunens arbete kring insatser för vuxna med fokus på samarbete
mellan socialförvaltningen, regionen och arbetslivsförvaltningen.
Syftet med granskningen var att på en övergripande nivå bedöma om
Härnösands kommuns arbete kring vuxna med missbruksproblematik är
tillräckligt och ändamålsenligt.
KPMGs sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det
finns rutiner för arbetet kring vuxna med missbruksproblem. Däremot
behöver arbetsmetodiken utvecklas för att kunna bedriva ett adekvat
uppföljningsarbete samt att samverkan internt och externt behöver utvecklas
och säkerställas.
Mot bakgrund av granskningen rekommenderas socialnämnden att:
•
•
•
•
•

Justerandes sign

följa upp och säkerställa arbetet med kvalitetsledningssystemet, se
avsnitt 3.1.1
säkerställa att en standardiserad utredningsmetodik används i
utredningsförfarandet, se avsnitt 3.1.1
upprätta rutiner och riktlinjer i den interna samverkan, se avsnitt 3.2.1
se över och utveckla samverkan med regionen för att få en
fungerande verksamhet
upprätta en systematisk uppföljning av verksamheterna, se avsnitt
3.3.1 2
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Socialförvaltningens kommentarer:
KPMG rekommenderar socialnämnden att följa upp och säkerställa arbetet
med ett kvalitetssystem. I och med införandet av ett nytt verksamhetssystem,
med strat hösten 2020, har verksamhetsutvecklare inom Socialförvaltningen
påbörjat ett omfattande arbete för att säkerställa processer och flöden inom
alla områden inklusive handläggning av anmälningar och bistånd till
personer med missbruksproblematik. Denna processkartläggning gör att man
kan upptäcka brister och risker vilket är en förutsättning för att kunna
förbättra och upprätthålla kvalitet enligt kvalitets och ledningssystemet.
KPMG rekommenderade att socialnämnden ska säkerställa att
standardiserade utredningsmetodik exempelvis ASI (Addiction Serverity
Index) används i större utsträckning i utredningsförfarandet gällande
personer som ansöker om insatser för missbruksproblematik. Verksamheten
har under många år använt ASI för att bedöma rätt form av insats. Enligt
revisionen används ASI i för liten omfattning, framför allt gällande
uppföljning av ASI vilket stämmer. Orsaken har varit att handläggarna
upplever att de inte haft möjlighet att prioritera ASI före akuta insatser.
Verksamheten kommer under 2021 att medverka i ett forskningsprojekt
genom Umeå universitet, ESTR med koppling till ASI.
Alla handläggare vid vuxenenheten kommer att delta i ett
utbildningsprogram EPI , Effektiv Planering av Insatser för missbruk som är
kopplat till ASI. Fokus ligger på att bedömning av klienters behov, planering
av insatser och uppföljning av vad som uppnåtts för klienterna. Detta
förutsätter att handläggarna använder ASI och uppföljning ASI.
Verksamheten upplever inte att det saknas riktlinjer och rutiner i den interna
samverkan. Roller och uppdrag har förtydligats och arbetet fortgår.
Däremot är samverkan med regionen komplicerad och i alltför stor grad
personberoende. Ett omfattande arbete pågår inom regionens verksamheter
kring Nära Vård, hur det kommer att påverka gruppen vuxna missbrukare är
dock oklart. Utvecklingsarbetet kring en länsövergripande
Beroendemottagning ses som mycket positivt och kan komma att bli en
plattform för en utvecklad samverkan med regionen kring gruppen vuxna
missbrukare.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-10-21.
______
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Dnr 2020-000225 1.1.3.1

Remiss - Måltidspolicy för Härnösands kommun
Ärendet utgår.
______
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Dnr 2020-000227 1.1.3.1

Ändring av resultatuppdrag
Ärendet utgår.
______
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Dnr 2019-000226 1.1.3.1

Ej verkställda gynnande beslut
Socialnämndens beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut, samt
att rapporten 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 §§ SoL och 28 f-g §§ LSS.
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.
Socialnämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur
många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom
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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 62 ej verkställda gynnande beslut att rapportera.
Det är 30 beslut om särskilt boende, 2 beslut om Bostad med särskild service
servicebostad, 1 beslut om Bostad med särskild service gruppbostad, 6 beslut
om kontaktperson LSS, 3 beslut om kontaktperson Sol, 15 beslut om
sysselsättning, 3 beslut om ledsagarservice LSS samt 2 beslut om
korttidsvistelse LSS.
Denna period finns det 162 avslutade beslut som inte har verkställts på
nytt inom tre månader att rapportera.
Det är 11 beslut om sysselsättning SoL, 15 beslut om dagverksamhet SoL,
131 beslut om daglig verksamhet LSS, 3 beslut om kontaktperson LSS, 1
beslut om ledsagarservice LSS samt 1 beslut om kontaktperson SoL.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-10-14.
Socialförvaltningen, rapportering av ej verkställda beslut avseende tredje
kvartalet 2020.
______
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Dnr 2019-000173 1.2.3.2

Ändringar i Delegationsordning Socialnämnden
Socialnämndens beslut
Socialförvaltningen beslutar
att anta den 2020-10-14 reviderade versionen av Delegationsordning för
Socialnämnden.
Bakgrund
Det har uppkommit ett behov av revidering i delegationsordningen då det
gäller utredning av Lex Sarah rapporter.
Det är den som bedriver verksamheten som har ansvar för att dokumentera
och utreda det rapporterade. En utredning ska genomföras utan dröjsmål när
den som bedriver verksamheten har tagit emot en rapport om ett
missförhållande eller en risk för ett missförhållande.
Verksamheten behöver därför organiseras så att det finns tillgång till någon
som kan genomföra utredningen utan dröjsmål. För att säkerställa detta
föreslås att även verksamhetsutvecklare är delegat.
Nämnden ansvarar för att anmäla till IVO snarast. Nämnden kan fatta
beslutet att göra anmälan vid ett sammanträde eller välja att delegera beslutet
exempelvis till ordföranden, en förvaltningschef eller till en annan
tjänsteman. Det går att delegera beslutet att göra en lex Sarah-anmälan till
IVO enligt bestämmelserna i KL eftersom det inte finns några hinder för det
i SoL
Alkoholhandläggning, tobak, läkemedel och spel
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 att flytta kommunens
hantering av tillstånd och tillsyn över alkoholförsäljning, tobaksförsäljning,
detaljhandel med öl samt kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel,
från socialnämnden till samhällsnämnden den 1 september 2020. Därför bör
dessa delegationer tas bort ur Socialnämndens delegationsordning.
Ändringar som föreslås i Delegationsordning för Socialnämnden
•

Justerandes sign

Avsnitt 4. Alkoholhandläggning och avsnitt 5. Tobak, läkemedel och
spel tas bort ur delegationsordningen, efter dessa ändringar justeras
numreringen i hela delegationsordningen.
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4. Patientsäkerhet, Lex Sarah och Lex Maria - Gällande punkt 4.2
ansvar att dokumentera och utreda rapporter enligt Lex Sarah samt
4.3 beslut om att anmäla till IVO om allvarligt missförhållande eller
en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande (Lex Sarah) föreslås
att ett tillägg av delegat görs med verksamhetsutvecklare.

•

Socialt perspektiv
Det är viktigt att verksamheten organiseras så att det finns tillgång till någon
som kan genomföra utredningen utan dröjsmål.
Ekologiskt perspektiv
Finns inget ekologiskt perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ur juridisk aspekt är åtgärden lämplig. Det minskar sårbarheten i Lex Sarah
utredningarna. Möjlighet skapas så att någon hela tiden kan hantera
utredningar. Utredningarna bör hanteras skyndsamt inte minst utifrån att
arbetsrättsliga åtgärder kan bli nödvändiga.
Inget tydligt ekonomiskt perspektiv
Barnrättsperspektivet
Ett säkert sätt (mindre sårbart), för förvaltningen då det gäller Lex Sarah
utredningar är av vikt ur ett barnperspektiv.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-10-14 med bilaga.
______
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Dnr 2020-000222 1.1.3.1

Socialnämndens sammanträdesdagar 2021
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att anta förslag till sammanträdesdagar för Socialnämndens för år 2021.
Bakgrund
Socialnämnden har att fastställa sammanträdesdagar för 2021. Förslaget har
vägt in anpassning till kommunstyrelsens sammanträdestider samt nu kända
förhållanden under år 2021, som till exempel helgdagar.
Socialförvaltningens förslag till sammanträdesdagar för Socialnämnden:
Torsdag 21 januari
Torsdag 18 februari
Torsdag 18 mars
Torsdag 22 april
Torsdag 20 maj
Torsdag 17 juni
Torsdag 26 augusti
Torsdag 23 september
Torsdag 21 oktober
Torsdag 18 november
Torsdag 16 december.
Stoppdag för ärenden som ska behandlas i Socialnämnden är cirka två
veckor före sammanträdesdagen.
Presidiesamverkan inför respektive sammanträde äger rum tisdag klockan
10.15 veckan före sammanträdet.
Utskott avseende vissa enskilda ärenden äger rum tisdag klockan 13.15
veckan före sammanträdet . Ett extra sammanträde är inplanerat den 13 juli.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-10-23 med bilaga.
______
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Dnr 2020-000002 1.1.3.1

Anmälan av delegationsbeslut 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.
Bakgrund
Aktuella listor över delegationsbeslut har gått ut till socialnämnden i
handlingarna inför dagens möte.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, listor delegationsbeslut numrerade 1-3.
______
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Dnr 2020-000003 1.2.3.2

Attestantförteckning 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av attestantförteckningar.
Bakgrund
Aktuell attestantförteckning har gått ut till socialnämnden i handlingarna
inför dagens möte.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, attestantförteckning 2020-09-29.
______
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Dnr 21139

Skrivelser, meddelanden, beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att skrivelser, meddelanden och beslut anmäls och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Planering socialnämnden 2020.
Allmänna ordningsföreskrifter Härnösands kommun 2020-09-28.
Konsekvenser Avaktivering av krisledningsnämnden.
Väntelista 2020.
______
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Dnr 21140

Verksamhetsbesök inom socialnämndens
verksamhetsområden 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att verksamhetsbesök inom socialnämndens verksamhetsområde 2020 ställs
in på grund av pågående pandemi (covid-19).
Bakgrund
Socialnämnden beslutade den 24 februari 2011 att verksamhetsbesök ska
genomföras av ledamöter och ersättare. Riktlinjer för verksamhetsbesök antogs
den 26 mars 2015 socialnämnden.
2019 års verksamhetsbesök beslutades vid nämndens sammanträde i mars 2019,
och redovisades vid sammanträde i mars 2020. Planen var att även besluta om
verksamhetsbesök för år 2020 under det sammanträdet, men på grund av utbrott
av covid-19 valde nämnden att inte ta upp frågan för beslut.
Då smittspridningen nu ökar i de flesta regioner i landet och i samtliga
åldersgrupper anser socialnämnden att det inte är lämpligt att genomföra
verksamhetsbesök inom socialnämndens verksamhetsområden under 2020.

______
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