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Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, torsdagen den 29 augusti 2019 klockan 10.15 – 14.20 
med ajournering klockan 11.56-13.15, 14.05-14.10 

Beslutande Ledamöter 

Krister Mc Carthy (S), Ordförande 
Birgitta Alevård (V), 1:e vice ordförande 
Margareta Tjärnlund (M), 2:e vice ordförande 
May Andersson (S) 
Fredrik Olsson (S) 
Christine Sprinzl (MP) klockan 10.15 – 11.56 
Elina Visén (KD) 
Katrin Sjödin (S)  
Maria Norberg (C) klockan 10.15 – 11.56 
Kenneth Lunneborg (SD) 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Birgitta Wiklander (KD) tjänstgörande för Christine Sprinzl (MP) §§ 143-159 
Johan Wester (C) tjänstgörande för Maria Norberg (C) §§ 143-159 
Camilla Nilsson (L) tjänstgörande för Malin Plantin Sjöblom (M) §§ 143-159 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Agneta Jonsson (S) 
Malin Lindroth (V) klockan 10.15 – 11.56 
Birgitta Wiklander (KD) klockan 10.15 – 11.56 
Johan Wester (C) klockan 10.15 – 11.56 
 

Övriga närvarande Mats Collin, förvaltningschef kl. 10.15 – 11.56 
Emma Grann, nämndsekreterare  
Lisbet Sander, verksamhetschef klockan 10.15 – 11.49 
Fredrik Mattsson, verksamhetschef klockan 10.15 – 10.55, 11.15 – 11.56 
Elisabeth Sjölander, verksamhetschef klockan 10.15 – 11.46 
Eva Ehn, enhetschef klockan 10.15 – 11.46 
Ann Kristofersson, controller klockan 10.19 – 11.46 
Fredrik Bergman Gullmark, controller klockan 10.19 – 11.46  

Justerare Margareta Tjärnlund (M) 

Justeringens plats och tid Nämndhuset, 29 augusti 2019 klockan 15.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 143-159 
 Emma Grann  

 Ordförande 

  

 Krister Mc Carthy  

 Justerare 

  

 Margareta Tjärnlund (M)   
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-08-29 

Datum då anslaget sätts upp 2019-08-30 Datum då anslaget tas ned 2019-09-21 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Emma Grann, sekreterare  
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§ 143 Dnr 18587  

Val av justerare och tid för justering 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

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

att protokollet justeras den 29 augusti 2019 klockan 15.00.  

______  
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§ 144 Dnr 18588  

Fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista.  

Bakgrund 

Ordförande går igenom upprättad föredragningslista. 

§ 149 – Ej verkställda gynnande beslut utgår från dagens sammanträde..  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, föredragningslista 2019-08-20.  

______  
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§ 145 Dnr 2019-000041 1.2.4.1 

Budgetuppföljning 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att uppdra åt socialförvaltningen att utreda och komma med förslag på 

åtgärder för en kostnads- och arbetsmiljömässig effektiv rekrytering och 

bemanning i våra verksamheter, samt 

att uppdra åt socialförvaltningen att utifrån det uppkomna underskottet vidta 

åtgärder som under innevarande år minskar kostnaderna.  

Bakgrund 

Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 3,8 mnkr ackumulerat 

juli. Månadens resultatförsämring beror till största del på högre 

personalkostnader än budgeterat. 

Den främsta orsaken till nämndens negativa kostnadsavvikelse på 14,8 mnkr 

avser köp av huvudverksamhet. För nämndens del betyder det köp av 

verksamhet av främst annan aktör än nämnden själv, till exempel personlig 

assistans, placeringar inom både funktionshinderområdet och Individ- och 

familjeomsorgen samt köp av hemtjänst. Kostnaderna för köp av 

huvudverksamhet är 10,5 mnkr högre än budgeterat. Antalet individer som 

har behov av nämndens tjänster är högre. Även omfattningen av behoven är 

högre, till exempel fler timmar personlig assistans. 

Över hälften av underskottet på personalkostnader avser arvoden och 

omkostnadstillägg för insatser så som familjehem, kontaktpersoner och 

ledsagarservice. 

Högre intäkter än budgeterat, 11 mnkr, täcker till stor del upp nämndens 

kostnadsavvikelse. 4,6 mnkr avser bidragsintäkter från Migrationsverket. 

Hemtjänsten (hemtjänstpeng och kommunal hemtjänst) redovisar ett 

underskott på totalt 4 mnkr varav 0,7 mnkr avser hemtjänstpeng. 

Underskottet på hemtjänstpeng beror på att fler hemtjänsttimmar än 

budgeterat har utförts. Till och med juli månad har 3 110 fler timmar utförts, 

vilket motsvarar i genomsnitt 14,7 timmar per dag. 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(22) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 145, forts. 

Det 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 överskott motsvarande 4 mnkr. Lägre 

personalkostnader samt högre intäkter för omsorgsavgifter än budgeterat är 

de främsta förklaringarna till överskottet. Den främsta orsaken till att 

personalkostnaderna är lägre än budgeterat är att många av de 

besparingsåtgärder som vidtagits har genomförts tidigare än beräknat. Den 

senaste månaden visar på ett negativt resultat vilket beror på högre 

personalkostnader än budgeterat. 

Hälso- och sjukvården visar på ett underskott motsvarande 2,3 mnkr. Den 

största avvikelsen är personalkostnader. Kostnader för inhyrd personal 

påverkar också resultatet. 

Underskottet på 3,3 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. 

Högre intäkter än budgeterat för återbetalning av ekonomiskt bistånd från 

Försäkringskassan och schablonersättning från Migrationsverket är de 

främsta orsakerna till överskottet på 3,2 mnkr inom Försörjningsstöd. 0,8 

mnkr lägre kostnader än budgeterat för utbetalt ekonomiskt bistånd är också 

en bidragande orsak. 

Omsorg om funktionshindrade redovisar ett underskott motsvarande 0,5 

mnkr. Kostnaderna för individuella insatser så som kontaktperson, 

ledsagning och avlösning i hemmet samt kostnaderna för köp av verksamhet 

av annan aktör, så kallad extern placering, är 1,9 mnkr högre än budgeterat. 

Högre intäkter från bland annat Migrationsverket begränsar underskottet. 

Fler individer med personlig assistans där kommunen har hela 

kostnadsansvaret ger ett underskott motsvarande 1,7 mnkr.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, budgetuppföljning 1907. 

Socialförvaltningen, uppföljning intäkter och kostnader juli 2019. 

Förvaltningschef Mats Collin, muntlig information. 

Controller Ann Kristofersson, muntlig information.  

______  
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§ 146 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 juli 2019.  

______  
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§ 147 Dnr 2019-000044 1.2.4.1 

Redovisning av planerad effekt samt uppnådd effekt av 
beslutade besparingar 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att delge Kommunstyrelsen Socialnämndens uppföljning av redovisningen. 

Bakgrund 

Socialnämnden har fått i uppdrag att till kommunstyrelsen månadsvis 

återrapportera utfall av beslutade besparingar i relation till beräknad enligt 

tidigare beslut i kommunfullmäktige den 17 december 2018. Beslut om 

besparingar fattades i Verksamhetsplan 2019, vid Socialnämndens 

sammanträde den 22 november 2018.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, uppföljning av besparingsåtgärder juli 2019. 

______  
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§ 148 Dnr 2019-000214 3.7.2.0 

Ansökan om medel från Samordningsförbundet 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att tillstyrka Ekonomi- och vuxenenhetens ansökan om 500 tkr hos 

Samordningsförbundet till projektet Att bryta mönster.  

Bakgrund 

Samordningsförbundet har under 1 juni 2018 fram till 31 december 2019 

beviljat medel till Härnösands kommun för ett projekt avseende samarbete 

med Arbetsförmedlingen kring sjukskrivna personer utan sjukpenning som 

beviljas löpande försörjningsstöd. Erfarenheterna av nuvarande projekt är att 

vägen tillbaka efter en lång sjukskrivning kräver omfattande insatser i 

samarbete med Regionen.  

Ett viktigt mål i det nya projektet är att komma in i ett tidigare skede och 

förbygga långtidssjukskrivningar för de som uppbär ekonomiskt bistånd. 

Försäkringskassan har inget ansvar för de som saknar sjukpenning eller blivit 

utförsäkrade. Ekonomiskt bistånd under en lång tid innebär en social 

utsatthet, framför allt för barnen. Samarbetet kring individernas 

rehabilitering ska utvecklas mellan sökande och socialsekreterare, 

koordinatorer och läkare vid Härnösands tre hälsocentraler samt 

öppenpsykiatrin. Om föräldrarna ges en ökad möjlighet till självförsörjning 

stärks möjligheterna för barnen att inte upprepa mönster.  

Arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen är viktiga 

samarbetspartners för vägen till självförsörjning. Förväntat resultat är att 

föräldrar med försörjningsstöd på grund av sjukskrivning ska halveras och 

att det förebyggande arbetet innebär att antalet hushåll med sjukskrivna 

hushåll minskar med 25 %. 

Representant på ledningsnivå inom Regionen, Dan Näslund och tf. 

kommundirektör Birgitta Wigren har skrivit under ansökan om medel 

med 500 tkr från Samordningsförbundet under perioden 

2020-01-01 - 2020-12-31. Samordningsförbundets styrelse kommer att fatta 

beslut om medel beviljas under hösten 2019.  
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§ 148, forts. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-07-10. 

Samordningsförbundet, Ansökan om finansiering av projekt.  

______  
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§ 149 Dnr 2019-000226 1.1.3.1 

Ej verkställda gynnande beslut 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

______  
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§ 150 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, 2019-08-15.  

______  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(22) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 151 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 1-5.  

______  
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§ 152 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 numrerad 2.  

______  
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§ 153 Dnr 2019-000140 1.1.3.1 

Uppdrag till Socialförvaltningen  

Inga uppdrag ges till förvaltningen. 

______  
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§ 154 Dnr 18589  

Skrivelser, meddelanden, beslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar  

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

Beslutsunderlag 

Väntelista juni 2019. 

Väntelista juli 2019. 

Sammanställning av inkomna synpunkter januari - juni 2019.  

______  
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§ 155 Dnr 18590  

Anmälan av kurser och utbildningar 

Inga kurser och utbildningar anmäls. 

______  
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§ 156 Dnr 18591  

Anmälan av protokoll 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att protokollet anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll, allmänna delen, 2019-06-19.  

______  
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§ 157 Dnr 18592  

Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Förvaltningschef Mats Collin informerar om följande. 

IVO har beslutat att Modern Omsorg får tillstånd att bedriva verksamhet. 1 

januari 2019 kom ett nytt lagkrav på att bl.a. hemtjänst är en verksamhetstyp 

som kräver tillstånd att driva  i privat regi. För kommunalt driven hemtjänst 

räcker det med att lämna in en anmälan om verksamheten till IVO.  

Enhetschefen inom Biståndsenheten ska avsluta sin tjänst, då hon erhållit 

nytt arbete.  Översyn sker varefter behovet av rekrytering fastställs.  

Två uppdrag från kommunstyrelsen har startat. Det ena uppdraget innebär att 

göra en översyn av områdena försörjningsstöd och arbetsmarknad. Det andra 

uppdraget innebär att se över verksamheten för tillståndsgivande av 

alkoholservering, tobak och läkemedel. 

Workshop om nära vård ur ett kommunalt perspektiv sker fredag den 30/8 

genom Kommunförbundet Västernorrlands regi. 

 

Verksamhetschef Fredrik Mattson informerar om följande. 

Uppstart av arbetet med upphandling av arbetskläder och tvätt med lokalt 

och socialt perspektiv. Första mötet är inbokat till 3 september 2019. 

Har börjat undersöka tvätt av brukarkläder, städ och olika typer av inköp 

inom hemtjänsten. 

En enhet har utsetts för att arbeta med handling av mat inom hemtjänsten. 

Möte med en matvarubutik sker under dagen. 

______  
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§ 158 Dnr 18593  

Information från ordförande 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Ordförande Krister Mc Carthy (S) informerar om följande. 

Sommaren har över lag varit lugn. 

Inom kort startar ett samarbete med kommunens övriga ordförande i 

nämnderna för att se hur samordning med nämndarbetet kan ske. 

Beredning med socialpresidiet. Pågående arbete med länets sju kommuner 

och regionen. 

______  
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§ 159 Dnr 18594  

Eventuellt tillkommande ärende 

Inget tillkommande ärende. 

______  

 


