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Plats och tid Nämndhuset, via skype, torsdagen den 18 februari 2021 kl. 10.15 – 14.45, med 
ajournering 12.00 – 13.15. 

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) 
Agneta Jonsson (S) 
Christine Sprinzl (MP) 
Maria Norberg (C) 
Kenneth Lunneborg (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare  
Birgitta Wiklander (KD) tjänstgörande för Elina Visén (KD) 
Camilla Nilsson (L) tjänstgörande för Malin Plantin Sjöblom (M) 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Ingrid Mähler (S) 

Övriga närvarande Mats Collin, förvaltningschef 
Linda Ångman, nämndsekreterare 

Justerare Margareta Tjärnlund (M) 

Justeringens plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, 2021-02-25 
 Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 14-25 
 Linda Ångman  

 Ordförande 

  

 Krister Mc Carthy  

 Justerare 

  

 Margareta Tjärnlund (M)   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-02-18 

Datum då anslaget sätts upp 2021-02-26 Datum då anslaget tas ned 2021-03-20 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Linda Ångman  
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§ 14 Dnr 21863  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

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

att protokollet justeras den 25 februari klockan 13.15.              

______                  
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§ 15 Dnr 21864  

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.           

Bakgrund 

Ordförande går igenom upprättad dagordning.             

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, föredragningslista 2021-02-15.             

______               
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§ 16 Dnr 21865  

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 i kommunen, vaccinationer, skyddsutrustning och 

socialförvaltningens arbete kring detta, samt om den kommande 

patientsäkerhetsberättelsen och aktuella frågor inom hälso-och sjukvården – 

Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sköterska.  

Informationsföredragning om ärende Årsredovisningar Individ- och 

familjeomsorg 2020 – Helene Brändström, enhetschef och Solbritt Höglund, 

enhetschef. 

Informationsföredragning om ärende Verksamhetsberättelse 2020 – Mats 

Collin, förvaltningschef, Maria Hellström, verksamhetschef, Lisbet Sander, 

verksamhetschef, Elisabeth Sjölander, verksamhetschef, Pär Hägglund, 

enhetschef och Fredrik Mattsson, verksamhetschef. 

Enhetscheferna Anna-Maria Viklander och Eva Ehn, samt Controllers 

Fredrik Bergman Gullmark och Susanne Sundström, var närvarande under 

informationsföredragningen om ärende Verksamhetsberättelse 2020. 

Information från förvaltningen: 

 Fredrik Mattsson, verksamhetschef, informerar om hur nattpatrullens 

verksamhet är organiserad, vilken bemanning den har, larmrutiner, 

samt vilka regler som gäller när det saknas fordon, efter fråga från 

nämndsledamot. 

 Maria Hellström, verksamhetschef, informerar om SoL-boende 

Omsorgen i Saltvik. 
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§ 16. Fort 

Mats Collin, förvaltningschef, informerade om följande: 

 Annonserar om ny verksamhetschef för Individ- och 

familjeomsorgen, ansökningstiden går ut på söndag och har hittills 8 

sökande.  

 Påbörjat arbete med budget 2022. 

 Beviljats cirka 20 mnkr för Covidkostnader fram tills sista november, 

samt komplettering av första ansökan.  

 Förvaltningen har fått bra omdöme från IVO angående Covid-19. Se 

bilaga till § 24. 

 Hantering av möjlighet till att anställa 30 årsarbetare. 

Christine Sprintzl (MP) informerar att hon har fått frågor angående 

Måltidspolicyn för Härnösands kommun. Kommunstyrelseförvaltningen har 

önskat få in synpunkter från alla nämnder, och saknar svar från 

socialnämnden. Förvaltningschef Mats Collin ska ta fram ett förslag till 

remissvar som sedan beslutas genom ordförandebeslut för att hantera ärendet 

så skyndsamt som möjligt. 

 

Närvarande ledamöter och ersättare 

Som framgår av närvaroförteckningen ovan, dessa ledamöter, tjänstgörande 

ersättare och ersättare närvarar under hela dagen.           

______                 
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§ 17 Dnr 2021-000035 1.1.3.1 

Årsredovisningar Individ- och familjeomsorg 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporterna till handlingarna.                 

Bakgrund 

På uppdrag av socialnämnden redovisas beslut gällande Individ- och 

familjeomsorgens vuxna placeringar, placeringar barn- och familj, 

ekonomiskt bistånd och jobbsatsning kontinuerligt till socialnämnden.  

Denna gång redovisas tertial 3 och årsredovisningar gällande år 2020.             

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2021-02-01. 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2021-01-04. 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2021-01-03. 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2021-01-07. 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2021-01-03. 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2021-01-04. 

Socialförvaltningen, Redovisning - Barn och Familj T3 och helår 2020.  

Socialförvaltningen, Redovisning - Vuxen helår 2020.  

Socialförvaltningen, Redovisning - T3 Vuxen 2020.  

Socialförvaltningen, Redovisning - Ekonomiskt bistånd helår 2020.         

______                
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§ 18 Dnr 2021-000036 1.1.3.1 

Verksamhetsberättelse 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till Verksamhetsberättelse 2020, samt 

att Verksamhetsberättelsen delges Kommunfullmäktige.          

Bakgrund 

Verksamhetsåret 2020 har varit i många avseende ett extraordinärt år, med 

en Covid-19 pandemi som påverkat stora delar av nämndens verksamheter 

på ett mycket påtagligt sätt. 

Socialnämnden redovisar ett överskott motsvarande 2,8 mnkr för 2020, 

vilket motsvarar 0,41 procent av nämndens periodbudget. I detta inkluderas 

att nämnden har haft både omfattande intäkter och utgifter högre än 

budgeterat.  

I 2020 års budget fanns ett odefinierat kostnadsreduceringsbehov på 15,1 

mnkr som nämnden och förvaltningen skulle arbeta med under året. När 

nämnden i delårsbokslutet visade en helårsprognos på ett stort underskott 

beslutade kommunfullmäktige om ett tillskott på 18,1 mnkr till 2020 års 

skattemedelsram. Tillskottet skulle täcka det odefinierade 

kostnadsreduceringsbehovet samt även till utökade platser inom särskilt 

boende. 

Nämndens kostnader överstiger budget med totalt 87,0 mnkr, och 

kostnadsavvikelsen täcks upp av högre intäkter än budgeterat med 88,5 

mnkr. I dessa högre intäkter utgörs 46,7 mnkr av ersättning från staten för 

nämndens Covid kostnader för perioden februari till november. Covid 

relaterade kostnader för december månad har ännu inte återsökts på grund av 

att regeringen ännu inte tagit något formellt beslut om att kommuner får 

återsöka för denna period.               

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-02-10. 

Socialförvaltningen, Verksamhetsberättelse Socialnämnden 2020.         

______          
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§ 19 Dnr 2019-000226 1.1.3.1 

Ej verkställda gynnande beslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut, samt 

att rapporten delges kommunfullmäktige och kommunens revision.         

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 (SoL) och 28 f-g §§ 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (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. 
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§ 19. Fort 

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.  

Biståndsenheten har följande att rapportera: 

Denna period finns det 33 ej verkställda gynnande beslut att rapportera.  

Det är 12 beslut om särskilt boende, 2 beslut om Bostad med särskild service 

servicebostad, 7 beslut om kontaktperson LSS, 3 beslut om kontaktperson 

Sol, 2 beslut om daglig verksamhet LSS, 4 beslut om ledsagarservice LSS,1 

beslut om avlösarservice LSS samt 2 beslut om korttidsvistelse LSS.  

Denna period finns det 44 avslutade beslut som inte har verkställts på 

nytt inom tre månader att rapportera. 

Det är 8 beslut om sysselsättning SoL, 8 beslut om dagverksamhet SoL och 

28 beslut om daglig verksamhet LSS. 

Individ- och familjeomsorgen har inga ej verkställda beslut att rapportera.     

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-01-29. 

Socialförvaltningen, Rapportering ej verkställda beslut 2021-01-29.        

______          
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§ 20 Dnr 2019-000173 1.2.3.2 

Ändringar i Delegationsordning Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att bekräftelse av faderskap, föräldraskap eller moderskap enligt 1 kapitlet 4, 

9, 13 och 14 §§ föräldrabalken (FB) delegeras till delegat 

faderskapshandläggare och socialsekreterare, samt 

att anta den 2021-02-11 reviderade versionen av Delegationsordning för 

Socialnämnden med omedelbar verkan.         

Bakgrund 

Ärendet avser ändring i nuvarande delegationsordning punkt 9.2.1 i enlighet 

med förslag till beslut.  

Från den 1 januari 2019 finns det särskilda regler om fastställelse av 

faderskap och moderskap vid ändrad könstillhörighet enligt 1 kap. 10-14 §§ 

Föräldrabalken (FB). De särskilda reglerna ska tillämpas när en person får 

barn efter att någon av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet. En 

persons juridiska könstillhörighet fastställs normalt i samband med födseln 

och framgår av folkbokföringen. För vissa personer kan det bli aktuellt att 

senare i livet ändra sin juridiska könstillhörighet. En sådan ändring sker 

genom en juridisk process efter att en medicinsk utredning har ägt rum. 

Tidigare var den som ändrade könstillhörighet från man till kvinna (MtK) 

eller från kvinna till man (KtM) tvungen att vara steriliserad eller av annan 

orsak sakna fortplantningsförmåga.  

Det s.k. steriliseringskravet avskaffades den 1 juli 2013, och i dag är det 

alltså möjligt för exempelvis en KtM att föda barn. Det är också möjligt för 

en MtK att bidra med spermier till ett barns tillkomst. 

Om en man föder ett barn så ska han anses (presumeras) vara far till barnet. 

Det som sägs om mor och moderskap i andra kapitel i föräldrabalken än det 

första och i andra författningar ska dock gälla för mannen som fött barnet (1 

kap. 11 § FB). Det innebär bl.a. att mannen får ensam vårdnad om barnet 

från dess födelse om han är ogift (6 kap. 3 § FB) och att barnet ska 

folkbokföras om mannen folkbokförd i Sverige (2 § FOL). 
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§ 20. Fort 

Om den förälder som inte föder barnet är en man (som har eller inte har 

ändrat könstillhörighet) kan han fastställas som barnets far om mannen 

uppfyller villkoren i 1 kap. 5 eller 8 §§ FB. Barnet får i så fall två fäder. 

Faderskapet för den man som inte föder barnet måste alltid fastställas genom 

bekräftelse eller dom (1 kap. 13 § FB). 

Om den förälder som inte föder barnet är en kvinna (som har eller inte har 

ändrat könstillhörighet) kan hon fastställas som barnets mor om kvinnan 

uppfyller villkoren i 1 kap. 5 eller 8 §§ FB. Barnet får i så fall en far och en 

mor. Moderskapet för den kvinna som inte föder barnet måste alltid 

fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap. 14 § första och andra stycket 

FB). Kvinnan ska, trots att hon anses som mor, omfattas av det som sägs om 

far och faderskap i andra kapitel i föräldrabalken än det första och i andra 

författningar. Det innebär att alla bestämmelser som innehåller orden far 

eller faderskap ska tillämpas i fråga om personen, utom de som finns i 1 kap. 

FB (1 kap. 14 § tredje stycket FB).            

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-02-01. 

Delegationsordning för socialnämnden rev. 2021-02-11.        

______            
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§ 21 Dnr 2020-000275 1.1.3.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

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 1-2.           

______                   
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§ 22 Dnr 2020-000074 1.1.3.0 

Anmälan av ordförandebeslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att ordförandebeslutet anmäls och läggs till handlingarna.             

Beslutsunderlag 

Ordförandebeslut, 2021-01-11, att flytta fram sammanträdesdagar.         

______                
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§ 23 Dnr 2020-000276 1.1.3.1 

Attestantförteckning 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av attestantförteckningen.              

Bakgrund 

Aktuell attestantförteckning har gått ut till socialnämnden i handlingarna 

inför dagens möte.                  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, Attestantförteckning, 2021-01-21.                   

______                   
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§ 24 Dnr 21873  

Skrivelser, meddelanden, beslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

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

Beslutsunderlag 

2102 - Planering Socialnämnden 2021. 

Beslut IVO tillsyn ang. covid-19 2021-02-03. 

Beslut-2020000557-KS-§ 31. 

Ordförandebeslut - Kostnad för transport till vaccinationslokal. 

Regeringsbeslut - Utbetalning av medel 2021-01-28. 

Riskbedömning inför nämndsammanträde, 2021-02-18, allmänna ärenden. 

Väntelista 202101.     

______                  
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§ 25 Dnr 21874  

Eventuellt tillkommande ärende 

Inget tillkommande ärende.                   

______  

 


