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§ 112 Dnr 23095  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, samt 
att protokollet justeras den 26 oktober klockan 13.15.                    
______            
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§ 113 Dnr 23096  

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.                   

Bakgrund 
Ordförande går igenom upprättad dagordning.           

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, dagordning 2021-10-12.             
______                  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 114 Dnr 23097  

Informationsärenden  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna, samt 
att uppdra till förvaltningen att se över riktlinjerna över ansökan och 
väntelistan till särskilda boenden.              

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats:  
att uppdra till förvaltningen att se över riktlinjerna över ansökan och 
väntelistan till särskilda boenden. 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förslag enligt 
yrkande från Krister Mc Carthy (S).     

Propositionsordning 
Ordförande finner att det föreligger ett förslag till beslut; liggande förslag 
med tillägg av en att-sats.  
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.       

Bakgrund 
Socialnämnden har fått ta del av följande informationspunkter: 
Informationsföredragning om ärende Budgetuppföljning - Fredrik Bergman 
Gullmark, controller och Mats Collin, förvaltningschef.  
Informationsföredragning om ärende Kostnadsreduceringsåtgärder 2021 - 
Mats Collin, förvaltningschef.  
Informationsföredragning om ärende Delrapport - verksamhetsöversyn inom 
Omsorgen och funktionshindrade - Maria Hellström, verksamhetschef.  
Informationsföredragning om ärende Beslut om hyresnivåer för nytt vård- 
och omsorgsboende - Maria Hellström, verksamhetschef.  
Information om Flytta ansvaret för personliga ombud till arbetslivsnämnden 
- Maria Hellström, verksamhetschef.  
Information om väntelistan - Camilla Berglund, boendesamordnare.  
Informationsföredragning om ärende Remiss - motion om införande av LOV 
inom särskilt boende - Mats Collin, förvaltningschef.  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Mats Collin, förvaltningschef informerade om följande: 

• Tids- och framtidsplan för heltidsprojektet. Breddinförandet startar i 
februari och ska vara klart senast sista april.  

• Fredrik Mattson, verksamhetschef för hemtjänsten arbetar sin sista 
dag på förvaltningen fredagen den 22 oktober. Tillförordnad 
verksamhetschef är Maritha Nordin som är nuvarande enhetschef 
inom hälso- och sjukvården.  

• Lokalgruppen har haft en träff, där har vi diskuterat olika planer för 
flertalet fastigheter inom förvaltningen.  

• Socialförvaltningens arbete gällande Covid-19 inom verksamheterna 
samt planering för vaccindos tre. 

• Covid-19 i kommunen, misstänkt och konstaterad smitta. 

• Förvaltningen har arbetat fram en strategisk 
kompetensförsörjningsplan där en målbild tagits fram gällande vad 
förvaltningen ska uppnå inom de kommande fem år. Förvaltningen 
avser att revidera planen en gång per år.  

Information om Avstämning av Internkontrollplan 2022 - Pär Hägglund, 
enhetschef.  
Information om Nämndsmål/Nämndens resultatuppdrag 2022 - Pär 
Hägglund, enhetschef.  
Krister Mc Carthy (S), ordförande Socialnämnden, informerade om följande: 

• En regional missbruksutredning är gjord tillsammans med länets 
kommuner och regionen, den kommer skickas ut till nämnden. Den 
kan ses som ett arbetsmaterial för kommuner och regioner. 
Utredningen väcker mycket tankar kring missbruk och det som är på 
gång.  

• Minnesanteckningar från presidiesamverkan med skolnämnden 
kommer skickas ut.   

• Presidiet har deltagit på Social ReKo. Det handlade om missbruk och 
vi fick ta del av den nationella samsjuklighetsutredningen. Fokus låg 
även på samverkan mellan skolhälsovården, socialtjänst och 
regionen.          

______               
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§ 115 Dnr 2020-000274 1.1.3.1 

Budgetuppföljning 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att överlämna budgetuppföljningen till kommunstyrelsen för kännedom, 
samt  
att lägga rapporten till handlingarna.                            

Protokollsanteckning 
Oppositionens bedömning är att budgeten för socialnämnden under flera år 
varit klart underbalanserad, därför med det som utgångspunkt har det varit 
omöjligt att under löpande budgetår komma i ekonomisk balans. Detta 
eftersom de kostnader som skall hanteras till övervägande del utgörs av dels 
statliga lagstadgade åtaganden och dels av kostnadsökningar som en 
konsekvens av en åldrande befolkning med en ökad vårdtyngd och brist på 
äldreboende. Enda lösningen som vi ser det är att begära tilläggsäskande. 
Ovanstående måste beaktas vid 2022 års budget.      

Bakgrund 
Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 33,1 mnkr ackumulerat 
september vilket  
motsvarar 5,9 procent av periodbudgeten. Den enskilda månaden visar ett 
underskott motsvarande 3,5 mnkr. I resultatet ingår en engångsintäkt på 7 
mnkr från Socialstyrelsen och avser kostnader som Socialnämnden hade för 
Covid-19 i december 2020.  
Största avvikelsen är personalkostnaderna motsvarande 28,3 mnkr. En 
delförklaring till detta är att socialnämnden har haft höga kostnader kopplade 
mot åtgärder för att minska risken för spridning av Covid-19. Exempel på 
åtgärder är utökad grundbemanning, Covid-19 team och visstidsanställda 
extra chefer. Flertalet av dessa åtgärder har tagits bort från 1 april. Det finns 
dock fortfarande kostnader för Socialnämnden då pandemin inte är slut. 
Socialnämnden har haft bokförda nettokostnader motsvarar 21,9 mnkr 
relaterad mot Covid-19 2021. Det finns även Covid-19 kostnader för 
personal som inte kunnat bokföras, så nämndens faktiska kostnad för Covid-
19 åtgärder är högre än 21,9 mnkr. 
Socialnämnden har även haft stora kostnader för inhyrd personal gällande 
bland annat bemanningsundersköterskor och bemanningssjuksköterskor, det 
är ett belopp på motsvarande 9,8 mnkr.  
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En positiv avvikelse är att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd visar 
på en minskande trend. Det är färre hushåll som har behövt försörjningsstöd 
jämfört med samma period ifjol. Det är även lägre kostnader för placeringar 
för barn och vuxna på HVB (hem för vård och boende) än budgeterat.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, Budgetuppföljning september 2021. 
Socialförvaltningen, Uppföljning intäkter, kostnader september 2021. 
Socialförvaltningen, Uppföljning volymökningar, september 2021.       
______                    
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§ 116 Dnr 2021-000132 1.1.3.0 

Åtgärdsplan - Kostnadsreduceringsåtgärder 2021  

Socialnämndens beslut 
att tacka för informationen, samt  
att uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med 
kostnadsreduceringsåtgärder och återkomma till nämnden med förslag till 
beslut.     

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) föreslår att nämnden beslutar:   
att tacka för informationen, samt   
att uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med 
kostnadsreduceringsåtgärder och återkomma till nämnden med förslag till 
beslut.     
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förslag enligt 
yrkande från Krister Mc Carthy (S).      

Bakgrund 
Förvaltningschef Mats Collin informerar muntligt om åtgärdsplan – 
kostnadsreduceringsåtgärder 2021.  
Åtgärdsplanen har förslag på åtgärder som tagits fram av 
förvaltningsledningsgruppen och verksamheterna. Ett antal av förslagen har i 
nuläget inte hunnit beräknas vilken kostnadsreducering de kan ge, en del 
förslag kan komma att sorteras bort i fortsatt beredning.      

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, Åtgärdsplan – Kostnadsreduceringsåtgärder 2021.       
______            
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§ 117 Dnr 2020-000270 1.1.3.1 

Delrapport - Verksamhetsöversyn inom Omsorg om 
funktionshindrade 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna det fortsatta arbetet med verksamhetsöversyn inom aktuella 
verksamheter.                       

Bakgrund 
Omsorg om funktionshindrades verksamheter måste efterleva ett brandskydd 
som tillgodoser de krav Räddningstjänsten ställer. Detta krav omfattar två av 
varandra oberoende utrymningsvägar för den enskilda brukarens lägenhet, 
enligt brandklass 5b. Vid socialnämnden i december 2020 lämnade 
förvaltningen information gällande aktuellt ärende varvid arbetet med 
verksamhetsöversyn startade upp.  
Fram till dags dato har en arbetsgrupp bestående av verksamhetschef, 
enhetschefer, skyddsombud och enhetschef biståndsenheten haft månatliga 
möten för att arbeta med processen gällande verksamhetsöversyn. Frågorna 
som har varit aktuella vid dessa möten är av karaktär gällande hur brukarna 
önskar bibehålla bostad med särskild service eller ej. Därtill de frågor som 
kommit upp från medarbetare vid de tre verksamheterna: Pumpbacksgatan 
3A, 3B samt 3E. Parallellt med denna arbetsgrupp har ärende varit upp i 
socialnämnd gällande att kunna bygga om lokal Ringen till service- eller 
gruppbostad. Detta för att använda lokalen som nytt boende för de brukare 
som väljer att behålla bostad med särskild service. Ringen har tidigare varit 
lokal för daglig verksamhet. 
För att få en korrekt uppfattning i vad varje enskild brukare önskar gällande 
att behålla bostad med särskild service eller valet att gå mot ett eget 
förstahandskontrakt med ev insats av individstöd, har 
rehabiliteringskonsulenter haft enskilda möten med brukare och ev 
företrädare.  
Totalt omfattar verksamhetsöversynen 24 stycken brukare. Av dessa brukare 
är det tio brukare som avsagt sig bostad med särskildservice och följaktligen 
fjorton brukare som valt att behålla bostad med särskild service. För dessa 
brukare är det aktuellt att finna ny hemvist och lokal att bedriva bostad med 
särskild service.  
Det finns olika scenarion i erbjudande av ny lägenhet som uppfyller kraven 
enligt brandklass 5b. Omsorgen har i vissa fall möjlighet att erbjuda dessa 
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brukare lägenhet då det uppstår ledig lägenhet i någon av Omsorgens 
befintliga verksamheter. Därtill är ett ytterligare scenario att arbeta med 
process lokal Ringen.  
För att få denna process med erbjudande av lägenheter att fungera på ett bra 
sätt har verksamheten omfördelat en medarbetare som arbetar deltid med att 
ha kontakt med brukare och ev företrädare och visa de lediga lägenheter som 
uppstår.  
I nuläget finns inget fastställt slutdatum men vi arbetar för att 
verksamhetsöversynen ska kunna slutföras under 2022/2023.  

Socialt perspektiv 
Förslaget förväntas ge positiv förändring avseende ett socialt perspektiv för 
Omsorg om funktionshindrade och dess brukare, detta utifrån att aktuella 
lägenheter uppfyller krav om godkänt brandskydd. Möjliggör långsiktigt 
boende då godkända lägenheter knyts till verksamhet.   

Ekologiskt perspektiv 
Förslaget förväntas inte ge någon förändring avseende ett ekologiskt 
perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Förslaget förväntas ge en viss förändring avseende ett ekonomiskt 
perspektiv. Detta utifrån att verksamhetsområdet kan komma att behöva 
utöka verksamheten med fler enheter vilket kan medföra ökade 
personalkostnader. Därtill medför justering att verksamheten lever upp till 
krav om godkänt brandskydd.      

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-09-29.      
______             
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§ 118 Dnr 2021-000184 1.1.3.1 

Nytt vård- och omsorgsboende – Socialpsykiatriboende 
på Saltvik 2:35 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna hyresavtal för nytt vård- och omsorgsboende inom fastighet 
Saltvik 2:35 med en årlig hyra inom spannet 4,3 miljoner kronor till 4,9 
miljoner kronor, samt 
att ökade driftskostnader och hyreskostnader för nytt vård- och 
omsorgsboende beaktas i budgetarbetet för 2023 för socialnämnden.         

Bakgrund 
I oktober 2019 påbörjade socialförvaltningen ett arbete med att analysera 
behov av särskilt boende för personer med långvarig psykisk ohälsa. 
Bakgrunden till detta var bl.a. att det under en längre tid funnits ett antal 
brukare som placerats externt utifrån deras behov ej kunnat tillgodoses i 
kommunen samt att det varit platsbrist. Antalet externa placeringar har de 
senaste åren varierat mellan 11 – 20 stycken. Kostnaderna för de externa 
placeringarna (per enskild brukare) varierar naturligtvis men en snittkostnad 
ligger på ca 725 – 730 tkr.  
Samtidigt med denna behovsanalys konstaterades att ett av förvaltningens 
nuvarande boenden inte uppfyller de brandskyddskrav som nu gäller. Det 
avtalet har sagts upp till sista december 2022. De 9 platserna planeras 
tillgodoses i denna nyproduktion. Ytterligare ett boende med 6 platser är i 
behov av översyn och annan lokalisering, de 6 platserna beräknas kunna 
flyttas över till detta nya boende.  
Ungefär 10 externt placerade brukare beräknas kunna tas hem och erbjudas 
boende i Härnösand som en följd av att det nya boendet tillskapas.  
Vad gäller personalplanering så är det nya boendet uppdelat i tre avdelningar 
med stora möjligheter till effektiv personalplanering, inte minst nattetid då 
personal kan ha uppsikt över alla avdelningar från en central rapportplats 
mitt i huset.  
Lokalförsörjningsenheten har tagit fram förslag på nytt vård-och 
omsorgsboende, vilket tidigare redovisats för socialnämnden. Härnösands 
kommunfastigheter har lämnat en hyresindikation på 4,3 – 4,9 mnkr per år, 
exklusive moms. Hyresavtal föreslås löpa på 25 år.  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Lokalgruppen föreslår att hyresavtal tecknas enligt framlagd indikativ 
hyresnivå, samt att avtal tecknas på 25 år.  

Socialt perspektiv 
Förslaget innebär att personer som behövt få sitt behov av boende 
tillgodosett utanför Härnösands kommun, får en möjlighet att flytta tillbaka 
till Härnösand som en följd av detta beslut. Det inkluderar bl.a. möjlighet att 
komma närmare familj och vänner. Nämnden får ökad möjlighet att ge stöd 
till målgrupp som nämnden i nu läget har svårt att klara, pga. av avsaknad av 
lämpligt boende. 

Ekologiskt perspektiv 
Förslaget har ingen omfattande ekologisk inverkan. En positiv effekt är dock 
att släkt och vänner till de som kan flytta hem till Härnösand, får närmare att 
besöka, och därmed mindre resor.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Den ekonomiska effekten av detta förslag är att kostnaden bedöms bli lägre 
för den grupp av brukare som idag har andra lösningar, främst externa 
placeringar. Förslaget tillgodoser även en möjlighet att nyttja en av de 
lokaler som friställs genom denna flytt för annan verksamhet, och därmed 
väl nyttjande av nuvarande befintliga boenden.  
Förslaget innebär att risken för att nämnden skall få beslut som inte kan 
verkställas p.g.a. resursbrist (lämpliga lokaler) påtagligt minskar.      

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-10-11. 
Socialförvaltningen, underlag till beslut om nytt Solsocialpsykiatriboende. 
Lokalgruppens förslag beslut om hyresnivåer för nytt Vård- och 
omsorgsboende.   
Socialförvaltningen, vård- och omsorgsboende – situationsplan. 
Socialförvaltningen, vård- och omsorgsboende – planritning.         
______      
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§ 119 Dnr 2021-000091 1.1.3.1 

Remiss - Motion om införande av LOV inom särskilt 
boende 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att förslå kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige att avslå motionen 
om införande av lov inom särskilt boende,  
att anta förvaltningens bedömning som Socialnämndens yttrande, samt 
att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.    

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) yrkar avslag på motionen, samt tillägg av en att-sats: 
att socialnämnden förslår kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen om införande av lov inom särskilt boende.  
Margareta Tjärnlund (M), Camilla Nilsson (L) och Kenneth Lunneborg (SD) 
yrkar bifall till motionen.   

Propositionsordning 
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut; Krister Mc Carthys 
(S) förslag och Margareta Tjärnlunds (M) förslag. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden 
bifaller Krister Mc Carthys (S) förslag.  
Votering begärs och verkställs.   

Votering och utfall 
Ordförande ställer följande propositionsordning: den som vill att 
socialnämnden ska besluta enligt Krister Mc Carthys (S) förslag svarar ja 
och den som vill att socialnämnden ska besluta enligt Margareta Tjärnlunds 
(M) förslag svarar nej.  
Med 7 ja-röster och 4 nej-röster beslutar socialnämnden att bifall Krister Mc 
Carthys (S) avslagsyrkande.  

Ledamot Parti Ja Nej 
Krister Mc Carthy S x  
Birgitta Alevård V x  
Margareta Tjärnlund M  x 
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Ingrid Mähler S x  
Fredrik Olsson S x  
Christine Sprinzl MP x  
Birgitta Wiklander KD x  
Agneta Jonsson S x  
Maria Norberg C  x 
Camilla Nilsson  L  x 
Kenneth Lunneborg SD  x 

     

Bakgrund 
En motion har lämnats till kommunfullmäktige 2019-11-25 av Margareta 
Tjärnlund (M). Motionären förslår att det ska vara en självklarhet för 
omsorgstagarna i Härnösand att själva få välja äldreboende och att Lagen om 
valfrihetssystem (LOV) införs för särskilt boende för äldre i Härnösand.  
Fler och fler kommuner inför LOV inom särskilt boende för äldre. Juli 2020 
har 22 kommuner i Sverige infört LOV för särskilt boende för äldre. Detta 
menar motionären innebär att invånarna själva får möjlighet att välja mellan 
olika verksamheter som ska utföra den hjälp de har fått beviljad.  
Vidare menar motionären att LOV inte är någon byråkratisk teknikalitet, 
utan ett viktigt verktyg för att öka människors inflytande i de 
väldfärdsverksamheter som de själv betalat via skatten. LOV stimulerar även 
till utveckling, nyetableringar av lokala, regionala och nationella företag. En 
mångfald av aktörer höjder kvaliteten generellt och driver de kommunala 
verksamheterna att förbättra sig ytterligare.  
Härnösands kommun har i dagsläget brist på boenden för äldre och behovet 
kommer att öka kraftigt. Genom LOV för särskilt boende för äldre ger 
kommunen signaler till utförare att Härnösand är en kommun att satsa på. 
Ärendet har remitterats till Socialnämnden för yttrande.  

Socialförvaltningens bedömning 
Äldres behov av boende är nära sammankopplat med andra omsorgsfrågor 
och bör inte hanteras som en isolerad fråga. Socialförvaltningen vill 
prioritera att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att hålla behovet 
av boenden på en så låg nivå som möjligt. Det är en inriktning som vi anser 
gynnar både individen och kommunen.. 
Under våren 2021 har socialförvaltningen gjort en utredning kring behovet 
av boende för äldre, demenssjuka och för personer med 
funktionsnedsättning, där man bland annat drar slutsatsen att kommunen har 
ett stort behov av att utöka antalet platser vid särskilt boende. Utredningen 
visar även att olika faktorer så som förebyggande arbete, god kvalitet i 
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hemtjänst och hemsjukvård, välfärdsteknologins framfart, byggande av 
trygghetsboenden och samverkansinsatser påverkar hur stort det behovet är. 
Utredningen resulterade i att Socialnämnden i juni 2021 beslutade   

- att utöka antalet särskilda boende platser till år 2023 med 40 nya 
platser genom nyetablering av ett särskilt boende och att 
nybyggnationen möjliggör till utveckling och utökning av platser vid 
behov, 

- att avveckla särskilda boendet Solbacken och integrera motsvarande 
19 platser i det nya äldreboendet, dvs till totalt ca 60 platser,  

- att utöka antalet platser vid korttidsenheten från 18 till 20 platser, 
med möjligheter att kunna utöka platserna då vårdbehovet så kräver i 
lokaler som möjliggör samlokalisering med dagverksamhet för 
demenssjuka, nattpatrull och hälso- och sjukvård, 

- att införa insats korttidsvistelse med dessa inriktningar: 
Utredningsplats, palliativ vård och omsorg, träningsplats, 
avlastningsplats och trygghetsplats. Alla insatstyperna bör vara 
kopplade till mål med insatserna, 

- att införa ny insats inom hemtjänsten: Avlastning via hemtjänst,  
- att det bedömda behovet av 40 nya särskilda boendeplatser samt ca 

20 korttidsplatser räcker som utbyggnad förutsätter att 
socialnämnden ges möjlighet till fortsatt utveckling av det 
förebyggande arbetet och att fler Trygghetsboenden etableras, samt 
 

Socialförvaltningen kommer även vidta ytterligare åtgärder: 
- Arbeta än mer effektivt med Samordnad individuell planering (SIP), 

inte minst i samband med utredning av behov av särskilt boende.  
- Fortsätta arbetet med förebyggande åtgärder, implementering av 

BPSD, rehabiliterande synsätt, den salutogena tanken.  
- Överväga om de sex platserna på Högsjögården (Pärlan) ska 

användas som trygghetsplatser 
Utöver detta kan förvaltningen komma att uppmuntra de kommunala 
särskilda boendena till att utveckla olika profileringar för att bidra till ökade 
valmöjligheter för den som söker boendeplats.   
Om Kommunfullmäktige önskar gå vidare mot att öppna upp för LOV bör 
det först göras en grundlig genomlysning av styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot med en sådan inriktning i relation till den ovan nämnda utredningen 
och de beslutade åtgärderna.  
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Socialt perspektiv 
Förslaget påverkar inte det sociala perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 
Förslaget påverkar inte det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Förslaget påverkar inte det ekonomiska och juridiska perspektivet.       

Beslutsunderlag 
Motion om införande av LOV inom särskilt boende, Dnr: KS19-529. 
Framtida behov av boende för äldre, demenssjuka och äldre personer med 
psykisk funktionsnedsättning, Dnr: SOC2020-000268.      
______     
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§ 120 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 revisionen för kännedom.      

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 kapitlet 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. 
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. 
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Rapportering skall ske en gång per kvartal.  
Biståndsenheten har följande att rapportera: 
Denna period finns det 51 ej verkställda gynnande beslut att rapportera.  

Det är 23 beslut om särskilt boende, ett beslut om Bostad med särskild 
service servicebostad, tre beslut om Bostad med särskild service, 
gruppbostad, fem beslut om kontaktperson LSS, ett beslut om kontaktperson 
SoL, åtta beslut om daglig verksamhet LSS, tre beslut om dagverksamhet 
SoL, två beslut om ledsagarservice LSS, ett beslut om ledsagarservice SoL, 
två beslut om sysselsättning SoL samt två beslut om korttidsvistelse LSS.  

Denna period finns det 12 avslutade beslut som inte har verkställts på 
nytt inom tre månader att rapportera.  
Det är tre beslut om dagverksamhet SoL och nio beslut om daglig 
verksamhet LSS. 
Barn- och familjeenheten har följande att redovisa: 
Denna period finns det två ej verkställda gynnande beslut att 
rapportera.  
Det är ett beslut om kontaktfamilj SoL och ett beslut om kontaktperson SoL. 

Denna period finns det ett avslutat beslut som inte har verkställts på 
nytt inom tre månader att rapportera.  
Det är ett beslut om kontaktfamilj SoL.  

Socialt perspektiv 
Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp och 
det stöd de behöver från kommunen. Beslut om bistånd enligt SoL eller 
insats enligt LSS gäller omedelbart. Det innebär att beslut om bistånd eller 
insats också ska verkställas direkt. 

Ekologiskt perspektiv 
Inget direkt ekologiskt perspektiv 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ekonomiskt perspektiv är att konsekvenser i form av vite kan ske. Juridiskt 
perspektiv är att ytterst stärka rättssäkerheten för den enskilde som har 
beviljats bistånd.    

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-10-05. 
Socialförvaltningen, bilaga - Rapport ej verkställda beslut avseende tredje 
kvartalet 2021.             
______                



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 121 Dnr 2021-000133 1.1.3.1 

Revidering av Dokumenthanteringsplan 
Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att anta den 2021-10-04 reviderade versionen av Dokumenthanteringsplan 
Socialnämnden.            

Bakgrund 
Socialnämnden fattade beslut om en ny dokumenthanteringsplan i december 
2018. Socialförvaltningen gavs i uppdrag att minst en gång vartannat år 
genomföra en översyn av antagen dokumenthanteringsplan och vid behov 
revidera densamma. Dokumenthanteringsplanen reviderades senast efter 
beslut av socialnämnden den 17 juni 2021. 
Det har nu uppkommit ett behov av tillägg och ändringar i 
dokumenthanteringsplanen i delar som rör kärnverksamhet och 
verksamhetsstöd. Ändringar har gjorts utifrån önskemål från de berörda 
verksamheterna.  

Samtliga ändringar som gjorts vid revidering framgår i bilaga 1. 
Bland annat har följande ändringar har gjorts: 

• I spalten registrering/förvaring som finns i samtliga tabeller föreslår 
vi att stryka registrator där det tidigare stått diarieförs/registrator. 
Denna förändring gäller samtliga tabeller där det står registrator. 
Detta för att minska missförstånd.   

• Tillägg av elektroniskt arkivformat Pdf-A, för en del handlingar. 

• I tabell 2.2.3.0 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete har Övervaka 
kemikaliehantering lagts till.  

• Under avsnitt 2.7 Intern krisledning har tabell 2.7.1.1 Hantera 
skalskydd lagts till.  

• Avsnitt 3.1 Miljö- och hälsoskydd med tillhörande tabeller har tagits 
bort. 

• Under avsnitt 3.2 Vård och omsorg i tabell 3.2.0.1 Ledning har 
handling Verksamhetsanalys och åtgärdsplan lagts till. 

• Tabell 3.2.0.2 Anmälan enligt Lex Maria är uppdaterad.  

• Tabell 3.2.0.3 Hantera vårdekonomiska frågor är uppdaterad.  
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• Tabell 3.2.1.2 Hantera avvikelser är uppdaterad.  

• Tabell 3.2.6.0 Leda - Styra – Organisera är uppdaterad.  

• Tabell 3.2.6.1 Bedriva hemsjukvård är uppdaterad.  

• Under avsnitt 3.2.6 Hemsjukvård har tabell 3.2.6.2 
Vaccinationsregister med anledning av extraordinära händelser lagts 
till.  

Socialt perspektiv 
Många av Socialnämndens handlingar berör enskilda individer. Det är därför 
viktigt att dessa handlingar hanteras på rätt sätt för att undvika att obehöriga 
tar del av sekretessuppgifter i handlingarna eller att den personliga 
integriteten kränks. 

Ekologiskt perspektiv 
I och med revidering möjliggörs e-arkivering vilket innebär mindre 
pappershantering.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Dokumenthanteringsplanen är ett väsentligt dokument ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv, det försäkrar en spårbarhet och en tydlig 
arkiveringsordning.  
Socialförvaltningen har strävat efter att dokumenthanteringsplanen i så stor 
utsträckning som möjligt ska stämma överens med kommunens övriga 
dokumenthanteringsplaner. 
Möjlighet till e-arkivering med mindre pappershantering innebär även en 
viss besparing.   

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-10-04. 
Socialförvaltningen, bilaga - Dokumenthanteringsplan med spårbara 
ändringar vid revidering 202110.              
______                      
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§ 122 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 1-4.          
______                      
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§ 123 Dnr 23098  

Skrivelser, meddelanden, beslut  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att skrivelser, meddelanden och beslut anmäls och läggs till handlingarna.      

Beslutsunderlag 
2109 - Planering socialnämnden 2021. 
Konferens 3 december Temadag om samsjuklighet. 
Tillsyn HVB Bogården IVO. 
Väntelista 202109.       
______                    



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 124 Dnr 23099  

Eventuellt tillkommande ärende  
Inget tillkommande ärende.  
______   
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