SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

1(26)

Sammanträdesdatum

2021-11-18
Socialnämnden
Plats och tid

Sessionssalen, Nämndhuset, torsdagen den 18 november 2021 kl. 08.15 – 12.20,
med ajournering 09.40 – 10.10 och 11.55 – 12.05.

Beslutande
Närvarande på plats

Ledamöter

Beslutande
Närvarande på distans

Kenneth Lunneborg (SD)

Tjänstgörande ersättare
Närvarande på plats

Tjänstgörande ersättare

Ej tjänstgörande ersättare
Närvarande på plats

Krister Mc Carthy (S), Ordförande
Birgitta Alevård (V), 1:e vice ordförande
Margareta Tjärnlund (M), 2:e vice ordförande
May Andersson (S)
Ingrid Mähler (S)
Christine Sprinzl (MP)
Agneta Jonsson (S)
Maria Norberg (C)

Birgitta Wiklander (KD) tjänstgörande för Elina Visén (KD)
Camilla Nilsson (L) tjänstgörande för Malin Plantin Sjöblom (M)
Ersättare

Max Stålnacke (S)
Louise Solin (S) kl. 08.35 – 12.20
Sanna Bergman (V)

Övriga närvarande på plats

Mats Collin, förvaltningschef
Linda Ångman, nämndsekreterare
Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska kl. 08.15 – 08.35
Gunnar Stam, enhetschef kl. 10.10 – 11.10

Övriga närvarande på distans

Fredrik Bergman Gullmark, controller kl. 08.35 – 11.30
Susanne Sundström, controller kl. 08.35 – 11.30
Maria Hellström, verksamhetschef kl. 08.35 – 09.40
Pär Hägglund, enhetschef kl. 08.35 – 09.40
Akram Heidari, verksamhetschef kl. 08.35 – 09.40
Elisabeth Sjölander, verksamhetschef kl. 08.35 – 09.35 och 10.30 – 11.10
Anna-Maria Viklander, enhetschef kl. 08.35 – 09.40
Sussane Sjöberg, HR-partner kl. 11.00 – 11.30

Justerare

Margareta Tjärnlund (M)

Justeringens plats och tid

Sessionssalen, Nämndhuset, 2021-11-22

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerandes sign

Paragrafer

Linda Ångman

Krister Mc Carthy

Margareta Tjärnlund (M)

Utdragsbestyrkande

§§ 125 – 138
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-18

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-23

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

Underskrift

Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned

Linda Ångman, sekreterare
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2021-12-14
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-11-18
Socialnämnden

§ 125

Dnr 23217

Val av justerare
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, samt
att protokollet justeras den 22 november klockan 11.00.
______
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Sammanträdesdatum

2021-11-18
Socialnämnden

§ 126

Dnr 23218

Godkännande av dagordning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.
Bakgrund
Ordförande går igenom upprättad dagordning.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, dagordning 2021-11-12.
______

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2021-11-18
Socialnämnden

§ 127

Dnr 23219

Informationsärenden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna, samt
att Socialnämnden ställer sig bakom pilotprojektet om utökad
grundbemanning som förvaltningen och HR har presenterat.
Yrkanden
Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats:
att socialnämnden ställer sig bakom pilotprojektet om utökad
grundbemanning som förvaltningen och HR har presenterat.
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:
Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om
följande:
•

Information om Covid-19 i kommunen, misstänkt- och konstaterad
smitta, smittbelastning och socialförvaltningens arbete kring detta.

•

Pågående utredningar efter avvikelser i verksamheten.

•

Nytt verksamhetssystem – Lifecare.

Informationsföredragning om ärende Budgetuppföljning 2021 – Fredrik
Bergman Gullmark, controller och Susanne Sundström, controller.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2021-11-18
Socialnämnden

§ 127. Fort

Informationsföredragning om ärende Verksamhetsplan 2022 – Mats Collin,
förvaltningschef.
Information om Åtgärdsplan - Kostandsreduceringsåtgärder 2021 – Mats
Collin, förvaltningschef.
Informationsföredragning om ärende Lättnad kostnader utifrån
verksamhetsöversyn Pumpbacksgatan – Maria Hellström, verksamhetschef.
Informationsföredragning om ärende Analys av ekonomin i den kommunala
hemtjänsten – Gunnar Stam, enhetschef.
Information om Pilotprojekt - Utökad grundbemanning – Mats Collin,
förvaltningschef och Sussane Sjöberg, HR-partner.
Mats Collin, förvaltningschef, informerade om följande:
•

Tvätteriet på arbetslivsförvaltningen (ALF) – De ska ta över tvätteriet
den 1 april. På grund av detta skapas ett flertal arbetstillfällen för
personer långt från arbetsmarknaden.

•

Det har varit ett möte med ALF och Skolförvaltningen. Ett positivt
och kreativt möte där det pratades om Äldreomsorglyftet. Villkoren
är att de ska få en tillsvidare anställning på heltid, 50% studier 50%
jobb och det är ungefär 38 stycken som går utbildningen i nuläget.

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

Tvätteriet på arbetslivsförvaltningen. Det skapar mer arbetstillfällen.

•

Möte om Ungdomsmottagningen den 19 november.

•

Hade möte med Revisionen den 11 november.

•

Presidiet ska på Socialchefsdagarna i Malmö nästa vecka.

______
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Sammanträdesdatum

2021-11-18
Socialnämnden

§ 128

Dnr 2020-000274 1.1.3.1

Budgetuppföljning 2021
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna, samt
att uppmana socialförvaltningen att lägga större fokus på hemtjänstens
område som visar negativa siffror och att komma till ordning med
vårdvolymen och den framtida planeringen av hemtjänsten, samt
att socialnämnden ställer sig bakom öppnandet av nya SÄBO-platser för att
möta det höga trycket inom äldreomsorgen.
Yrkanden
Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare två att-satser;
att uppmana förvaltningen att lägga större fokus på hemtjänstens område
som visar negativa siffror och att komma till ordning med vårdvolymen och
den framtida planeringen av hemtjänsten, samt
att socialnämnden ställer sig bakom öppnandet av nya SÄBO-platser för att
möta det höga trycket inom äldreomsorgen.
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 två att-satser.
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Bakgrund
Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 38,2 mnkr ackumulerat
oktober vilket motsvarar 6,3 procent av periodbudgeten. I resultatet ingår en
engångsintäkt på 7 mnkr från Socialstyrelsen och avser kostnader som
Socialnämnden hade för Covid-19 i december 2020. Den enskilda månaden
visar ett underskott motsvarande 5,0 mnkr.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2021-11-18
Socialnämnden

§ 128. Fort

Största avvikelsen är personalkostnaderna motsvarande 31,9 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 nettokostnader motsvarar 25 mnkr
relaterad mot Covid-19 2021. Nämnden prognosticerar att nettokostnaderna
för covid-19 på helår är 26 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.
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.
Prognosen på helår visar på ett underskott motsvarande 42,4 mnkr. Det är en
försämring på, 5,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Det är främst
inom hemtjänsten som avviker från tidigare prognos. Även Covid-19
kostnaderna är högre än vad nämnden prognosticerade i augusti.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, Budgetuppföljning oktober 2021.
Socialförvaltningen, uppföljning intäkter, kostnader oktober 2021.
Socialförvaltningen, uppföljning volymökningar, oktober 2021.
______
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Sammanträdesdatum

2021-11-18
Socialnämnden

§ 129

Dnr 2021-000202 1.1.3.0

Verksamhetsplan 2022
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att återremittera Verksamhetsplan 2022 inklusive resultatuppdrag, nämnds
mål och internkontrollplanen till socialnämndens sammanträde i december,
med komplettering av budget och kompletteringar av innehållet.
Yrkanden
Krister Mc Carthy (S) yrkar på att de av socialförvaltningen föreslagna attsatserna att fastställa förslaget till Verksamhetsplan för 2022, inklusive
resultatuppdrag och nämnds mål, att fastställa förslaget till
internkontrollplan för 2022, samt att uppdra till förvaltningen att till
nämndens sammanträde i december presentera förslag till verksamhetsplan
innehållande budget för 2022 tas bort och ersätts av att-satsen:
att återremittera Verksamhetsplan 2022 inklusive resultatuppdrag, nämnds
mål och internkontrollplanen till socialnämndens sammanträde i december,
med komplettering av budget och kompletteringar av innehållet.
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; förslag enligt
yrkande om borttag av att-satser och tillägg av ny att-sats.
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Bakgrund
Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden
planerar att genomföra det kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar
hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna
för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då
det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att
genomföra.
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Socialnämnden

§ 129. Fort

Denna upplaga av verksamhetsplanen beskriver i text vad som föreslås och
planeras 2022. De ekonomiska avsnitten kommer att tillföras, inför
nämndens sammanträde i december.
Ett antal viktiga områden lyfts fram i verksamhetsplanen, några av dem är
följande. Det är dels att nämnden räknar med att Covid-19 pandemin även
kommer att påverka nämndens verksamhet under 2022. En påverka som
troligen kommer att bl.a. leda till ökade kostnader, kostnader som inte fanns
med i beslutet om ramtilldelning som fattades av kommunfullmäktige i juni
2021. Det finns inte heller i nuläget några indikationer på att staten avser att
ersätta kommunen för Covid kostnaderna.
Nämnden beräknar att under mars och april kunna erbjuda samtliga
medarbetare rätt till heltid.
Det fortsatt arbete med God och Nära vård kommer att vara ett alltmer
omfattande arbete. Ett arbete som kommer att drivas i nära samverkan med
Region Västernorrland samt länets övriga kommuner.
Förvaltningen strävar efter att i samarbete med arbetslivs- respektive
skolförvaltningen kunna erbjuda fler medarbetare utbildning till
undersköterska eller vårdbiträde, med hjälp av den statliga satsningen
”Äldreomsorgslyftet”.
En planering kommer att ske kring det nya äldreboende som nämnden
beslutat om respektive ett nytt SoL-boende inom funktionshinderområdet,
boenden som beräknas vara klara någon gång under 2023.
Hälso- och sjukvården kommer att återgå till att vara ett eget
verksamhetsområde, då det visat sig att sammanslagningen med
verksamhetsområde särskilt boende för äldre gjorde området för omfattande.
En effektivare verksamhet inom respektive område bedöms kunna ske med
denna förändring, och framförallt ge utrymme för att arbeta med utveckling
av de två verksamheterna.
Förvaltningen har i slutet av 2021 inlett ett samarbete med Klippans
kommun i Skåne med fokus på utveckling av arbetssätt inom hemtjänsten.
Det kommer vara ett av ett flertal åtgärder som kommer att behöva
genomföras för att hemtjänstens kostnader skall kunna anpassas till budget.
Förvaltningen har fortfarande ett omfattande arbete kvar att genomföra innan
ett förslag till budget kan presenteras som gör det möjligt att gå in i 2022
med en budget i balans.
Förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner upprättat förslag till
Verksamhetsplan för 2022 inkl. förslagen till resultatuppdrag, nämnds mål
samt internkontrollplan. Förvaltningen kommer att arbeta vidare för att inför
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2021-11-18
Socialnämnden

§ 129. Fort

nämndens möte i december kunna presentera en komplett verksamhetsplan
som innefattar budget för 2022.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-11-05.
Verksamhetsplan 2022.
Internkontrollplan 2022.
______
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Socialnämnden

§ 130

Dnr 2021-000187 1.1.3.0

Organisationsbidrag 2022 - Härnösands Kvinnojour
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Härnösands kvinnojour Föreningen Kvinnogemenskap 673 000 kr
för verksamhetsåret 2022, varav 69 000 kr går till tjejjouren, samt
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare beslut.
Yrkanden
Maj Andersson (S) yrkar på att den av socialförvaltningen föreslagna attsatsen; att bevilja Härnösands kvinnojour Föreningen Kvinnogemenskap
639 000 kr för verksamhetsåret 2022, ändras till;
att bevilja Härnösands kvinnojour Föreningen Kvinnogemenskap 673 000 kr
för verksamhetsåret 2022, varav 69 000 kr går till tjejjouren.
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förslag enligt
yrkande från May Andersson (S).
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; enligt yrkanden om
ändring av liggande att-sats.
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Bakgrund
Kvinnojouren ansöker inför 2022 om 944 000 kr vilket motsvarar
kostnaderna för:
− 100 % tjänst Kvinnojour 505 000 kr
− 50 % tjänst på tjejjouren 241 000 kr
− Verksamhetsbidrag Kvinnojouren 30 000 kr
− Verksamhetsbidrag Tjejjouren 69 000 kr
− Hyreskostnad Skyddat boende 99 000 kr

Justerandes sign
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§ 130. Fort

Kvinnojourens verksamhet omfattar 1,75 % personal och två lägenheter
varav en används som kontor (besökslägenhet) och en som boendelägenhet
(”skyddat boende”). Kvinnojouren beviljades 768 500 kr i
organisationsbidrag verksamhetsåret 2019, 576 000 kr för verksamhetsåret
2020 och 629 000 kr för verksamhetsåret 2021. Ett minskat bidrag som
motiverades av att Kvinnojouren 2018 redovisade ett eget kapital på närmare
1,1 mnkr. Statliga medel för verksamhetsåret 2021 har beviljats av
Socialstyrelsen med 681 000 kr vilket enligt föreningens uppgift täcker
kostnaderna för 75 % tjänst samt kostnader för revisor, visst tryck- och
kontorsmaterial. Av resultatrapport och balansrapport för 2020 framgår att
föreningen gör ett positivt resultat motsvarande 319 243 kr vilket innebär att
det egna kapitalet ökat till 1 629 903 kr.
Kvinnojourens verksamhet är mycket angelägen och utgör ett viktigt stöd för
kvinnor i utsatta situationer. Kvinnojourens verksamhet är särskilt viktig för
de kvinnor som av olika anledningar inte vill söka kontakt med
socialtjänsten. Kvinnojouren har därför en mycket viktig funktion att skydda
och stödja kvinnor och det är av största vikt att kommunen har en
fungerande kvinnojoursverksamhet.
Socialförvaltningens inställning är att Härnösands kvinnojour Föreningen
Kvinnogemenskap ska beviljas ett årligt organisationsbidrag som ger
föreningen möjligheter att bedriva en verksamhet med kvalitet och hög
tillgänglighet för utsatta kvinnor i Härnösands kommun. Föreningen
Kvinnogemenskap (Kvinnojouren i Härnösand) redovisar 2020 ett eget
kapital på 1 692 903 kr. Kvinnojouren har inför fjolårets ansökan ombetts att
beskriva framtida behov utifrån det faktum att föreningen har ett sparat
kapital. De kostnader som föreningen tar upp i 2021 års ansökan är
avvecklingskostnader (130 000 kr) och flyttkostnad till en eventuellt ny lokal
(63 000 kr). Kvinnojourens kapital är fortfarande i den storleksordningen att
det bedöms rimligt att föreningen även inför 2022 kan finansiera en del av
kostnader av det egna kapitalet.
Individ- och familjeomsorgen (IFO) Härnösands kommun har haft två
placeringar på Härnösands kvinnojour under det senaste året. Kvinnojouren i
Härnösand har ofta fullt eftersom de tar emot kvinnor från andra kommuner
samt att pandemin påverkat intaget och att de har renoverat under året. IFO
har då placerat i andra kvinnojourer och fått betala mellan 1700–1900 kr per
dygn i dessa jourer. Kvinnojouren får in intäkter från andra kommuner när
de tar emot placeringar från dem. Förutom kvinnojourens verksamhet har
IFO en kvinnofridslägenhet och en manslägenhet för att kunna lösa frågan
om skyddat boende. Hyrorna uppgår till en kostnad på
102 000 per år.
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I årets ansökan ansöker Kvinnojouren om 69 000 kr för
verksamhetskostnader kopplade till Tjejjouren. Tjejjouren är en viktig
verksamhet som absolut bör stöttas ekonomiskt genom ett kommunalt
organisationsbidrag. Tjejjourens verksamhet startade upp på nytt under 2021
och ett bidrag på 35 000 kr istället för 69 000 kr anses därför vara rimligt för
att täcka de faktiska kostnaderna under 2022.
Bedömning
Socialnämnden förslag är att bevilja Härnösands kvinnojour Föreningen
Kvinnogemenskap 639 000 kr i organisationsbidrag för verksamhetsåret
2022.
Detta motsvarar kostnaderna för
− boendelägenhet (99 000 kr)
− 100 % tjänst Kvinnojour (505 000 kr) samt
− 35 000 kr verksamhetsbidrag till Tjejjouren.
Övriga kostnader för Kvinnojourens verksamhet år 2022; 50 % tjänst på
tjejjouren 241 000 kr och verksamhetsbidrag Kvinnojouren 30 000 kr
bedöms inrymmas i föreningens egna kapital. Föreningen bedöms trots detta
ha tillräckligt eget kapital för att ändå kunna möta framtida behov och
utmaningar.
Socialt perspektiv
Utifrån ett barnperspektiv är det viktigt att verksamheter som kvinnojouren
och tjejjouren finns för att vid behov av skydd omgående tillgodose det till
barnen och deras mamma. Tjejjourens verksamhet är viktigt vid behov av
stöd i vissa frågor.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-10-27.
Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2022, 2021-05-24.
Härnösands kvinnojours verksamhetsberättelse 2020.
Kvinnojour Balansrapport 2020.
Kvinnojour Resultatrapport 2020.
______
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Dnr 2020-000270 1.1.3.1

Lättnad kostnader utifrån verksamhetsöversyn
Pumpbacksgatan
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att ge uppdrag till verksamheten att ge lättnad för kostnader avseende flytt
och flyttstäd för de brukare som avsäger sig bostad med särskild service,
samt de brukare som bibehåller bostad med särskild service och flyttar till
annan verksamhet. Detta för brukare aktuella inom verksamhetsöversyn
Pumpbacksgatan 3A, 3B och 3E.
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. En översyn sker nationell gällande just
brandskydd inom verksamheter SoL/LSS. I Härnösand har vi inom Omsorg
om funktionshindrade 29 stycken lägenheter som inte klarar de krav
Räddningstjänsten ställer. Vid Pumpbacksgatan 3A, 3B och 3E finns 25 av
dessa 29 lägenheter.
Vi tidigare rapport till socialnämnden har förvaltningen beskrivit att arbetat
med verksamhetsöversyn kommit så långt i processen att det nu finns klarhet
i hur många brukare som avsäger sig bostad med särskild service samt hur
många som väljer att bibehålla bostad med särskild service. Då denna
verksamhetsöversyn är initierad av förvaltningen utifrån nationella
brandkrav, ser förvaltningen att det ligger i myndighetens linje att
möjliggöras bra förutsättningar för brukare i samband med flytt. I detta
ligger då kostandsdelen avseende flytt från lägenhet samt flyttstäd av
lägenhet vid Pumpbacksgatan.
Att betala dubbla flytt och flyttstäd kan vara en stor utmaning för många
brukare och kan medföra att brukare tvekar att avsäga sig bostad med
särskild service. Detta utifrån att den egna budgeten inte kostanden som flytt
och flyttstäd innebär.
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Då denna verksamhetsöversyn är initierad av förvaltningen utifrån att klara
de krav som ställs gällande brandskydd, kan vi se att det finns en goodwill
att ge brukare en lättnad i de kostnader som uppkommer gällande flytt och
flyttstäd.
Den kostnad detta innebär kommer att påverka den enskilda enhetens resultat
i omfattning ca 50 tkr.
Socialt perspektiv
Förslaget förväntas ge positiv förändring avseende brukares möjlighet att få
förstahandskontrakt för sin lägenhet.
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 de enskilda enheternas resultat kommer att
påverkas.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-10-15.
______
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§ 132

Dnr 2019-000179 3.7.6.0

Analys av ekonomin i den kommunala hemtjänsten
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Bakgrund
Vid socialnämndens sammanträde den 31 oktober 2019 redovisade
socialförvaltningen en analys av ekonomin i den kommunala hemtjänsten.
Nämnden beslutade då att en uppföljande analys skulle redovisas i oktober
2020.
Med anledning av den rådande Covid-19 pandemin och den extra belastning
som den inneburit för socialförvaltningens verksamheter, beslutade
socialnämnden vid sammanträde den 17 december 2020 att ge
socialförvaltningen uppskov med detta uppdrag.
Gunnar Stam, enhetschef hemtjänsten, närvarar fysiskt på sammanträdet och
informerar om:
•

Jobbet inom hemtjänsten och vikten av att det behövs förändringar
som fungerar,

•

Utmaningarna med ekonomin, hemtjänstpengen nu och då och
önskan om att ta betalt för planerad tid, inte beviljad tid.

•

Personalens arbetssituation, vårdtyngden och den sociala samvaron,

•

Schablontider i TES och den digitala utvecklingen,

•

Satsningen på omvårdnadsprojektet i slutet av året, serviceinsatser
och vikten av att kompetent personal ska utföra rätt insatser.

Beslutsunderlag
Enhetschef Gunnar Stam, muntlig information.
______
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§ 133

Dnr 2021-000203 1.1.3.0

Socialnämndens sammanträdesdagar 2022
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att anta förslag till sammanträdesdagar för Socialnämnden för år 2022.
Bakgrund
Socialnämnden har att fastställa sammanträdesdagar för 2022. Förslaget har
vägt in anpassning till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
sammanträdestider, samt nu kända förhållanden under år 2022, som till
exempel helgdagar.
Socialförvaltningens förslag till sammanträdesdagar för
Socialnämnden:
Fredag 28 januari
Torsdag 24 februari
Torsdag 31 mars
Torsdag 28 april
Tisdag 31 maj
Torsdag 23 juni
Fredag 2 september
Måndag 3 oktober, på kvällen, öppet sammanträde.
Torsdag 27 oktober
Måndag 28 november
Tisdag 20 december.
Stoppdag för ärenden som ska behandlas i Socialnämnden är cirka två
veckor före sammanträdesdagen.
Presidiesamverkan inför respektive sammanträde äger oftast rum tisdag
klockan 10.15 veckan före sammanträdet.
Utskott avseende vissa enskilda ärenden äger oftast rum tisdag klockan
13.15 veckan före sammanträdet. Ett extra sammanträde för socialnämndens
utskott är inplanerat den 19 juli.
Socialt perspektiv
Förslaget har ingen påverkan på det sociala perspektivet.
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Ekologiskt perspektiv
Förslaget har ingen påverkan på det ekologiska perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Förslaget har ingen påverkan på det ekonomiska eller juridiska perspektivet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-11-02.
Bilaga - Sammanträdesdagar Socialnämnden 2022.
______
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§ 134

Dnr 2019-000173 1.2.3.2

Ändring i Delegationsordning Socialnämnden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att anta den 2021-11-02 reviderade versionen av Delegationsordning för
Socialnämnden.
Bakgrund
Revidering av Delegationsordning för Socialnämnden.
Socialnämnden fattade beslut om en ny delegationsordning i juni 2019, och
dokumentet Delegationsordning för Socialnämnden började gälla den 1 juli
2019. Delegationsordningen har därefter reviderats efter beslut av
socialnämnden den 28 januari, 18 februari och 26 augusti 2021.
Det har nu uppkommit ett behov av tillägg i delegationsordningen gällande
Tecknande av hyresavtal, övriga avtal och beslut om bistånd i form av
intensiv hemmabaserad familjebehandling.
Tecknande av hyresavtal och övriga avtal
Kommunfullmäktige fattade beslut om revidering av Gemensamt reglemente
för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun den 25 oktober
2021. Avsnitt Gemensamma bestämmelser §§ 41 – 43, blev därmed
reviderade och nu har Socialnämnden behov av tillägg i
delegationsordningen gällande tecknande av hyresavtal och övriga avtal.
Intensiv hemmabaserad familjebehandling
Intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF), är en behandlingsmetod
för familjer med barn och ungdomar i åldrarna 3 – 18 år, där familjen
hamnat i negativa och destruktiva mönster med relationsförsvårande
beteende. Behandlingsmetoden gör det möjligt att arbeta kring familjens
situation för att öka faktorer som närhet, delaktighet och ansvar i familjens
liv.
Denna insats kan beviljas enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och
beslutanderätten föreslås delegeras till enhetschef och verksamhetsledare.
Tillägg som gjorts vid revidering
Följande tillägg har gjorts i den nu reviderade upplagan av
Delegationsordning för Socialnämnden:
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•

En delegation har lagts till under avsnitt 1.4: Tecknande av
hyresavtal med en löptid på upp till tre (3) år eller en årlig hyra på
maximalt tio (10) prisbasbelopp. Där delegat är Förvaltningschef.

•

En delegation har lagts till under avsnitt 1.4: Övriga avtal som inte
regleras på annat sätt med en löptid upp till tre (3) år eller en årlig
kostnad på maximalt tio (10) prisbasbelopp. Där delegat är
Förvaltningschef.

•

En delegation har lagts till under avsnitt 5.6: Beslut om bistånd i form
av intensiv hemmabaserad familjebehandling. Där delegat är
Enhetschef och Verksamhetsledare.

Socialt perspektiv
För att skydda den personliga integriteten för de personer som
socialnämndens beslut berör är det viktigt att besluten fattas i rätt tid och på
rätt nivå i organisationen.
Många av Socialnämndens beslut påverkar barn eller föräldrar till barn. För
att barnrättsperspektivet ska kunna beaktas på bästa sätt är det viktigt att
beslut fattas på rätt nivå. Ligger beslutsrätten för långt ifrån individen blir
det svårt att överblicka den påverkan som beslutet får.
Ekologiskt perspektiv
Finns inget ekologiskt perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ärenden som beslutas av utskott eller nämnd kräver omfattande
handläggning och beredning. Om socialnämnden delegerar beslutanderätten
till tjänsteman i de ärenden där det är möjligt innebär det en besparing i
arbetstid för både tjänstemän och politiker. Detta får förstås inte ske på
bekostnad av rättssäkerhet.
Felaktiga beslut kan inom socialnämndens områden få allvarliga
konsekvenser. För att säkerställa rättssäkerhet och en god kvalitet på beslut
är det viktigt att delegationsordningen är riktig och att beslut fattas på rätt
nivå.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-11-02.
Förslag, Revidering Delegationsordning för Socialnämnden november 2021.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-25 § 97.
Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands
kommun.
______
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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 1-3.
______
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Dnr 2020-000276 1.1.3.1

Attestantförteckning 2021
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av attestantförteckningarna.
Bakgrund
Aktuella attestantförteckningar har gått ut till socialnämnden i handlingarna
inför dagens möte.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, Attestantförteckning 2021-11-04.
Socialförvaltningen, Tidsbegränsade beslutsattesträtter 2021-11-04.
______
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§ 137

Dnr 23267

Skrivelser, meddelanden, beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att skrivelser, meddelanden och beslut anmäls och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
2111 - Planering Socialnämnden 2021.
Nyhetsbrev Patientnämnden nr4. oktober.
Kommunfullmäktige beslut 2021-09-27 § 83.
Kommunstyrelseförvaltningen, Reglemente för internkontroll, Härnösands
kommun.
Kommunstyrelsen beslut 2021-10-05 § 169.
Kommunstyrelseförvaltningen, Reviderade Rutiner och innehåll för
genomförande av uppsiktsplikt.
Bilaga 1 - Årshjul Uppsiktsplikt KS 2022.
Bilaga 2 – Verksamhetsdialog.
Väntelista 202110.
IVO beslut 2021-11-11.
______
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Dnr 23268

Eventuellt tillkommande ärende
Inget tillkommande ärende.
______
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