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§ 102 Dnr 22938  

Val av justerare  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, samt 
att protokollet justeras den 30 september klockan 11.00.       
______       



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(18) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 103 Dnr 22940  

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.      

Bakgrund 
Ordförande går igenom upprättad dagordning.     

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, dagordning 2021-09-14.       
______      
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§ 104 Dnr 22941  

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 verksamheterna och hur sommaren har varit inom Omsorgen 
om funktionshindrade och Individ- och familjeomsorgen – Maria Hellström, 
verksamhetschef, Akram Heidari, verksamhetschef och Helene Brändström, 
enhetschef.  
Information om projekt Nära vård – Ingrid Dahlstedt Klint, projektledare.  
Informationsföredragning om ärende Avtal om idéburet offentligt 
partnerskap mellan Härnösands kommun och IF Rycket – Anna-Maria 
Viklander, enhetschef, Maria Hellström, verksamhetschef och Mats Collin, 
förvaltningschef.  
Informationsföredragning om ärende Delårsrapport 2021 och information 
om kostnadsreduceringsåtgärder – Fredrik Bergman Gullmark, controller, 
Mats Collin, förvaltningschef, Fredrik Mattsson, verksamhetschef, Elisabeth 
Sjölander, verksamhetschef, Maria Hellström, verksamhetschef och Pär 
Hägglund, enhetschef. 
Enhetschef Anna-Maria Viklander och verksamhetschef Akram Heidari var 
närvarande under informationsföredragningen om ärende Delårsrapport 2021 
och information om kostnadsreduceringsåtgärder.  
Enhetschef Pär Hägglund var närvarande under samtliga 
informationsdragningar. 
Mats Collin, förvaltningschef informerade om följande: 

• Ansökta statsbidrag från Socialstyrelsen.   

• Sammanfattning av vad som diskuterades på förvaltningsledningens 
planeringsdag. Förvaltningsledningens önskan är en organisation där 
chefer har bättre utrymme till planering, ledning och stöd till 
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§ 104. Fort  

medarbetare och ekonomisk uppföljning. Det diskuterades hur detta 
kan uppfyllas, exempelvis genom en gemensam äldreomsorg, hur 
man ska organisera verksamhet för myndighetsutövning, enhet för 
verksamhetsstöd och andra idéer för att stötta och avlasta 
enhetschefer. 

• Framtidstankar om Pärlan på Högsjögården.  

• Covid-19 i kommunen, misstänkt- och konstaterad smitta och 
socialförvaltningens arbete kring detta.  

• Framtida arbete för växelvården.  

• Återöppnandet av våra verksamheter.  

• Arbetet med den nya regleringen för 2022 gällande antalet sparade 
semesterdagar. Personal får inte ha mer än 30 dagar sparad semester.  

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

• Presidiet har deltagit i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) 
webbsända heldag där man lyft de mest aktuella frågorna inom 
socialpolitiken. Länk till webbsändning delas med Socialnämndens 
ledamöter då sändningen kan ses i efterhand.  

• Presidiesamverkan med arbetslivsnämnden var den 7 september. 
Pratades bland annat om jobbsatsningen och arbetslivsförvaltningens 
uppstart av tvätteriet. Dessa möten kommer ske mer regelbundet 
framöver. 

• Inkommit en förfrågan från Länsstyrelsen gällande ensamkommande 
barn.  
 

Närvarande ledamöter och ersättare 
Som framgår av närvaroförteckningen ovan, dessa ledamöter, tjänstgörande 
ersättare och ersättare närvarar under hela dagen.       
______       
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§ 105 Dnr 2020-000274 1.1.3.1 

Delårsrapport 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna Delårsrapport 2021 och överlämna den till Kommunstyrelsen,  
att socialnämnden noterar den kraftigt negativa budgetprognosen för 2021 
och ger fortsatt uppdrag till socialförvaltningen att arbeta med att minska 
kostnaderna och återkomma med en åtgärdsplan med tillhörande risk- och 
konsekvensbeskrivningar till nämnden i oktober,    
att socialnämnden, i likhet med nämndens beslut i maj om 
fyramånadersrapporten samt budgetuppföljningen i augusti, förutsätter att 
Covidrelaterade kostnader för 2021 inte ingår i kommunfullmäktiges 
förväntade kostnadsreduceringskrav, samt 
att lägga internkontroll redovisningen till handlingarna.      

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) yrkar på att den av socialförvaltningen föreslagna att-
satsen; att socialnämnden noterar den kraftigt negativa budgetprognosen för 
2021 och ger fortsatt uppdrag till socialförvaltningen att arbeta med att 
minska kostnaderna ändras och ersätts av att-satsen;  
att socialnämnden noterar den kraftigt negativa budgetprognosen för 2021 
och ger fortsatt uppdrag till socialförvaltningen att arbeta med att minska 
kostnaderna och återkomma med en åtgärdsplan med tillhörande risk- och 
konsekvensbeskrivningar till nämnden i oktober.  
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 ändring av en att-sats.  
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.     
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§ 105. Fort 

Protokollsanteckning 
Hela oppositionen vill ha svar på om socialnämnden ska stå för 
covidkostnaden för 2021.     

Bakgrund 
Samtliga nämnder ska göra en Delårsrapport för perioden januari- augusti, 
vars innehåll och struktur styrs av kommunstyrelseförvaltningen.  
Det ekonomiska utfallet för perioden visar ett underskott på minus 29,7 
mnkr. De tre största underskottsområdena i relation till budget finns inom: 

- Kommunala hemtjänsten -17,1 mnkr 
- Särskilt boende -9,9 mnkr 
- Hälso- och sjukvård -8,2 mnkr 

De tre största överskotten i relation till budget finns inom:  
- Förvaltningsledning + 8,3 mnkr 
- Individ och familjeomsorgen inklusive Försörjningsstöd +5,5 mnkr 
- Utvecklings och kunskapsstyrningsenheten +2,2 mnkr 

I överskottet för Förvaltningsledningen finns inräknat den statliga 
ersättningen för Covid kostnader i december 2020 vilket ingår med 7 mnkr.  
Prognosen för socialnämnden på helår visar minus 37,7 mnkr, det vill säga 
ett betydande underskott. I det ingår kostnader på ca 22 mnkr som bedöms 
hänföras till Covid-19 situationen, kostnader vilka det i nuläget inte finns 
några indikationer på att de kan återsökas från staten. Däremot är de signaler 
förvaltningen uppfattat från kommunledningen att det inte förväntas att 
Socialnämnden skall klara av att göra kostnadsreduceringsåtgärder som även 
täcker de Covid relaterade kostnaderna.  
Det prognostiserade resultatet, om Covid relaterade kostnader tas bort, 
indikerar att förvaltningen har ett underskott på ca 16 mnkr i sin normala 
verksamhet. Det vill säga behov av att sänka kostnaderna med ca 1,3 mnkr 
per månad, vilket är nästan 1 mnkr lägre per månad jämfört med 
fyramånadersrapporten från maj.  
Uppdraget att finna kostnadsreducerande åtgärder har pågått sedan våren. Ett 
flertal olika förslag har tagits fram och bearbetats. Nämnden har tagit ett 
antal beslut vid de två senaste mötena före sommaren. Förvaltningen har 
dock haft betydande svårigheter att finna åtgärder som med relativt stor 
säkerhet sänker de löpande kostnaderna med det miljonbelopp som krävs. De 
förslag som hitintills beslutats av nämnden respektive förvaltningsledningen  
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§ 105. Fort 
bedöms inte med säkerhet räcka för att i tillräcklig omfattning sänka 
kostnaderna till budgeterad nivå.  
Förvaltningschefen avser att på nämnden redovisa vilket krav som skall 
läggas ut för att kunna ta fram förslag på ytterligare kostnadsreduceringar.   

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-09-19. 
Socialförvaltningen, Delårsrapport 2021.  
Socialförvaltningen, Uppföljning Volymökningar augusti 2021.  
Socialförvaltningen, Uppföljning intäkter, kostnader och volymutveckling 
augusti 2021. 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-09-02. 
Socialförvaltningen, Redovisning - Ekonomiskt bistånd delårsrapport 2021. 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-09-01. 
Socialförvaltningen, Redovisning - Vuxen delårsrapport 2021. 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-09-13. 
Socialförvaltningen, Redovisning - Barn och Familj delårsrapport 2021. 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-09-07.  
Socialförvaltningen, Bilaga - Rapportering av internkontroll Delårsbokslut 
2021.    
______       
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§ 106 Dnr 2021-000141 1.1.1.2 

Revisionsrapport - Granskning av styrmodell 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att anta Yttrande – Granskning av styrmodell, daterad 2021-09-19 som 
socialnämndens svar på revisionens skrivelse, samt  
att översända yttrandet till revisionen.       

Bakgrund 
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av styrmodellen per 
2021-06-10 vilket ingår som en del av revisionsplanen för 2020. Revisionen 
önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns 
redovisade i rapporten. 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen sammanfattas av revisionen 
som att kommunens styrmodell är tydlig och tillämpas i planering och 
uppföljning men att styrning och utveckling i vissa delar behöver utvecklas 
för att säkerställa tydlighet och lärande. Revisionen rekommenderar att 
socialnämnden: 

• Utvecklar och tydliggör hur resultatmålen ska uppnås. 

• Utvecklar och nyttjar uppföljning och analys av resultatuppdrag i 
syfte om fortsatt utveckling och lärande.  

• Säkerställer att förtroendevalda har kunskaper och förståelse för 
kommunens styrmodell och dess tillämpning.  

Socialnämndens synpunkter och svar på rekommendationerna besvaras i 
bifogad bilaga, Yttrande - Granskning av styrmodell.  
Revisionen önskar nämndens svar senast den 4 oktober 2021.   

Socialt perspektiv 
Beslutet bedöms inte påverka det sociala perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet bedöms inte påverka det ekologiska perspektivet. 
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§ 106. Fort 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet bedöms inte påverka det ekonomiska och juridiska perspektivet.   

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-09-19. 
Socialförvaltningen, förslag på yttrande från nämnderna Granskning av 
styrmodell. 
Socialförvaltningen, granskning av styrmodell.       
______      
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§ 107 Dnr 2021-000154 1.1.3.1 

Avtal om idéburet offentligt partnerskap mellan 
Härnösands kommun och IF Rycket 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att ingå i samarbetsavtal mellan Härnösands Kommun och IF Rycket om 
idéburet offentligt partnerskap enligt avtal daterat 2021-09-20, 
att avtalsperioden är tre år, från och med 1 oktober 2021 till och med 31 
december 2024, 
att nämndens beslut grundar sig på att kommunstyrelsen tillskjuter medel för 
det bidrag som enligt avtalet skall betalas till IF Rycket för 2021 och 2022, 
att uppdra till Socialförvaltningen att utse representanter och ansvarig 
kontaktperson till samverkansgrupp,  
att en årlig uppföljning ska delges Socialnämnden senast den 31 december 
respektive år,  
att samråd sker mellan socialförvaltningen och IF Rycket om vilka som 
deltar i den av IF Rycket anordnade resan. Efter samråd har IF Rycket 
beslutsrätt vilka som deltar, samt 
att delge Kommunstyrelsen beslutet för kännedom.         

Yrkanden 
Christine Sprinzl (MP) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats; att samråd 
sker mellan socialförvaltningen och IF Rycket om vilka som deltar i den av 
IF Rycket anordnade resan. Efter samråd har IF Rycket beslutsrätt vilka som 
deltar.   
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förslag enligt 
yrkande från Christine Sprinzl (MP).    
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§ 107. Fort 

Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; liggande förslag med 
tillägg av ytterligare en att-sats.  

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.       

Bakgrund 
Härnösands kommun bidrar idag till IF Rycket genom att kommunen har 
tilldelat föreningen aktivitetsbidrag. Detta skall inte påverkas genom detta 
avtal. 
Utifrån ett gemensamt intresse för att skapa bättre kontinuitet i föreningens 
verksamhet och öka möjligheterna för en konstruktiv samverkan mellan 
parterna inleddes 2019 samtal om förutsättningar och möjligheter till en 
överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP). 
IF Rycket är en ideell förening som hjälper personer med 
funktionsvariationer till en meningsfull form av idrott, kulturaktiviteter och 
fritid. Behoven och önskemålen i målgruppen är omfattande och vi ser att 
det finns goda möjligheter att möta dessa genom IOP. 
Framtagandet av överenskommelsen har sedan skett i samråd och dialog 
mellan parterna. Några justeringar har skett i sent skede och skall stämmas 
av på IF Rycket dagarna innan nämndens sammanträde.  

Om IOP 
Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en överenskommelse om 
samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst 
allmännyttigt samhälleligt mål. Det handlar ofta om att tillsammans lösa ett 
samhällsproblem, där båda parterna bidrar med erfarenhet och kunskap.  
Om samarbetet inte omfattas av krav på upphandling, eller av en tillämning 
av statsstödsreglerna, kan kraven för IOP kort sammanfattas så här: 

• Partnerskapet ska bygga på ett gemensamt samverkansbehov, ett 
gemensamt engagemang och ansvar för att uppnå det gemensamt 
formulerade målet. Det ska råda en ömsesidig samverkansrelation 
som bygger på tillit, med syftet att uppnå ett visst samhälleligt mål, 
och inte på ett kommersiellt avtal. 

• Målet eller målen som ska uppnås ska vara allmännyttiga, och en 
utgångspunkt är att det inte ska finnas några färdiga lösningar eller 
tjänster som kan köpas. 
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§ 107. Fort 
 

• Båda parter ska bidra med resurser till verksamheten. Det behöver 
inte handla om pengar utan kan även vara t.ex. ideellt arbete, lokaler 
eller administrativa resurser.  

Socialt perspektiv 
Det övergripande målet är att målgruppen ska erbjudas utökade möjligheter 
till stimulerande sysselsättning inom idrott, kultur och fritid. 
Förslaget kan därmed bidra till en ökad jämlikhet och en ökad livskvalitet för 
målgruppen.  

Ekologiskt perspektiv 
Förslaget har ingen påverkan på det ekologiska perspektivet.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ett IOP saknar idag en rättslig definition. Samverkansformen aktualiseras 
normalt i en situation där upphandlingsreglerna inte är tillämpliga.  
Finansiering av denna IOP ska enligt uppgift från kommundirektören skötas 
av kommunstyrelseförvaltningen.        

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-09-20. 
Socialförvaltningen, avtal om IOP mellan Härnösands kommun och IF 
Rycket 2021-09-20, med tillhörande bilaga.        
______     
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§ 108 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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§ 109 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, Tidsbegränsad beslutsattesträtt 2021-08-31.       
______              
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§ 110 Dnr 22916  

Skrivelser, meddelande, beslut 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att uppdra till socialförvaltningen att följa upp svaret gällande uppföljning 
IT-säkerhet, och redovisa för nämnden, samt 
att skrivelser, meddelanden och beslut anmäls och läggs till handlingarna.      

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats; att uppdra till 
socialförvaltningen att följa upp svaret gällande uppföljning IT-säkerhet, och 
redovisa för nämnden.   
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förslag enligt 
yrkande från Krister Mc Carthy (S).     

Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; liggande förslag med 
tillägg av ytterligare en att-sats.  

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.    

Beslutsunderlag 
2108 - Planering socialnämnden 2021. 
Folkhälsorapport 2021. 
Riskbedömning inför nämndsammanträde, 2021-09-23, allmänna ärenden.  
Uppföljning av granskning IT säkerhet 2016 och 2017. 
Väntelista 202108.          
______         
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Eventuellt tillkommande ärende 
Inget tillkommande ärende.        
______           
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