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Susanne Sundström, controller kl. 10.00 – 11.30 
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Erika Sjökvist, fältarbetare kl. 11.35 – 12.15 
Solbritt Höglund, enhetschef kl. 13.30 – 13.35 
 

Justerare Margareta Tjärnlund (M) 

Justeringens plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, 2022-05-02 
 Underskrifter 
 Sekreterare 

 Paragrafer §§ 31-44 varav § 36 är 
omedelbart justerad.  

 Linda Ångman  

 Ordförande 
  

 Krister Mc Carthy  

 Justerare 
  

 Margareta Tjärnlund (M)   
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-03 Datum då anslaget tas ned 2022-05-24 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
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§ 31 Dnr 24248  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, samt 
att protokollet justeras den 2 maj 2022 klockan 13.00.                 
______                            
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§ 32 Dnr 24249  

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.                  

Bakgrund 
Ordförande går igenom upprättad dagordning. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, dagordning 2022-04-21.                                  
______                               



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(25) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 33 Dnr 24252  

Informationsärenden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.                       

Bakgrund 
Socialnämnden har fått ta del av följande informationspunkter: 
Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sköterska, informerar om följande:  

• Information om Covid-19 i kommunen, konstaterad smitta, 
provtagning, succesiv minskning av smittskyddsåtgärder och 
socialförvaltningens arbete kring detta.  

• HSL Möte den 27 april.  

• Basala hygienrutiner. 

• Förvaltningen kommer eventuellt vara med i ett projekt som heter 
”Antibiotika smart”. 

Informationsföredragning om ärende Budgetuppföljning 2022 – Susanne 
Sundström, controller och Marion Wiberg, controller. 
Information om Omställning av den kommunala hemtjänsten – Maritha 
Nordin, verksamhetschef.  
Information om fältgruppens arbete – Mattias Melander, fältarbetare, Erika 
Sjökvist, fältarbetare och Helene Brändström, enhetschef. 
Information om ärende Remissvar Samsjuklighetsutredningen – Solbritt 
Höglund, enhetschef. 
Informationsföredragning om ärende Riktade statsbidrag gällande 
habiliteringsersättning 2022 – Mats Collin, förvaltningschef. 
Informationsföredragning om ärende Resultatuppdrag och nämndsmål 2023 
– Mats Collin, förvaltningschef. 
Informationsföredragning om ärende Ej verkställda gynnande beslut – Mats 
Collin, förvaltningschef.  
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§ 33. Fort 
Mats Collin, förvaltningschef, informerade om följande: 

• Socialförvaltningen kommer att erbjuda omvårdnadselever som tagit 
examen med godkända betyg möjlighet till en tillsvidareanställning. 

• Dialog med modern omsorg – avtalsförlängning med omarbetning. 
Nytt möte om 2 veckor.  

• Socialförvaltningens organisationsplan kommer till hösten.  

• Nattpatrullen flyttar till Kusthöjden, Funktionsstödsboendet i Saltvik 
kommer få namnet Kornsvedjan, Pärlan ute i Högsjö – De första 
brukarna flyttar in i slutet av månaden och det har skett omflyttningar 
av personal kring Nämndshuset. Planering för det nya boendet. 

• 21 april var det upptaktsträff för de nya som ska gå 
Äldreomsorgslyftet. Möte med första färdigutbildade gruppen den 12 
maj. 

• Tvätteriet och arbetskläder. 

• Den digitala infrastrukturen i våra verksamheter och boenden – En 
fråga som förvaltningen måste fortsätta arbeta med. 

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

• Utbildningsdag våld i nära relation den 22 april. 

• Panelsamtal med Parkinson länsföreningen i Sundsvall den 22 april.  

• Möte med biträdande arbetsmarknadsministern den 25 april på 
Härnögården. 

• Regionfullmäktige den 26 – 27 april – Beslutade att inrätta 
specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT) i de södra delarna av 
länet. 

• Fountain house – en organisation som arbetar med gruppen psykisk 
ohälsa, ska starta upp i Sundsvall. Den 3 juni hålls en teamsdragning 
och inbjudan skickas ut efter sammanträdet. 

• Familjecentralen fyller 20 år i Härnösand – Drop-in fredag den 20 
maj kl. 10.00 – 14.00. Inbjudan skickas ut efter sammanträdet.                                                                        

______                                         
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§ 34 Dnr 2022-000003 1.1.3.1 

Budgetuppföljning 2022 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att nämnden noterar Covidrelateradekostnader på 2,5 miljoner kronor och 
uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med kostnadsreduceringar inom 
hemtjänstens verksamhetsområde, samt 
att lägga budgetuppföljning mars 2022 till handlingarna.                          

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats: 
att nämnden noterar Covidrelateradekostnader på 2,5 miljoner kronor och 
uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med kostnadsreduceringar 
inom hemtjänstens verksamhetsområde, 
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 redovisar ett underskott motsvarande -4,1 mnkr ackumulerat 
mars vilket motsvarar 2,0 procent av periodbudgeten. Största avvikelsen är 
personalkostnaderna motsvarande -4,6 mnkr. 
Jämfört med februari så har resultatet förbättrats med 1 mnkr då resultatet då 
låg på -5,1 mnkr. Anledningen till detta är att det fanns felaktigheter i utfallet 
av personalkostnader i februari på grund av bytet av lönesystem. 
Redovisningen för februari har rättats med 1,7 mnkr, varav 1 mnkr avsåg 
Hemtjänst, 0,5 mnkr Funktionsstöd och 0,2 mnkr Särskilt boende. Det var 
framförallt timlönerna och OB som hade blivit fel i redovisningen på grund 
av överföringen mellan personalsystemet och ekonomisystemet, men det har  
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§ 34. Fort  
inte gått ut felaktiga löner. Resultatet per sista februari skulle ha varit -3,4 
mnkr. 
Socialnämnden har haft nettokostnader motsvarar 2,5 mnkr relaterad mot 
Covid-19. Kommunen har fått sjuklönekompensation utbetalt från 
Försäkringskassan varav socialnämnden har fått ca 4 mnkr som avser 
sjukfrånvaron i december-februari. 
Kostnaderna överstiger budget med totalt -7,4 mnkr. Största 
kostnadsavvikelsen är 
personalkostnaderna motsvarande -4,6 mnkr. Februari sticker ut med höga 
personalkostnader och det beror på att januari och början av februari 2022 
har varit den absolut mest ansträngda perioden vad gäller bemanning och 
frånvaro orsakad av pandemismittan. En annan anledning till höga kostnader 
i februari är att varje år får nämnden en kostnad i februari för utbetalning av 
sparade semesterdagar. Kostnaden för utbetalning av sparade semesterdagar 
var i februari 1,7 mnkr, vilket är högre än normalt. Anledningen till den höga 
kostnaden kan bero på pandemin, eftersom den har påverkat medarbetarnas 
möjlighet att ta ut sin semester. En annan orsak till höga personalkostnader 
är satsningen på äldreomsorgslyftet. Det motsvarar 0,8 mnkr under denna 
period, men där får vi en lika stor intäkt. 
Övriga kostnader som avviker negativt är bland annat förbrukningsmaterial 
på motsvarande -1,2 mnkr, exempelvis arbets- och skyddskläder och 
förbrukningsmaterial. En del av dessa är kopplade till Covid-19. Kostnader 
för transportmedel, exempelvis drivmedel och leasingkostnader, avviker med 
-0,3 mnkr. 
Externa intäkterna avviker positivt mot budgeten och det är främst 
sjuklönekompensationen från Försäkringskassan på ca 4 mnkr. 
Härnösands kommun tillhör den grupp av kommuner som har dålig soliditet. 
Kammarkollegiet har därför gett dessa kommuner möjlighet att söka bidrag 
för omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder som syftar till att anpassa 
verksamheter till nya ekonomiska förutsättningar ("Ekonomi i balans"). 
Socialnämnden har lyft fram många områden som med hjälp av detta bidrag, 
skulle kunna bidra till en effektivare verksamhet. Därför har arbete pågått för 
att ta fram underlag till att söka bidra och därmed få hjälp med 
"puckelkostnaden". Någon återkoppling har vi inte fått ännu.                

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, budgetuppföljning mars 2022. 
Socialförvaltningen, uppföljning volymökningar mars 2022.                    
______                             



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(25) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 35 Dnr 2022-000010 1.1.3.1 

Organisationsbidrag BRIS 2023 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att avslå BRIS ansökan om organisationsbidrag för 2023.                             

Bakgrund 
BRIS, Barnens rätt i samhället ansöker om 50 000 kr i föreningsbidrag för år 
2023. 
”Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungas rättigheter och 
förbättra deras levnadsvillkor. 
BRIS ska särskilt bistå barn och unga i utsatta situationer samt upprätta 
möjligheter för barn och unga att före en dialog med vuxna”. 
BRIS är ett skyddsnät för utsatta barn och unga. BRIS stödverksamhet 
bedrivs via telefon, mail eller chat. Därutöver erbjuder BRIS utbildningar 
och föreläsningar till personer som jobbar med barn och unga, inklusive 
socialtjänst. 
BRIS ansökan om organisationsbidrag avslogs 2017, 2018, 2020 och 2021. 
Beslutsmotivering 
Bris verksamhet är förvisso angelägen och betydelsefull för barn och unga 
men ansökan avslås med hänvisning till att verksamheten inte kan prioriteras 
inom befintlig ekonomisk ram.  
Socialt perspektiv 
Bris verksamhet är angelägen och betydelsefull för barn och unga.  
Ekologiskt perspektiv 
Finns inget ekologiskt perspektiv. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Verksamheten kan inte prioriteras inom socialnämndens befintliga 
ekonomiska ram.                  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2022-04-14.  
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§ 35. Fort 
Ansökan om organisationsbidrag, felskrivning 2022-04-13. 
Ansökningsbrev BRIS 2022-01-19. 
BRIS Budgetprognos 2022-2023 
BRIS långsiktiga plan 2021-2025 
BRIS stadgar, antagna 2021-05-29 
BRIS årsberättelse 2020 
BRIS årsrapport 2020 
Inbjudan BRIS nätverk                                                      
______                                        
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§ 36 Dnr 2021-000237 1.1.6.4 

Remissvar - Samsjuklighetsutredningen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget, samt 
att paragrafen justeras omedelbart.                                   

Bakgrund 
Bifogad bilaga är förslag till yttrande för socialnämnden över remis på den 
statliga utredningen ”Från delar till helhet – en reform för samordnande, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet (SOU 2021:93)”. 
Samsjuklighetsutredningen är ett regeringsuppdrag var syfte dels varit att 
föreslå hur samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan 
säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av 
missbruk och beroende, och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande 
tillstånd, dels att lämna förslag på hur ansvaret kan samlas hos en huvudman.  
Utredningen har tagit fram tio bärande förslag som ska vara ett led i att skapa 
förutsättningar för hur dessa samordnade insatser för angiven målgrupp ska 
kunna möjliggöras. Förslagen i utredningen bygger på de målbilder som 
framtagits i dialog med brukare och anhöriga. 
I Västernorrland har Sundsvalls kommun och Härnösands kommun 
tillsammans med Region Västernorrland valts ut som remissinstanser. 
Övriga kommuner har också de möjlighet att skicka in sina synpunkter.  
Arbetet med att lämna synpunkter på utredningen har genomförts i en 
arbetsgrupp bestående av fem enhetschefer verksamma inom socialtjänstens 
kommunala missbruk och beroendeområde. Även socialsekreterar- och 
behandlarnätverk i länet vars verksamhetsområde är missbruk och beroende 
samt samverkanspartner inom specialistpsykiatrin har givits möjlighet att ta 
del av underlaget och kommentera. Länets personliga ombud har också 
inkommit med kommentarer som gäller punkterna kopplade till ”Utveckling 
för att stärka inflytande och minska stigmatisering”  
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§ 36. Fort 
Socialt perspektiv 
Om utredningens förslag genomförs förväntas kommuners och regioners 
samordning öka avseende stöd och behandling till personer med 
samsjuklighet i form av missbruk och beroende, och annan psykiatrisk 
diagnos eller närliggande tillstånd, oavsett ålder.  
Utredningen föreslår även att bl.a. all behandling av skadligt bruk och 
beroende ska vara ett ansvar för regionernas hälso- och sjukvård.  
Utredningen föreslår vidare att uppsökande och andra förebyggande insatser, 
social trygghet med fokus på funktionsförmåga, resurser och möjligheter till 
ett självständigt liv, anhörigstöd, samt insatser till barn och unga ska vara ett 
fortsatt och förtydligat uppdrag för socialtjänsten.  
Utredningen anger vad gäller barn och unga att socialtjänsten har en fortsatt 
viktig roll att verka för trygga och goda uppväxtförhållanden, vilket 
inkluderar förhållanden relaterade till skadligt bruk och beroende både hos 
barn och föräldrar.  
Utredningen bedömer att arbetet med att uppmärksamma och vidta åtgärder 
för barn i familjer där det förekommer skadligt bruk och beroende behöver 
fortsätta stärkas. Utredningen anger vidare att kommunerna behöver 
tillsammans med regionerna ta fram gemensamma strukturer för 
omhändertagande av skadligt bruk och beroende hos barn och unga, och fler 
kommuner behöver samarbeta med regionerna i integrerade verksamheter för 
barn och unga. 
Ekologiskt perspektiv 
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan i ett ekologiskt perspektiv. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Utredningen föreslår att regionen och kommunerna i länet ska som 
huvudregel gemensamt stå för 50 procent vardera av kostnaden för 
verksamheten i länet, om inte regionen och kommunerna kommer överens 
om några annat. I bifogat yttrande ifrågasätts om det är rimligt att 
kommunerna skall stå för 50 % av behandlingskostnader, när det är regionen 
som tar beslut om att behandling ska ske på ex HVB-hem.  
Utredningens förslag innebär ett flertal ändringar i olika lagstiftningar, och 
överföring av visst ansvar för målgruppen från kommunerna till regionerna.          

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2022-04-20. 
Remissvar - Samsjuklighetsutredning - Härnösands kommun 2022-04-20. 
Avsnitt i utredningen som arbetsgruppen inte lämnat synpunkter på. 
S2021-07629-Remissmissiv SOU-2021-93 2021-12-13.                    
______                                           
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§ 37 Dnr 2021-000039 1.1.3.1 

Riktade statsbidrag gällande habiliteringsersättning 
2022 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att uppdra till förvaltningen att söka riktade medel för tillfällig höjning 
gällande habiliteringsersättning avseende år 2022 för de brukare som har 
insats daglig verksamhet enligt LSS.                                       

Bakgrund 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela 
stimulansbidrag för habiliteringsersättning till kommunerna. Medlen ska 
fördelas utifrån antalet deltagare som finns inom daglig verksamhet enligt 
LSS och får användas av kommunerna för att införa eller höja låg 
dagpenning till dem som deltar i den dagliga verksamheten. Statsbidraget 
ska dock inte bekosta en redan befintlig dagpenning.  
Habiliteringsersättning är en ersättning som en person som deltar i daglig 
verksamhet kan få. Att utbetala habiliteringsersättning är frivilligt och 
regleras inte i lag, förordning eller föreskrift, men är ett sätt att stimulera den 
enskilde att delta i verksamheten.  
I Härnösands kommun har både brukare med beslut om daglig verksamhet 
enligt LSS och brukare beslut om sysselsättning enligt socialtjänstlagen 
(SoL) rätt till habiliteringsersättning. Flertalet av de sistnämnda har sin 
sysselsättning inom ramen för daglig verksamhets lokaler. Totalt uppbär ca 
155 brukare habiliteringsersättning. 
De medel som kan rekvireras för habiliteringsersättning får endast tillfalla 
brukare med beslut daglig verksamhet enligt LSS. Det innebär att brukare 
med beslut enligt sysselsättning SoL ej får ta del av detta statsbidrag.  
Förvaltningen ska utifrån värdegrund behandla brukare lika utifrån 
förutsättningar vilket blir en utmaning i och med att det ej finns riktade 
medel till brukare inom sysselsättning SoL. Socialförvaltningen har 
möjlighet att rekvirera 1 426 228 kr.  
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§ 37. Fort 
Att beakta är att habiliteringsersättning kan komma att påverka andra 
ersättningsnivåer som brukaren uppbär; bostadsbidrag eventuellt 
försörjningsstöd etc.  
Nivåer för tillfälligt höjd habiliteringsersättning från och med 2021 
Nedanstående höjning ska ses som tillfällig under 2022, då budget för 
höjningen grundas på statsbidrag. 
Om statsbidraget inte förlängs föreslår förvaltningen att ersättningen återgår 
till den nivå som tidigare beslutats, dvs 36 kr för heldag respektive 25 kr för 
halvdag. 
Höjd habiliteringsersättning under 2022 
Den höjda habiliteringsersättningen under 2022 baseras på heldagsersättning 
till samtliga berörda personer, dvs i beräkningen tas ej hänsyn till hel- eller 
halvdagar.  
Ersättningen betalas ut retroaktivt i december 2022 utifrån följande 
minimikriterier; 

• Att beslut om Daglig verksamhet/sysselsättning är aktivt under 
november 2022.  

• Att habiliteringsersättning utbetalats till brukaren under minst tre 
månader perioden februari-oktober 2022.                             

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2022-04-07.                                                 
______                                      
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§ 38 Dnr 2022-000084 1.1.3.1 

Resultatuppdrag och nämndsmål 2023  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att anta bifogat förslag till resultatuppdrag för 2023,  
att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden i maj med slutgiltigt 
förslag till formulering av nämndsmålen för 2023, samt 
att uppdra till förvaltningen att redovisa hur uppföljning beräknas ske på 
föreslagna resultatuppdrag och nämndmål vid sammanträdet i maj 2022.                                   

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har tagit fram kortsiktiga, avgränsade och konkreta 
resultatuppdrag med tillhörande styrtal (mätbara mål). Styrtalen anger vad 
nämnder och företagsstyrelser ska prioritera under året och vad 
uppföljningen ska fokusera på. Nämnderna kan utöver detta formulera egna 
mål för sitt arbete, med utgångspunkt i kommunens vision och övergripande 
mål.      

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, Förslag Resultatuppdrag och Mål 2023, 2022-04-29.            
______                                 
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§ 39 Dnr 2021-000133 1.1.3.1 

Revidering av Dokumenthanteringsplan 
Socialnämnden 2022 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att anta den 2022-04-11 reviderade versionen av Dokumenthanteringsplan 
Socialnämnden.                                    

Bakgrund 
Socialnämnden fattade beslut om en ny dokumenthanteringsplan i december 
2018. Dokumenthanteringsplanen reviderades senast efter beslut av 
socialnämnden den 21 oktober 2021. 
Det har nu uppkommit ett behov av tillägg i dokumenthanteringsplanen i 
delen som rör kärnverksamhet. Hemsjukvård, Registrering, Individ och 
familjeomsorger och Insatser för äldre och funktionshindrade. Ändringar har 
gjorts utifrån önskemål från berörd verksamhet.  
Smittspårningslistor 
I rutiner från Smittskyddsläkare, ska enhetschef upprätta så kallade 
smittspårningslistor. Dessa ska bevaras 10 år från att de är upprättade, se 
bilaga 2. 
Ändring som gjorts vid revidering framgår i bilaga 1. 
Följande ändring har gjorts:  

• Under avsnitt 2.1.2 Registrering i tabell 2.1.2.0 Hantera och 
registrera inkomna handlingar och ärenden har Hantera handlingar 
som ej är kopplat till ett pågående ärende lagts till. 

• Under avsnitt 3.1.2 Individ och familjeomsorger i tabell 3.1.2.0 Leda 
– Styra – Organisera har Begäran om överflyttning från annan 
kommun lagts till. 

• Under avsnitt 3.1.5 Insatser för äldre och funktionshindrade i tabell 
3.1.5.0 Leda – Styra – Organisera har Begäran om överflyttning 
från annan kommun lagts till.  
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§ 39. Fort 

• Under avsnitt 3.1.6 Hemsjukvård har tabell 3.1.6.3 
Smittspårningslistor 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 
Inget ekologiskt perspektiv. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Dokumenthanteringsplanen är ett väsentligt dokument ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv, det försäkrar en spårbarhet och en tydlig 
arkiveringsordning.                                                    

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2022-04-11. 
Dokumenthanteringsplan med spårbara ändringar vid revidering 202204. 
Rutin hantering av smittspårningslistor mars 2022.                    
______                                   
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§ 40 Dnr 2022-000001 1.1.3.1 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut fjärde 
kvartalet 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut, 
att rapporten delges kommunfullmäktige och revisionen för kännedom, samt  
att ändra tidsintervallet i rapporteringen till att istället redovisa detta i maj, 
augusti, oktober och februari månad.                            

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  
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§ 40. Fort  
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. 
Rapportering skall ske en gång per kvartal. För att hinna sammanställa efter 
varje kvartal bör rapporteringen ske två månader efter kvartalet istället för 
direkt efter varje kvartal. Detta delvis beroende på att nuvarande 
verksamhetssystem inte levererar rapportlistor som är enligt nämndens och 
förvaltningens önskemål. De listor som därför kommer att rapporteras kräver 
en hel del manuellt arbete.  
Biståndsenhetens rapportering över ej verkställda gynnande beslut sker i 
bifogad rapport 
Ej verkställda boendeplatser beror oftast på platsbrist eller att enskilda tackat 
nej för att de ej vill ha en specifik boendeplats. Ej verkställda individuella 
insatser som exempelvis kontaktperson och ledsagare är orsaken nästan 
uteslutande att det är svårt att hitta och rekrytera uppdragstagare. 
Ej verkställda beslut om dagverksamhet SoL beror på att Lupinen har varit 
stängd sedan pandemins start. Denna period går det inte att redovisa avbrott i 
verkställighet eftersom statistik saknas. Detta med anledning av att ett byte 
av verksamhetssystem skedde 16 november 2021. 
Avbrott i verkställighet är daglig verksamhet LSS och sysselsättning SoL 
beror på att dessa verksamheter har varit stängda under pandemin och har 
öppnat upp delvis numera men dessa uppgifter finns inte att tillgå. 
Barn- och familjeenheten har följande att redovisa: 
Denna period finns det två ej verkställda gynnande beslut att rapportera 
Ett beslut daterat 2020-10-17 angående kontaktperson. 
Ett beslut daterat 2021-01-14 angående kontaktfamilj. 
Skälen till att de inte är verkställda är att personer som tillfrågats har tackat 
nej och under pandemin har det varit svårare att få personer att tacka ja.  
Ekonomi- och vuxenenheten har inga ej verkställda gynnande beslut att 
rapportera.  
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§ 40. Fort 
Socialt perspektiv 
Socialt perspektiv är att 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 2022-04-20. 
Rapport ej verkställda beslut avseende fjärde kvartalet 2021 biståndsenheten.            
______                                                                     
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§ 41 Dnr 2021-000215 1.1.3.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2022 

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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§ 42 Dnr 2021-000216 1.1.3.1 

Attestantförteckning 2022 

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 2022-03-16. 
Socialförvaltningen, Attestantförteckning 2022-04-01. 
Socialförvaltningen, Attestantförteckning 2022-04-11.                                  
______                                              
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§ 43 Dnr 24250  

Skrivelser, meddelanden, beslut 

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

Beslutsunderlag 
2204 - Planering socialnämnden 2022. 
Beslut om placering av nytt äldreboende 220331. 
Väntelista 202203.                                     
______                                              
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§ 44 Dnr 24251  

Eventuellt tillkommande ärende 
Inget tillkommande ärende.                                      
______                
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