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Justerandes sign Beslutsexp. 

 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G 
  

Paragraf 
Nr 

 Ärenderubrik 
 

22 Återrapportering anhörigstöd 

23 Ekonomisk uppföljning 2019 

24 Socialutskottets verksamheter, information och rapporter 2019 

25 Omstrukturering äldreomsorgen inklusive uppföljning av handlingsplan, information 

26 Internkontrollplan 2019 

27 Ändrat heltidsmått för nattarbete 

28 Ansökan ur Södergrens fond – Funäsdalens skola klass 9 

29 Meddelanden 

30 Beslut fattade enligt delegation 

31 Anhöriganställning 

32 Ansökan om hyresgaranti 

33 Ansökan om familjehemsplacering 
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Plats och tid Medborgarhuset P1, klockan 9.00 – 13.40 
 Ajournering för lunch 12.00 – 13.00 
Beslutande Lars-Gunnar Nordlander (S), ordförande 
 Torbjörn Andersson (C) 
 Christer Nordqvist (S) 
 Billy Anklew (LPO) 
  
  
Ej beslutande  
  
Övriga deltagare Anda Embretzen, socialchef §§ 22 - 30 
 Belinda Härjebäck, sekreterare 
 Agneta Näs, personalrepresentant, §§ 22 - 30 
 Birgitta Östling, anhörigkonsulent, § 22 
 Helen Nilsson, controller §§ 22 - 24 
 Anna Quarnå, enhetschef IFO/Bistånd 
  
  
  
  
  
  
Utses att justera Billy Anklew (LPO) 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... Paragrafer 22 – 31,  33 
 Belinda Härjebäck 
Ordförande 

..................................................... 
 Lars-Gunnar Nordlander (S) 
Justerare 

..................................................... 
 Billy Anklew (LPO) 

 
 INFORMATION 
 
 

Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på 
kommunens officiella tillika digitala anslagstavla. 
 
Besök www.herjedalen.se för att nå anslagstavlan. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

 
Plats och tid Medborgarhuset P1, klockan 13.10 – 13.20 
  
Beslutande Lars-Gunnar Nordlander (S), ordförande 
 Torbjörn Andersson (C) 
 Christer Nordqvist (S) 
 Billy Anklew (LPO) 
  
  
Ej beslutande  
  
Övriga deltagare Anna Quarnå, enhetschef IFO 
 Belinda Härjebäck, sekreterare 
  
  
  
  
  
  
  
  
Utses att justera Billy Anklew (LPO) 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... Paragraf 32 
 Belinda Härjebäck 
Ordförande 

..................................................... 
 Lars-Gunnar Nordlander (S) 
Justerare 

..................................................... 
 Billy Anklew (LPO) 

 
 INFORMATION 
 
 

Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på 
kommunens officiella tillika digitala anslagstavla. 
 
Besök www.herjedalen.se för att nå anslagstavlan. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 22 
 
Återrapportering anhörigstöd, information 
Dnr  
 
ÄRENDE 
 
Återrapportering gällande anhörigstödet sker årligen till socialutskottet 
enligt beslut 2016-09-27, Sn § 102. Anhörigkonsulent Birgitta Östling 
rapporterar från verksamheten för anhörigstöd inom 
socialförvaltningens områden. 
Anhörigstödet är för kommunen en obligatorisk verksamhet som skall 
vara en naturlig del i det dagliga arbetet inom verksamheten. 
Anhörigstödet riktar sig till samtliga verksamheter inom 
socialnämndens ansvarsområde. 
Anhörigkonsulenten ingår i demensteamet samt sitter med i 
förtroenderåden inom äldreomsorgen. 
 
Anhörigcafé är en mötesplats för anhöriga. Här kan man bland annat få 
information från kommunen, ibland underhållning och ibland är politiker 
inbjudna. Mötesplatsen är ett uppskattat forum för de anhöriga. 
 
Anhörigkonsulenten önskar att riktlinjer för anhörigstöd ses över samt 
att riktlinjerna implementeras bättre i verksamheterna.  
 
YRKANDE 
 
Ordföranden yrkar att förvaltningen får i uppdrag att se över riktlinjer för 
anhörigstöd och lämna fram ett nytt förslag till utskottet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottet beslutar 
 
 -  Förvaltningen får i uppdrag att se över ”riktlinjer för anhörigstöd och 
 ta fram ett nytt förslag som redovisas i socialutskottet. 
 
_____ 
 
KOPIA TILL 
Socialchef 
Anhörigkonsulent  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 23 
 
Ekonomisk uppföljning 2018 samt 2019 
Dnr Ks 2019/205 
 
ÄRENDE 
 
Ekonom Helen Nilsson informerar om ekonomin i socialförvaltningens 
verksamheter i helhet, enligt tidigare fattade beslut i socialnämnden 
2016-12-13 § 143, 2017-02-28 § 23 samt 2017-05-23 § 84. 
 
Resultat december 2018 i relation till budget: 
 
Verksamhet          Resultat (tusentals kronor)   
Socialnämnd  60,6 
Gemensam administration    1 509,7 
Äldreomsorg östra   -14 411,2 
Äldreomsorg västra   -5 977,9 
Bemanningsenheten    4,7 
LSS    1 358,2 
Individ- och familjeomsorg   -3 315,1 
Ensamkommande    90,3 
Socialnämndens verksamheter totalt -20 680,7 
 
 
Resultat januari 2019 i relation till budget: 
 
Verksamhet          Resultat (tusentals kronor)   
Gemensam administration  41,0 
Äldreomsorg östra            -2 370,7 
Äldreomsorg västra           58,3 
LSS            355,2 
Individ- och familjeomsorg           -117,9 
Ensamkommande               0 
Socialförvaltningens verksamheter totalt        -2 034,1 
 
Antalet beviljade insatstimmar har ökat i området Yttre hemtjänst i 
Sveg med 1000 timmar och det föranleder fler resurser än budgeterat. 
Inom området Lillhärdal har vårdtyngden ökat och dubbelbemanningar 
har krävts i större omfattning än beräknat. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 23, forts 
 
Behovet av inhyrd personal fortsätter även 2019 bland annat inom 
individ- och familjeomsorgen. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 24 
 
Socialutskottets verksamheter, information och rapporter 
Dnr Ks 2019/48 
 
ÄRENDE 
 
Information ges från socialnämndens verksamheter inom 
äldreomsorgen västra och östra, LSS funktionsstöd, Individ och 
familjeomsorgen (IFO) samt ensamkommande barn och ungdomar 
(EBU) via information av socialchef Anda Embretzen. 
 
Äldreomsorgen östra: Antalet beviljade insatstimmar inom yttre 
hemtjänsten har ökat med 1000 timmar vilket har krävt mera resurser. 
 
Område Lillhärdal: Lillhärdal har arbetat med att implementera TES 
och man har fått sätta av personal till detta under en period för att 
komma igång.  
 
IFO/Bistånd: Har haft mer behov av inhyrd personal än beräknat. 
Förvaltningen har nu rekryterat tre socialsekreterare så behovet av 
inhyrd personal kommer troligen att minska framöver. 
 
LSS: Det ekonomiska utfallet ligger bra till. Svårigheten inom LSS kan 
vara att rekrytera vikarier. 
 
Inom rehab så kommer en ny funktion att skapas – medicinsk ansvarig 
rehabiliterare (MAR) vilket kommer att vara ett bra stöd för övrig 
rehabpersonal.  
 
BESLUT 
 
Socialnämndens beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 25 
 
Omstrukturering äldreomsorgen inklusive uppföljning av  
handlingsplan, information 
Dnr Ks 2019/49 
 
ÄRENDE 
 
Socialchef Anda Embretzen informerar om pågående 
omstruktureringsarbete bland boenden i äldreomsorgen, inklusive 
uppföljning av handlingsplan.  
 
Flera beslut om särskilt boende finns på Mobacka, Fjällglimten och 
Senioren. Behovet av särskilt boendeplatser är stort i östra delen och 
framförallt i Sveg. Idag står 22 personer i kö i östra delen av 
kommunen varav 14 har tackat nej till det erbjudande de fått. 
 
BESLUT 
 
Socialnämndens beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 26 
 
Internkontrollplan 2019 
Dnr Sn 2018/307 
 
ÄRENDE 
 
Enligt 6 kap. 7 § kommunallagen ska varje nämnd bland annat se till 
att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Socialnämnden antog internkontrollplan för 2019 den 2018-12-18, § 
172 har tagit fram ett förslag till en intern kontrollplan för 2019. 
 
Socialchefen redovisar internkontrollplanen för utskottet. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven.  
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 27 
 
Ändrat heltidsmått för nattarbete 
Dnr Ks 2019/212 
 
ÄRENDE 
 
Kommunal Mellersta Norrland Härjedalen inkom 25 oktober 2018 med 
en skrivelse till socialnämnden med yrkandet att sänka heltidsmått för 
nattpersonal till 32 timmar per vecka. För närvarande är enligt 
Allmänna bestämmelser (AB) heltidsmått för nattarbetare 36 timmar 
och 20 minuter. 
 
Skrivelsen behandlades i socialnämnden 21 november 2018 § 161, där  
förvaltningen fick i uppdrag att utreda och göra en konsekvensanalys 
gällande schemaförändringen och ändrat heltidsmått utifrån perspektiv 
ekonomi, hälsa och personal.  
Utredningen visar att utifrån ekonomi kan förändring av heltidsmått 
leda till ytterligare kostnader och utifrån hälsoaspekten saknas det 
forskningsunderlag för hur detta kan påverka hälsan på längre sikt. 
Däremot finns det positiva effekter på kort sikt. Personalnöjdhet och 
arbetsglädje ökar vanligtvis vid arbetstidsförkortning.  
 
Socialförvaltningen har sedan våren 2018 påbörjat förbättringsarbetet 
av bemanningsprocessen som omfattar hela processen från 
produktionsplanering till schemaläggning och vikariehantering. 
Projektet Fokus Framtid startades upp hösten 2018. Inom ramen för 
projektet sker en översyn av arbetstidsförläggning utifrån 
verksamhetsbehov med fokus på hälsosamma arbetstider. Effekter av 
förändringsarbete bör genomföras och utvärderas innan ytterligare 
åtgärder genomförs. 
 
Ändring av heltidsmått till 32 timmar per vecka medför utökat behov av 
6,11 årsarbetare och utökning av budgetram med 3 480 300 kronor. 
Dock kan uträkningen vara missvisande och det krävs en 
genomlysning av arbetstidsförläggning på varje enhet utifrån aktuellt 
antal medarbetare och deras sysselsättning samt hur 
arbetsuppuppgifter fördelas över dygnet. Mest troligt är dock att kortare 
heltidsmått leder till ökade kostnader i förvaltningen. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet föreslå kommunstyrelsen att 
Kommunals yrkande om 32 timmars heltidsmått för nattarbetare inom 
socialförvaltningens verksamheter avslås i avvaktan på genomförandet 
av förbättringsarbete med bemanningsprocess och utvärdering av 
detta. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 27, forts 
 
YRKANDE 
 
Torbjörn Andersson (C) yrkar att kommunstyrelsen fattar beslut utifrån  
förvaltningens förslag. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Torbjörn Anderssons yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Föreslå kommunstyrelsen att Kommunals yrkande om 32-timmars 

heltidsmått för nattarbetare inom socialförvaltningens verksamheter 
avslås i avvaktan på genomförandet av förbättringsarbete med 
bemanningsprocess och utvärdering av detta. 

 
_____ 
 
KOPIA TILL 
Socialchef  
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Su § 28 
 
Ansökan ur Södergrens donationsfond,  
Funäsdalens skola klass 9 
Dnr Ks 2019/98 
 
ÄRENDE 
 
Funäsdalens skola ansöker om bidrag till lägerskola till Krakow, Polen 
2-6 juni 2019. På resan åker 22 elever, klassens två mentorer samt två 
föräldrar. 
 
Förvaltningen bedömer att ansökan är enligt statuten där ändamålet för 
fonden är att främja barna- och ungdomsvård, bistå åldringar och 
handikappade samt andra behövande. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att ansökan om 
medel ur Södergrens donationsfond, för Funäsdalens skolas åk 9 
lägerskola till Krakow, bifalls med 1 000 kr per elev/lärare.  
 
 YRKANDE 
 
Ordförande yrkar att man bifaller ansökan med totalt 26 000 kronor 
utifrån antalet deltagare på resan.  
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan bifalls med 26 000 kronor. 
 
_____ 
 
KOPIA TILL 
Handläggare fondansökningar.  
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Su § 29 
 
Meddelanden 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger följande meddelanden: 
 
- IVO, anmälan Lex Sarah, dnr KS 2019/78 
 
- IVO, anmälan Lex Maria, dnr KS 2019/21 
 
BESLUT 
 
-  Meddelande förklarades delgivna 
 
_____ 
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Su § 30 
 
Beslut fattade enligt delegation 
 
ÄRENDE 
 
För socialutskottets kännedom anmäls delegationsbeslut fattade under 
perioden 2018-12-01 – 2019-01-31.  
 
BESLUT 
 
-  Delegationsbeslut förklarades delgivna 
 
_____ 
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Su § 31 
 
Ansökan anhöriganställning 
XXXXXX-XXXX, Xxxxx Xxxxxxxx 
 
ÄRENDE 
 
Ansökan gäller ansökan om anhörigvård genom en anhöriganställning. 
 
Se utredning i personalakt 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bevilja den 
sökande anhörigvård genom en anhöriganställning av sökandes 
sonhustru med 25 timmar i månaden. 
 
YRKANDE  
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
beslutet ska gälla under perioden 2019-02-19 – 2019-09-30.  
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialförvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Anhörigvård beviljas genom en anhöriganställning av sökandes 

sonhustru med 25 timmar i månaden under perioden 2019-02-19 – 
2019-09-30. 

 
_____ 
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Su § 32 
 
Ansökan hyresgaranti 
XXXXXX-XXXX, Xxxxxx Xxxxxxxx 
 
ÄRENDE 
 
Ansökan enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, om bistånd i form av en 
förlängd hyresgaranti. 
 
Se utredning i personakt. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bevilja den 
sökande bistånd i form av förnyelse av hyresgaranti för befintlig 
lägenhet hos Härjegårdar Fastigheter AB. Hyresgarantin gäller för 
perioden 2019-03-04 – 2020-03-03 med en maximal hyra på 5300 
kronor. Den sökande har inte möjlighet att hyra en bostad i sitt eget 
namn och behovet kan inte tillgodoses på annat sätt. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialförvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Bevilja den sökande bistånd i form av förnyelse av hyresgaranti för 

befintlig lägenhet hos Härjegårdar Fastigheter AB. Hyresgarantin 
gäller för perioden 2019-03-04 – 2020-03-03 med en maximal hyra 
på 5300 kronor. 

 
_____ 
 
Beslutet justerades omedelbart. 
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Su § 31 
 
Ansökan familjehemsplacering 
XXXXXX-XXXX, Xxxxxx Xxxxxxx 
 
ÄRENDE 
 
Ansökan gäller familjehemsplacering enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen. 
 
Se utredning i personakt. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bevilja sökande 
insats i form av familjehemsplacering enligt 4 kap. 1 § samt 6 kap. 1 § 
socialtjänstlagen. Insatsen gäller till och med 2020-06-20 med 
uppföljning kring hans aktuella hälsobehov samt skolgång under 
höstterminen 2019. Placeringens datum bestäms i samråd med 
familjehemmet som ska godkännas till att ta det uppdraget.  
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialförvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Bevilja sökande insats i form av familjehemsplacering enligt 4 kap. 1 

§ samt 6 kap. 1 § socialtjänstlagen. Insatsen gäller till och med 
2020-06-20 med uppföljning kring hans aktuella hälsobehov samt 
skolgång under höstterminen 2019. Placeringens datum bestäms i 
samråd med familjehemmet som ska godkännas till att ta uppdraget. 

 
_____ 
  


	 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G

