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

Paragraf 
Nr 

 Ärenderubrik 
 

36 Ekonomisk uppföljning socialförvaltningen 2019 

37 Socialutskottets verksamheter, information och rapporter 

38 Omstrukturering äldreomsorgen inklusive uppföljning av handlingsplan, information 

39 Dialog gällande handlingsplan för omställning av Fjällglimten, Mobacka, Senioren 
samt struktur för framtida äldreboenden 

40 Revisionsrapport - Granskning av Socialnämndens 
ekonomi 2018 

41 Verksamhetsberättelse socialförvaltningen 2018 

42 Patientsäkerhetsberättelse 2018 

43 Digitala lås inom hemtjänsten 

44 Meddelanden 

45 Delegationsbeslut 

46 Ansökan om hyresgaranti 

47 Utredning om placering utanför föräldrahemmet 

48 Utredning om placering i familjehem 

49 Ansökan om bistånd i form av hemtjänst 

50 Ansökan om stödboende 

51 Övervägande om vård 

52 Övervägande om vård 

53 Förordnande av vårdnadshavare 

54 Övrigt ärende, extra sammanträde 
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Plats och tid Medborgarhuset P1, klockan 9.00 – 13.30 
 Sammanträdet ajournerades 10.40-10.50, 12.00-13.00 
  
Beslutande Lars-Gunnar Nordlander (S), ordförande 
 Christer Nordqvist (S) 
 Billy Anklew (LPO) 
 Maria Nordqvist (L) 
 Lisa Sjelin (C), tjänstgörande ersättare, ej närvarande § 53 
  
  
  
Övriga deltagare Anna Quarnå, enhetschef IFO/Bistånd 
 Sarah Tjärnås, sekreterare 
 Agneta Näs, personalrepresentant §§ 36-44 
 Jim Vejby, områdeschef östra §§ 36-37 
 Anna Quarnå, enhetschef IFO/Bistånd 
 Anda Embretzen, socialchef §§ 36-44 
 Helen Nilsson, ekonom §§ 36-44 
  
  
  
  
  
Utses att justera Billy Anklew (LPO) 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... Paragrafer 36 - 54 
 Sarah Tjärnås 
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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Su § 36 
 
Ekonomisk uppföljning 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 februari 2019 i relation till budget: 
 
Verksamhet          Resultat (tusentals kronor)   
Gemensam administration                             -296,3 
Äldreomsorg östra            -4 042,3 
Äldreomsorg västra          -578,1 
LSS            642,7 
Individ- och familjeomsorg           -645,1 
Ensamkommande               0 
Socialförvaltningens verksamheter totalt        -4 919,1 
 
 
Uppföljning av kostnader (februari 2019 jämfört med februari 2018): 
 
- Kostnader för inhyrd personal har minskat med totalt 1 459 600 
 kronor jämfört med februari 2018.  
- Kostnader för kvalificerad övertid inom äldreomsorgen har minskat 
 med totalt 113 457 kronor jämfört med februari 2018. 
- Kostnader för sjuklön har ökat med totalt 128 300 kronor jämfört 
 med februari 2018.  
- Kostnader för antal beviljade insatstimmar inom hemtjänsten har 
 ökat med totalt 659 000 kronor jämfört med februari 2018. 
 
Billy Anklew (LPO) efterfrågar en mer detaljerad budgetredovisning på 
enhetsnivå. 
 
YRKANDE 
 
Ordföranden yrkar att det fortsättningsvis ges en tydligare ekonomisk 
redovisning på enhetsnivå. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.  
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Su § 36, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
- Fortsättningsvis ges en tydligare ekonomisk redovisning på 

enhetsnivå. 
______ 
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Su § 37 
 
Socialutskottets verksamheter, information och rapporter 
Dnr KS 2019/48 
 
ÄRENDE 
 
Information ges från socialnämndens verksamheter inom 
äldreomsorgen västra, LSS funktionsstöd, Individ och familjeomsorgen 
(IFO) samt ensamkommande barn och ungdomar (EBU) av socialchef 
Anda Embretzen. 
 
Områdeschef Jim Vejby redovisar en genomgång av äldreomsorgen 
östra. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
______ 
  
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 10.40-10.50  
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Su § 38 
 
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.  
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
______ 
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Su § 39 
 
Dialog gällande handlingsplan för omställning av 
Fjällglimten, Mobacka och Senioren, samt struktur  
för framtida äldreboenden 
Dnr KS 2019/334 
 
ÄRENDE 
 
Vid socialutskottets sammanträde den 22 januari 2019 (Su § 5), 
beslutades att socialchefen ska ta fram en plan för hur den påbörjade 
omställningen av Fjällglimten, Mobacka och Senioren ska kunna 
genomföras. Förslaget skulle belysa praktiska och ekonomiska 
konsekvenser av omställningen samt tas fram utifrån förutsättningen 
att omstruktureringen ska vara klar vid årsskiftet 2019-2020. 
 
Ett förslag till handlingsplan finns nu framtaget och socialchefen 
presenterar förslaget för utskottet. 
 
YRKANDE 
 
Ordföranden yrkar att förvaltningen får i uppgift att ta kontakt med 
brukare och deras anhöriga för att förbereda dem för konsekvenserna 
av handlingsplanen innan beslut tas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordföranden prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 

- Förvaltningen får i uppgift att ta kontakt med brukare och deras 
anhöriga för att förbereda dem för konsekvenserna av 
handlingsplanen innan beslut tas. 

______ 
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Su § 40 
 
Revisionsrapport – Granskning av Socialnämndens 
ekonomi 2018 
Dnr KS 2019/306 
 
ÄRENDE 
 
Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapport 
”Socialnämndens ekonomi 2018 – Ledning och styrning” och 
överlämnar den till kommunstyrelsen och socialutskottet för yttrande.  
 
I granskningen konstaterar kommunrevisorerna att socialnämndens 
ledning och styrning av ekonomi och verksamhet inte fungerar på ett 
tillräckligt bra sätt och att den interna kontrollen behöver förbättras.  
Nämnden når inte upp till antagna mål 2018 varken för verksamheter 
eller för ekonomi.  
 
Det positiva som lyfts är att det pågår ett förbättringsarbete och att 
nämnden har en bra uppföljning och prognossäkerhet beträffande det 
ekonomiska utfallet. 
 
Revisorer och kommunfullmäktige vill ha ett skriftligt svar senast 23 
april 2019.  
 
Ett förslag till yttrande är framtaget. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Framtaget förslag till yttrande antas. 
______ 
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Su § 41 
 
Verksamhetsberättelse socialförvaltningen 2018 
Dnr KS 2019/336 
 
ÄRENDE 
 
Verksamhetsberättelse för socialnämndens verksamheter 2018 
föreligger.  
 
Socialchef presenterar verksamhetsberättelsen för socialutskottet. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Verksamhetsberättelsen förklaras delgiven. 
______ 
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Su § 42 
 
Patienssäkerhetsberättelse 2018 
Dnr KS 2019/333 
 
ÄRENDE 
 
Patientsäkerhetsberättelse för socialnämndens verksamheter 2018 
föreligger. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen för år 2018 visar att det finns många och 
bra rutiner, men att det finns behov av ett fortsatt arbete med 
implementering av rutiner och arbetssätt gällande preventivt och 
kvalitativt arbete.  
 
Under årets senare hälft har fokus legat på avvikelsehantering, 
ändrade delegeringsrutiner, fallpreventioner samt tolkning och 
implementering av Hemsjukvårdsavtalet.  
Även implementering till legitimerad personal av socialstyrelsens 
riktlinjer med KVÅ, klassificering av vårdåtgärder, för statistik har 
genomförts vid upprepade tillfällen.  
Genom inkomna ärenden från IVO så har synpunkter på 
dokumentation lett till utveckling och utökning av kvalitativt och 
förebyggande arbete där detta tidigare saknats. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Patientsäkerhetsberättelsen för socialnämndens 

verksamheter 2018 godkänns. 
______ 
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Su § 43 
 
Digitala lås inom hemtjänsten 
Dnr KS 2019/337 
 
ÄRENDE 
 
Uppföljning av effektivitet inom hemtjänsten påvisar att enheterna inte 
uppnår effektivitetsmålen med 65 % respektive 45 % av direkt 
brukartid. Analysen påvisar att en av aktiviteterna som kräver tid är 
hantering av nycklar till brukarnas bostäder.  
 
Den uppskattade tiden för hantering av nycklar är 500-600 timmar/4 
veckor, vilket motsvarar 3,5 årsarbeten med kostnad på 1 500 000 
kronor per år. Manuell hantering av nycklar och det faktum att personal 
överlämnar brukarens nycklar mellan varandra gör det omöjligt att följa 
upp och kontrollera nyckelhantering utifrån säkerhetsperspektiv.  

Den digitala lösningen behövs i första hand inom hemtjänsten, men 
kan på sikt även tillämpas inom särskilda boenden för äldre samt 
boenden för stöd och service inom LSS. 
 
Utvecklingen av nya digitala produkter sker snabbt redan idag finns det 
nya produkter under utveckling. Detta gör inköp och ägande av 
produkten mindre fördelaktig. Däremot vid hyra av produkten kan de 
bytas ut mot nyare lösningar. Genom att hyra enheter kan det även 
finnas en ökad flexibilitet gällande antal enheter. 

Det finns inga budgeterade medel för hyra/inköp av digitala lås. Dock 
skulle införandet av digitala lås öka effektiviteten inom hemtjänsten och 
medföra att det befarade underskottet inom äldreomsorgen minskar. 

FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att införa digitala lås 
inom vård och omsorg. Förvaltningen får uppdrag att upphandla 
teknisk lösning för leasing av digitala lås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.  
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Digitala lås införs inom vård och omsorg. Förvaltningen får 

uppdrag att upphandla teknisk lösning för leasing av digitala 
lås. 

______ 
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Su § 44 
 
Meddelanden 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger följande meddelanden: 
 
- Anmälan till IVO gällande händelser som har medfört eller hade 
 kunnat medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria). Dnr  
 KS 2019/179. 
 
- Anmälan till IVO gällande händelse inom LSS Funktionsstöd (Lex 
 Sarah). Dnr KS 2019/318. 
______ 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 12.00-13.00  
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Su § 45 
 
Beslut fattade enligt delegation 
 
ÄRENDE 
 
För socialutskottets kännedom anmäls delegationsbeslut fattade under 
perioden 2019-02-01 – 2019-02-28  
______ 
 
  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsens socialutskott 2019-03-19 14 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 46 
 
Ansökan om hyresgaranti 
XXXXXX-XXXX, Xxxxxxx, Xxxxxxx 
 
ÄRENDE 
 
Ansökan enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen om bistånd för en 
hyresgaranti mellan socialnämnden och fastighetsbolaget Härjegårdar 
fastighets AB. 
 
Se utredning i personakt. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen bevilja sökande bistånd i form av en hyresgaranti för 
en lägenhet inom Härjegårdar Fastighets AB. Med en maximal hyra på 
5 348 kronor per månad. Beslutet ska gälla från beslutsdatum och ett 
år framåt. Detta då sökande inte har en bostad som lever upp till skälig 
levnadsnivå samt att den sökande har uttömt alla möjligheter att själv 
få tag i en bostad.  
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialförvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen bevilja sökande bistånd i form av 

en hyresgaranti under perioden 2019-03-19 till och med 2020-03-18 
med en maxhyra på 5 348 kronor per månad för en lägenhet inom 
Härjegårdar Fastighets AB. 

______ 
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Su § 47 
 
Utredning om placering utanför föräldrahemmet 
XXXXXX-XXXX, Xxxxxx, Xxxxxxx 
 
Utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL), gäller ansökan om 
insats i form av placering utanför föräldrahemmet. 
 
Se utredning i personakt. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen bevilja sökande insats i form av placering genom 
företaget Xxxxx på Xxxxxxx barn- och ungdomsboende under sex 
månader, i avvaktan på beslut om samma insats med stöd av 9 § 
punkt 8, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Insatsen ska ha påbörjats inom fyra månader från det att beslutet är 
fattat. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialförvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) bevilja sökande insats i 

form av placering genom Xxxxx på Xxxxxxx barn- och 
ungdomsboende under sex månader, i avvaktan på beslut om 
samma insats med stöd av 9 § punkt 8, Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). 

 
- Insatsen ska ha påbörjats inom fyra månader från det att beslutet är 

fattat. 
______ 
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Su § 48 
 
Utredning om placering i familjehem 
XXXXXX-XXXX, Xxxxxx, Xxxxxxx 
 
Utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen, gäller ansökan om insats 
i form av placering i familjehem. 
 
Se utredning i personakt. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att enligt 11 kap. 3 § 
socialtjänstlagen ansöka om beredande vård beträffande den sökande 
enligt LVU 11 kap. 3 §.  
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialförvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Enligt 11 kap. 3 § socialtjänstlagen ansöka om beredande vård 

beträffande den sökande enligt LVU 11 kap. 3 §. 
______ 
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Su § 49 
 
Ansökan om bistånd i form av hemtjänst 
XXXXXX-XXXX, Xxxxxx, Xxxxxxx 
 
Utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen, gäller ansökan om insats 
i form av hemtjänst. 
 
Se utredning i personakt. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bevilja den 
sökande insatser i form av hemtjänst med 481 timmar per månad 
under perioden 2019-03-19 – 2020-03-19 eller tills dess att den 
sökande beviljas personlig assistans. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialförvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Bevilja den sökande insatser i form av hemtjänst med 481 timmar 

per månad under perioden 2019-03-19 – 2020-03-19 eller tills dess 
att den sökande beviljas personlig assistans. 

______ 
 
  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsens socialutskott 2019-03-19 18 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 50 
 
Ansökan om stödboende 
XXXXXX-XXXX, Xxxxxx, Xxxxxxx 
 
Ansökan enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) om fortsatt 
stödboende. 
 
Se utredning i personakt. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen avslå den sökandes ansökan om fortsatt stödboende 
på verksamheten Xxxxxx men med möjlighet till planlagt stöd kring flytt 
och kontakt med andra myndigheter om den sökande skulle efterfråga 
detta.  
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialförvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen avslå den sökandes ansökan om 

fortsatt stödboende på verksamheten Xxxxxx men med möjlighet till 
planlagt stöd kring flytt och kontakt med andra myndigheter om den 
sökande skulle efterfråga detta. 

______ 
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Su § 51 
 
Övervägande av vård 
XXXXXX-XXXX, Xxxxxx, Xxxxxxx 
 
Övervägande av vård enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen. 
 
Se utredning i personakt. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att lägga 
informationen om övervägande av vård enligt 6 kap 8 § 
socialtjänstlagen till handlingarna utan att fatta något nytt beslut. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialförvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Lägga informationen om övervägande av vård enligt 6 kap 8 § 

socialtjänstlagen till handlingarna utan att fatta något nytt beslut. 
______ 
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Su § 52 
 
Övervägande av vård 
XXXXXX-XXXX, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx 
 
Övervägande av vård enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen. 
 
Se utredning i personakt. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att lägga 
informationen om övervägande av vård enligt 6 kap 8 § 
socialtjänstlagen till handlingarna utan att fatta något nytt beslut. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialförvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Lägga informationen om övervägande av vård enligt 6 kap 8 § 

socialtjänstlagen till handlingarna utan att fatta något nytt beslut. 
______ 
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Su § 53 
 
Förordnande av vårdnadshavare 
XXXXXX-XXXX, Xxxxxxx, Xxxxx 
 
Förordnande av vårdnadshavare enligt Föräldrabalken 6 kap. 
8a § (9 § om båda föräldrarna är avlidna) samt 10 § lag om god 
man för ensamkommande barn angående förordnande av 
särskild förordnad vårdnadshavare. 
 
Se utredning i personakt. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att 
förvaltningen enligt 6 kap. 10b § Föräldrabalken (FB) entledigar 
den tidigare vårdnadshavaren hos tingsrätten, samt utifrån 
behov enligt 6 kap. 9 § FB av särskilt förordnad vårdnadshavare 
förslår att Xxxxxx Xxxxxx, XXXXXX-XXXX utses som särskilt 
förordnad vårdnadshavare. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialförvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Enligt 6 kap. 10b § Föräldrabalken (FB) entledigar förvaltningen den 

tidigare vårdnadshavaren hos tingsrätten, samt utifrån behov enligt 
6 kap. 9 § FB av särskilt förordnad vårdnadshavare förslår att 
Xxxxxx Xxxxxx, XXXXXX-XXXX utses som särskilt förordnad 
vårdnadshavare. 

______ 
 
JÄV 
 
Lisa Sjelin (C) deltar inte i ärendets handläggning. 
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Su § 54 
 
Övrigt ärende, extra sammanträde 
 
På grund av nytt ärende finns ett behov av ett extra 
sammanträde innan nästa planerade sammanträde äger rum. 
 
Ordförande ger förslag på 3 april klockan 8.00 för ett extra 
sammanträde, och finner att det passar. 
 
BESLUT 
 

- Socialutskottet träffas för ett extra sammanträde 3 april 
klockan 08.00. 

______ 
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