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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 
 

70 Ekonomisk uppföljning socialförvaltningen 2019 

71 Socialutskottets verksamheter, information och rapporter 

72 Omstrukturering äldreomsorgen inklusive handlingsplan 

73 Byvaktmästeriet, socialförvaltningens roll, information 

74 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 

75 Meddelanden 

76 Delegationsbeslut 

77 Övervägande om vård 

78 Övervägande om vård 

79 Övervägande om vård 

80 Ansökan om hyresgaranti 

81 Utredning enligt 7 § lagen (1988:870) om missbrukare i vissa fall (LVM)  

82 Utredning om bistånd i form av hemtjänst enligt 11 kap, 1 § Socialtjänstlagen. 
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Plats och tid Medborgarhuset P2, klockan 9.00 – 13.30  
 Sammanträdet ajournerades 10.30 – 10.40, 11.25 -12.25 
  
Beslutande Lars-Gunnar Nordlander (S), ordförande 

Torbjörn Andersson (C) 
 Christer Nordqvist (S) 
 Billy Anklew (LPO) 
 Maria Nordqvist (L) 
  
  
Övriga deltagare Anda Embretzen, socialchef §§ 70 - 76  

Lisa Pettersson Hallström, verksamhetsutvecklare och 
tf. enhetschef Biståndsenheten, §§ 77 - 82    

 Christer Jaakola, personalrepresentant §§ 70- 76  
 Helen Nilsson, ekonom §§ 70 - 76  
 Belinda Härjebäck, sekreterare 
  
  
  
  
Utses att justera Billy Anklew (LPO) 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... Paragrafer 70-82 
 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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Su § 70 
 
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 april 2019 i relation till budget: 
 
Verksamhet          Resultat (tusentals kronor)   
Gemensam administration                             -149,1 
Äldreomsorg östra            -8, 062,9 
Äldreomsorg västra          -1 116,3 
LSS            867,9 
Individ- och familjeomsorg           -2 578,5 
Ensamkommande               0 
Socialförvaltningens verksamheter totalt        -11 038,9 
 
Uppföljning av kostnader (april 2019 jämfört med april 2018): 
 
- Kostnader för inhyrd personal har minskat med totalt 1 315 100 

kronor jämfört med april 2018.  
- Kostnader för kvalificerad övertid inom äldreomsorgen har minskat 
 med totalt 417 400 kronor jämfört med april 2018. 
- Kostnader för sjuklön har ökat med totalt 227 800 kronor jämfört 

med april 2018.  
- Antal beviljade insatstimmar inom främst hemtjänsten yttre Sveg har 

ökat med totalt 300 timmar jämfört med april 2018. 
 
Åtgärdsplanen 
 
Åtgärdsplan för socialförvaltningen redovisades.  
 
Åtgärdsplanen kommer att revideras löpande och presenteras för 
socialuskottet. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
______ 
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Su § 71 
 
Socialutskottets verksamheter, information och rapporter 
Dnr KS 2019/48 
 
ÄRENDE 
 
Information från socialutskottets verksamheter inom äldreomsorgen 
västra och östra, LSS funktionsstöd samt Individ och familjeomsorgen 
(IFO) ges av socialchef Anda Embretzen. Områden som gicks igenom 
var arbetsbelastning, budgetuppföljning, kvalitetsuppföljning, 
arbetsmiljöuppföljning. 
 
Enligt beslut i socialutskottet den 19 mars 2019 (Su § 36) ges även en 
tydligare redovisning per enhet där även här områdena 
arbetsbelastning, budgetuppföljning, kvalitetsuppföljning, 
arbetsmiljöuppföljning ingår.  
Socialchef har individuella uppföljningar med enhetscheferna. 
Enhetscheferna har fått uppdraget att se över städplaneringen inom 
verksamheterna.  
 
Ett flertal uppsägningar bland enhetschefer har skett. 
 
I Ytterhogdal är det stora svårigheter med att få tag på vikarier.  
 
Resurscenter ska vara igång från september 2019. 
Enhetschefsbefattningen är tillsatt av Elin Lemon. Tre tjänster som 
optimeringskoordinatorer kommer att tillsättas, varav två av tjänsterna 
är klara. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
______ 
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Su § 72 
 
Omstrukturering äldreomsorgen inklusive handlingsplan. 
Dnr KS 2019/49 
 
ÄRENDE 
 
Ordförande och socialchef informerar om hur omställningen av 
Fjällglimten, Mobacka och Senioren fortskrider. Målsättningen är att 
omställningen av Fjällglimten och Mobacka ska vara klar i oktober 
2019. Omställningen av Senioren ska vara klar december 2019.  
 
Lars-Gunnar Nordlander, ordförande i Socialutskottet och socialchef 
Anda Embretzen har varit runt på alla tre enheter som berörs av 
omställningen och haft samtal med anhöriga där man informerade om 
omställningen. 
 
Socialchefen har varit på Lokal Samverkansgrupp med 
Samordningsförbundet Jämtland och företaget Coompanion. Frågan 
om hur man kan fortsätta att ha någon form av verksamhet i matsalen 
på Senioren togs upp. Frågan kommer att diskuteras vidare 
tillsammans med Samordningsförbundet och Coompanion den 19 juni.  
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
______ 
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Su § 73 
 
Byvaktmästeriet, socialförvaltningens roll, information 
 
ÄRENDE 
 
Byvaktmästare är en service som erbjuds till äldre, funktionshindrade 
och långtidssjuka personer som vill ha möjlighet att bo kvar i sin 
ordinarie bostad och samtidigt kunna hålla fastigheten i rimligt skick.  
 
Insatsen byvaktmästare erbjuds som service till äldre personer över 75 
år. Mottagandet av beställning av service överlämnas till avdelning 
Arbete och Aktivitet som är lika med verkställare av insatsen. 
 
Är man yngre än 75 år behöver en ansökan hos 
en biståndshandläggare göras. 
 
Då Arbete och aktivitet upplever att behovet av byvaktmästare har ökat 
så vill man att individer ska vända sig till biståndshandläggarna för 
beställning och behovsprövning av insatsen. 
 
Socialchefen anser att om behovsprövningen ska läggas på 
kommunens biståndshandläggning kommer belastningen på den 
enheten att öka och tid för myndighetsutövning och utredning av 
insatser som omfattar personlig omvårdnad och omsorg kommer att 
minska. Insatsen byvaktmästare är en serviceinsats och den utgör inte 
personlig omvårdnad. 
 
Förslag har istället tagits fram att de som inte har hjälp i övrigt men har 
någon form av hemtjänstinsatser då ska även kunna få hjälp av 
byvaktmästare och att insatsen även fortsättningsvis ska beställas hos 
Arbete och Aktivitet. 
 
Ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelsen under hösten 
2019. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslutar 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
______ 
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Su § 74  
 
Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1, 2019 
Dnr KS 2019/50 
 
Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartalsvis till 
fullmäktige lämna en statistikrapport som redogör för antalet gynnande 
beslut enligt dessa lagar som inte har verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum, samt antalet gynnande beslut där verkställigheten har 
avbrutits och inte återupptagits inom tre månader.  
 
Rapporten ska visa de olika typer av bistånd som inte verkställts, samt 
hur lång tid som gått från beslut till verkställighet i varje enskilt fall. 
Statistiken ska enligt socialstyrelsen vara uppdelad på kön. 
 
Rapport för kvartal ett 2019 föreligger. 
 
Socialutskottet tar del av rapporten. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att rapporten förklaras 
delgiven och överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Rapport gällande gynnande ej verkställda beslut Sol och LSS, 

kvartal ett 2019 förklaras delgiven och överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

_____ 
 
KOPIA TILL 
Kommunfullmäktige 
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Su § 75 
 
Meddelanden 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger följande meddelanden: 
 
- Anmälan till IVO gällande händelser som har medfört eller hade 
kunnat medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria). Dnr Ks 2019/107. 
 
- Anmälan till IVO gällande händelser som har medfört eller hade 
kunnat medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria). Dnr Ks 2019/547. 
 
- Svar till Hörselskadades förening (HRF) i Härjedalen, KS 2019/398 
 
- Individärende, Ansökan om vård enligt LVU bifalles av 
Förvaltningsrätten enligt beslut Su § 48/2019. 
 
- Beslut från IVO gällande anmälan enligt Lex Sarah. IVO avslutar Lex 
Sarahärendet. KS 2019/318 
 
- Begäran om yttrande från IVO, Begäran om yttrande gällande 
hantering av behov av hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSS-
verksamhet. KS 2019/318. 
______ 
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Su § 76 
 
Beslut fattade enligt delegation 
 
ÄRENDE 
 
För socialutskottets kännedom anmäls delegationsbeslut fattade under 
perioden 2019-04-01 – 2019-04-30. 
______ 
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Su § 77 
 
Övervägande av vård 
XXXXXX-XXXX, Xxxxx Xxxxxxx 
 
ÄRENDE 
 
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 § 78 
 
Övervägande av vård 
XXXXXX-XXXX, Xxxxx Xxxxxxx 
 
ÄRENDE 
 
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 § 79 
 
Övervägande av vård 
XXXXXX-XXXX, Xxxxx Xxxxxxx 
 
ÄRENDE 
 
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 § 80 
 
Ansökan om bistånd i form av hyresgaranti 
XXXXXX-XXXX, Xxxxx 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 förlängd 
hyresgaranti perioden 2019-07-16 – 2020-07-15 för en lägenhet inom 
Härjegårdar Fastighets AB. Med en maximal hyra på 5 300 kronor per 
månad. Detta då Härjegårdar Fastighets AB kräver en förlängd 
hyresgaranti och den sökande på egen hand inte kan finna ett nytt 
boende. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialförvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen bevilja sökande bistånd i form av 

förlängd hyresgaranti perioden 2019-07-16 – 2020-07-15 för en 
lägenhet inom Härjegårdar Fastighets AB. Med en maximal hyra på 
5 300 kronor per månad. 

 
______ 
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Su § 81 
 
Utredning enligt 7 § lagen (1988:870) om missbrukare i vissa fall 
(LVM) 
XXXXXX-XXXX, Xxxxx Xxxxxxx 
 
ÄRENDE 
 
Utredning enligt 7 § lagen (1988:870) om missbrukare i vissa fall 
(LVM). 
 
Se utredning i personakt. 
 
Socialutskottet föreslås besluta att enligt 11 § LVM ansöka om att 
XXXXXX-XXXX, Xxxxx Xxxxxxx, bereds vård med stöd av 4 § LVM, 
punkt 1, 2, 3a samt 3b.  
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Att enligt 11 § LVM, ansöka om att XXXXXX-XXXX, Xxxxx Xxxxxxx, 

bereds vård med stöd av 4 § LVM, punkt 1, 2, 3a samt 3b.  
 
- Att hos Förvaltningsrätten begära förordnande om att beslutet ska 

gälla omedelbart enligt 43 § 2 st. LVM. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
_____ 
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Su § 82 
Utredning om bistånd i form av hemtjänst enligt 11 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen (SoL). 
XXXXXX-XXXX, Xxxxx Xxxxxxx 

 
ÄRENDE 
 
Utredning om bistånd i form av hemtjänst enligt 11 kap. 1 § SoL. 
 
Se utredning i personakt. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att 
utredningen behöver utformas som ett skarpt biståndsbeslut med 
förslag till beslut. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
- Ärendet återremitteras med motiveringen att utredningen behöver 

utformas som ett skarpt biståndsbeslut med förslag till beslut. 
 
_____ 
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