
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-27

Kommunstyrelsens socialutskott

Plats och tid Medborgarhuset Sveg, P1, 09:00 – 13.30
Ajournering 10.00 – 10.10, 12.00 – 13.00
Beslutande Ledamöter

Lars-Gunnar Nordlander S 
Torbjörn Andersson C 
Maria Nordkvist L 
Billy Anklew LPO 
Christer Nordqvist S

Övriga närvarande Anda Embretzen, socialchef §§ 119 - 130
Helen Nilsson, ekonom §§ 119 - 124 
Therese Eriksson, MAS § 119
Agneta Näs, personalrepresentant §§ 119 - 130
Emma Linder, avdelningschef IFO §§ 131 - 141
Belinda Härjebäck, sekreterare

Underskrifter Paragrafer 119-141

Ordförande

Lars-Gunnar Nordlander S

Sekreterare

Belinda Härjebäck

Justerare
Maria Nordkvist L

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-27

Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

Ärendelista

§ 119 Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS)

§ 120 Ekonomisk uppföljning socialförvaltningen 2019 2019/205
§ 121 Socialutskottets verksamheter, information och 

rapporter
2019/48

§ 122 Åtgärdsplan för att få budget i balans inom 
socialförvaltningen 

2019/489

§ 123 Omstrukturering äldreomsorgen inklusive 
uppföljning av handlingsplan, information

2019/49

§ 124 Budget 2020, information 2019/881
§ 125 Boendestöd, ny verksamhetsbeskrivning 2019/854
§ 126 Tillägg i delegationsordningen 2019/873
§ 127 Revidering av handlingsplan för Posom 2019/862
§ 128 Medfinansiering av barnahusverksamhet 2019/863
§ 129 Delegationsbeslut
§ 130 Meddelanden
§ 131 Övervägande av vård
§ 132 Övervägande av vård
§ 133 Övervägande av vård
§ 134 Övervägande av vård
§ 135 Övervägande av vård
§ 136 Övervägande av vård
§ 137 Övervägande av vård
§ 138 Övervägande av vård
§ 139 Förlängning av hyresgaranti
§ 140 Förlängning av hyresgaranti
§ 141 Uppföljning av ärende hemtjänst i assistansliknande 

form
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-08-27
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 119

Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS)

ÄRENDE

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) informerar utskottet om anmälda 
avvikelser som inträffat gällande läkemedel, fall samt övrig omvårdnad inom 
den kommunala hälso- och sjukvården under 2019.

____

Mötet ajourneras 10.00 – 10.10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-08-27
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 120
Dnr Kommunstyrelsen 2019/205

Ekonomisk uppföljning socialförvaltningen 2019

ÄRENDE

Socialchef Anda Embretzen informerar utskottet 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 juli 2019 i relation till budget:

Verksamhet Resultat (tusentals kronor)
                         

Gemensam administration                             -384,6
Äldreomsorg östra            -12 163,9
Äldreomsorg västra          -709,7
LSS             1 841,9
Individ- och familjeomsorg          -4 123,7
Ensamkommande            - 870,00
Socialförvaltningens verksamheter totalt     -16 410, 1

Uppföljning av kostnader (juli 2019 jämfört med juli 2018):

- Kostnader för inhyrd personal har minskat med totalt 3 642 100 kronor 
jämfört med juli 2018. 

- Kostnader för kvalificerad övertid inom äldreomsorgen har minskat med 
totalt 646 700 kronor exklusive sociala avgifter jämfört med juli 2018.

- Kostnader för sjuklön har ökat med totalt 405 100 kronor exklusive 
sociala avgifter jämfört med juli 2018. 

- Antal beviljade insatstimmar inom hemtjänsten har ökat med totalt 669 
timmar jämfört med juli 2018.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-08-27
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 121
Dnr Kommunstyrelsen 2019/48

Socialutskottets verksamheter, information och 
rapporter

ÄRENDE

Information från socialutskottets verksamheter inom äldreomsorgen västra 
och östra, LSS funktionsstöd samt Individ och familjeomsorgen (IFO) ges av 
socialchef Anda Embretzen. 

Enligt beslut i socialutskottet den 19 mars 2019 (Su § 36) ges även en 
tydligare redovisning per enhet där områdena arbetsbelastning, 
budgetuppföljning, kvalitetsuppföljning samt arbetsmiljöuppföljning ingår.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-08-27
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 122
Dnr Kommunstyrelsen 2019/489

Åtgärdsplan för att få budget i balans inom 
socialförvaltningen

BESLUT

Socialutskottets beslut:

 Informationen förklaras uppföljd.

ÄRENDE

Socialchef Anda Embretzen och ekonom Helen Nilsson informerar utskottet 
om status på åtgärdsplanen. En viss effekt börjar nu synas på budgeten och 
förvaltningen jobbar vidare med åtgärdsplanens punkter.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-08-27
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 123
Dnr Kommunstyrelsen 2019/49

Omstrukturering äldreomsorgen inklusive uppföljning 
av handlingsplan, information

ÄRENDE

Socialchef Anda Embretzen informerar om hur omställningen av de 
särskilda boendena Fjällglimten, Mobacka och Senioren fortskrider. 
Omställningen planeras vara genomförd till årsskiftet 2019/2020.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-08-27
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 124
Dnr Kommunstyrelsen 2019/881

Budget 2020, information

BESLUT

Socialutskottets beslut:

Utskottet ställer sig bakom framtaget förslag och lämnar över det till 
kommunstyrelsen.

ÄRENDE

Socialchef Anda Embretzen informerar utskottet om framtaget förslag 
gällande socialförvaltningens verksamheter inför budget 2020.

YRKANDE

Ordförande yrkar att socialutskottet ställer sig bakom förslaget och lämnar 
över det till kommunstyrelsen.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-08-27
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 125
Dnr Kommunstyrelsen 2019/854

Boendestöd, ny verksamhetsbeskrivning

BESLUT

Socialutskottets beslut:

Nyupprättade verksamhetsbeskrivningen gällande boendestöd i Härjedalens 
kommun gäller fr.o.m. 2019-09-01.

ÄRENDE

Boendestöd är en biståndsbedömd insats utifrån 4 kap 1 § socialtjänstlagen, 
avseende bland annat personer med funktionsnedsättning och/eller 
missbruksproblem. Eftersom det är en kommunal insats som inte är 
specificerad i lagstiftningen kan detaljerna i insatsen se olika ut från 
kommun till kommun.
I Härjedalens kommun verkställs insatsen genom Ringen-gruppen som 
organisatoriskt finns under LSS Funktionsstöd och handläggs samt beslutas 
av LSS-handläggare. Insatsen är kostnadsfri och gäller för personer mellan 
18-65 år med psykisk ohälsa. 
Från bland annat kommunens IFO/biståndsavdelning har det 
uppmärksammats behov av att utöka målgruppens omfattning. 
Ärendet har varit ute på remiss hos berörda och de största förändringarna är 
att insatsen boendestöd även skall omfatta personer med missbruks-
problematik, höjd åldersnivå, från 65 till max 70 år samt att handläggare 
inom både LSS och IFO skall utreda och besluta om insatsen.
Utifrån den interna dialogen framträder ett behov av att revidera och besluta 
om boendestödet och dess verksamhetsbeskrivning.

Ekonomi

Förändringarna skall rymmas inom socialförvaltningens budgetram.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Socialförvaltningen föreslår att nyupprättade verksamhetsbeskrivningen 
gällande boendestöd i Härjedalens kommun gäller fr.o.m. 2019-09-01.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Socialchef, Områdeschef LSS och Avdelningschef IFO/bistånd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-08-27
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 126
Dnr Kommunstyrelsen 2019/873

Tillägg i delegationsordningen

BESLUT

Socialutskottets förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att komplettera delegationsordningen med att 
beslut om boendestöd enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 § delegeras även till 
socialsekreterare.

ÄRENDE

Socialförvaltningen har arbetat fram en ny verksamhetsbeskrivning för 
boendestöd. Målgruppen för verksamheten utökas och omfattar även 
boendestöd för personer med missbruksproblematik. 
För närvarande är det biståndshandläggare och LSS-handläggare som har 
delegation på beslut om boendestöd. För att den enskilde inte ska behöva 
träffa fler handläggare i samma ärende bör socialsekreterare kunna fatta 
beslut om boendestöd.

Ekonomi

Ekonomi påverkas inte av detta beslut

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet föreslår kommunstyrelsen 
komplettera delegationsordningen med att beslut om boendestöd enligt 
Socialtjänstlagen 4 kap 1 § delegeras även till socialsekreterare. 

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Socialchef
Avdelningschef IFO
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-08-27
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 127
Dnr Kommunstyrelsen 2019/862

Revidering av handlingsplan för Posom

BESLUT

Socialutskottets förslag:

 Kommunstyrelsen antar den reviderade handlingsplanen för Posom.

ÄRENDE

Posom står för psykiskt och socialt omhändertagande. Posomverksamhet har 
funnits i Härjedalens kommun i många år. Senaste revidering av 
handlingsplanen gjordes 2011-11-09 med beslut i kommunstyrelsen. 

Ledningsgruppen för Posom har arbetat fram en ny handlingsplan med 
bilagor i syftet att tydliggöra flödet vid Posominsats samt att tydliggöra 
ansvarsfördelning och uppdrag för deltagare i Posom. 

Syftet med Posom i Härjedalens kommun är att bistå med psykiskt och 
socialt omhändertagandet vid akuta händelser och därmed förebygga psykisk 
ohälsa på lång sikt. 

Ekonomi

Det finns en tilldelad budgetram för Posomverksamhet inom ramen för 
socialförvaltningens budget. Ingen övrig inverkan på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Socialförvaltningen föreslår socialutskottet föreslå kommunstyrelsen anta 
den reviderade handlingsplanen för Posom.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Socialchef
Säkerhetssamordnare
Skolchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-08-27
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 128
Dnr Kommunstyrelsen 2019/863

Medfinansiering av barnahusverksamhet

BESLUT

Socialutskottets beslut:

Härjedalens kommun ingår i och medfinansierar Barnahusverksamhet i 
Jämtlands län.

ÄRENDE

Sociala vård och omsorgsgruppen (SVOM) fattade vid sammanträdet 28 juni 
2019 ställningstagande om gemensam Barnahusverksamhet i Jämtlands län. 
Barnahus kommer att drivas i samverkan mellan kommunerna i Jämtlands 
län, Region Jämtland- Härjedalen och Polismyndigheten. 
Som huvudman för verksamheten utses Östersunds kommun. En arbetsgrupp 
har tillsatts och Barnahusverksamhet beräknas vara i drift vid årsskiftet 
2019/2020. 
Barnahus är ett samlingsnamn på verksamheter där polis, åklagare, 
socialtjänst och hälso- och sjukvård samverkar i gemensamma lokaler i 
utredningsprocessen vid misstanke om våld- eller sexualbrott mot barn. 

Målet för samverkan är att tillförsäkra barn som misstänks vara utsatta för 
brott rättstrygghet, gott bemötande och stöd samt vid behov omgående kris- 
och behandlingsinsatser. Barnets bästa ska vara i fokus under processen. 
Barnet ska vara informerat om åtgärder som berör honom eller henne samt 
ges tillfälle att uttrycka sin uppfattning och åsikter i den utsträckning och på 
det sätt hans eller hennes mognad medger.

Ekonomi

Medfinansiering för år 2019 beräknas till 45 000 kronor och kan betalas 
utifrån stimulansmedel inom ramen för området psykisk hälsa 2019, där 
Socialförvaltningen kommer att rekvirera 347 000 kronor. För 2020 kommer 
en eventuell uppräkning med 3 %, medel bör tilldelas inom budget 2020. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Socialförvaltningen föreslår att Härjedalens kommun ingår i och 
medfinansierar Barnahusverksamhet i Jämtlands län.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-08-27
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 128, fortsättning

Beslutet expedieras till:
Socialchef
Avdelningschef IFO
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-08-27
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 129

Delegationsbeslut

ÄRENDE

För socialutskottets kännedom anmäls delegationsbeslut fattade under 
perioden 2019-06-01 – 2019-07-31

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-08-27
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 130

Meddelanden

ÄRENDE

Föreligger följande meddelanden:

Beslut IVO. Avslutar ärendet och kommer inte vidta några ytterligare 
åtgärder. KS 2019/69.

Anmälan IVO Lex Maria, KS 2019/738

Anmälan IVO Lex Sarah, avd Lönnen, KS 2019/723

Anmälan IVO Lex Sarah, avd Tallen, KS 2019/724

Anmälan IVO Lex Maria, KS 2019/725

Anmälan IVO Lex Sarah, Hedegården, KS 2019/776

Anmälan IVO Lex Maria, KS 2019/793

Anmälan IVO Lex Maria, KS 2019/752

Meddelande IVO om tillsyn vid Galaxen stödboende den 11 september 
2019, KS 2019/868

_____

Mötet ajournerades 12.00 – 13.00
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-08-27
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 131

Övervägande av vård, 

***Sekretess***
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-08-27
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 132

Övervägande av vård, 

***Sekretess***
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-08-27
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 133

Övervägande av vård, 

***Sekretess***
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-08-27
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 134

Övervägande av vård, 

***Sekretess***
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-08-27
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 135

Övervägande av vård, 

***Sekretess***
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-08-27
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 136

Övervägande av vård, 

***Sekretess***
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-08-27
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 137

Övervägande av vård, 

***Sekretess***

22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-08-27
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 138

Övervägande av vård, 

***Sekretess***
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-08-27
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 140

Förlängning av hyresgaranti, 

***Sekretess***
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