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Övriga närvarande Anda Embretzen, socialchef, §§163 – 172
Helen Nilsson, ekonom, §§163-171
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-29

Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

Ärendelista

Upprop
Val av justerare och fastställande av dagordning

§ 163 Ekonomisk uppföljning socialförvaltningen 2019 2019/205
§ 164 Socialutskottets verksamheter, information och 

rapporter
2019/48

§ 165 Åtgärdsplan för att få budget i balans inom 
socialförvaltningen 

2019/489

§ 166 Omstrukturering äldreomsorgen inklusive 
uppföljning av handlingsplan, information

2019/49

§ 167 Kvalitetspriset 2019 2019/1074
§ 168 Meddelanden
§ 169 Delegationsbeslut
§ 170 Öppna jämförelser, presentation
§ 171 Besök av Forskning och Utveckling (FoU) Jämt
§ 172 Anhöriganställning
§ 173 Bistånd i form av placering i HVB-hem
§ 174 Övervägande av vård
§ 175 Övervägande av vård
§ 176 Beslut avseende del av avgiftsbefrielse
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-29
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 163
Dnr Kommunstyrelsen 2019/205

Ekonomisk uppföljning socialförvaltningen 2019

BESLUT

Socialutskottets beslut:

Uppföljningen förklaras delgiven och läggs till handlingarna.

ÄRENDE

Socialchef Anda Embretzen och ekonom Helen Nilsson informerar om 
ekonomin i socialförvaltningens verksamheter i helhet.

Resultat september 2019 i relation till budget:

Verksamhet        Resultat (tusentals kronor)  

Gemensam administration                                - 941,1

Äldreomsorg östra        - 12 836,4

Äldreomsorg västra            536,6

LSS                     1 009,9

Individ- och familjeomsorg       - 5 769,7

Ensamkommande          - 950,0

Socialförvaltningens verksamheter totalt    - 17 408,8

Uppföljning av kostnader (september 2019 jämfört med september 
2018):
- Kostnader för inhyrd personal har minskat med totalt 6 877 500 kronor 
jämfört med september 2018. 
- Kostnader för kvalificerad övertid inom äldreomsorgen har minskat med 
totalt 919 000 kronor jämfört med september 2018.
- Kostnader för sjuklön har ökat med totalt 554 200 kronor jämfört med 
september 2018. 
- Antal beviljade insatstimmar har minskat med totalt 2 722 timmar jämfört 
med september 2018.

YRKANDE

Ordförande yrkar att informationen förklaras delgiven och läggs till 
handlingarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-29
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 163, forts

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-29
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 164
Dnr Kommunstyrelsen 2019/48

Socialutskottets verksamheter, information och 
rapporter

BESLUT

Socialutskottets beslut:

 Informationen förklaras delgiven och läggs till handlingarna.

ÄRENDE

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

YRKANDE

Ordförande yrkar att informationen förklaras delgiven och läggs till 
handlingarna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-29
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 165
Dnr Kommunstyrelsen 2019/489

Åtgärdsplan för att få budget i balans inom 
socialförvaltningen

BESLUT

Socialutskottets beslut:

 Informationen förklaras delgiven och läggs till handlingarna.

ÄRENDE

Socialchef Anda Embretzen informerar utskottet om status på åtgärdsplanens 
punkter. Åtgärderna börjar ge resultat och förvaltningen jobbar vidare med 
punkterna i åtgärdsplanen. 

YRKANDE

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander yrkar att informationen förklaras 
delgiven och läggs till handlingarna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-29
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 166
Dnr Kommunstyrelsen 2019/49

Omstrukturering äldreomsorgen inklusive uppföljning 
av handlingsplan, information

BESLUT

Socialutskottets beslut:

 Informationen förklaras delgiven och läggs till handlingarna.

ÄRENDE

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

YRKANDE

Ordförande yrkar att informationen förklaras delgiven och läggs till 
handlingarna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-29
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 167
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1074

Kvalitetspriset 2019

BESLUT

Socialutskottets beslut:

Kvalitetspriset 2019 tilldelas äldreomsorgen Funäsdalen.

Motivering:

”De fokuserar på att höja kvaliteten i sin verksamhet och att de äldre ska få 
leva tills de dör.  De jobbar varje dag på att efterleva kommunens 
värdegrund, att finnas till för de som bor, verkar i eller besöker kommunen 
på ett professionellt och respektfullt sätt genom att ständigt utveckla och 
förbättra verksamheten och servicen”.

ÄRENDE

Kvalitetspristagare 2019 ska utses.

Socialutskottet delar ut ett kvalitetspris för att uppmärksamma och belöna 
kvalitetsutveckling och goda exempel. Priset ges till verksamheter i vård och 
omsorg.

Priset, som motsvarar ett basbelopp (2019 är basbeloppet 46 500 kronor) 
delas ut till en verksamhet i socialförvaltningen som har jobbat med 
utvecklingsarbete så att personer som tar emot stöd och service känner sig 
mer nöjda. Pristagarens arbete ska även inspirera och sprida kunskap till 
andra.

Två förslag har inkommit till förvaltningen där båda nominerar 
äldreomsorgen Funäsdalen som pristagare.

Priset delas ut på årets sista kommunfullmäktige 3 december.

YRKANDE

Ordförande yrkar att äldreomsorgen Funäsdalen tilldelas kvalitetspriset 2019 
utifrån de nomineringar som har kommit in.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-29
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 168

Meddelanden

ÄRENDE

Föreligger följande meddelanden:

- IVO, meddelande om tillsyn av socialnämndens verksamhet. KS
2019/1040.

- Arbetsmiljöverket, underrättelse om möjlighet att lämna synpunkter före
beslut. KS 2019/633.

- IVO, meddelande om granskning av socialnämndernas kontroll av tillstånd
för konsulentstödd familjehemsverksamhet. Härjedalens kommun är en av
44 kommuner som granskas. KS 2019/1098.

- Skrivelse från anhörig gällande vanvård. KS 2019/1059.

_____

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-29
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 169

Delegationsbeslut

ÄRENDE

För socialutskottets kännedom anmäls delegationsbeslut fattade under 
perioden 2019-09-01 – 2019-09-30

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-29
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 170

Öppna jämförelser, presentation

ÄRENDE

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Therese Eriksson presenterar 
Härjedalens kommuns resultat i öppna jämförelser 2018.

Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och 
socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten av 
jämförelserna ger insyn och kan användas för att följa upp, analysera och 
utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika 
nivåer.

Härjedalens kommun ingår i en regional utvecklingsgrupp (RUG) där man 
har valt att prioritera fyra områden utifrån resultatet i den öppna jämförelsen 
2018. Dessa områden är systematisk uppföljning, handläggares 
kompetensutveckling, standardiserade bedömningsmetoder samt ett 
länsnätverk för chefer.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-29
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 171

Besök av Forskning och utveckling (FoU) Jämt

ÄRENDE

FoU Jämt besöker socialutskottet för att presentera sin verksamhet.

FoU Jämt är ett regionalt kunskapscentrum som genom forskarstöd och 
praktiknära forsknings- och utvecklingsinsatser bidrar till en långsiktig 
evidensbaserad kunskapsuppbyggnad inom socialtjänst och kommunal 
hälso- och sjukvård. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-29
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 172

Anhöriganställning, 

***Sekretess***
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-29
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 173

Bistånd i form av placering i HVB-hem

***Sekretess***
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-29
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 174

Övervägande av vård

***Sekretess***
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-29
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 175

Övervägande av vård

***Sekretess***
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-29
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 176

Beslut avseende del av avgiftsbefrielse

***Sekretess***
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