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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-01

Kommunstyrelsens socialutskott

Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, P1, 09:00 – 12.00
Beslutande Ledamöter

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

Övriga närvarande Anda Embretzen, socialchef §§ 145-158
Anna Quarnå, enhetschef IFO §§ 159-161
Belinda Härjebäck, sekreterare

Underskrifter Paragrafer 145-157, 159-161

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
2019-10-01

Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

Ärendelista

§ 145 Ekonomisk uppföljning socialförvaltningen 2019,
information

2019/205

§ 146 Socialutskottets verksamheter, information och
rapporter

2019/48

§ 147 Åtgärdsplan för att få budget i balans inom
socialförvaltningen, information 

2019/489

§ 148 Omstrukturering äldreomsorgen inklusive
uppföljning av handlingsplan, information

2019/49

§ 149 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2019/50
§ 150 Socialutskottets sammanträdesplan 2020 2019/769
§ 151 Förslag på arbetstidsförkortning för medarbetare på

Individ- och familjeomsorgen samt 
biståndshandläggare

2019/997

§ 152 Utvärdering och utökning av enhetschefstjänst inom
IFO/Bistånd

2019/998

§ 153 Meddelanden
§ 154 Delegationsbeslut
§ 155 Anhöriganställning
§ 156 Anhöriganställning
§ 157 Anhöriganställning
§ 159 Omprövning av vård
§ 160 Ansökan om hemtjänst i assistansliknande form
§ 161 Övervägande av vård
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-01
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 145
Dnr Kommunstyrelsen 2019/205

Ekonomisk uppföljning socialförvaltningen 2019, 
information

BESLUT

Uppföljningen förklaras delgiven.

ÄRENDE

Socialchef Anda Embretzen informerar utskottet om ekonomin i 
socialförvaltningens verksamheter i helhet. 

Resultat augusti 2019 i relation till budget:

Verksamhet        Resultat (tusentals kronor)  

Gemensam administration                             -1 020,7

Äldreomsorg östra        -12 478,3

Äldreomsorg västra              27,7

LSS         2 390,0

Individ- och familjeomsorg       - 4 647,3

Ensamkommande        -1 126,0

Socialförvaltningens verksamheter totalt     -16 854,6

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

– Kostnader för inhyrd personal har minskat med totalt 4 959 200 kronor
jämfört med augusti 2018.
– Kostnader för kvalificerad övertid inom äldreomsorgen har minskat med
totalt 766 000 kronor jämfört med augusti 2018.
– Kostnader för sjuklön har ökat med totalt 526 200 kronor jämfört med
augusti 2018.
– Antal beviljade insatstimmar har ökat med totalt 1 832 timmar jämfört med
augusti 2018.

YRKANDE 

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

2019-10-01
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 145, forts.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-01
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 146
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 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.

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

2019-10-01
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 147
Dnr Kommunstyrelsen 2019/489

Åtgärdsplan för att få budget i balans inom 
socialförvaltningen, information

BESLUT

Socialutskottets beslut:

Informationen förklaras delgiven och läggs till handlingarna.

ÄRENDE

Socialchef Anda Embretzen informerar utskottet om status på åtgärdsplanens 
punkter. En viss effekt börjar nu synas på budgeten och förvaltningen jobbar 
vidare med åtgärdsplanen. En uppdatering av åtgärdsplanen kommer ske 
inför nästa sammanträde den 29 oktober.

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

2019-10-01
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 148
Dnr Kommunstyrelsen 2019/49

Omstrukturering äldreomsorgen inklusive uppföljning 
av handlingsplan, information

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.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-01
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 149
Dnr Kommunstyrelsen 2019/50

Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS för 
kvartal 2, 2019.

BESLUT

Socialutskottets beslut:

Rapporten förklaras delgiven och överlämnas till kommunfullmäktige.

ÄRENDE

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 två 2019 föreligger. 

Socialutskottet tar del av rapporten. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander yrkar att rapporten förklaras delgiven 
och överlämnas till kommunfullmäktige.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-01
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 150
Dnr Kommunstyrelsen 2019/769

Socialutskottets sammanträdesplan 2020

BESLUT

Socialutskottets beslut:

Socialutskottet fastställer förslag till sammanträdesdagar 2020.

ÄRENDE

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag för socialutskottets 
sammanträdesdagar år 2020:

21 januari, 25 februari, 24 mars, 28 april, 26 maj, 30 juni, 25 augusti, 29 
september, 27 oktober, 24 november samt 15 december.

Antalet sammanträden i förslaget är sex första halvåret och fem andra 
halvåret vilket motsvarar ett sammanträde per månad med uppehåll under 
juli månad.

Ekonomi

Förslaget har ingen påverkan på kommunens ekonomi.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet fastställer förslag till 
sammanträdesdagar 2020. 

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kansliet
Ordförande i socialutskottet
Socialchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-01
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 151
Dnr Kommunstyrelsen 2019/997

Förslag på arbetstidsförkortning för medarbetare på 
Individ- och familjeomsorgen samt 
biståndshandläggare

BESLUT

Socialutskottets förslag:

Kommunstyrelsen avslår socialförvaltningens förslag då kommunen i 
rådande ekonomiska läge varit restriktiv med tidigare förslag till 
arbetstidsförkortning samt att det på andra områden inom 
socialförvaltningens verksamheter pågår en strikt uppstyrning av 
schemaläggning. 

ÄRENDE

Socialförvaltningen har lämnat in förslag om att införa arbetstidsförkortning 
på prov för medarbetare på Individ- och familjeomsorgen samt 
biståndshandläggare. Anledning till förslaget är att rekryteringen är svår till 
avdelningen IFO/Bistånd vilket lett till höga konsultkostnader.

Syftet med förslaget är att minska socialförvaltningens kostnader genom att 
personalen ska få en bättre arbetssituation i form av bättre återhämtning, tid 
för reflektion samt lägre personalomsättning vilket ger en bättre 
arbetsfördelning och att IFO/Bistånd inte ska vara beroende av konsulter.

Förslaget bedöms bidra till en bättre ekonomi för kommunen både på kort 
och lång sikt. Socialförvaltningen har stora sparkrav och IFO/Bistånds 
bidrag är att spara genom att inte ha konsulter utan att klara bemanningen.

Riskerna som identifierats har bedömts som mindre allvarliga eftersom 
arbetstidsförkortningen bedöms motverka riskerna med längre sammanhållen 
återhämtning, tillsatta tjänster och att kompetent personal attraheras.
Om utvärdering visar en försämring skall försöket avbrytas. Andra 
kommuner som redan genomfört detta har sett att det tagit några månader att 
sätta det nya arbetssättet men att därefter har vinsterna varit övervägande.

Ekonomi

Förslaget innebär inga ökade kostnader för avdelningen utan det handlar om 
prioriteringar, effektiviseringar och omfördelning av resurser. Förslaget 
bedöms minska kostnader för konsulter både på kort och lång sikt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-01
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 151, forts.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet föreslår kommunstyrelsen 
besluta att medarbetarna på Individ- och familjeomsorgen samt 
biståndshandläggarna får testa en arbetstidsförkortning om 8 timmar per 
vecka under en period om 12 månader.

YRKANDE

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander yrkar att utskottet föreslår 
kommunstyrelsen avslå socialförvaltningens förslag då kommunen i rådande 
ekonomiska läge varit restriktiv med tidigare förslag till 
arbetstidsförkortning samt att det på andra områden inom 
socialförvaltningens verksamheter pågår en strikt uppstyrning av 
schemaläggning.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-01
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 152
Dnr Kommunstyrelsen 2019/998

Utvärdering/utökning av enhetschef inom IFO/Bistånd

BESLUT

Socialutskottets beslut:

Socialutskottet beslutar i frågan utifrån delegationsordningen och försöket 
med att omvandla 0.5 verksamhetsutvecklare till 0.5 enhetschef 
permanentas.

ÄRENDE

I början av året så beslutade verksamheten att under 2019 prova att göra om 
0.5 verksamhetsutvecklartjänst till 0.5 enhetschefstjänst för 
biståndshandläggarna/LSS. Även om antalet personer som arbetar inom 
IFO/Bistånd är så många till antalet så krävs det omfattande kompetens hos 
enhetschef då verksamheten spänner över så många olika områden. 
Bistånd/LSS har fått stå tillbaka vilket medfört att det blivit tydligt att 
enheten behöver en chef som har tid att ge stöd i dokumentation och kring 
beviljade beslut. Härjedalens beviljade insatser har skilt sig från jämförbara 
kommuner vilket medfört en ökad kostnad.

Ekonomi

Enhetschef 0.5 har något högre lön än verksamhetsutvecklare vilket gör en 
kostnad på 1500 kr i månaden. Kostnaden det innebär om felaktiga beslut 
fattas på grund av avsaknad av chefsstöd är betydligt högre. Att ge 
medarbetarna tillräckligt stöd är en stor besparing i längden.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet föreslår kommunstyrelsen 
besluta att försöket med att omvandla 0.5 verksamhetsutvecklare till 0.5 
enhetschef permanentas. Det innebär 2.0 enhetschefer på IFO/Bistånd 
fördelat på tre personer.

YRKANDE

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander yrkar att socialutskottet beslutar i 
frågan utifrån delegationsordningen och att förvaltningens förslag bifalls.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-01
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 152, forts.

Beslutet expedieras till:
Avdelningschef IFO/Bistånd

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-01
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 153

Meddelanden

ÄRENDE

Föreligger följande meddelanden:

– Beslut IVO. Avslutar ärendet och kommer inte vidta några ytterligare
åtgärder. KS 2019/738.

– Beslut IVO. Avslutar ärendet och kommer inte vidta några ytterligare
åtgärder. KS 2019/738.

– Beslut IVO. Avslutar ärendet och kommer inte vidta några ytterligare
åtgärder. KS 2019/738.

– Förvaltningsrätten mål 4126-19. Överklagan av beslut SU § 141/2019
gällande hemtjänst i assistansliknande form. Yttrande har lämnats av
utskottet.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-01
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 154

Delegationsbeslut

ÄRENDE

För socialutskottets kännedom anmäls delegationsbeslut fattade under 
perioden 2019-08-01 – 2019-08-31

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-01
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 155

Anhöriganställning, 

***Sekretess***
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-01
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 156

Anhöriganställning, 

***Sekretess***
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-01
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 157

Anhöriganställning, 

***Sekretess***
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Kommunstyrelsens socialutskott 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 

 

2019-10-01 
 

 
  

 

Justerandes sign. 

SU § 158 
 

Yttrande angående adoption 

BESLUT 

Socialutskottets beslut: 

Framtaget yttrande till Tingsrätten tillstyrks och antas. 

ÄRENDE 

Yttrande till Tingsrätten angående adoption enligt 4 kap 14 § föräldrabalken. 

Se utredning i personakt. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet tillstyrker och antar framtaget 
yttrande till Tingsrätten 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Paragrafen justerades omedelbart. 
 
Beslutet expedieras till: 
Handläggande socialsekreterare 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-01
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 159

Omprövning av vård 

***Sekretess***
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-01
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 160

Ansökan om hemtjänst i assistansliknande form, 

***Sekretess***
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-01
Kommunstyrelsens socialutskott

Justerandes sign.

SU § 161

Övervägande av vård, 

***Sekretess***
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