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SU § 162 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2020-11-24 

 

Justerandes sign.

Ekonomisk uppföljning 

 

ÄRENDE 

Socialutskottet informeras om ekonomin i socialförvaltningens verksamheter 
i sin helhet. 

Resultat januari-oktober 2020 i relation till budget: 

Verksamhet Resultat i tkr 

Gemensam administration 6 137,8  

Äldreomsorg östra – 9 297,2  

Äldreomsorg västra – 1 959,5  

Individ- och familjeomsorg – 3 622,8  

Leg. personal – 2 844,8  

LSS 1 105,0  

Ensamkommande barn och 
ungdomar 

159,1  
 

Socialförvaltningen totalt – 7 039,4 

 
Uppföljning av kostnader (oktober 2020 jämfört med oktober 2019) 

Kostnaderna för inhyrd personal har minskat med totalt 5 300 600 kronor. 

Kostnaderna för kvalificerad övertid inom äldreomsorgen har minskat med 
totalt 219 800 kronor. 

Kostnaderna för sjuklön har ökat med totalt 1 100 300 kronor. 

Antal beviljade insatstimmar inom hemtjänsten har minskat med totalt 
13 519 timmar vilket ger en minskning i snitt med 1 352 timmar i månaden. 
Kostnaderna har minskat med totalt 155 000 kronor. 

Kostnaderna för placeringar (barn och vuxna) inom Individ- och 
familjeomsorgen har ökat med totalt 2 155 900 kronor. 

_____
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SU § 163 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2020-11-24 

 

Justerandes sign.

Förvaltningens verksamheter 

ÄRENDE 

Socialchef rapporterar från verksamheter inom äldreomsorgen, LSS samt 
IFO/Bistånd utifrån områdena budgetuppföljning, kvalitetsuppföljning, samt 
arbetsmiljöuppföljning. 

Utfallet för beviljade timmar inom hemtjänsten är till och med oktober 
månad än så länge lägre än budgeterat vilket leder till lägre nettokostnad 
(jämfört med 2019). 

Den beviljade och planerade tiden börjar överensstämma, några undantag 
finns, bland annat i Lillhärdal. Skillnaderna bedöms dock delvis vara rimliga 
med hänsyn till omständigheterna (särskilt svåra ärenden och 
coronapandemi) men det finns fortfarande delar som kan förbättras. TES-
planeringen kommer att centraliseras vilket gör att kvaliteten kommer att 
höjas. 

Sjukfrånvaron inom förvaltningen är högre jämfört med 2019 där 
äldreomsorgen har den högsta andelen sjukfrånvaro. Detta är främst kopplat 
till coronapandemin. Dock har även långtidssjukskrivningen ökat vilket 
också kan vara kopplat till att medarbetare som väntar på operation har fått 
vänta ännu längre på grund av coronapandemin. Enhetschefer har signalerat 
att man önskar ett bättre stöd från HR-avdelningen vad gäller 
rehabiliteringsärenden. 

Kostnaden för försörjningsstöd för perioden januari – oktober 2020 har 
minskat med 65 700 kronor jämfört med samma period 2019. Man befarade 
att coronapandemin skulle leda till högre kostnader för försörjningsstöd 
vilket alltså inte ser ut att vara fallet. 

Antalet nya ärenden under perioden januari – oktober 2020 inom Individ- 
och familjeomsorgen är lägre än under samma period 2019. 
Placeringskostnaderna för barn och vuxna är högre 2020 jämfört med 2019. 
Detta befaras också fortsätta under 2021. 

Det finns totalt 14 stycken lediga platser på särskilt boenden i kommunen. I 
dagsläget står det tre personer i kö till särskilt boende. Samtliga har blivit 
erbjuden plats men valt att tacka nej till de erbjudanden man fått. 

_____
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SU § 164 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2020-11-24 

Dnr Ks 2020/574 

Justerandes sign.

Åtgärdsplaner för budget i balans 

ÄRENDE 

Socialchef informerar om status på åtgärdsplanen.  

Inga förändringar har skett under den senaste månaden utan förvaltningen 
arbetar vidare med de punkter som fortfarande är pågående.  

_____
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SU § 165 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2020-11-24 

 

Justerandes sign.

Rapportering utifrån coronapandemin 

ÄRENDE 

Förvaltningen har inga brukare som är smittade i dagsläget.  

Det råder global brist på nitrilgummi vilket gör att det kan bli brist på 
nitrilhandskar framöver. Region Jämtland Härjedalen har skrivit ett avtal 
med en ny leverantör av nitrilhandskar och än så länge är det god tillgång. 
Kommunen har också köpt in ett eget lager med handskar men uppmanar 
personalen att handskar ska användas endast när det är nödvändigt.  

En dialog pågår med Region Jämtland Härjedalen vad gäller screening av 
personalen för att tidigt kunna upptäcka smitta. I dag hänvisas personalen till 
provtagningsbussarna för covid-19 men kommunen önskar lösa detta på 
annat sätt för att så tidigt som möjligt kunna upptäcka smitta bland 
personalen. 

_____
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SU § 166 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2020-11-24 

Dnr Ks 2020/386 

Justerandes sign.

Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2020 

ÄRENDE 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för kvartal tre 2020 
föreligger.  

Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd ska enligt socialtjänstlagen och lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, 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.  

Socialutskottet tar del av rapporten. 

_____
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SU § 167 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2020-11-24 

Dnr Ks 2020/904 

Justerandes sign.

Ansökan om ökat grundbidrag för Brottsofferjouren i 
Jämtland 

ÄRENDE 

Brottsofferjouren har inkommit med en ansökan till samtliga kommuner i 
länet om ökat grundbidrag från 600 000 kronor till 900 000 kronor.  

2019 fick Brottsofferjouren ett ökat grundbidrag från länets kommuner från 
480 000 till 600 000. 

Socialchef vill att utskottet diskuterar frågan innan den behandlas 
kommungemensamt i Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) den 4 
december. 

Utskottet förordar ett avslag på ansökan. 

_____
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SU § 168 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2020-11-24 

Dnr Ks 2020/975 

Justerandes sign.

Stängning av korttidsplatser Hedegården 

BESLUT 

Att avveckla två särskilda boende platser och en korttidsplats på 
Hedegården. Frigjorda lokaler används som personallokaler för hemtjänsten 
och legitimerad personal.  

Förvaltningen får i uppdrag att vidare utreda vilka lokalanpassningar som 
bör genomföras för att utformningen av särskilda boende lokaler på 
Hedegården möter upp brukares behov på ett mer ändamålsenligt sätt 

ÄRENDE 

Verksamheten saknar idag adekvata kontorsutrymmen för hemtjänsten och 
legitimerad personal. Anledning till det ökade behovet är sammanslagningen 
av hemtjänsten Hede och Vemdalen och avveckling av personalutrymmen på 
Fjällglimten. Det är fler personer idag som ska rymmas inom Hedegruppens 
lokal, vilket gör att arbetsmiljön för personalen inte är tillfredsställande. 
Sjuksköterskor och rehabpersonal har under en längre tid haft otillräckliga 
utrymmen. En tillfällig lösning har varit att inrätta kontor på Wemer, där 
hyresavtalet löper ut maj 2021. Alternativa lösningar bland annat på 
Postgränd har undersökts för att hitta lokaler utanför Hedegården. För att 
främja samverkan och öka effektiviteten är det fördelaktigt att 
hemtjänstpersonal och legitimerad personal har sina lokaler på Hedegården. 
 
Förvaltningen föreslår att en korttidsplats avvecklas och den andra flyttas till 
den nyare delen av Hedegården. Då frigörs det två korttidsplatser i den 
gamla delen och man kan skapa kontor till hemtjänsten och sjuksköterskor. 
Lägenhet 23 som idag är en SÄBO plats bör stängas, den är också förlagd i 
den gamla delen av Hedegården. Fördelen är att då är all personal kvar på 
Hedegården vilket underlättar ett nära samarbete och det blir naturligare för 
personalen att man ska samarbeta. Man får också brukarna mer samlat och 
personalen arbetar nära brukarna. Ett förslag är att inrätta växelvårdsplats i 
lägenhet 1 på Hedegården. Lägenhet 1 består av ett rum och kök, liten hall 
och toalett. Den ligger i direkt anslutning till den entré som används av 
ambulansen, vilket underlättar in- och utflytt. 

Ekonomi 
Stängning av särskilda boende platser medför att kommunen tappar 
hyresintäkt för två lägenheter. Dock leder omställningen till att det inte 
behöver hyras lokaler utanför Hedegården. Stängning av platser gör att 
personalbudget för Hedegården kan reduceras med 1.94 årsarbetare och gör 
en besparing på ca 900 000 kronor.  
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SU § 168, fortsättning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2020-11-24 

Dnr Ks 2020/975 

Justerandes sign.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskott beslutar om att avveckla två 
särskilda boende platser och en korttidsplats på Hedegården. Frigjorda 
lokaler används som personallokaler för hemtjänsten och legitimerad 
personal. Förvaltningen får uppdrag att utreda vidare vilka lokalanpassningar 
bör genomföras för att utformningen av särskilda boende lokaler på 
Hedegården möter upp brukares behov på ett mer ändamålsenligt sätt.  

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Socialchef 
Enhetschef Hedegården
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SU § 169 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2020-11-24 

 

Justerandes sign.

Meddelanden 

ÄRENDE 

Föreligger följande meddelanden: 

– Nyhetsbrev patientnämnden, oktober 2020 

– Beslut från IVO gällande tillsyn av ej verkställt beslut. IVO avslutar 
ärendet. KS 2020/666. 

– Beslut från IVO gällande tillsyn av Galaxen. IVO avslutar ärendet. KS 
2020/983. 

– Svar på remiss gällande LSS-utredningen ”Översyn av insatser enligt LSS 
och assistansersättningen” (SOU 2018:88). KS 2020/652. 

_____
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SU § 170 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2020-11-24 

 

Justerandes sign.

Delegationsbeslut 

ÄRENDE 

Delegationsbeslut fattade under perioden 2020-10-01 – 2020-10-31 delges 
utskottet. 

Beslut   Beslutsfattare 

Avtalsrapporter anställningar Flera olika 

Individ- och familjeomsorgen Flera olika 

_____
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SU § 171 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2020-11-24 

Justerandes sign.

Ansökan om hyresgaranti, ***sekretess***

BESLUT 

Att enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen bevilja den sökande bistånd i form 
av förnyelse av en hyresgaranti för lägenhet inom Härjegårdar Fastighets AB 
210208–220207, till en högsta godtagbara kostnad om 5 348 kronor. 

ÄRENDE 

Ansökan enligt 4 kapitlet 1§ socialtjänstlagen om förnyelse av hyresgaranti. 

Utredning finns i personakt. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet föreslås besluta att enligt 4 
kapitlet 1 § socialtjänstlagen bevilja den sökande bistånd i form av en 
förnyelse av en hyresgaranti för lägenhet inom Härjegårdar Fastighets AB 
210208–220207, till en högsta godtagbara kostnad om 5 348 kronor.  
Detta då behovet ej kan tillgodoses på annat sätt. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Handläggande socialsekreterare
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SU § 172 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2020-11-24 

Justerandes sign.

Ansökan om vård enligt Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU),
***sekretess***
 

BESLUT 

Att enligt 4 § LVU, hos Förvaltningsrätten ansöka om vård enligt 2 § LVU. 

Besluta att vården skall bedrivas enligt 11 § LVU på föreslaget hem för vård 
och boende.  

Besluta att enligt 14 § 2p (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga fastslå beslutet att inte röja vistelseorten för vårdnadshavare.  

Att avsluta utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen.  

Att enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen bevilja insats i form av familjeteamet 

ÄRENDE 

Ärendet avser ansökan enligt LVU. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beslutar  
Enligt 4 § LVU, hos Förvaltningsrätten ansöka om vård enligt 2 § LVU.  
Besluta att vården skall bedrivas enligt 11 § LVU på föreslaget hem för vård 
och boende.  
Besluta att enligt 14 § 2p (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga fastslå beslutet att inte röja vistelseorten för vårdnadshavare.  
Att avsluta utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen.  
Att enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen bevilja insats i form av familjeteamet. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Handläggande socialsekreterare
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