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Sekreterare
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INFORMATION
Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på kommunens officiella tillika digitala
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besök www.herjedalen.se för att nå anslagstavlan.

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialutskott
2021-01-26

Ärendelista
§1

Ekonomisk uppföljning

3

§2

Förvaltningens verksamheter

4

§3

Åtgärdsplaner för budget i balans 2020

5

§4

Rapportering utifrån coronapandemi

6

§5

Motion om att göra trygghetsboenden av Senioren i
Sveg och Mobacka i Lillhärdal

7

§6

Avtal gällande Familjehemscentrum upphör

8-9

§7

Tillfälligt avtal för Familjehemscentrum

10

§8

Avgift vid utförande av tjänster till andra
kommuner, andra förvaltningar och företag från
Öppenvårdens verksamhet

11 - 12

§9

Deltagande i kompetensutvecklingsprogrammet
"Yrkesresan" via SKR

13 - 14

§ 10

Delegationsbeslut

15

§ 11

Ansökan om HVB

16

Justerandes sign.
2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens Socialutskott
2021-01-26
SU § 1

Ekonomisk uppföljning
ÄRENDE
Socialutskottet informeras om ekonomin i socialförvaltningens verksamheter
i sin helhet. Då förvaltningen håller på med bokslut för 2020 kan inte ett
slutgiltigt resultat redovisas. Det preliminära resultatet visar på ett underskott
på runt 3 000 000 kronor. Jämfört med 2019 har kostnaderna minskat med
15 900 000 kronor.
Uppföljning av kostnader (december 2020 jämfört med december 2019)
Kostnader för inhyrd personal har minskat med totalt 5 790 800 kronor.
Kostnader för kvalificerad övertid inom äldreomsorgen har minskat med
107 500 kronor.
Kostnader för sjuklön har ökat med totalt 1 276 100 kronor.
Antal beviljade insatstimmar inom hemtjänsten har minskat med totalt
18 090 vilket ger ett snitt på 1 508 timmar per månad.
Kostnaden för placeringar (barn och vuxna) inom IFO har ökat med totalt
1 893 400 kronor.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens Socialutskott
2021-01-26
SU § 2

Förvaltningens verksamheter
ÄRENDE
Socialchef rapporterar från verksamheter inom äldreomsorgen, LSS samt
IFO/Bistånd utifrån områdena budgetuppföljning, kvalitetsuppföljning samt
arbetsmiljöuppföljning.
Inom försörjningsstöd är resultatet något lägre än 2019. I dagsläget finns två
nya vuxenplaceringar.
Fem personer i kö till särskilt boende just nu. I januari fanns 10 lediga
platser på särskilt boende runt om i kommunen. Alla personer i kö har fått
erbjudande och kommer att flytta in inom kort.
Utifrån en ny tolkning av skollagen i en dom gällande skolskjuts för en elev i
gymnasiesärskola, kommer betalningsansvaret för elever som uppfyller
kraven för skolskjuts inom gymnasiesärskolan och som genom
samverkansavtal studerar på gymnasiesärskola i annan kommun än
hemkommunen, gå över till Bildningsförvaltningen. Detta har tills nu
bekostats av Socialförvaltningen.
Inom avdelningen för kvalitet och administrativt verksamhetsstöd pågår en
rekrytering av TES-planerare och en samordnare. Man arbetar även med att
ta fram verksamhetsmål och årshjul.
Rekrytering av ny enhetschef i Hede pågår.
Förflyttning av personal från hemtjänst yttre pågår i dialog med Kommunal.
Avtal gällande läkemedelsrobot håller på att tas fram. En läkemedelsrobot
ska underlätta för personer att ta sin medicin utan att personal behöver vara
på plats.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens Socialutskott
2021-01-26
SU § 3

Dnr Ks 2020/574

Åtgärdsplaner för budget i balans 2020
ÄRENDE
En avslutande genomgång av åtgärdsplan för budget i balans 2020 ges av
socialchef och ekonom. Punkterna på åtgärdsplanen är i stort sett avslutade.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens Socialutskott
2021-01-26
SU § 4

Rapportering utifrån coronapandemi
ÄRENDE
Förvaltningen var hårt drabbad av coronasmitta under december månad inom
vissa verksamheter. Fem dödsfall har skett inom ordinärt boende. Just nu är
en brukare och fyra personal sjuka i Covid-19.
Besöksförbudet på kommunens särskilda boenden gick ut 12 januari. Just nu
ser man inget behov av att ansöka om nytt besöksförbud. Personalen
rapporterar att anhöriga visar stor förståelse kring de restriktioner som finns
och de besök som görs planeras på förhand.
All personal i patientnära vård använder munskydd. Tillgång till
skyddsutrustning bedöms vara bra.
Vecka 3 fick totalt 300 personer inom särskilda boenden och hemtjänst
vaccin mot Covid-19. Av dessa är runt 100 personal. Vecka 5 påbörjas
vaccinering av andra dosen. Utöver detta har Regionen ännu inte meddelat
någon planering för fortsatt vaccinering.
Två veckor efter det att man har fått andra dosen bedöms man vara skyddad
från att bli smittad men gällande försiktighetsåtgärder inom verksamheterna
kommer ändå att fortsätta gälla.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialutskottet
2021-01-26
SU § 5

Dnr Ks 2020/521

Motion om att göra trygghetsboenden av Senioren i
Sveg och Mobacka i Lillhärdal
BESLUT
Socialutskottets förslag:
Motionen avslås.
ÄRENDE
Härjegårdar har ett pågående arbete för att skapa ett attraktivt seniorboende
på Senioren i Sveg. Beslutet om försäljning av Mobacka är fattad och
Härjegårdar ska centralisera sitt fastighetsbestånd till tre centralorter i
kommunen: Sveg, Hede och Funäsdalen.
Tillgång till särskilda boende platser i kommunen är anpassad efter
efterfrågan och kommunen kan möta behov hos medborgare utan att en ny
mellanboendeform införs.
Sammantagen bedömning är att motionen om att göra trygghetsboenden av
Senioren i Sveg och Mobacka i Lillhärdal därför bör avslås.
FÖRSLAG
Socialförvaltningen förslag:
Att avslå motionen.
YRKANDE
Anders Häggkvist (C) med bifall av Torbjörn Andersson (C) och Christer
Nordqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Billy Anklew (HP) och Maria Nordkvist (L) yrkar avslag till förvaltningens
förslag.
BESLUTSGÅNG
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet bifaller
Häggkvists yrkande.
Omröstning begärs. Utskottet godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Häggkvist yrkande
Nej-röst för Anklew och Nordkvists yrkande.
Omröstningsresultat
Ordförande finner att utskottet med tre (3) ja-röster mot två (2) nej-röster
bifaller Häggkvists yrkande.
_____
Beslutet expedieras till:
Socialchef
VD Härjegårdar
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens Socialutskott
2021-01-26
SU § 6

Dnr Ks 2021/22

Avtal gällande Familjehemscentrum upphör
BESLUT
Upprättat avtal avseende gemensamt Familjehemscentrum, innefattande
kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre
och Östersund, upphör att gälla från och med 1 juli 2021.
ÄRENDE
Under sommaren 2014 beslutade Jämtlands kommuner att inrätta ett
familjehemscentrum i länet. Östersunds kommun fick uppdrag att organisera
den nya verksamheten i Östersunds kommun. Det ursprungliga
samarbetsavtalet mellan Familjehemscentrum och länets kommuner skrevs
2015 och den totala kostnaden uppskattades då till 2 500 000 kr, med en
årlig uppräkning om 3 %. Ett nytt samarbetsavtal tecknades 2017. Avtalet
gällde tillsvidare och hade en total uppskattad kostnad för verksamheten på 5
310 000 kr, med en årlig uppräkning om 3 %. Anledning till att kostnaderna
för verksamheten ökade var att den faktiska ärendemängden i verksamheten
var mer än dubbelt så hög än den som hade beräknats inför inrättandet av
verksamheten.
År 2020 beslutade Bergs kommun att avsluta sin del i samarbetet, från och
med 1 juli 2021. Med anledning av att Bergs kommun meddelat att de ville
träda ur/avsluta avtalet beslutades det vid SocSam:s sammanträde den 9
oktober 2020 att ”Samarbetsavtal om Familjehemscentrum Jämtlands län”
skulle tas upp som formellt beslutsärende vid SocSam:s sammanträde den 4
december 2020.
SocSam rekommenderar kommunerna att besluta att upprättat avtal avseende
gemensamt Familjehemscentrum, innefattande kommunerna Berg, Bräcke,
Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund, upphör att
gälla från och med 1 juli 2021.
Ekonomi
Beslutet påverkar både verksamhet och ekonomi. Frågan om fortsatt
samarbete behöver utredas vidare.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beslutar att upprättat avtal
avseende gemensamt Familjehemscentrum, innefattande kommunerna Berg,
Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund,
upphör att gälla från och med 1 juli 2021.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.
_____
Justerandes sign.
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Dnr Ks 2021/22
Beslutet expedieras till:
Socialchef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens Socialutskott
2021-01-26
SU § 7

Dnr Ks 2021/23

Tillfälligt avtal för Familjehemscentrum
BESLUT
Ett tillfälligt avtal tecknas avseende gemensamt Familjehemscentrum under
perioden 2021-07-01 – 2021-12-31.
ÄRENDE
Under sommaren 2014 beslutade Jämtlands kommuner att inrätta ett
familjehemscentrum i länet. Östersunds kommun fick uppdrag att organisera
den nya verksamheten i Östersunds kommun. Det ursprungliga
samarbetsavtalet mellan Familjehemscentrum och länets kommuner skrevs
2015 och den totala kostnaden uppskattades då till 2 500 000 kr, med en
årlig uppräkning om 3 %. Ett nytt samarbetsavtal tecknades 2017. Avtalet
gällde tillsvidare och hade en total uppskattad kostnad för verksamheten på 5
310 000 kr, med en årlig uppräkning om 3 %.
2020 beslutade Bergs kommun att avsluta sin del i samarbetet, från och med
1 juli 2021. Med anledning av att Bergs kommun meddelat att de ville träda
ur/avsluta avtalet avseende länsgemensamt Familjehemscentrum beslutades
det vid SocSam:s sammanträde 2020-10-09 att ”Samarbetsavtal om
Familjehemscentrum Jämtlands län” skulle tas upp som formellt
beslutsärende vid SocSam:s sammanträde 2020-12-04.
SocSam rekommenderar kommunerna Bräcke, Härjedalen, Krokom,
Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund att teckna ett tillfälligt avtal
avseende gemensamt Familjehemscentrum under perioden 2021-07-01 –
2021-12-31. Det belopp som Bergs kommun skulle ha betalat till
verksamheten för 6 månader (ca 161 000 kr) föreslås fördelas mellan Bräcke,
Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund baserat på
befolkningsmängd den 1 november 2020.
Ekonomi
Kommunens andel gällande ersättning för familjehemscentrum utökas med
ca 13 000 kronor.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beslutar att teckna ett
tillfälligt avtal avseende gemensamt Familjehemscentrum under perioden
2021-07-01 – 2021-12-31.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Socialchef
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens Socialutskott
2021-01-26
SU § 8

Dnr Ks 2021/25

Avgift vid utförande av tjänster till andra kommuner,
andra förvaltningar och företag från
Öppenvårdsenhetens verksamhet
BESLUT
Öppenvårdsenheten fakturerar andra kommuner, andra förvaltningar och
företag till en kostnad av 550 kronor i timmen per person vid försäljning av
tjänster då det är möjligt. Kostnaden ska indexuppräknas årligen.
ÄRENDE
När Öppenvårdsenheten har utrymme och när företag, andra kommuner,
andra förvaltningar inom kommunen eller regionen önskar köpa enhetens
tjänster så väljer man att sälja. Det kan handla om föreläsningar, behandling
både beroende och familjebehandling. Enheten tar då betalt för de faktiska
timmarna som uppdraget tar – behandlings-/föreläsningstid, restid,
dokumentation, handledning med mera.
Tanken är att ta ut avgift för vad medarbetarna arbetar med men att man inte
ska ta ut ett överpris. Säljer enheten till företag i kommunen, regionen så
gynnar det hela kommunen och mindre ärenden hamnar hos socialtjänsten så
det är ett förebyggande arbete. Även när enheten säljer till andra kommuner
så handlar det om personer eller familjer i Härjedalens kommun så även där
förebygger man att det inte blir akuta ärenden hos vår socialtjänst. Tanken är
inte att tjäna pengar på detta men att inte Härjedalens kommun ska bära
kostnaden åt andra verksamheter/organisationer.
Tidigare sålde enheten behandling till företag som ett koncept men nu säljer
man samtalstimmar oavsett om det är i grupp eller enskilda samtal.
Ekonomi
Lite intäkter för verksamheten men inte med fokus att tjäna pengar utan att
enheten ska nyttja tiden när den finns samt att kommunen inte ska förlora
pengar.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beslutar att öppenvården
fakturerar andra kommuner, andra förvaltningar och företag till en kostnad
av 550 kr/h/person vid försäljning av tjänster då det är möjligt.
YRKANDE
Torbjörn Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget
att kostnaden ska indexuppräknas årligen.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Anderssons yrkande och finner att det bifalls.
Justerandes sign.
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Dnr Ks 2021/25
_____
Beslutet expedieras till:
Socialchef
Avdelningschef IFO/Bistånd

Justerandes sign.
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2021-01-26
SU § 9

Dnr Ks 2021/27

Deltagande i kompetensutvecklingsprogrammet
"Yrkesresan" via SKR
BESLUT
Individ- och familjeomsorgen deltar i kompetensutvecklingsprogram
”yrkesresan” genom SKR.
ÄRENDE
Yrkesresan börjar med utbildning för socialsekreterarna inom området barn
och familj men därefter kommer kompetensutvecklingen genomföra andra
områden inom socialtjänsten. Individ- och familjeomsorgen (IFO) behöver
hänga med i ny kunskap, ny lagstiftning då socialtjänstlagen är på förslag att
ändras och det är viktigt att IFO har kunskap hur man tillämpar ny lag.
Fördelar med deltagandet:
Kompetensutveckling mer omfattande än IFO kan få på annat sätt för den
kostnaden. Små kommuners dilemma är bland annat att vissa specialärenden
inte kommer så ofta så träningen blir inte tillräcklig och denna
kompetensutveckling ska höja den kompetensen.
Kompetensutveckling som omfattar socialsekreterarna med olika lång
erfarenhet.
Tillgång till en läroplattform för information och träning och svar på frågor.
Nackdelar med deltagandet:
Kostnad för utbildning (även om det är billigt i förhållande till vilken
utveckling man får) och då man inte kommer täcka allt utbildningsbehov
med Yrkesresan.
Resurser då både personal och chefer kommer delta i yrkesresan som
deltagare och/eller utbildare i kompetensutvecklingen.
Ekonomi
Deltagande innebär en grundkostnad av max 2,28 kr per invånare och år
beroende på hur många kommuner i länet som deltar. För Härjedalens
kommun blir det till en grundkostnad om max 23 029 kr/år. Avtalet sträcker
sig över sju (7) år så en total maximal grundkostnad är 161 200 kronor.
Till denna tillkommer en kostnad för deltagande per person/dag.
Utbildningskostnader per dag minskas om kommunen tillhandahåller
utbildare i några moment i utbildningen.
Vinsten med deltagande är kompetenshöjning både för nya socialsekreterare,
de som jobbat några år samt för erfarna socialsekreterare. Omfattningen av
kompetenshöjningen kan IFO inte få till denna kostnad genom att gå andra
kurser. Dock kan man heller inte tänka att IFO bara har denna utbildning och
att det inte blir andra kostnader. BBiC grundutbildning ingår i Yrkesresan
men exempelvis Signs of safety måste fortfarande köpas in för ny personal.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens Socialutskott
2021-01-26
SU § 9

Dnr Ks 2021/27
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beslutar att Individ- och
familjeomsorgen deltar i kompetensutvecklingsprogram ”yrkesresan” genom
SKR.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Socialchef
Avdelningschef IFO/Bistånd

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens Socialutskott
2021-01-26
SU § 10

Delegationsbeslut
ÄRENDE
Delegationsbeslut fattade under perioden 20201201 – 20201231 delges
utskottet.
Beslut

Beslutsfattare

Avtalsrapporter

Chefer

Individ- och familjeomsorgen

Socialsekreterare

_____

Justerandes sign.
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SU § 11

Ansökan gällande HVB-hem, ***sekretess***

***Sekretess***

Justerandes sign.
16

