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Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G 
  

Paragraf 
Nr 

 Ärenderubrik 
 

1 Ekonomisk uppföljning 2018 

2 Socialutskottets budget 2019 

3 2019 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 

4 Verksamhetsplan socialutskottet 

5 Omstrukturering äldreomsorgen inklusive uppföljning av handlingsplan, information 

6 Fastställande av fördelning av poster inom riksnorm 2019 

7 Socialutskottets sammanträdesdagar 2019 

8 Ny äldreplan - information 

9 Information om sekretess 

10 Val av ledamot samt ersättare i styrgruppen för familjerådgivningen i Jämtlands län 
för mandatperioden 2019–2022. 

11 Beslut fattade enligt delegation 

12 Meddelanden 

13 Ansökan om bistånd i form av hyresgaranti 

14 Ansökan om bistånd i form av hyresgaranti 

 _____ 
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Plats och tid Medborgarhuset P1, klockan 09.00–15.35 
  
Beslutande Lars-Gunnar Nordlander (S), ordförande 
 Torbjörn Andersson (C) 
 Christer Nordqvist (S) 
 Maria Nordkvist (L) 
 Billy Anklew (LPO) 
  
Ej beslutande Lisa Sjelin (C), ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga deltagare Helen Nilsson, controller §§ 1-3 
 Eva-Lotta Lundin, områdeschef äldreomsorgen västra § 3 
 Jim Vejby, områdeschef äldreomsorgen östra § 3 
 Annelie Stenberg, områdeschef LSS funktionsstöd § 3 
 Therese Eriksson, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 3 
 Emma Linder avdelningschef IFO-Bistånd § 3 
 Helena Bredesen, avdelningschef ensamkommande barn och 

unga § 3 
 Agneta Näs, personalrepresentant, §§ 1–12 
 Johan Lindkvist, socialsekreterare § 14 
 Anda Embretzen, socialchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
  
Utses att justera Billy Anklew (LPO) 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... Paragrafer 1–14 
 Johan Höglund 
Ordförande 

..................................................... 
 Lars-Gunnar Nordlander (S) 
Justerare 

..................................................... 
 Billy Anklew (LPO) 

 
 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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Su § 1 
 
Ekonomisk uppföljning 2018, information 
 
ÄRENDE 
 
Socialchef Anda Embretzen och controller Helen Nilsson lämnar en 
översiktlig information om ekonomin i dåvarande socialnämndens 
verksamheter. Redovisningen omfattar hela året 2018 fram till och 
med december. 
 
_____ 
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Su § 2 
 
Budget 2019 
Dnr Ks 2019/45 
 
ÄRENDE 
 
Socialchef Anda Embretzen och controller Helen Nilsson informerar 
om hur socialförvaltningen har resonerat vad gäller fördelningen av 
den del av kommunstyrelsens budget som har avsatts för 
socialförvaltningens verksamheter. 
 
_____ 
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Su § 3 
 
Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 
Dnr Ks 2019/48 
 
ÄRENDE 
 
Socialförvaltningens avdelnings-/områdeschefer samt medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS) presenterar sig och sina respektive 
verksamheter: äldreomsorgen västra och östra, LSS funktionsstöd, 
MAS, individ och familjeomsorgen (IFO) samt ensamkommande barn 
och ungdomar (EBU). 
 
_____ 
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Su § 4 
 
Verksamhetsplan 2019 
Dnr Ks 2019/47 
 
Dåvarande socialnämnden upprättade 18 december 2018 (Sn § 173) 
förslag till verksamhetsplan för 2019.  
 
Socialutskottet diskuterar verksamhetsplanen. 
 
_____  
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Su § 5 
 
Omstrukturering äldreomsorgen inklusive uppföljning av 
handlingsplan, information 
Dnr Ks 2019/49 
 
ÄRENDE 
 
Socialutskottet diskuterar det pågående omstruktureringsarbete bland 
boenden i äldreomsorgen. 
 
YRKANDE 
 
Torbjörn Andersson (C) yrkar att socialchefen får i uppdrag att ta fram 
en plan för hur den påbörjade omställningen av Fjällglimten, Mobacka 
och Senioren ska kunna genomföras.  
Förslaget ska belysa praktiska och ekonomiska konsekvenser av 
omställningen och tas fram utifrån förutsättningen att 
omstruktureringen ska vara klar vid årsskiftet 2019–2020. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Anderssons yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Socialchefen får i uppdrag att ta fram en plan för hur den påbörjade 

omställningen av Fjällglimten, Mobacka och Senioren ska kunna 
genomföras. 

 
- Förslaget ska belysa praktiska och ekonomiska konsekvenser av 
 omställningen. 
 
- Förslaget ska tas fram utifrån förutsättningen att omstruktureringen 

ska vara klar vid årsskiftet 2019–2020. 
 
_____ 
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Su § 6 
 
Fastställande av fördelning av poster inom riksnorm 2019 
Dnr Ks 2019/18 
 
ÄRENDE 
 
Regeringen har beslutat att riksnormen för försörjningsstöd ska höjas 
för 2019. Riksnormen är fördelad på olika hushållstyper och 
åldersintervaller. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt 
kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen 
ska täcka. Sedan 2012 åligger det kommunerna själva att sedan 
fördela riksnormen på de olika kostnadsposter som ingår. I arbetet 
med fördelning har socialstyrelsen uppmanat kommunerna att se till 
konsumentverkets årliga beräkning av ett hushålls kostnader, vilket 
förslaget till fördelning i stort sett har gjort.  
 
Förslag till beslut kommer inte medföra någon märkbar påverkan av 
ekonomin. Att riksnormen höjs inför 2019 kommer medföra en viss 
ökad kostnad på ekonomiskt bistånd vilket beräknats när budget lades. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
Socialförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer fördelning 
av riksnorm för beräkning av försörjningsstöd för år 2019. I bilaga 1 
redovisas de riksnormsbelopp som föreslås gälla under 2019, inklusive 
fördelningen av delposter. Beslut gäller från 2019-01-01. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialförvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Fördelning av riksnorm för beräkning av försörjningsstöd för år 2019 

fastställs.  
 
- Beslutet gäller från 2019-01-01. 
 
_____ 
 
KOPIA TILL 
Förvaltningschef 
Enhetschef IFO/Bistånd  
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Su § 7 
 
Socialutskottets sammanträdesdagar 2019 
Dnr Ks 2019/44 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 
socialutskottet 2019. Några datum behöver ändras på grund av 
möteskonflikt. 
 
YRKANDE  
 
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att följande 
sammanträdesdatum läggs till de sedan tidigare beslutade: 11 juni och 
25 juni. 
 
Torbjörn Andersson (C) yrkar bifall till yrkande med tillägget att följande 
sammanträden flyttas: 26 augusti till 27 augusti. Andersson yrkar 
vidare att sammanträdena 9 och 23 december utgår och ersätts med 
ett nytt sammanträde den 17 december 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar först sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter Anderssons tilläggsyrkande och finner att 
det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Följande sammanträdesdatum läggs till de sedan tidigare beslutade: 

11 juni och 25 juni. 
 
- Sammanträdet den 26 augusti flyttas till den 27 samma månad. 
 
- Sammanträden den 9 respektive 23 december utgår och ersätts 

med ett nytt sammanträde den 17 samma månad. 
 
_____ 
 
KOPIA TILL 
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Su § 8 
 
Ny äldreplan – information 
Dnr Ks 2019/125 
 
ÄRENDE 
 
Socialchef Anda Embretzen informerar om förvaltningens arbete med 
att ta fram ett förslag på ny äldreplan för Härjedalens kommun. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att socialförvaltningen 
får i uppdrag att i arbetet med äldreplanen särskilt beakta den övriga 
omstruktureringen inom socialförvaltningen. Nordlander yrkar vidare att 
förslag till ny äldreplan ska presenteras under kvartal tre 2019. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Socialförvaltningen får i uppdrag att i arbetet med äldreplanen 

särskilt beakta den övriga omstruktureringen inom 
socialförvaltningen. 

 
- Förslag till ny äldreplan ska presenteras under kvartal tre 2019. 
 
_____ 
 
KOPIA TILL 
  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Socialutskottet 2019-01-22 11 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 9 
 
Information om sekretess 
 
ÄRENDE 
 
Ordförande och Anda informerar om de sekretessregler som gäller i 
socialtjänsten. Informationen inkluderar hänvisningar till relevanta 
lagrum, samt en erinran om att sekretess inom socialtjänstens 
verksamhet generellt sätt inte omfattas av den så kallade 
meddelarfriheten – det är alltså inte tillåtet att lämna uppgifter i dessa 
ärenden till pressen. 
 
_____ 
 
KOPIA TILL 
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Su § 10 
 
Val av ledamot samt ersättare i styrgruppen för familjerådgivningen 
i Jämtlands län för mandatperioden 2019–2022 
Dnr Ks 2019/84 
 
ÄRENDE 
 
Ledamot samt ersättare till styrgruppen för familjerådgivningen i 
Jämtlands län behöver utses för mandatperioden 2019 - 2022. 
 
Första sammanträdet för styrgruppen är 28 januari i Östersund. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att han själv och 
Torbjörn Andersson (C) väljs till ledamot respektive ersättare i 
styrgruppen för familjerådgivningen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar yrkande, bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs till ledamot och Torbjörn 

Andersson väljs till ersättare i styrgruppen för familjerådgivningen i 
Jämtlands län.  

 
_____ 
 
KOPIA TILL 
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Su § 11 
 
Meddelanden 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger följande meddelanden: 
 
- IVO, anmälan Lex Sarah, dnr KS 2019/78 
 
- IVO, anmälan Lex Maria, dnr KS 2019/21 
 
_____ 
 
KOPIA TILL 
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Su § 12 
 
Beslut fattade enligt delegation 
 
ÄRENDE 
 
För socialutskottets kännedom anmäls delegationsbeslut fattade under 
perioden 2018-12-01 – 2018-12-31  
 
_____ 
 
KOPIA TILL 
  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Socialutskottet 2019-01-22 15 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 13 
 
Ansökan om bistånd i form av hyresbidrag,  
XXXXXX-XXXX, XXXXX, XXXXXX 
 
ÄRENDE 
 
Ansökan enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen om bistånd för en 
hyresgaranti mellan socialnämnden och fastighetsbolaget Härjegårdar 
fastighets AB. 
 
Se utredning i personakt. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen bevilja sökande bistånd i form av en förnyelse av  
hyresgaranti under perioden 2019-02-07 till och med 2020-02-07 för 
befintlig lägenhet inom Härjegårdar Fastighets AB. Detta då behovet ej 
kan tillgodoses på annat sätt. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialförvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen bevilja sökande bistånd i form av 

en förnyelse av  hyresgaranti under perioden 2019-02-07 till och 
med 2020-02-07 för befintlig lägenhet inom Härjegårdar Fastighets 
AB. 

_____ 
 
KOPIA TILL 
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Su § 14 
 
Ansökan om bistånd i form av hyresbidrag 
XXXXXX-XXXX, XXXXXXX, XXXXXXX 
 
ÄRENDE 
 
Ansökan enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen om bistånd för en 
hyresgaranti mellan socialnämnden och fastighetsbolaget Härjegårdar 
fastighets AB. 
 
Se utredning i personakt. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen bevilja sökande bistånd i form av en hyresgaranti 
under perioden 2019-01-22 till och med 2020-01-23 för befintlig 
lägenhet inom Härjegårdar Fastighets AB med en maxhyra på 5 348 
kronor. Detta då sökande inte har en bostad som lever upp till skälig 
levnadsnivå, samt att den sökande har uttömt alla möjligheter att själv 
få tag i en bostad. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialförvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen bevilja sökande bistånd i form av 

en hyresgaranti under perioden 2019-01-22 till och med 2020-01-23 
för befintlig lägenhet inom Härjegårdar Fastighets AB med en 
maxhyra på 5 348 kronor.. 

 
_____ 
 
KOPIA TILL 
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