
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-01-21

Kommunstyrelsens Socialutskott

Plats och tid Medborgarhuset Sveg, P1, 09:00
Mötet ajournerades 10:00 – 10:15

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

Ej tjänstgörande ersättare Berit Lindstedt (LPO)

Övriga närvarande Anda Embretzen, socialchef, §§1-8
Belinda Härjebäck, sekreterare
Emma Linder, avdelningschef IFO/Bistånd, § 9

Underskrifter Paragrafer 1-9

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
2020-01-21

Kommunstyrelsens Socialutskott

Justerandes sign.

Ärendelista

2019/205
2019/48

2019/489

2019/49

2020/17
2020/3

§ 1
§ 2

§ 3

§ 4

§ 5
§ 6
§ 7
§ 8

Ekonomisk uppföljning socialförvaltningen 2019
Socialutskottets verksamheter, information och 
rapporter
Åtgärdsplan för att få budget i balans inom 
socialförvaltningen 
Omstrukturering äldreomsorgen inklusive 
uppföljning av handlingsplan, information
Meddelanden
Delegationsbeslut
 Fördelning av riksnorm 2020
Övervägande om vård
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-01-21
Kommunstyrelsens Socialutskott

Justerandes sign.

SU § 1
Dnr Kommunstyrelsen 2019/205

Ekonomisk uppföljning socialförvaltningen 2019

BESLUT

Socialutskottets beslut:

 Informationen förklaras delgiven och läggs till handlingarna.

ÄRENDE

Då arbetet med årsbokslutet pågår för fullt finns ingen fullständig ekonomisk 
uppföljning för december månad 2019 då det är en del poster som saknas. 

En preliminär redovisning gavs muntligt av socialchef Anda Embretzen. 
Preliminärt kommer resultatet av hamna kring det beräknade resultatet.

Äldreomsorgen har förbättrat sitt resultat där de genomförda 
besparingsåtgärderna enligt åtgärdsplanen har varit bidragande.

Inom Individ- och familjeomsorgen har placeringskostnaderna ökat med 
närmare 5 miljoner kronor vilket är en ökning med ca 400 % jämfört med 
föregående år.

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

2020-01-21
Kommunstyrelsens Socialutskott

Justerandes sign.

SU § 2
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.

Digitala lås håller på att installeras för hemtjänstbrukare vilket kommer att 
innebära minskad tid för nyckelhantering samt en förbättring av arbetsmiljön 
för hemtjänstpersonalen.

Projektet med schemaplanering i Time Care pågår fortfarande och 
kontinuerliga förbättringar görs.

Sedan 2017 pågår ett arbete med heltid som norm. Socialförvaltningen har 
goda förutsättningar för att införa heltid som norm och arbetet fortsätter.

YRKANDE

Ordförande yrkar att informationen förklaras delgiven och läggs till 
handlingarna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Mötet ajourneras 10.00 – 10.15
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-01-21
Kommunstyrelsens Socialutskott

Justerandes sign.

SU § 3
Dnr Kommunstyrelsen 2019/489

Åtgärdsplan för att få budget i balans inom 
socialförvaltningen

BESLUT

Socialutskottets beslut:

 Åtgärdsplanen för 2019 förklaras genomförd och läggs till handlingarna.

ÄRENDE

Socialchef Anda Embretzen informerar utskottet om status på åtgärdsplanens 
punkter. 

Åtgärdsplanen bygger till stor del på revisionsrapporten som presenterades i 
början av 2019. 

Åtgärdsplanens genomförande har gett ett stort förbättrat resultat inom 
äldreomsorgen. De flesta åtgärder är genomförda. Vissa åtgärder har dock 
inte varit praktiskt möjliga att genomföra.

Några åtgärder pågår fortfarande men åtgärdsplanen för 2019 kan dock anses 
vara genomförd. Mål för 2020 är att ligga inom budgetramen och arbeta med 
de områden som behöver extra översyn. 

YRKANDE

Ordförande yrkar att åtgärdsplanen för 2019 förklaras genomförd och läggs 
till handlingarna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Socialchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-01-21
Kommunstyrelsens Socialutskott

Justerandes sign.

SU § 4
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. 

På Senioren finns två personer kvar som har beslut om särskilt boende varav 
en kommer att flytta in på särskilt boende under januari. För den andra 
personen pågår utredningar för att utifrån behov sätta in rätt insatser.

På Senioren kommer det fortfarande erbjudas lunch. Socialförvaltningen 
bemannar matsalen på helger och på vardagar bemannas den av kostenheten.

I dagsläget finns det tio personer i kö som önskar boende varav tre har ett 
boende idag men önskar byta. Alla som står i kö har blivit erbjudna boende 
men tackat nej. 
I dagsläget finns det en ledig lägenhet i Sveg, en i Hede och två i 
Funäsdalen. Efterfrågan på boenden i Sveg är störst.

Personalomställningarna för den berörda personalen på Fjällglimten, 
Mobacka och Senioren är klara. 

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

2020-01-21
Kommunstyrelsens Socialutskott

Justerandes sign.

SU § 5

Meddelanden

BESLUT

Socialutskottets beslut:

 Meddelanden förklaras delgiven och läggs till handlingarna.

ÄRENDE

Föreligger följande meddelanden:

- Anmälan till IVO, lex Maria. KS 2019/1172

- Anmälan till IVO, lex Maria. KS 2019/1315

- Anmälan till IVO, lex Maria. KS 2019/1330

- Anmälan till IVO, lex Maria. KS 2019/1222

YRKANDE

Ordförande yrkar att meddelanden förklaras delgiven och läggs till 
handlingarna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-01-21
Kommunstyrelsens Socialutskott

Justerandes sign.

SU § 6

Delegationsbeslut

BESLUT

Socialutskottets beslut:

 Delegationsbeslut förklaras delgiven och läggs till handlingarna.

ÄRENDE

Delegationsbeslut för perioden 2019-12-01 – 2019-12-31 föreligger.

YRKANDE

Ordförande yrkar att delegationsbeslut förklaras delgiven och läggs till 
handlingarna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-01-21
Kommunstyrelsens Socialutskott

Justerandes sign.

SU § 7
Dnr Kommunstyrelsen 2020/3

Fördelning av riksnorm 2020

BESLUT

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa fördelning av 
riksnorm för beräkning av försörjningsstöd för år 2020. 

Beslut gäller från 2020-01-01.

ÄRENDE

Regeringen har beslutat att riksnormen för försörjningsstöd ska höjas för 
2020. 

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. Socialstyrelsen har inför år 2020 räknat 
upp varje post inom riksnormen med 1,9 procent. Förvaltningen har inte 
funnit skäl att göra annan bedömning än att anta socialstyrelsens beräkning 
och räknat upp varje post med 1,9 procent jämfört med riksnormen 2019. 

Ekonomi

Förslag till beslut kommer inte medföra någon märkbar påverkan av 
ekonomin. Att riksnormen höjs inför 2020 kommer medföra en viss ökad 
kostnad på ekonomiskt bistånd vilket beräknats när budget lades.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Socialförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer fördelning av 
riksnorm för beräkning av försörjningsstöd för år 2020. Beslut gäller från 
2020-01-01.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar förvaltningens beslut och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef socialförvaltningen
Enhetschef IFO/Bistånd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-01-21
Kommunstyrelsens Socialutskott

Justerandes sign.

SU § 8

Övervägande om vård, ***sekretess***
 

***sekretess***
_____

Beslutet expedieras till:
Handläggare
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