
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-02-25

Kommunstyrelsens Socialutskott

Plats och tid Medborgarhuset Sveg, P1, 09:00 – 13.40
Ajournering 9.45 – 10.00, 12.00-13.00

Beslutande Ledamöter
Lars-Gunnar Nordlander S 
Torbjörn Andersson C, §§ 10-18
Maria Nordkvist L 
Billy Anklew LPO 
Christer Nordqvist S
Tjänstgörande ersättare
Anders Häggkvist C, §§ 19-24

Ej tjänstgörande ersättare Anders Häggkvist C, §§ 10-18
Margareta Mahmoud-Persson KD

Övriga närvarande Anda Embretzen, socialchef, §§ 10-24
Helen Nilsson, controller, §§ 10-13
Agneta Näs, personalrepresentant, §§ 10-24
Josefin Persson, praktikant, §§ 10-24
Belinda Härjebäck, sekreterare
Britt-Marie Hallkvist, Familjerådgivningen Jämtlands län, § 14

Underskrifter Paragrafer 10-24

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.

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsens Socialutskott

Justerandes sign.

Ärendelista

§ 10 Ekonomisk uppföljning
§ 11 Förvaltningens verksamheter
§ 12 Verksamhetsberättelse för socialförvaltningen 2019 2020/174
§ 13 Omstrukturering äldreomsorgen, information 2019/49
§ 14 Familjerådgivningen i Jämtlands län, information
§ 15 Ansökan om medel ur Södergrens donationsfond 2019/977
§ 16 Reglemente för Härjedalens kommuns kvalitetspris 

inom vård och omsorg
2020/114

§ 17 Genomlysning av biståndsbedömning 2020/131
§ 18 Samordning av EBU och integrations verksamheter 2019/1305
§ 19 Motion om genomlysning av arbetsmiljön inom 

äldreomsorgen
2019/1275

§ 20 Internkontrollplan, socialförvaltningen 2020 2020/17
§ 21 Riktlinjer för familjehemsersättning 2020/142
§ 22 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2019/50
§ 23 Meddelanden
§ 24 Delegationsbeslut

2



 
 
 
 
 
Socialutskott 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 

 
2020-02-25 

 
 

  

 
 
Plats och tid Medborgarhuset Sveg, P1, 09:00 – 13.40 

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

 

 Tjänstgörande ersättare 
Anders Häggkvist C 

 

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Margareta Mahmoud-Persson KD 

 

Övriga närvarande Emma Linder, avdelningschef IFO/Bistånd 
Belinda Härjebäck, sekreterare 
Den enskilde, § 29 

 
Underskrifter 
 

Paragrafer 25-29 
  

 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. 



 
 
 
 
 
Socialutskott 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 

 
2020-02-25 

 
 

  

 

Justerandes sign. 

Ärendelista 
 
§ 25 Förnyelse av hyresgaranti  
§ 26 Förnyelse av hyresgaranti  
§ 27 Uppföljning av bistånd i form hemtjänst i 

assistansliknande form 
 

§ 28 Ansökan om fortsatt bistånd i form av hemtjänst i 
assistansliknande form 

 

§ 29 Ansökan om bistånd i form av placering på 
behandlingshem 

 

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-25
Kommunstyrelsens Socialutskott

SU § 10

Justerandes sign.

Ekonomisk uppföljning

BESLUT

Informationen förklaras delgiven och läggs till handlingarna.

ÄRENDE

Socialutskottet informeras om ekonomin i socialförvaltningens verksamheter 
i sin helhet.

Resultat december 2019 i relation till budget:

Verksamhet Resultat (tusentals kronor)

Gemensam administration -2 082,7

Äldreomsorg östra -13 941,4

Äldreomsorg västra 1 767,5

LSS 4 497,6

Individ- och familjeomsorg -9 603,3

Ensamkommande barn- och ungdomar -1 062,3

Socialförvaltningen totalt -20 424,6

Resultat januari 2020 i relation till budget:

Verksamhet Resultat (tusentals kronor)

Gemensam administration 953,7

Äldreomsorg östra -1 198,3

Äldreomsorg västra -348,7

Individ- och familjeomsorg -499,4

Leg. Personal 13,3

LSS 431,3

Ensamkommande barn- och ungdomar -202,0

Socialförvaltningen totalt -850,

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-25
Kommunstyrelsens Socialutskott

SU § 10

Justerandes sign.

Uppföljning av kostnader (januari 2020 jämfört med januari 2019)

Kostnader för inhyrd personal har minskat med totalt 329 tkr.

Kostnader för kvalificerad övertid inom äldreomsorgen har minskat med 
94 tkr.

Kostnader för sjuklön har ökat med totalt 168 tkr.

Antalet beviljade insatstimmar inom hemtjänsten har minskat med 353 
timmar.

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

2020-02-25
Kommunstyrelsens Socialutskott

SU § 11

Justerandes sign.

Förvaltningens verksamheter

BESLUT

Informationen förklaras delgiven och läggs till handlingarna.

ÄRENDE

Socialchef Anda Embretzen ger utskottet information från förvaltningens 
verksamheter inom äldreomsorgen, LSS och IFO/Bistånd utifrån områdena 
budgetuppföljning, kvalitetsuppföljning samt arbetsmiljöuppföljning.

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

2020-02-25
Socialutskottet

SU § 12 Dnr Kommunstyrelsen 2020/174

Justerandes sign.

Verksamhetsberättelse för socialutskottet 2019

BESLUT

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Godkänna verksamhetsberättelse för socialförvaltningen 2019.

ÄRENDE

Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsberättelse för 
socialförvaltningen samt en sammanställning av måluppfyllelsen 2019.

Socialförvaltningen redovisar ett underskott med 20,4 Mkr som motsvarar en 
budgetavvikelse med 7 %. En åtgärdsplan gällande ekonomi upprättades i 
april 2019 och förvaltningen har arbetat aktivt med denna under året för att 
minska underskottet.

Ekonomi

Förslaget bedöms inte ha någon påverkan på ekonomin.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Socialförvaltningens förslag:

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse för socialförvaltningen 
2019.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Socialchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-25
Kommunstyrelsens Socialutskott

SU § 13 Dnr Kommunstyrelsen 2019/49

Justerandes sign.

Omstrukturering äldreomsorgen, information

BESLUT

Omstruktureringen anses vara genomförd och informationen läggs till 
handlingarna.

ÄRENDE

Socialchef Anda Embretzen ger information gällande slutförandet av 
omstruktureringen inom äldreomsorgen. 

Omstruktureringen anses vara slutförd då flytt av brukare med beslut om 
särskilt boende och omställningen av berörd personal är genomförd. På 
Senioren finns en brukare kvar som har beslut om särskilt boende men 
tanken är att personen kommer att stanna kvar i sitt nuvarande boende. 

YRKANDE

Ordförande yrkar att omstruktureringen i och med dagens information ska 
anses vara genomförd och att informationen läggs till handlingarna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Socialchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-25
Kommunstyrelsens Socialutskott

SU § 14

Justerandes sign.

Familjerådgivningen i Jämtlands län, information

ÄRENDE

Britt-Marie Hallkvist som arbetar på Familjerådgivningen i Jämtlands län 
besöker socialutskottet för att informera om verksamheten.

Familjerådgivningen i Jämtlands län är sedan 1995 då familjerådgivning 
blev en lagstadgad kommunaliserad verksamhet, en samverkan mellan länets 
kommuner. Huvudmottagning finns i Östersund och det finns 
filialmottagningar i Krokom, Hammarstrand, Järpen, Sveg/Hede, Strömsund, 
Hackås och Bräcke.

Familjerådgivningen erbjuder samtal för vuxna par, familjer och enskilda 
som befinner sig i relations- och samlevnadssvårigheter.

Kostnaden för familjerådgivning fördelas på samtliga kommuner utifrån 
befolkningsandelen i respektive kommun.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-25
Kommunstyrelsens Socialutskott

SU § 15 Dnr Kommunstyrelsen 2019/977

Justerandes sign.

Ansökan om medel ur Södergrens donationsfond

BESLUT

Ansökan bifalls med ett bidrag på 1000 kronor per individ med en total 
summa på 44 000 kronor. 

ÄRENDE

Funäsdalens skola årskurs 9 ansöker om bidrag till studieresa till Krakow, 
Polen, 31/5-4/6 2020.
De kommer bland annat att besöka Auschwitz – Birkenau, genomföra en 
rundvandring i Krakows äldre delar, de judiska kvarteren samt Schindlers 
fabrik. De kommer även att besöka saltgruvan i Wieliczka.

För att alla elever ska delta i resan under samma förutsättningar är målet att 
pengarna även ska räcka till fickpengar. De önskar största möjliga bidrag ur 
fonden.

Förvaltningen bedömer att ansökan är enligt fondens statuter, om att främja 
barna- och ungdomsvård för mantalsskrivna i före detta Tännäs kommun.

För närvarande finns 414 608 kronor utdelningsbara medel i fonden.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Socialförvaltningens förslag:

Socialutskottet beviljar ansökan med det belopp de finner lämpligt. 

YRKANDE

Torbjörn Andersson (S) yrkar att ansökan bifalls med 1000 kronor per 
individ med en total summa på 44 000 kronor.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar Anderssons yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Handläggare fondansökningar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-25
Kommunstyrelsens Socialutskott

SU § 16 Dnr Kommunstyrelsen 2020/114

Justerandes sign.

Reglemente för Härjedalens kommuns kvalitetspris 
inom vård och omsorg

BESLUT

Socialutskottets förslag till kommunfullmäktige:

Anta reglemente för Härjedalens kommun kvalitetspris inom vård och 
omsorg.

ÄRENDE

Det finns inom Härjedalens kommun möjlighet att nominera en verksamhet, 
enhet eller en arbetsgrupp inom socialförvaltningen till instiftat kvalitetspris, 
se beslut KF § 118, 2008-10-01 samt Sn § 161, 2018-11-21. 
Ett reglemente för kvalitetspriset bör antas på samma sätt som kommunens 
övriga priser och stipendier samt ersätta tidigare anvisningar för 
kvalitetspris.

Ekonomi

Förslaget innebär ingen påverkan på kommunens ekonomi.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Socialförvaltningens förslag:

Kommunfullmäktige antar reglemente för Härjedalens kommuns 
kvalitetspris inom vård och omsorg.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Socialchef
Kommunkansliet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-25
Kommunstyrelsens Socialutskott

SU § 17 Dnr Kommunstyrelsen 2020/131

Justerandes sign.

Genomlysning av biståndsbedömning

BESLUT

Socialförvaltningen genomför en genomlysning av biståndshandläggning 
och att den finansieras inom budgetramen.

ÄRENDE

2018 genomförde socialförvaltningen en genomlysning av äldreomsorgen 
och LSS utifrån kostnad per brukare. Förbättringsområden som 
identifierades var produktionsplanering, schemaläggning och 
resursfördelning samt genomlysning av biståndshandläggning. Analysen 
påvisade tydligt att Härjedalens kommun har jämförelsevis hög andel 
biståndsbeviljade insatser till personer 65 år och äldre. Jämfört med länets 
och övriga kommunen i landet beviljas insatser både i tidigare ålder och i 
högre omfattning. 
Sedan genomlysningen har förvaltningen arbetat aktivt med 
produktionsplanering med stöd av IT – systemet TES och schemaläggning 
genom framtagandet av bemanningshandbok och veckoanalyser av 
användning av resurspass och timvikarier. 
Biståndsbeviljade timmar är ett grundläggande budgetunderlag inom 
äldreomsorgen. Det är där kostnader avgörs. Detta är anledning till att en 
genomlysning av biståndsbedömning behöver genomföras. 

Syftet med genomlysningen är att delvis uppmärksamma följsamhet mot 
riktlinjer samt rättssäkerhet i handläggningsprocessen, identifiera 
organisatoriska förbättringsområden, samt för att jämföras med övriga 
kommuner i landet för att utmynna i en rimlig ambitionsnivå gällande 
leverans till medborgare. 

Ekonomi

Kostnaden för genomlysning är 250 tkr. Genomlysning kan finansieras 
utifrån tilldelad budgetram. Förhoppning är att genomlysning leder till en 
mer optimal biståndshandläggning vilket kan ger effekter på kostnader i 
verksamheten. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Socialförvaltningens förslag:

Socialutskottet beslutar att genomlysning av biståndshandläggning 
genomförs och att den finansieras inom budgetramen. 

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-25
Kommunstyrelsens Socialutskott

SU § 17 Dnr Kommunstyrelsen 2020/131

Justerandes sign.

_____

Beslutet expedieras till:
Socialchef
Avdelningschef IFO
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-25
Socialutskottet

SU § 18 Dnr Kommunstyrelsen 2019/1305

Justerandes sign.

Samordning av EBU och Integrations verksamheter

BESLUT

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Besluta att EBU och Integration slås samman till en gemensam enhet och att 
den organisatoriskt bör tillhöra Tillväxt- och utvecklingsförvaltningen.

ÄRENDE

Enligt uppdrag så föreslår förvaltningarna att skapa en gemensam enhet för 
allt mottagande och verkställande av beslut för kommunens nyanlända.

Under de senaste åren har både Ensamkommande barn och unga (EBU) samt 
Integrationsservice arbetat med ett omställningsarbete då behovet av insatser 
minskat. EBU har stängt alla HVB-hem och har stödverksamhet kvar som 
även den minskar kontinuerligt. Integrationsservice har fått minskade 
anvisade bosättningar från Migrationsverket och har på senare år legat på ca 
10/år.

Behovsanpassningar och avvecklande har kontinuerligt pågått och för EBU 
är behovet endast stödinsatser för de ungdomar som är kvar i form av 
kontaktman och punktstödinsatser på individnivå. Även administrativa 
uppgifter och nätverkande både internt och externt finns det fortsatt behov av 
men i mycket mindre skala.  

Den nya enheten består av fyra årsarbetare varav två språkstödjare, en 
integrationsassistent och en kontaktperson, samt en enhetschef på deltid 25-
40 %. Enhetschefens kompetens måste svara mot socialstyrelsens krav 
gällande föreståndare för HVB-hem och stödboenden för unga. 
Handläggare/kontaktperson samt språkstödjare ansvarar för att verkställa 
myndighetsbeslut gällande insatser för ensamkommande och andra 
nyanlända som anvisats via Migrationsverket.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Socialförvaltningens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar om en sammanslagning av EBU och Integration 
till en gemensam enhet.

YRKANDE

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
socialutskottet rekommenderar att den nya gemensamma enheten 
organisatoriskt bör tillhöra Tillväxt- och utvecklingsförvaltningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-25
Socialutskottet

SU § 18 Dnr Kommunstyrelsen 2019/1305

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Socialchef
Tillväxtchef
Enhetschef Integration
Avdelningschef Kvalitet och Mångfald 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-25
Socialutskottet

SU § 19 Dnr Kommunstyrelsen 2019/1275

Justerandes sign.

Motion om genomlysning av arbetsmiljön inom 
äldreomsorgen

BESLUT

Socialutskottets förslag till kommunfullmäktige:

Avslå motionen med hänvisning till gällande rutiner och regelverk i det 
systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs av kommunen som arbetsgivare.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige gav uppdrag till kommunstyrelsen 2019-12-03 (KF § 
163) att bereda motionen om genomlysning av arbetsmiljö inom 
äldreomsorg. 
Jeanette Ek (V), Karin Holmin (VH) och Gunilla Zetterström Bäcke (-), 
Maria Nordkvist (L) samt Eva-Britt Boij (L) föreslår att kommunen låter en 
oberoende part, tillsammans med skydds- och arbetsplatsombud, göra en 
genomlysning av äldreomsorgen, med särskilt fokus på såväl fysisk som 
psykosocial arbetsmiljö. Motionärerna föreslår också att scheman i 
äldreomsorgen görs om, så att de som arbetar inom verksamheten får tid till 
återhämtning.

Socialförvaltningen upplyser om att det finns struktur för systematiskt 
arbetsmiljöarbete och samverkan med skydds- och arbetsplatsombud i 
verksamheterna. Förbättringsarbetet pågår gällande både organisatoriska 
faktorer, kunskap samt kultur inom arbetsmiljöarbetet. HR-avdelningen finns 
som ett stöd för förvaltningens chefer i arbetsmiljöarbetet.
Kommunen genomför sedan flera år kontinuerligt en gemensam 
arbetsmiljöutbildning ”Sunt arbetsliv” för chefer och skyddsombud där de 
får samma förutsättningar och verktyg för att tillsammans på hemmaplan 
bedriva ett långsiktigt och hållbart arbetsmiljöarbete som kännetecknas av 
kontinuitet och kvalitet. 
  
Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och fastställer arbetstider utifrån 
verksamhetens behov. Samverkan och riskbedömning av 
arbetstidsförläggning sker tillsammans med skyddsombuden vid 
förändringar eller uppmärksammade problem. Återhämtningen i schemat 
garanteras genom att förläggning av arbetstider varken bryter mot 
arbetstidslagen eller allmänna bestämmelser. Att enskilda medarbetare 
upplever bristande återhämtning kan vara tecken på ett mer komplext 
problem är enbart schemaläggning och måste därför undersökas på 
individnivå utifrån gällande rutiner, vilket också utgör en del av det 
systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs.

Utskottet diskuterar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-25
Socialutskottet

SU § 19 Dnr Kommunstyrelsen 2019/1275

Justerandes sign.

Ekonomi

Att anlita extern utredare medför extra kostnader för kommunen.
Nuvarande arbetssätt gällande schemaläggning och bemanningsfrågor 
påvisar en tydlig trend med minskade kostnader inom äldreomsorgen.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Socialförvaltningens förslag:

Avslå motionen med hänvisning till gällande rutiner och regelverk i det 
systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs av kommunen som arbetsgivare.

YRKANDE

Maria Nordkvist (L) yrkar att ärendet bordläggs i avvaktan på den 
psykosociala undersökningen som ska genomföras bland personalen inom 
äldreomsorgen.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar först Nordkvists yrkande och finner att det avslås.

Ordförande prövar sedan förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

RESERVATIONER

Maria Nordkvist (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande.

_____

Beslutet expedieras till:
Motionställare
Socialchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-25
Socialutskottet

SU § 20 Dnr Kommunstyrelsen 2020/17

Justerandes sign.

Internkontrollplan, socialförvaltningen 2020

BESLUT

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Fastställa socialförvaltningens internkontrollplan för år 2020.

ÄRENDE

Förslag till internkontrollplan för 2020 inom socialförvaltningen redovisas.

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen, ska varje styrelse/nämnd se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.

Ekonomi

Förslaget har ingen påverkan på kommunens ekonomi

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Socialförvaltningens förslag:

Kommunstyrelsen fastställer socialförvaltningens internkontrollplan för år 
2020.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Socialchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-25
Socialutskottet

SU § 21 Dnr Kommunstyrelsen 2020/142

Justerandes sign.

Riktlinjer för familjehemsersättning

BESLUT

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Anta gemensamma riktlinjer för avtal och ersättningar i familjehemsvården.

ÄRENDE

Härjedalens kommun samverkar med övriga kommuner i länet inom 
familjehemsvården genom Familjehemscentrum som bildades 2015. 

För att få en ökad samsyn kring ersättningarna till familjehem inom 
Jämtlands län lyftes, i samband med Familjehemscentrums bildande, frågan 
kring att utforma gemensamma riktlinjer för avtal och ersättningar i 
familjehemsvården. 

Syftet med gemensamma riktlinjer är att handläggare och familjehem ska få 
mer detaljerade anvisningar än vad Sveriges Kommuner och Regioners 
övergripande rekommendationer kan ge. Riktlinjerna reviderades 2019 och 
behöver beslutas i respektive kommuner.

Ekonomi

Förslaget bedöms inte ha någon påverkan på ekonomin.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Socialförvaltningens förslag:

Kommunstyrelsen antar gemensamma riktlinjer för avtal och ersättningar i 
familjehemsvården.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

____

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef socialförvaltningen
Avdelningschef för IFO/Bistånd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-25
Kommunstyrelsens Socialutskott

SU § 22 Dnr Kommunstyrelsen 2019/50

Justerandes sign.

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS

BESLUT

Rapporten förklaras delgiven och överlämnas till kommunfullmäktige.

ÄRENDE

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för kvartal fyra 2019 
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.

YRKANDE 

Ordförande yrkar att rapporten förklaras delgiven och överlämnas till 
kommunfullmäktige.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens Socialutskott

SU § 23

2020-02-25

Justerandes sign.

Meddelanden

BESLUT

Meddelanden förklaras delgiven och läggs till handlingarna.

ÄRENDE

Följande meddelanden föreligger:

- Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande granskning 
av socialnämndernas kontroll av tillstånd för konsulentstödd 
familjeverksamhet. IVO har inte uppmärksammat några brister inom de 
områden som tillsynen omfattat. IVO avslutar därför ärendet. KS 2019/1098.

- Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande allvarlig 
vårdskada vid LSS-boende, lex Maria. IVO avslutar ärendet och kommer 
inte att vidta några ytterligare åtgärder. KS 2019/1222.

- Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande allvarlig 
vårdskada vid Svegsmon, lex Maria. IVO avslutar ärendet och kommer inte 
att vidta några ytterligare åtgärder. KS 2019/1293.

- Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande allvarlig 
vårdskada vid Svegsmon, lex Maria. IVO avslutar ärendet och kommer inte 
att vidta några ytterligare åtgärder. KS 2019/1304.

- Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande allvarlig 
vårdskada vid en gruppbostad enligt LSS, lex Maria. IVO avslutar ärendet 
och kommer inte vidta några ytterligare åtgärder. KS 2019/1330.

- Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande allvarlig 
vårdskada vid korttidsboende på Svedjegården, lex Maria. IVO avslutar 
ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder. KS 2019/1172.

- Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande tillsyn av 
stödboende Galaxen. IVO har inte uppmärksammat några brister inom de 
områden som tillsynen omfattat och avslutar därför ärendet. KS 2019/868.

- Meddelande (3/2020) från Sveriges Kommuner och Regioners styrelse om 
Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med 
den äldre i fokus. KS 2020/126.

YRKANDE

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

Kommunstyrelsens Socialutskott

SU § 23

2020-02-25

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens Socialutskott

SU § 24

2020-02-25

Justerandes sign.

Delegationsbeslut

BESLUT

Delegationsbeslut förklaras delgiven och läggs till handlingarna.

ÄRENDE

Delegationsbeslut för perioden 2020-01-01 – 2020-01-31 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

2020-02-25
Kommunstyrelsens Socialutskott

SU § 25

Justerandes sign.

Förnyelse av hyresgaranti, 

***Sekretess***

_____

Beslutet expedieras till:
Socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-25
Kommunstyrelsens Socialutskott

SU § 26

Justerandes sign.

Förnyelse av hyresgaranti, 

***Sekretess***

_____

Beslutet expedieras till:
Socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-25
Kommunstyrelsens Socialutskott

SU § 27

Justerandes sign.

Uppföljning av bistånd i form hemtjänst i 
assistansliknande form, 

***Sekretess***

_____

Beslutet expedieras till:
Biståndshandläggare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-25
Kommunstyrelsens Socialutskott

SU § 28

Justerandes sign.

Ansökan om fortsatt bistånd i form av hemtjänst i 
assistansliknande form, 

***Sekretess***

_____

Beslutet expedieras till:
LSS-handläggare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-25
Kommunstyrelsens Socialutskott

SU § 29

Justerandes sign.

Ansökan om bistånd i form av placering på 
behandlingshem,  

***Sekretess***

_____

Beslutet expedieras till:
Socialsekreterare
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