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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-08-30 

Su § 103  

 

Ekonomisk uppföljning 

Ärende 

Socialutskottet informeras om ekonomin i socialförvaltningens verksamheter 
i sin helhet. 

Resultat juni 2022 i relation till fastställd budget: 

Verksamhet    Resultat i tkr 

Ledning, kvalitets- och administrativ avdelning 3 391,5 

Hemtjänst övergripande   2 431,2 

Äldreomsorgen   -5 431,1 

Individ- o Familjeomsorg/Myndighet  1 231,2 

Legitimerad personal   -1 103,3 

LSS    263,5 

EBU    497,5 

Socialförvaltningen totalt   1 280,5 

Uppföljning av kostnader (jämfört med samma period året innan) 

Kostnader för inhyrd personal har ökat med 1 657 400 kronor. 

Kostnader för kvalificerad övertid har ökat med 1 053 200 kronor. 

Kostnader för sjuklön har ökat med 588 900 kronor. 

Kostnader för beviljade insatstimmar hemtjänst har ökat med 356 000 
kronor. 

Kostnader för placeringar inom Individ- och familjeomsorgen har ökat med 
148 200 kronor. 

Resultat juli 2022 i relation till fastställd budget: 

Verksamhet    Resultat i tkr 

Ledning, kvalitets- och administrativ avdelning 2 986,9 

Hemtjänst övergripande   2 494,2 
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Su § 103, fortsättning  

 

Äldreomsorgen   -5 522,9 

Individ- o Familjeomsorg/Myndighet  1 800,6 

Legitimerad personal   -1 470,9 

LSS    712,1 

EBU    497,5 

Socialförvaltningen totalt   1 497,6 

Uppföljning av kostnader (jämfört med samma period året innan) 

Kostnader för inhyrd personal har ökat med 2 244 000 kronor. 

Kostnader för kvalificerad övertid har ökat med 1 035 900 kronor. 

Kostnader för sjuklön har ökat med 817 700 kronor. 

Kostnader för beviljade insatstimmar hemtjänst har ökat med 356 000 
kronor. 

Kostnader för placeringar inom Individ- och familjeomsorgen har minskat 
med 254 000 kronor. 

 

 

 

 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-08-30 

Su § 104  

 

 

Förvaltningens verksamheter 

Ärende 

Socialchef rapporterar från förvaltningens verksamheter utifrån områdena 
kvalitetsuppföljning, budgetuppföljning och arbetsmiljöuppföljning. 

Sjukfrånvaro/sjuklönekostnader: Sjukfrånvaron ligger på 9,7 % totalt i hela 
förvaltningen. Äldreomsorgen har högst sjukfrånvaro med 11,2 %. Detta 
beror till stor del på att det har förkommit hög smitta av coronaviruset på 
vissa avdelningar. 

 Kostnad beviljad tid: Kostnaden för beviljad hemtjänsttid har ökat något. 

Äldreomsorgen: Inom äldreomsorgen så är det relativt hög sjukfrånvaro. Det 
har under sommaren varit ett ganska ansträngt läge på grund av coronasmitta 
framför allt veckorna 30 och 31. Man ser även att andelen timanställda har 
ökat. Det har anställts en ny enhetschef i Funäsdalen och även på Svegsmon 
kommer det att bli förändringar på enhetschefssidan.  

Beslut om särskilt boende: Två individer har i dagsläget beslut om särskilt 
boende. Just nu finns det 10 lediga lägenheter i kommunen. 

LSS funktionsstöd: Inom LSS har man en viss ökning av sjukfrånvaro och en 
hög andel timanställda. Sommaren har varit relativt stabil. 

IFO: Inom IFO har kostnaden för försörjningsstöd minskat. Likaså har 
kostnaden för placeringar av barn och unga minskat. Vuxenplaceringar är 
något högre. Man har även rekryterat nya socionomer. Läget har under 
sommaren varit stabilt. 

Hälso-och sjukvårdsverksamhet (HSL): nytt NÄVA-avtal är klart och gäller 
från den 5 september. Antalet näva-platser minskar från tre till två. En 
handlingsplan för god och nära vård är framtagen. Det kommer även att 
göras ett kvalitetsarbete gällande läkemedelshantering i Östra under hösten 
där samtliga rutiner kommer att ses över. En successiv avveckling av inhyrd 
personal kommer att ske både i Sveg och Hede. Underskötersketjänsterna 
hos kommunsjuksköterskorna kommer att vara avvecklad från och med 12 
september och man kommer att jobba vidare med det teamarbete som har 
påbörjats. 

_____ 
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2022-08-30 

Su § 105 Dnr KS 2022/545 

 

Ej verkställda beslut 2022 

Ärende 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för kvartal två 2022 
föreligger.  
 
Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd ska, enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartalsvis 
till fullmäktige lämna en statistikrapport som redogör för antalet gynnande 
beslut enligt SoL och LSS 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 vara uppdelad på kön. 

Socialutskottet tar del av rapporten. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-08-30 

Su § 106 Dnr KS 2022/608 

 

Äldreplan 2022–2035 

Beslut 

Socialutskottets förslag: 

Föreslå kommunfullmäktige att anta Äldreplan för Härjedalens kommun 
2022–2035 

Ärende 

Socialutskottet i Härjedalen har begärt att en äldreplan ska tas fram. Planen 
ska beskriva inriktning för Härjedalens äldrefrågor och är tänkt som ett 
långsiktigt dokument som ska gälla 2022–2035. 
Äldreplanen är grund för planering och styrning, för att förbättra 
kommunens äldreomsorg och möta framtidens behov av stöd till äldre 
personer. Planen har utgångspunkt i Nationell kvalitetsplan för vård och 
omsorg för äldre personer.  
Äldreplanen har tagits fram under våren 2022. Dialogen fokuserade kring 
hur utveckling av framtidens stöd till äldre utformas på bästa sätt, vilka är 
möjligheterna och vilka styrkor och svagheter behöver pareras för att trygga 
och säkra stödet till äldre i Härjedalen. 
Äldreplanen har arbetats fram av en arbetsgrupp med olika kompetenser 
inom äldreomsorgen och med viss delaktighet av pensionärsorganisationer 
och tjänstemän i kommunen. Referensgrupp har utgjorts av Härjedalens råd 
för pensionärer och funktionsnedsatta (HRPF) och fackliga organisationer. 
Planen har, efter fyra workshoppar i samverkan och med delaktighet från 
kommuninvånare genom pensionärsorganisationerna i HRPF, politisk 
ledning, medarbetare och chefer landat i sju förslag till mål, strategier och 
aktiviteter.  
Förslag till äldreplan har publicerats på kommunens webbsida under 
sommaren med möjlighet att lämna in synpunkter. Två medborgardialoger 
har genomförts den 18 augusti där medborgare har fått lämna in synpunkter 
och ställt frågor kopplat till äldrefrågor.  
Planen ska utvärderas och revideras över tid i samverkan med berörda 
brukare och närstående i exempelvis återkommande medborgardialoger. 
Planen sträcker sig över tre mandatperioder. Långsiktighet är nödvändigt för 
att kunna bedöma om en metod eller ett arbetssätt har positiv effekt för den 
äldre personens hälsa och välbefinnande eftersom det tar tid för nya 
arbetssätt och metoder att få genomslag och ge mätbar effekt. 
Genom att fokusera på prioriterade områden och tillhörande strategier med 
aktiviteter beskriver socialutskottet hur de vill utveckla äldreomsorgen i 
Härjedalens kommun 2022–2035. Med utgångspunkt i denna äldreplan, samt 
kommunfullmäktiges strategier och mål, fastställer socialutskottet en 
uppdragsplan med aktiviteter, för att på kort och lång sikt styra och följa upp 
äldreomsorgen. 

7



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-08-30 

Su § 106, fortsättning Dnr KS 2022/608 

 

 

Ekonomi 
Ingen direkt effekt på ekonomin. Dock ger äldreplan en långsiktighet i 
verksamhetsplanering avseende äldrefrågor som kan påverka budgetarbete 
för kommande åren.  

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att anta Äldreplan för Härjedalens kommun 
2022–2035. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt socialförvaltningens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-08-30 

Su § 107 Dnr KS 2022/732 

 

Överlåtelse av socialberedskapen 

Beslut 

Överlåta socialberedskapen från den 1 september 2022 på tjänstemansnivå. 

Ärende 

Inom Härjedalens kommun har socialberedskapen varit uppdelad i två delar, 
under veckodagarna har den legat på politikernivå och under helger och 
storhelger har den legat på tjänstemännen, dvs socionomer inom individ och 
familjeomsorgen (IFO). Under en längre tid har diskussioner förts att låta 
hela beredskapen ligga på tjänstemannivå men övertagandet har inte kommit 
till stånd. Anledningen har varit att det har varit brist samt en hög 
personalomsättning med rätt kompetens inom IFO, vilket enheten nu kommit 
till rätta med.  
Förhandlingar och ett gemensamt arbete mellan arbetstagare, Fackförbundet 
SSR och arbetsgivaren har lett till att parterna till slut kommit överens om ett 
avtal.  
Detta avtal är även gynnande för medborgaren som vid behov av 
socialjouren blir bemött av en socionom som har rätt kompetens för att göra 
en adekvat, rättssäker bedömning. Kontinuiteten ökar då medborgaren kan få 
möjlighet att få samma handläggare dagen efter som den mötte under 
beredskapen.  
Att ge ett fast månadstillägg ger en större utrymme för att 
beredskapsgruppen själva kan ombesörja för att flytta, dela upp eller på 
annat sätt säkerställa personal för beredskapen. Arbetsgivaren har en fast 
utgift som den kan förhålla sig till då inga andra ersättningar utgår vid tex en 
påringning. Tillägget kommer bli 4500 kronor per månad för sex 
socionomer. Då ersättningen inte längre grundar sig procentuellt på 
arbetstagarens månadslön gynnar det jämställdheten i ersättningsnivån. Alla 
får lika lön för samma arbete oavsett grundlönen. Socialberedskap/jour 
regleras i 3 kap 6 § Socialtjänstlagen. 

Ekonomi 
Kommer att ge en kostnad med ca 27000 kr i fast tillägg per månad. 

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beslutar att överlåta 
socialberedskapen från den 1 september 2022 på tjänstemansnivå. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt socialförvaltningens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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Su § 107, fortsättning Dnr KS 2022/732 

 

Beslutet skickas till: 
Enhetschefen inom individ och familjeomsorgen 
Förvaltningschefen 
Tf Avdelningschef IFO/Bistånd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-08-30 

Su § 108 Dnr KS 2022/665 

 

Utredning gällande joursamarbete med Berg 

Beslut 

Socialutskottet ger uppdrag till förvaltningen att undersöka möjligheter och 
ta fram ett förslag på hur samverkan mellan Härjedalens och Bergs kommun 
avseende social beredskap kan utformas.   

Ärende 

Samverkan mellan länets kommuner avseende social beredskap har 
diskuterats sedan 2017 vilket resulterade i så kallad 3+3 lösningen där 6 av 
länets kommuner ingår i samverkan. Härjedalens kommun och Bergs 
kommun står utanför. Diskussioner mellan Berg och Härjedalen har pågått 
både på tjänstemannivå och politiskt, men utan framsteg.  
Frågan har återaktualiserats efter en politisk dialog där det finns intresse för 
att finna nya möjligheter till samverkan.  
För att förtydliga processen och uppdraget görs ett formellt uppdrag till 
förvaltningen att undersöka möjligheter till samverkan mellan Härjedalens 
och Bergs kommun avseende social beredskap.  

Att förvaltningen får ett tydligt uppdrag att arbeta med frågan underlättar 
uppföljningen och tydlighet i frågan.  

Ekonomi 
Arbetet med förstudie kräver inga extra resurser initialt. På lång sikt om 
samarbetsformer hittas finna möjlighet till effektivisering av nuvarande 
resurser kopplat till social beredskap.  

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet ger uppdrag till förvaltningen 
att undersöka möjligheter och ta fram ett förslag på hur samverkan mellan 
Härjedalens och Bergs kommun avseende social beredskap kan utformas.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt socialförvaltningens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Socialchef 
Tf. avdelningschef IFO 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-08-30 

Su § 109 Dnr KS 2022/606 

 

Granskning av kvalitet inom äldreboenden 

Beslut 

Socialutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner upprättad plan för åtgärder enligt rapport 
”Granskning av kvalité inom äldreboenden”. 

Ärende 

På uppdrag av kommunens revisorer har den externa revisionsbyrån KPMG 
under våren 2022 genomfört en granskning av kvaliteten inom äldreboenden 
i Härjedalens kommun.  
 
KPMG har utifrån sin bedömning och slutsats rekommenderat 
kommunstyrelsen i Härjedalen att:  
 
— Skyndsamt säkerställa ett ändamålsenligt kvalitetsledningssystem som     
uppfyller gällande föreskrifter.  
— Säkerställa att införande av IBIC genomförs enligt plan.  
— Utveckla och förtydliga uppföljning av verksamhetsmål.  
— Säkerställa systematisk uppföljning av patientsäkerhetsarbetet. 
 
Kvalitetsteamets SAS och MAR har upprättat en åtgärdsplan i ärendet. 

Ekonomi 
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på ekonomin. 

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner upprättad 
plan för åtgärder enligt rapport ”Granskning av kvalité inom äldreboenden”. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande föreslår att socialutskottet godkänner upprättad plan för åtgärder 
enligt rapport ”Granskning av kvalité inom äldreboenden”, som svar till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt hans förslag och fastslår 
att svaret är ja. 

_____ 
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Su § 109, fortsättning Dnr KS 2022/606 

 

Beslutet skickas till: 
Socialchef 
Avdelningschef för Kvalité och admin 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-08-30 

Su § 110 Dnr KS 2022/646 

 

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning, 
dagverksamhet 

Beslut 

Socialutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att överföra beslutsrätten genom delegation om 
dagverksamhet enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) till 
biståndshandläggare. 

Ärende 

Härjedalens kommun har beslutat att införa insatsen dagverksamhet.  
 
I 3 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, lyfts dagverksamhet rent 
allmänt fram. Syftet är att erbjuda personer - bland annat med 
demenssjukdom - gemenskap och aktiviteter, service och rehabilitering för 
att ge möjlighet till att bo kvar i ordinärt boende, samtidigt som anhöriga kan 
få avlastning.  
 
Dagverksamhet beviljas med stöd av 4 kap. 1 § SoL, därför behöver 
beslutsrätten överföras till biståndshandläggare genom delegation. 

För att rättssäkerhet ska eftersträvas är det viktigt att socialförvaltningen 
ansvarar för besluten samt att det skall vara möjligt för enskild att överklaga 
till högre instans. 

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att 
överföra beslutsrätten genom delegation om dagverksamhet enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen - SoL till biståndshandläggare. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt socialförvaltningens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Socialförvaltningens förvaltningschef 
Socialförvaltningens Tf Avdelningschef IFO/Bistånd  
Socialförvaltningens enhetschef för Bistånd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-08-30 

Su § 111 Dnr KS 2022/734 

 

Ändrade riktlinjer gällande milersättning för familjehem 

Beslut 

Socialutskottet godkänner föreslagen milersättning. 

Ärende 

Familjehemscentrums referensgrupp har haft till uppdrag att arbeta om 
riktlinjer för familjehemsersättningar. Som en del i uppdraget har ett arbete 
skett kring förslag på förhöjd reseersättning till familjehemmen.  
Ett familjehem kan vara beläget så att allmänna kommunikationer saknas 
eller att barnet inte klarar att själv förflytta sig till fritidsaktiviteter. Resor till 
barnomsorg, umgänge kan också vara långa och kostsamma för 
familjehemmet. Jourfamiljehem kan även ha uppdrag där barnet behöver 
skjutsas till barnets ordinarie skola under en tidsbegränsad period.  
Som en del i uppdraget har ett arbete skett kring förslag på förhöjd 
reseersättning till familjehemmen. Med anledning av att priserna för såväl 
bensin som diesel har ökat så att literpriset överstiger Skatteverkets högsta 
skattefria milersättning, för närvarande 18.50 kr/mil år 2022, behöver 
familjehemmen ersättas på annat sätt, i och med att det för familjehemmen 
innebär ökade kostnader.  
Förslaget är att kommunerna i Jämtlands län betalar minst 29 kr/mil som 
milersättning till familjehem, vilket gör att familjehemmet efter skatten får 
cirka 26 kr milen. Ersättningsnivån föreslås gälla tills vidare men ska 
utvärderas senast 2023-06-30. Vid en eventuell sänkning av 
drivmedelspriserna samt ändring av skatterättsligt regelverk kan riktlinjen 
komma att omarbetas. Social samrådsgrupp (SocSam) beslutar att 
rekommendera kommunerna att godkänna föreslagen milersättning. 

Genom att anta förslaget stärker det familjehemsplacerade barn att få sina 
behov tillgodosedda enligt 4 kap. § 1 socialtjänstlagen. 

Ekonomi 
Ändringen anses ge en ökad kostnad med möjlighet till förändring utifrån 
gällande drivmedelsmarknad 

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet att godkänna föreslagen 
milersättning.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt socialförvaltningens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-08-30 

Su § 111, fortsättning Dnr KS 2022/734 

 

Beslutet skickas till: 
Enhetschefen inom individ och familjeomsorgen 
Förvaltningschef 
Tf Avdelningschef IFO/Bistånd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-08-30 

Su § 112 Dnr KS 2022/741 

 

Ändring av riktlinjer för kommunens kontaktpersoner 
och komtaktfamiljer 

Beslut 

Socialutskottet ändrar riktlinjerna för kommunens kontaktpersoner/familjer.  

Ärende 

Härjedalens kommun har stora utmaningar i att rekrytera kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner för barn och ungdomar där behovet av förstärkt vuxenstöd 
finns. Utifrån förslaget som SocSam arbetat fram, gällande ändrade riktlinjer 
för milersättningen för familjehem, som kan regleras utifrån aktuell 
bränslemarknad bör kommunen följa efter. Om inte det sker, finns stor risk 
att kommunen tappar befintliga uppdragstagare då ersättningen mellan 
familjecentrum och Härjedalens kommunen inte är likvärdig.  

Konsekvensen blir att insatsen inte kan tillgodoses och därmed leda till att 
barn och ungdomar kan få en negativ psykosocial utveckling. Vilket på lång 
sikt påverkar förmågan att kunna fullfölja skolan, inte utveckla förmågan att 
ha sociala relationer vilket krävs för att kunna söka arbete för att sedermera 
komma ut i vuxenlivet och bli självförsörjande. Insatsen kontaktfamilj/ 
kontaktperson regleras i 4 kap.1§ Socialtjänstlagen.  

Bedömning görs att genom att anta förslaget kan vi ge en ökad förutsättning 
för att få behålla och nyrekrytera kontaktpersoner/familjer. Därmed kan vi ge 
barnet en god förutsättning att få en gynnande utveckling på lång sikt. 

Ekonomi 
Kommer ge en ökad kostnad med möjlighet till förändring om 
bränslemarknaden ändras. 

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet ändrar riktlinjerna för 
kommunens kontaktpersoner/familjer 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt socialförvaltningens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Enhetschefen inom individ och familjeomsorgen 
Förvaltningschef 
Tf Avdelningschef IFO/Bistånd 
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Resurser Familjehemscentrum 

Beslut 

Resursförstärka Familjehemscentrum under resten av år 2022. 

Ärende 

Familjehemscentrum har sedan 2022 budget för 6.0 handläggare och 1.0 
samordnare/enhetschef. Vid Familjehemscentrums styrgruppsmöte 29 april 
2022 delgav enhetschef att verksamheten har behov 8.0 handläggare under 
återstoden av 2022. Anledningen är att det är kö i verksamheten samt att 
verksamheten behöver ha kapacitet att möta kommunernas eventuella behov 
av familjehem till ensamkommande barn från Ukraina. Styrgruppen 
godkände att det sker en förstärkning i verksamheten genom 
omprioriteringar i ordinarie budget (1.0 tjänst). Verksamheten arbetar för att 
effektivisera vissa utredningar i syfte att frigöra tid till ovan behov. Utöver 
ovan förstärkning bedömer dock verksamheten att ytterligare 1.0 
handläggare behöver anställas i verksamheten under återstoden av 2022 (6 
månader).  

Fördelning (utifrån befolkningsmängd 1 nov 2021):  

Ragunda: 12 600 kr  
Bräcke: 14 700 kr  
Krokom: 36 900 kr  
Strömsund: 27 600 kr  
Åre: 29 400 kr  
Härjedalen: 24 300 kr  
Östersund: 154 500 kr  
 
Sociala samrådsgruppens, SocSam:s, ledamöter från Bräcke, Härjedalen, 
Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund beslutar att 
rekommendera ingående kommuner att resurs förstärka Familjehemscentrum 
med 300 000 kronor (1,0 tjänst i 6 månader) Kostnaden fördelas enligt 
befolkningsandel i respektive kommun. 

Bedömning görs att åtgärden är nödvändigt, då behovet är stort av nya 
familjehem, samtidigt som det är viktigt att följa upp uppdragen och 
effektiviteten i t ex handläggning för att också där möta upp de verkliga 
behoven av familjehem 

Ekonomi 
Det kommer bli en ökad utgift under en begränsad tid. 
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Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beslutar att resursförstärka 
Familjehemscentrum under resten av år 2022 dvs i 6 månader.  

Förslag under sammanträdet 

Ordförande föreslår bifall till förslaget med ändringen att ”dvs i 6 månader” 
tas bort. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt hans förslag och fastslår 
att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef 
Tf avdelningschef IFO/Bistånd 
Enhetschef IFO/Bistånd 
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Förlängd rekommendation kunskapsstyrning 
socialtjänst 2024 

Beslut 

Socialutskottets förslag: 

Att kommunstyrelsen förlänger finansiering av kunskapsstyrning för 
socialtjänst för året 2024 genom Sveriges Kommuner och Regioner.  

Ärende 

Härjedalens kommun är ansluten till samverkan för kunskapsstyrning 
socialtjänst via SKR 2020–2023. SKR informerar via ett meddelandeblad om 
behovet att förlänga finansieringen så att den även omfattar år 2024.  
Motivering till förlängningen är att: 
- Konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan tas med som utgångspunkt för 
det långsiktiga arbetssättet. En proposition om en ny socialtjänstlag kommer 
att läggas fram först efter årets val, och det är känt att den kommande 
lagstiftningen innehåller skrivningar som berör området kunskapsstyrning. 
- Förslag och beslut om en ny socialtjänstlag innebär också möjligheter till 
fördjupade diskussioner med staten om deras långsiktiga bidrag till 
kunskapsstyrningen i socialtjänsten. 
Arbete med kvalitetsregister, brukarundersökningar och yrkesresan är några 
av exempel som möjliggörs genom samordnad kunskapsstyrning av 
socialtjänst vilket är ett viktigt stöd i arbetet med verksamhetsutveckling i 
socialförvaltningen. 

Ekonomi 
Beslutet om förlängning innebär att deltagande kommuners finansiering för 
2024 blir densamma som fastställdes i den ursprungliga rekommendationen, 
det vill säga 1,95 kr/invånare i kommunen/år. Kostnaden för respektive 
kommun påverkas inte av antalet deltagande kommuner. Finansiering finns 
inom ramen för förvaltningens budget med förutsättning att budget för 2024 
inte medför besparingskrav.  

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att 
förlänga finansiering av kunskapsstyrning för socialtjänst för året 2024 
genom Sveriges Kommuner och Regioner.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt socialförvaltningens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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Beslutet skickas till: 
Socialchef 
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Samverkan för att etablera verksamhet Mini-Maria i 
länet 

Beslut 

Härjedalens kommun ska ingå i länsövergripande samverkan för att etablera 
en verksamhet av typ Mini-Maria i Jämtlands län. 

Ärende 

Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för missbruks- och 
beroendevården, vilket bland annat regleras i Socialtjänstlagen (SoL) och i 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Sedan 1 juli 2013 finns även en 
lagstadgad skyldighet för kommuner och landsting att ingå 
överenskommelser om samarbete kring personer med missbruk och beroende 
av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel. Det 
övergripande målet med Mini-Marias verksamhet är att motverka alkohol-, 
drog- och spelmissbruk bland ungdomar. En utgångspunkt för Mini-Maria 
ska vara att nå unga människor i ett tidigt skede av riskbruk och skadligt 
bruk. Detta för att förhindra utveckling av beroende och allvarlig psykisk 
ohälsa, liksom att arbeta hälsofrämjande och förebyggande utifrån en 
tvärprofessionell ansats. 

Hösten 2021 genomfördes en behovsinventering gällande tillskapande av 
Mini-Maria i Jämtlands län. Förstudien/behovsinventeringen presenterades 
för Barnarenan och SVOM november/december 2021 och den visade en vilja 
och ambition hos huvudmännen att hitta samverkansformer och utveckla 
verksamheter som bättre kan stödja ungdomar med missbruks- och 
beroendeproblematik. Behovsinventeringen var att betrakta som ett första 
steg med en förhoppning att det skulle fattas beslut om att ta ytterligare ett 
steg, för att realisera denna tanke om Mini Maria i Jämtlands län. 

Februari 2022 beslutade Barnarenan och SVOM (2022-02-25) om ett fortsatt 
uppdrag till Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun att, i nära 
samarbete med länets övriga kommuner, ansvara för den fortsatta 
utrednings-/arbetsprocessen med syfte att konkretisera formerna för en 
verksamhet av typ Mini-Maria i Jämtlands län med utgångspunkt i tidigare 
framtagen förstudie/behovsinventering. Målsättningen var att 
förstudie/behovsinventering samt kompletterande utredning skulle utgöra 
grund för ett rekommendationsbeslut från Barnarenan (2022-05-30) och 
SVOM (2022-06-03) till kommunerna och Region Jämtland Härjedalen 
gällande inriktningen att inrätta ett Mini Maria i länet.  

Östersunds kommun har processlett förstudie/behovsinventering och 
kompletterande utredning. En partsammansatt arbetsgrupp med 
representanter från Region Jämtland Härjedalen samt några kommuner har 
deltagit och bidragit under processens gång. Arbetsgruppen har föreslagit ett 
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delat huvudmannaskap mellan Östersunds kommun (som huvudman för 
länets kommuner) och Region Jämtland Härjedalen.  

Vid Barnarenan (2022-05-30) och SVOM (2022-06-03) presenterades 
kompletterande utredning gällande Mini-Maria. SVOM ställde sig positiv till 
genomförd utredning och ansåg sammanfattningsvis att kommunerna och 
Region Jämtland Härjedalen bör arbeta för att etablera ett Mini Maria. 
SVOM beslutade att rekommendera kommunerna i Jämtlands län och 
Region Jämtland Härjedalen att fatta ett inriktningsbeslut om att i samverkan 
verka för att etablera en verksamhet av typ Mini-Maria. Budget för 
verksamheten uppskattas till ca 5 000 000 kr, varav länets kommuner 
föreslås finansiera 50,75 procent (fördelning enligt befolkningsandel) och 
Region Jämtland Härjedalen 49,25 procent. 

Kommunerna och Region Jämtland Härjedalen behöver utveckla och stärka 
samarbetet kring stöd för personer med missbruk och beroende, där unga är 
en särskilt prioriterad grupp. En gemensam verksamhet skulle underlätta för 
individen och samverkan och leda till en effektivare resursanvändning och 
att kompetensen samordnas och nyttjas mer effektivt.  

Ekonomi 
Beräknad kostnad för medfinansiering för Härjedalens kommun beräknas på 
180–200 tkr per år. Initialt kan en del av finansieringen utgå från kommande 
statsbidrag kopplat till psykisk hälsa. På längre sikt bör kostnader för 
verksamheten ingå i förvaltningens budget. Det är inte möjligt att beräkna 
vilka positiva ekonomiska effekter verksamheten kan medföra kopplat till 
framtida placeringskostnader inom missbruk.  

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beslutar att ingå i 
länsövergripande samverkan för att etablera en verksamhet av typ Mini-
Maria i Jämtlands län. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt socialförvaltningens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef 
Avdelningschef IFO 
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Dagverksamhet för personer med demenssjukdom eller 
kognitiv svikt 

Beslut 

Starta dagverksamhet för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. 

Ärende 

År 2017 lyfte Socialstyrelsen att dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom eller kognitiv svikt bör vara en särskilt prioriterad 
omvårdnadsinsats i kommunerna. Vägledningen som Socialstyrelsen därefter 
tog fram visar att denna typ av dagverksamhet med ett rehabiliterande 
synsätt bland annat kan ge den enskilde bättre förutsättningar att bibehålla 
sina förmågor, leda till en ökad känsla av meningsfullhet i vardagen samt 
avlasta anhöriga i deras omvårdnad. 
Förutom direkt stöd till individen kan denna typ av verksamhet minska 
behovet av hemtjänst och fördröja att behovet av särskilt boende, vilket kan 
stärka individens självständighet, men också ge positiva ekonomiska effekter 
för kommunen. 

Bedömningen är att denna typ av dagverksamhet kan leda till en ökad känsla 
av meningsfull vardag för deltagarna, samt avlasta anhöriga i deras 
omvårdnad i en typ av verksamhet som inte idag finns i kommunen. 
Förhoppningen är även att fånga upp behov av ökade omvårdnadsbehov i ett 
tidigt skede. 

Ekonomi 
Personalkostnader uppgår till ca 1,2 milj. kronor/år, övriga kostnader 
beräknas uppgå till ca 50 000 kronor/år. Initialt finansieras av statsbidrag för 
riktade medel inom äldreomsorg. På lång sikt kommer personal och 
driftkostnader tas med i ordinarie budget. 
Lokalkostnader belastar kommunens centrala fastighetsbudget och uppgår 
till ca 81 000 kronor/år 
 
Avgifter för deltagande samt matservering kan ge vissa intäkter och är 
beroende på antalet deltagare. Avgiften för deltagandet ingår i maxtaxan. 

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beslutar att starta 
dagverksamhet för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt socialförvaltningens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 
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_____ 

Beslutet skickas till: 
Socialchef 
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Utökning antal korttidsplatser 

Beslut 

Antal korttidsplatser vid avdelning Tallen på Svegsmon utökas med en plats. 

Ärende 

Fram till 2020-06-30 hade Härjedalens kommun och Region Jämtland 
Härjedalen en överenskommelse om 3 närvårdsplatser (NÄVA). Avtalet 
löpte ut och en ny överenskommelse kommer att tecknas inom kort. Dock i 
samband med översyn av överenskommelsen, minskas antal platser från 3 
till 2.  
Under sommaren har de tomma NÄVA-platser använts som tillfälliga 
korttidsplatser för att möta behov hos individer som är utskrivningsklara från 
slutenvård. Förvaltningen föreslår att socialutskottet beslutar om permanent 
utökning med en korttidsplats på avdelningen Tallen. Detta öppnar upp för 
möjlighet att i nästa steg vid behov kunna justera antal särskilda 
boendeplatser på Svegsmon.  
Med förändringen utökas antal korttidsplatser till 17 i kommunen.  

Den överblivna NÄVA-platsen finns redan och är inräknad i bemanningen 
för avdelningen. För att använda resurserna effektivt bör platsen nyttjas som 
korttidsplats.  

Ekonomi 
Ändringen påverkar inte förvaltningens budget, då bemanning för 
utökningen är budgeterad för NÄVA-platsen. Risken att kommunen behöver 
ta betalningsansvar för utskrivningsklara minskar.  

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beslutar om att utöka antal 
korttidsplatser vid avdelning Tallen på Svegsmon men 1 plats. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt socialförvaltningens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Socialchef 
Enhetschef biståndsenheten 
Enhetschef Tallen 
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Meddelanden 

Ärende 

Föreligger följande meddelanden: 
 
- SKR, Förlängd rekommendation kunskapsstyrning Socialtjänst 2024. 
- Funktionshindersperspektivet - ett verktyg för god folkhälsa 8 sep 2022. 
- Beslut från IVO gällande ej verkställt beslut. 

 

_____ 
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Delegationsbeslut 

Ärende 

Delegationsbeslut fattade under perioden 1 juni – 31 juli delges utskottet. 

BESLUT   BESLUTSFATTARE 

Avtalsrapporter  Chefer 

Individ- och familjeomsorgen Socialsekreterare 

_____ 

28



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-08-30 

Su § 120 

Anhöriganställning, ***sekretess*** 

Beslut 

Verkställa insatserna med anhörigvård. 

Ärende 

Ansökan om hemtjänst enl. SOL 4 kap 1§ i form av anhöriganställning. 

Utredning finns i personakt. 

För att kunna tillgodose den sökandes behov anser socialförvaltningen att det 
finns särskilda skäl att tillstyrka ansökan om anhöriganställning.  

Ekonomi 
Insatserna är ca 50 timmar/månad. Ingen större påverkan på ekonomin. 
Tillgången på timvikarier är inte så stor och detta blir en avlastning för 
hemtjänsten. 

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beslutar att verkställa 
insatserna med anhörigvård.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt socialförvaltningens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Den sökande 
Biståndshandläggare 
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Övervägande, ***sekretess***

Beslut 

Enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen överväga att vården ska fortsätta och lägga 
informationen till handlingarna utan att fatta något nytt beslut i ärendet. 

Ärende 

Övervägande enligt socialtjänstlagen 6 kap 8 §. 

Utredning finns i personakt.  

Ansvarig handläggare anser mot bakgrund av utredning att vården med stöd 
av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen skall fortgå till och med nästa övervägande. 

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet överväger att vården ska 
fortsätta och lägga informationen till handlingarna utan att fatta något nytt 
beslut i ärendet 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt socialförvaltningens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Handläggande socialsekreterare 
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