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Protokollet omfattar §§ 94-109
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Ordförande
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Justering
Utöver ordförande ska Emma Almroth justera dagens protokoll.
Ersättare är Olga Nordlund.
____
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§ 94 Socialnämndens förmiddag
(SN-2019-00002-100)

Beslut
Socialnämnden beslutar
att ge socialförvaltningen i uppdrag att utifrån presentationen av
kostnad per brukare för äldreomsorg återkomma till socialnämnden
med förslag till fördjupade utredningsuppdrag.
Ärendet
Under förmiddagen får socialnämnden information gällande
människohandel och prostitution, kostnad per brukare samt
information från de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna.
Eva Norlin, regionskoordinator mot prostitution och
människohandel, ger en introduktion till vad människohandel är.
Socialnämnden får också en redogörelse kring hur problematiken
kring prostitution ser ut i regionen, information kring lagstiftningen
inom området och vilket stöd som ges till människohandelsoffer och
vilket stöd som kan erbjudas köparna av sexuella tjänster.
Människohandel är den tredje största brottsligheten i världen efter
narkotikahandel och vapenhandel. De flesta kommuner i Sverige
saknar handlingsplaner för att motverka prostitution och
människohandel för sexuella ändamål på lokal nivå.
Gurli Edlund och Anders Engelholm, medicinskt ansvariga
sjuksköterskor, informerar om den lagstiftning som styr kommunens
hälso- och sjukvård, vårdgivarens ansvar samt utmaningarna inom
området.
Anette Ståby, ekonomichef, informerar om kostnad per brukare
inom äldreomsorgen samt individ- och familjeomsorgen.
Överläggning
Niklas Säwén (S) föreslår att socialnämnden beslutar att ge
socialförvaltningen i uppdrag att utifrån presentationen av kostnad
per brukare för äldreomsorg återkomma till socialnämnden med
förslag till fördjupade utredningsuppdrag.
Justerandes signatur
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är sitt
eget. Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.

____
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§ 95 Goda exempel
(SN-2019-00002-67)

Ärendet
Upprop genomförs och dagordning godkänns.
Arbetsgruppen samt ungdomar placerade på Estonte Sundsbruk
informerar om verksamheten.
Socialnämndens stipendium ”Goda idéer och positiva händelser”
delas ut två gånger per år. Stipendiet har inrättats för personal,
föreningar eller privatpersoner som tagit goda initiativ, genomfört
eller bidragit till positiva händelser inom socialtjänstens
ansvarsområde som är värda att uppmärksammas. Socialnämnden
delar ut vårens stipendium till arbetsgruppen vid Estonte Sundsbruk.

____
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§ 96 Information från förvaltningen
(SN-2019-00002-101)

Beslut
Socialnämnden beslutar
att ställa sig bakom socialförvaltningens tolkning av det tidigare
fattade delegationsbeslutet, att biträdande verksamhetschef är lägsta
beslutsnivå när det gäller externa placeringar och omplaceringar
under kontorstid inom individ- och familjeomsorgens
verksamhetsområde. Socialjourens akuta placeringar som görs under
kvällar och helger undantas, i dessa fall har socialsekreterare i
socialjouren delegation,
att godkänna återrapporten gällande uppdraget att konvertera ett
servicehus till ett trygghetsboende.
Ärendet
Vid sammanträdet 2019-05-23 beslutade socialnämnden att förändra
delegationsordningen så att biträdande verksamhetschef blir lägsta
beslutsnivå i beslut om placeringar och omplaceringar. Kanslichef,
Annika Backström, informerar om att det delegationsbeslut som
fattades vid socialnämndens sammanträde i maj har tolkats väldigt
strikt av förvaltningen. Biträdande verksamhetschef och
verksamhetschef finns inte i tjänst dygnet runt och placeringar
behöver göras alla dygnets timmar. Förvaltningen tolkar politikens
beslut som att det gäller alla planerade placeringar under kontorstid
men att socialjourens akuta placeringar undantas. Förvaltningen
förslår att socialnämnden beslutar att ställa sig bakom
socialförvaltningens tolkning av det tidigare fattade
delegationsbeslutet, att biträdande verksamhetschef är lägsta
beslutsnivå när det gäller externa placeringar och omplaceringar
under kontorstid inom individ- och familjeomsorgens
verksamhetsområde. Socialjourens akuta placeringar som görs under
kvällar och helger undantas, i dessa fall har socialsekreterare i
socialjouren delegation.
Socialdirektör, Silvia Sandin Viberg, ger socialnämnden en
återrapport gällande uppdraget att konvertera ett servicehus till ett
trygghetsboende som socialnämnden fattade beslut om vid
sammanträdet 2019-04-25 § 66. Silvia hade ett möte med
Justerandes signatur
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Allégårdens fastighetsägare 2019-06-05 och den gemensamma
planen är att omvandla det särskilda boendet Allégården till ett
trygghetsboende. Ambitionen är att förändringen ska genomföras
inom ett år. Befintligt hyresavtal löper ut 2019-12-31 vilket kommer
innebära att Allégården blir ett blandat boende under en period. I
samtalen mellan fastighetsägaren och socialförvaltningen ingår även
fortsatt dialog om fastigheten Härsta 9:5 Ljustadalen. Förvaltningen
föreslår att socialnämnden beslutar att godkänna återrapporten
gällande uppdraget att konvertera ett servicehus till ett
trygghetsboende.
Vidare informerar Silvia Sandin Viberg om pågående
digitaliseringsprojekt. Studenter från Mittuniversitetet kommer under
sommaren att arbeta med ett röststyrningscase kallat ”En bra start på
dagen”. Tester kommer att genomföras för att öka trygghet,
delaktighet och självständighet bland brukarna inom stöd- och
omsorgs verksamhet. Syftet är att se hur röststyrning kan skapa en
enklare vardag för de som vi är till för. Socialförvaltningen har också
jobbat tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen med ett
projekt inriktat på att med digitaliseringens hjälp utveckla
träffpunkterna.
Socialnämnden får information om att rekryteringen av vikarier inför
sommarperioden har pågått länge och fortfarande pågår. Det har varit
svårt att hitta vikarier till flera verksamheter.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att socialnämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.

____
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§ 97 Information från ordförande
(SN-2019-00002-102)

Ärendet
Niklas Säwén informerar om ett antal möten han deltagit vid under
de senaste veckorna.
- Den 24 maj Kommunförbundets socialpresidium i
Örnsköldsvik där bland annat frågor kring mottagande av
ensamkommande i länet diskuterades.

Justerandes signatur

-

Den 28 maj möte med regionpolitiker där fokus låg på
psykisk ohälsa bland barn och unga. En politisk arbetsgrupp
har tillsatts i regionen, och den besöker länets alla kommuner
under våren.

-

Den 3 juni deltog ordförande i dialogsamtal tillsammans med
delar av socialförvaltningens ledning, kommunstyrelsen och
ekonomidirektör. Dialogsamtalen äger rum efter varje
delårsrapport. Fokus under samtalet låg på avvikelser och
ekonomin. Socialnämnden uppmanades att precisera
långsiktiga planer för de ekonomiska obalanserna samt
digitalisering. Socialnämnden uppmanades också att följa upp
huvudprioriteringen om att minska sociala skillnader i
delårsrapporten.

-

Den 5 juni firade äldreboendet Rutsgården 30 år.

-

Den 10 juni, politikerplattformen, integrationsfrågor i länet
diskuterades. Vid mötet gavs besked om att förutom
Sundsvalls kommun har Timrå, Kramfors, Sollefteå och
Örnsköldsvik beslutat att överlåta sin andel av
ensamkommande för 2020. Ånge kommun har beslutat att
ställa sig positiv till att ta emot andra kommuners andelar.

-

Den 12 juni, invigning av nytt äldreboende, Heffnersgården.

-

Den 14 juni, stipendieutdelning i samband med
studentexamen där socialnämndens ordförande fanns på plats
för att lämna över Sundsvalls kommuns vård- och
omsorgscollege stipendier till två studenter från vård- och
omsorgsprogrammet på Västermalms skola.
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§ 98 Månadsrapport maj 2019
(SN-2019-00139-9)

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna månadsrapport maj 2019 för socialnämnden.
Ärendet
Socialnämnden redovisar för perioden januari-maj 2019 ett negativt
resultat om - 106,1 miljoner kronor (Mkr), vilket är ett försämrat
resultat med - 31,0 miljoner kronor jämfört med motsvarande period
föregående år. Individ- och familjeomsorgen inklusive
socialpsykiatrin svarar för ca - 25 miljoner kronor av
resultatförsämringen jämfört med föregående år.
Förvaltningen lämnade i anslutning till den första delårsrapporten för
januari-april 2019 en reviderad prognos med ett beräknat resultat om
– 165 miljoner kronor vid årets slut. Revideringen baserades på
fortsatt ökat inflöde och därmed ökade placeringskostnader samt
kostnader för ekonomiskt bistånd inom individ- och
familjeomsorgen. Osäkerhet kring prognosen finns främst gällande
den fortsatta utvecklingen av kostnader för externa placeringar inom
individ- och familjeomsorgen.
Prognosen baseras på en ingående obalans om - 154 miljoner kronor
från bokslut 2018 samt beräknade effekter av beslutade åtgärder om
36 miljoner kronor. I prognosen har även beaktats en ökad
nettokostnad om ca 47 miljoner kronor jämfört med föregående år
avseende:

Justerandes signatur

•

17,5 miljoner kronor till följd av ökat antal externa
placeringar inom individ- och familjeomsorgen samt parallellt
ökade dygnskostnader jämfört med motsvarande föregående
år.

•

7,5 miljoner kronor avseende ökade kostnader för ekonomiskt
bistånd inom individ- och familjeomsorgen.

•

15 miljoner kronor avseende vikariekostnader för vård- och
omsorgspersonal samt kostnader för tvärprofessionella team
(f d projektet Trygg Hemma) vid införande av
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-06-18

12

Skönsmomodellen. Tidigare finansierat via statsbidrag för
ökad bemanning inom äldreomsorgen vilka fr.o.m. 2019
upphört och måste klaras genom finansiering och
omdisponering av befintlig budgetram och därmed en ökad
nettokostnad.
•

7 miljoner kronor i ofinansierade merkostnader avseende bl.a.
pågående projekt som ny organisation, implementering av
nytt verksamhetssystem Treserva, heltid som norm, 85-10-5.
Utökning av verksamheter som Slinkin, ofinansierad tjänst
som medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR) i och med
ramförändring 2019.

Socialnämnden beslutade 2019-02-28 om en kompletterande
handlingsplan med en ekonomisk effekt om totalt 116 miljoner
kronor för perioden 2019-2022 varav 36 miljoner kronor för år 2019.
Förvaltningens förslag till åtgärdsplan omfattade åtgärder om
sammantaget 144 miljoner kronor men där några av förslagen
behöver utredas och förankras ytterligare. Vid socialnämndens
sammanträden under våren har socialnämnden fattat ytterligare
tilläggsbeslut kring det ekonomiska resultatet för en verksamhet och
ekonomi i balans.
Socialnämnden ser inga möjligheter att nå en budget i balans för år
2019 vilket även noterades vid socialnämndens sammanträde
2019-05-23 § 80 ”Att särskilt uppmärksamma kommunfullmäktige
på att socialnämnden bedömer att vi inte kommer att klara en
ekonomi i balans på helårsbasis under år 2019 utan ekonomiskt
tillskott. Därmed överlämnar socialnämnden till kommunfullmäktige
hur frågan ska hanteras”.
Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar Anette Ståby ärendet.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att socialnämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - SN-2019-00139-9 - Månadsrapport maj 2019
• Bilaga Månadsrapport maj 2019
____

Justerandes signatur
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§ 99 Återrapportering icke tvingande verksamhet
(SN-2019-00139-10)

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens återrapportering av uppdrag i anslutning
till månadsrapporter avseende icke tvingande verksamhet,
att ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en utfasning av
anhöriganställningar där det är möjligt utan tillkommande kostnader,
att ge socialförvaltningen i uppdrag att i dialog med
överförmyndarkontoret se över alternativa organisationsmodeller för
förvaltare,
att socialnämnden senast vid sammanträdet i november får en
rapport om hur arbetet med översyn av resor till daglig verksamhet
och distribution av matlådor går.

Ärendet
I anslutning till redovisning av månadsrapport februari 2019
beslutade socialnämnden 2019-03-28 § 46 att uppdra till
förvaltningen att återkomma till nämnden med en sammanställning
av den icke-tvingande verksamhet som bedrivs inom förvaltningen
där ekonomi och verksamhetens syfte redovisas.
Sammantaget har identifierats icke tvingande verksamheter (ej
lagstadgade verksamheter) med en budgeterad nettokostnad om ca
189 miljoner kronor, varav 230 miljoner kronor i kostnader och 41
miljoner kronor i intäkter.
De identifierade verksamheterna med syfte och ekonomi redovisas
per verksamhetsområde i tabellerna nedan:

Justerandes signatur
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Icke tvingande verksamhet
Alla belopp i kkr

Kommentarer

Ekonomi - budget 2019

syfte

Budget 2019
netto
(skattemedel)

Budget
2019
intäkter

Buget 2019
brutto (inkl
intäkter)

LEDNING OCH VERKSAMHETSSTÖD
Skönsmomodellen (Vanguard)

Skönsmodellen Internorganisation
Julklapp och friskvård
Förvaltarenhet

Personliga Ombud

Projekt 85/10/5
Facklig tid
Resurs- och planeringsenhet

Implementering Stöd och Omsorg skjuts
till 2020. T o m 2019-05 totalt 2 Mkr i
kostnad.
Två vakanta tjänster av totalt fem
tjänster, ca 1 Mkr.
Bör göras lika i hela kommunen.
Julklapp 500 kkr och friskvård 1 500 kkr.

6 500

2 500

2 500

2 000

2 000

Överförmyndarenhetens ansvar.
Samfinansierat med Ånge, Timrå och
Nordanstigs kommuner med 460 kkr.

1 969

610

2 579

911

907

1 818

Projektet upphör 31 augusti 2019.

us
2 934
3 349

Ej lagreglerat, kan dock anses rymmas
inom ramen för kommunens ansvar
enligt socialtjänstlagen. Statsbidrag.
Flyttas till HR-centralt

Ses över i verksamhetsstödet

Summa

20 163

Icke tvingande verksamhet
Alla belopp i kkr

6 500

Kommentarer

us
2 934
3 349
1 517

21 680

Ekonomi - budget 2019

syfte

Budget 2019
netto
(skattemedel)

Budget
2019
intäkter

Buget 2019
brutto (inkl
intäkter)

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Samordningsförbundet
Klippangården
Praktikhandledning
IFO, bdr förening
(Brottosfferjouren)
Habiliteringsersättning
Handläggare BOS-grupp
BOS Hyror
Öppen verksamhet "I Kraft"
Slink In
Samordnare psykisk ohälsa

Stödboende 13 pl och Härbärge 6 pl
Mottagning av studenter

Finansieras via stimulansmedel.
Kostnad 275 kkr t o m 2019-05
Utökat öppethållande, utöver budget som
avslutades 30 april 2019.
Finansieras via stimulansmedel

Summa

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 968
7 158
100
300
150
3 444
0
0

696
457

21 900

1 262

2 664
7 615
100
300
150
3 444
21 900

1 262

0

2 480

2 480

14 382

25 533

39 915
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Icke tvingande verksamhet
Alla belopp i kkr

Kommentarer

Ekonomi - budget 2019

syfte

Budget 2019
netto
(skattemedel)

Budget
2019
intäkter

Buget 2019
brutto (inkl
intäkter)

STÖD OCH OMSORG
Projekt terapihund
Pensionärsverksamhet

Habiliteringsersättning
Resursteam
Resor daglig verksamhet

Projekt fram till 31 december 2019
Avvecklas 30 juni 2019.
Tidigare finansierats med
stimulansmedel.
Ingår i uppdrag översyn av organisation
Ingår i socialnämndens åtgärdsplan.
Nettokostnad 2018 om 11,6 Mkr.

Summa

Icke tvingande verksamhet
Alla belopp i kkr

Kommentarer

542
1 000

0
0

542
1 000

1 900
0

0
9 591

1 900
9 591

5 000

0

5 000

8 442

9 591

18 033

Ekonomi - budget 2019

syfte

Budget 2019
netto
(skattemedel)

Budget
2019
intäkter

Buget 2019
brutto (inkl
intäkter)

VÅRD OCH OMSORG
Bitr VC Nord Anhöriganställda
Bitr VC Syd Anhöriganställda
Bitr VC Väst Anhöriganställda
Anhörigstöd - bidrag

Externa placeringar Hospice/Säbo
Träffpunkten Stöde
Finska Träffpunkten
Matlådor Hemtjänst
Allégården SH
Tomtegränd SH
Alnö SH
Matfors SH
Knutsgården SH
Lokalkostnader - Servicehus

Ingår i översyn av organisation
-"-"Beslut av biståndshandläggare till
pensionärer 67 år eller äldre eller
personer som har sjukersättning och
som vårdas i hemet av anhöriga oavsett
ålder.
Ingår i socialnämndens åtgärdsplan

1 500
1 500
1 500
1 500

Social gemenskap och aktiviteter
Social gemenskap och aktiviteter
Distribution ingår i åtgärdsplan

686
107
5 750

Ingår i socialnämndens åtgärdsplan
Särskilt boende lagstadgad ej servicehus
-"-"-"Lokalkostnader samtliga servicehus

Summa

Justerandes signatur

5 549

354

5 903

-9

686
107
5 742

19 607
15 921

19 607
15 921

15 223
24 196
10 723
37 563

15 223
24 196
10 723
37 563

141 325

Utdragsbestyrkande

1 500
1 500
1 500
1 500

346

141 671

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-06-18
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Icke tvingande verksamhet
Alla belopp i kkr

Kommentarer

Ekonomi - budget 2019

syfte

Budget 2019
netto
(skattemedel)

Budget
2019
intäkter

Buget 2019
brutto (inkl
intäkter)

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Demenscentrum

Träffpunkten
Fotvård

Råd, stöd och utbildning till demenssjuka personer och deras anhöriga.
Även möjlighet till viss kostnadsfri
avlastning i hemmet.
Social gemenskap och aktiviteter
Intäktsfinansierats. Dock täcks inte
kostnader som lokaler, gemensam OH

Summa
TOTALT SOCIALFÖRVALTNINGEN:

2 861

20

2 881

1 913
0

0
4 183

1 913
4 183

4 774

4 203

8 977

189 086

41 190

230 276

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef, Anette Ståby,
ärendet.
Jeanette Lindblom (C) föreslår att socialnämnden bifaller
förvaltningens förslag, att godkänna återrapporteringen, samt att
följande att-satser läggs till:
-

att ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en
utfasning av anhöriganställningar där det är möjligt utan
tillkommande kostnader,

-

att ge socialförvaltningen i uppdrag att i dialog med
överförmyndarkontoret se över alternativa
organisationsmodeller för förvaltare,

-

att socialnämnden senast vid sammanträdet i december får en
rapport om hur arbetet med översyn av resor till daglig
verksamhet och distribution av matlådor går.

Thomas Burman (M) föreslår att majoritetens förslag till beslut
gällande den sista att-satsen ändras till att socialnämnden senast vid
sammanträdet i oktober får en rapport om hur arbetet med översyn av
resor till daglig verksamhet och distribution av matlådor går.
Niklas Säwén föreslår en kompromiss gällande den sista att-satsen,
att socialnämnden senast vid sammanträdet i november får en rapport
om hur arbetet med översyn av resor till daglig verksamhet och
distribution av matlådor går.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-06-18
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
Jeanette Lindblom (C) förslag med ändring av den sista att-satsen
enligt Niklas Säwén (S) förslag. Ordförande finner att socialnämnden
beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - SN-2019-00139-10 - Återrapportering icke
tvingande verksamhet

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-06-18
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§ 100 Återrapportering möjliga
åtgärder/verksamheter/inköp att skjuta upp eller
pausa under 2019
(SN-2019-00139-11)

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till åtgärder att skjuta upp eller
pausa under 2019 med undantag för rubrikerna ”julklapp och
friskvård”, ”projekt terapihund” och ”slink in”,
att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa kostnaden för bortfall av
hjälpmedel samt åtgärder vidtagna för att sänka
hjälpmedelskostnaderna senast i november 2019.
Ärendet
I anslutning till redovisning av månadsrapport mars 2019 beslutade
socialnämnden 2019-04-25 § 59 att återkomma till socialnämnden i
juni med förslag på möjliga åtgärder, verksamheter samt inköp vad
gäller såväl drift som investering att skjuta upp eller pausa för att
bidra till ett stärkt ekonomisk resultat för nämnden under 2019.
Förvaltningens överväganden
Sammantaget redovisas förslag till åtgärder på möjliga åtgärder,
verksamheter och inköp att skjuta upp eller pausa under 2019 med en
budgeterad nettokostnad om 15,3 miljoner kronor varav en del av
medlen redan har förbrukats under året. Förslagen redovisas i
tabellen nedan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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Skjuta upp eller pausa år 2019
Alla belopp i kkr

Kommentarer

syfte

Möjliga åtgärder/verksamheter/inköp att skjuta upp eller
pausa år 2019

Ekonomi - budget 2019

Budget 2019
netto
(skattemedel)

Budget
2019
intäkter

Buget 2019
brutto (inkl
intäkter)

LEDNING OCH VERKSAMHETSSTÖD
Skönsmomodellen (Vanguard)

Implementering Stöd och Omsorg skjuts till
2020. T o m 2019-05 totalt 2 Mkr i kostnad.
Två vakanta tjänster av totalt fem tjänster,
ca 1 Mkr.
Bör göras lika i hela kommunen.
Julklapp 500 kkr och friskvård 1 500 kkr.

Skönsmodellen Internorganisation
Julklapp och friskvård
Projekt 85/10/5
Enheten för kvalitet och
utveckling EKU

Ses över i verksamhetsstödet

Projektet upphör 31 augusti 2019.
Tre vakanta tjänster i dagsläget

Summa

6 500,0

6 500,0

2 500,0

2 500,0

2 000,0

2 000,0

us
1 500,0

us
1 500,0

12 500,0

0,0 12 500,0

1 262,0

1 262,0

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Slink In

Utökat öppethållande, utöver budget som
avslutades 30 april 2019.

Summa

1 262,0

0,0

1 262,0

542,0
1 000,0

0,0
0,0

542,0
1 000,0

1 542,0

0,0

1 542,0

STÖD OCH OMSORG
Projekt terapihund
Pensionärsverksamhet

Projekt fram till 31 december 2019
Avvecklas 30 juni 2019.
Tidigare finansierats med stimulansmedel.

Summa

TOTALT SOCIALFÖRVALTNINGEN:

15 304,0

Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef, Anette Ståby,
ärendet.
Jonas Väst (S) föreslår att socialnämnden beslutar att godkänna
förvaltningens förslag till åtgärder att skjuta upp eller pausa under
2019 med undantag för rubrikerna ”julklapp och friskvård”, ”projekt
terapihund” och ”slink in”.
Marcus Hellström (L) föreslår att följande att-sats läggs till:
att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa kostnaden för bortfall av
hjälpmedel samt åtgärder vidtagna för att sänka
hjälpmedelskostnaderna senast i november 2019.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är Jonas
Väst (S) förslag med tillägg av Marcus Hellström (L) förslag till attsats. Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

0,0 15 304,0

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-06-18
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Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - SN-2019-00139-11 - Återrapportering möjliga
åtgärder/verksamheter/inköp att skjuta upp eller pausa under
2019
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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§ 101 Återrapportering kring förvaltningens
överbyggnad
(SN-2019-00139-12)

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens återrapportering av uppdrag i anslutning
till månadsrapporter kring förvaltningens överbyggnad,
att ge socialförvaltningen i uppdrag att i arbetet med den förändrade
nämndorganisationen arbeta för att minska överbyggnaden inom
samtliga verksamhetsområden,
att en ny redovisning av överbyggnaden, med en jämförelse av
förändringar sedan juni 2019, presenteras för de två nya nämnderna
under första halvåret 2020.
Ärendet
I anslutning till redovisning av månadsrapport februari 2019
beslutade socialnämnden 2019-03-28 § 46 att uppdra till
förvaltningen att återkomma till nämnden med redovisning om hur
överbyggnaden i förvaltningen kring t.ex. chefer, samordnare och
administratörer ser ut.
Förvaltningens överväganden
Förvaltningens överbyggnad i antal årsarbetare med chefer,
samordnare och administratörer redovisas i tabellen nedan. Av
tabellen framgår även totalt antal årsarbetare, antalet övriga
medarbetare samt antalet årsarbetare per chef.
Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef, Anette Ståby,
ärendet.
Johan Nikula (S) föreslår att socialnämnden bifaller förvaltningens
förslag, att godkänna återrapporteringen, samt att följande att-satser
läggs till:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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-

att ge socialförvaltningen i uppdrag att i arbetet med den
förändrade nämndorganisationen arbeta för att minska
överbyggnaden inom samtliga verksamhetsområden,

-

att en ny redovisning av överbyggnaden, med en jämförelse
av förändringar sedan juni 2019, presenteras för de två nya
nämnderna under första halvåret 2020.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är Johan
Nikula (S) förslag. Ordförande finner att socialnämnden beslutar
enligt Johan Nikulas förslag.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - SN-2019-00139-12 - Återrapportering kring
förvaltningens överbyggnad
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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§ 102 Redovisning av projektet Bostad först
(SN-2019-00117-3)

Beslut
Socialnämnden beslutar
att ge socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med en ny
redovisning hur arbetet med Bostad först går senast i december 2019.
Ärendet
Socialnämnden beslutade vid sammanträdet 2019-02-28 § 29
Återrapport Bostad först att socialförvaltningen skulle återkomma till
socialnämnden med en ny redovisning gällande hur arbetet med
Bostad först går i juni 2019.
Biträdande verksamhetschef, Håkan Norberg, redovisar ärendet för
nämnden. I nuläget är det fyra personer som har en bostad via
projektet Bostad först. Det har varit en stor utmaning att hitta mindre
lägenheter till projektet.
Överläggning
Martin Jägesten (V) föreslår att socialnämnden beslutar att ge
socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med en ny redovisning
hur arbetet med Bostad först går senast i december 2019.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är Martin
Jägesten (V) förslag. Ordförande finner att socialnämnden beslutar
enligt Martin Jägestens förslag.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - SN-2019-00117-3 - Redovisning av projektet
Bostad först
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 103 Rekommendation till kommunerna om
gemensam finansiering av ett samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
(SN-2019-00134-3)

Beslut
Socialnämndens beslutar
att notera arbetsutskottets beslut, att anta rekommendationen och
därmed även bidra med finansiering om ca 200 000 kronor till ett
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter,
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige att beakta i beslut om
2020 års kompletteringsbudget.
Ärendet
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid
sammanträde den 14 december 2018 beslutat:
1. att rekommendera kommunerna att gemensamt till SKL,
finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat
inom områdena uppföljning och nationell samordning till en
kostnad av maximalt 19,5 miljoner kronor årligen, vilket innebär
ca 1:95 kronor/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för
fyra år (2020-2023).
2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen
för SKL’s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på
befolkningen i respektive kommun. De fyra största kommunerna
får en rabatt på 10 procent.
3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering
permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar
långsiktigt.
4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendationen
samt be dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade
förslaget senast den 15 juni 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
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För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandhållas nationellt med stöd
av SKL behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen.
Av ställningstagandet ska det framgå om rekommendationen antas
eller inte. Om merparten av kommunerna avstår från att anta
rekommendationen kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som
SKL tillhandahåller kommer att kunna erbjudas nationellt framöver.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att socialnämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott - 2019-06-04 - §
44
• Tjänsteskrivelse - SN-2019-00134-3 - Rekommendation till
kommunerna om gemensam finansiering av ett samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
• Bilaga Meddelande från styrelsen - Kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter
• Bilaga Följebrev till meddelandet till styrelsen
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 104 Revidering av socialnämndens
delegationsordning, ny lag om tobak och liknande
produkter
(SN-2019-00016-18)

Beslut
Socialnämnden beslutar
att till individ- och familjeomsorgsutskottet delegera
•
•
•
•

beslut om stadigvarande tillstånd att bedriva detalj- eller
partihandel med tobaksvaror enligt 5 kap. 1 § lag (2018:2088)
om tobak och liknande produkter,
beslut att återkalla ett försäljningstillstånd enligt 7 kap. 10 §
lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter,
beslut att sätta ut vite enligt 7 kap. 9 § lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter,
beslut att förbjuda fortsatt försäljning av elektroniska
cigaretter eller påfyllningsbehållare enligt 7 kap. 13 § lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.

att till handläggare vid enheten för serveringstillstånd och
tobaksärenden delegera
•
•
•
•
•
•

Justerandes signatur

beslut om tillfälligt tillstånd att bedriva detalj- eller
partihandel med tobaksvaror enligt 5 kap. 1 § lag (2018:2088)
om tobak och liknande produkter,
beslut att meddela tillståndsinnehavare en varning enligt
7 kap. 11 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter,
beslut att meddela varning vid försäljning av elektroniska
cigaretter eller påfyllningsbehållare enligt 7 kap. 13 § lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter,
beslut att anmäla till konsumentombudsmannen om brott mot
marknadsföring enligt 7 kap. 8 § lag (2018:2088) om tobak
och liknande produkter,
beslut att begära upplysningar, handlingar, varuprover och
liknande för genomförande av tillsyn enligt 7 kap. 17 § lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter,
beslut att anmäla till polismyndighet om överträdelse enligt
10 kap. 1-2 §§ och 4 § lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter,
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
•

Sammanträdesdatum

Sida

2019-06-18
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beslut att meddela tillståndshavare erinran enligt 9 kap. 17 §
alkohollag (2010:1622).

Ärendet
Riksdagen har beslutat om en ny lag, lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter. Lagen träder i kraft 1 juli 2019 och ersätter
tobakslagen (1993:581) och lag om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare (2017:425).
Den nya lagen innebär bland annat att det införs tillståndsplikt för
tobaksförsäljning för både detalj- och partihandel med kommunen
som tillståndsgivande myndighet. Med anledning av den nya lagen
föreslås en revidering av socialnämndens delegationsordning.
Utöver ny delegation gällande den nya tobakslagen föreslås även en
ändring av delegationen avseende beslut att meddela erinran enligt
alkohollagen. Syftet med denna ändring är en snabbare handläggning
och en tydligare stegring av varningsgrad, något som även
förespråkas av Länsstyrelsen. Meddelande om erinran påverkar inte
verksamheten på något sätt, men är av vikt då man vill nå en
förändring i tidigt skede innan varning eller återkallelse kan komma i
fråga.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att socialnämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - SN-2019-00016-18 - Revidering av
socialnämndens delegationsordning, ny lag om tobak och
liknande produkter
Uppföljning av beslut
Ingen uppföljning föreslås.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 105 Förordnande enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU)
(SN-2019-00016-24)

Beslut
Socialnämnden beslutar
att förordna enhetschef Robert Gatugård att enligt 43 § punkt 2 lag
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
begära biträde av polis för att vård eller omhändertagande ska kunna
genomföras.
Ärendet
Ett förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU) måste omfatta viss namngiven person. På grund av att
ny enhetschef anställts måste socialnämndens tidigare beslut om
förordnande enligt 43 § LVU kompletteras. Förvaltningen föreslår att
socialnämnden beslutar att förordna enhetschef Robert Gatugård att
enligt 43 § punkt 2 LVU begära biträde av polis för att vård eller
omhändertagande ska kunna genomföras.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att socialnämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - SN-2019-00016-24 - Förordnande enligt lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 106 Gåva till Kärnhuset
(SN-2019-00170-3)

Beslut
Socialnämnden beslutar
att Kärnhuset – Sundsvalls hem för barn och föräldrar får ta emot en
gåva på 10 890 kronor från Ladies Circle att använda till inköp för de
placerade barnen och deras föräldrar.
Ärendet
Ladies Circle (LC) vill ge Kärnhuset – Sundsvalls hem för barn och
föräldrar en gåva på 10 890 kronor. Ladies Circle har önskemål om
att gåvan ska vara till glädje för de barn och föräldrar som placeras
på Kärnhuset.
För att detta ska vara juridiskt möjligt krävs att socialnämnden
accepterar att ta emot gåvan och beslutar att den ska användas till
inköp som gagnar de placerade barnen och deras föräldrar.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att socialnämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - SN-2019-00170-3 - Gåva till Kärnhuset
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
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§ 107 Anmälan av delegationsbeslut - HR
(SN-2019-00016-27)

Ärendet
Socialnämnden har beslutat att anställningsbeslut som fattats med
stöd av delegation ska anmälas till nämnden.
Socialnämnden tar del av följande beslut som fattats med stöd av
delegation:
Delegationsbeslut HR 2019-05-09 – 2019-06-12 med följande
delegationsnummer 510/2019 – 620/2019.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - SN-2019-00016-27 - Anmälan av
delegationsbeslut - HR
• Bilaga Anmälan av delegationsbeslut

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 108 Anmälan av delegationsbeslut - fonder
(SN-2019-00016-28)

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ärendet
Socialnämnden har beslutat att beviljade bidrag ur ett antal fonder
som socialtjänsten administrerar ska återrapporteras till nämnden.
Beviljade bidrag ur Hulda Boströms minnesfond, Botvind Johanssons
minnesfond, Lagerträdska fonden, Augusta Gernandts minnesfond,
Hildur och Jonas Sahlins minnesfond, CG Åhlunds minnesfond,
E Fröbergs julgåvefond, Alnö Ångbåts AB samt Sociala Fonden –
Sundsvalls kommun 2019 anmäls vid sammanträdet.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att socialnämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
• Bilaga Anmälan av delegationsbeslut, fonder

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida

2019-06-18

32

§ 109 Informationsärende för kännedom
(SN-2019-00025-11)

Ärendet
Informationsärende, socialnämnden tar del av följande information:
Kommunstyrelsen 2019-05-13 – Protokollsutdrag § 117 Kvittering
av nämndernas och bolagens mål och resursplaner 2019 (KS-201900244-12)
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse – Kvittering av
nämndernas och bolagens mål och resursplaner 2019 (KS-201900244-12)
Kommunfullmäktige 2019-05-27 – Protokollsutdrag § 112
Valärenden (KS-2019-00010)
Kommunstyrelsen 2019-05-13 – Protokollsutdrag § 135 Rapportering
av integrationsprojekt 2018 (KS-2019-00092-8)
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse – Rapportering av
integrationsprojekt 2018 (KS-2019-00092-8)
Kommunstyrelsen 2019-05-13 – Protokollsutdrag § 116 Ekonomiskt
månadsrapport mars 2019 (KS-2019-00022-2)
Kommunstyrelsekontoret 2019-05-13 – Instruktioner kring
kommunstyrelsens beslut den 13 maj gällande restriktivitet i
ekonomiska beslut
Inspektionen för vård och omsorg – Beslut
Kommunfullmäktige 2019-05-27 – Protokollsutdrag § 113 Kvittering
av nämndernas och bolagens mål och resursplaner 2019 (KS-201900244-12)
Kommunfullmäktige 2019-05-27 – Protokollsutdrag § 124
Uppföljning av pensionsstrategi och tillhörande (KS-2019-00229-1)
Kommunstyrelsen 2019-05-13 – Protokollsutdrag § 132 Uppföljning
av pensionsstrategi och tillhörande riktlinjer (KS-2019-00229-1)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsekontoret 2019-05-13 – Riktlinje pensionsförmåner
(KS-2019-00229)
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - SN-2019-00025-11 - Informationsärende för
kännedom
• Bilaga Protokollsutdrag KS 2019-05-13 §117
• Bilaga Kommunstyrelsekontorets skrivelse- Kvittering av
nämndernas och bolagens mål och resursplaner 2019
• Bilaga Protokoll kommunfullmäktige 2019-05-27 § 112
Valärenden
• Bilaga Protokollsutdrag KS 2019-05-13 §135 (002)
• Bilaga Rapportering av integrationsprojekt 2018 (002)
• Bilaga Protokollsutdrag KS 2019-05-13 §116
• Bilaga Instruktioner kring kommunstyrelsens beslut den 13 maj
2019 gällande restriktivitet
• Bilaga 6.3.1-9058 2019 Beslut LOV
• Bilaga KF protokoll 2019-05-27 § 113 Kvittering av nämndernas
och bolagens mål och resursplaner 2019
• Bilaga KF protokoll 2019-05-27 § 124 Uppföljning av
pensionsstrategi och tillhörande riktlinjer
• Bilaga Riktlinje pensionsförmåner 2019-05-13
• Bilaga Protokollsutdrag
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

