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Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, torsdagen den 23 februari 2023 kl. 09.15 – 16.15, med 
ajournering kl. 09.45 – 10.05, 12.05 – 13.15, 13.55 – 14.00, 14.40 – 14.45 och 15.50 – 
15.55. 

Beslutande Ledamöter 

Krister Mc Carthy (S), Ordförande 
May Andersson (S), 1:e vice ordförande 
Margareta Tjärnlund (M), 2:e vice ordförande 
Agneta Jonsson (S) kl. 09.15 – 14.25 
Raymond Rinnan (S) 
Sanna Bergman (V) 
Anna Arvidsson (MP) 
Lillian Krantz (KD) 
Alexandra Viberg (M) 
Kenneth Lunneborg (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 

Simon Andersson (S) tjänstgörande för Agneta Jonsson (S) 
Camilla Nilsson (L) tjänstgörande för Maria Norberg (C) 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Ingrid Mähler (S) 
Christina Brenner (MP) 
Göran Sjögren (SD) 

Övriga närvarande Mats Collin, förvaltningschef 
Linda Ångman, nämndsekreterare  
Marion Wiberg, controller kl. 09.15 – 09.45 
Maritha Nordin, verksamhetschef kl. 09.15 – 09.45 
Elisabeth Sjölander, verksamhetschef kl. 09.15 – 09.45 
Eva Forslöf, verksamhetschef kl. 09.15 – 09.45 
Jens Hallner, verksamhetschef kl. 09.15 – 11.05 
Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska kl. 10.05 – 11.05 
Jennifer Ålund, folkhälsosamordnare kl. 11.05 – 11.45 
Anna-Karin Hasselborg, brottsförebyggande samordnare kl. 11.05 – 11.45 
Ina Lindström Skandevall, utredare kl. 14.00 – 15.50 
Malin Ullström, verksamhetsutvecklare kl. 14.00 – 15.50 
 

Justerare Margareta Tjärnlund (M) 

Justeringens plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, 2023-02-27 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 14-24 

 Linda Ångman  

 Ordförande 
  

 Krister Mc Carthy  

 Justerare 
  

 Margareta Tjärnlund (M)   
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 ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-02-23 

Datum då anslaget sätts upp 2023-02-28 Datum då anslaget tas ned 2023-03-22 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Linda Ångman, sekreterare  
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§ 14 Dnr 25754  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, samt 
att protokollet justeras den 27 februari 2023 klockan 11.00.                               
______                                   
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§ 15 Dnr 25755  

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.                                        

Bakgrund 
Ordförande går igenom upprättad föredragningslista.                                    

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, dagordning 2023-02-16.                           
______                                            



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(20) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 16 Dnr 2022-000181 1.1.3.1 

Informationsärenden 2023 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.                

Bakgrund 
Socialnämnden har fått ta del av följande informationspunkter: 
Informationsföredragning om ärende Verksamhetsberättelse 2022 – Marion 
Wiberg, controller och Mats Collin, förvaltningschef. 
Informationsföredragning om ärende Patientsäkerhetsberättelse 2022 – 
Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska och Jens Hallner, 
verksamhetschef. 
Information om Kommunens folkhälso- och brottsförebyggande arbete – 
Jennifer Ålund, folkhälsosamordnare och Anna-Karin Hasselborg, 
brottsförebyggande samordnare. 
Informationsföredragning om ärende Biståndsbedömd tid som bas för 
ersättning av hemtjänst – Mats Collin, förvaltningschef. 
Utredare Ina Lindström Skandevall och verksamhetsutvecklare Malin 
Ullström höll en introduktionsutbildning för Socialnämnden där de bland 
annat gick igenom regelverk, styrande dokument, lagstiftning, processer, 
målprogram, internkontroll, uppsiktsplikt, nämndens uppdrag och formalia 
kring beslutsmöten. 
Mats Collin, förvaltningschef, informerade om följande: 

• Verksamhetsbesök för Socialnämnden – Påbörjar planeringen för 
året. Skicka era önskemål till nämndsekreterarna. 

• Schemaförändringar inom förvaltningen och arbetet kring det. 

• Information om Pärlan, som blir ett särskilt boende för äldre istället 
för ett boende inom funktionsstöd.  

• Namnet på socialpsykiatriboendet i Saltvik kommer att ändras och 
inte bli Kornsvedjan.  
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§ 16 Fort. 

Krister Mc Carthy (S), ordförande Socialnämnden, informerade om följande: 

• Vid frågor angående arvodessystemet, ta kontakt med Krister. 

• Den 24 februari kommer SKR anordna en webbsänd heldag där de 
lyfter de mest aktuella frågorna på nationell nivå inom socialtjänstens 
verksamhetsområden. Sändningen kan ses i efterhand under tre 
månader. Krister skickar ut länken till sändningen.          

• Frågor ställda till Socialnämndens ordförande och 2:e vice 
ordförande som kommer besvaras på Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 februari, under ärendet ”Allmänhetens 
frågestund i Kommunfullmäktige 2023”.                                                                                       

______                                            
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§ 17 Dnr 2023-000009 1.1.4.2 

Verksamhetsberättelse 2022 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till Verksamhetsberättelse 2022,  
att anta förvaltningens förslag till internkontrollrapport, 
att lägga redovisningen över resultatuppdragen till handlingarna, 
att lägga redovisade årsuppföljningar till handlingarna,  
att lägga redovisning av Uppföljning volymökningar december 2022 till 
handlingarna, samt 
att Verksamhetsberättelsen delges Kommunfullmäktige.                           

Bakgrund 
Socialnämndens verksamhetsberättelse för 2022 har upprättats enligt 
anvisningar från kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning. I 
verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten och händelser av väsentlig 
betydelse under året. Avsnittet resultatuppdrag presenterar utfall på de 
indikatorer som rör förvaltningen samt att arbetet och resultatet av 
internkontrollen redovisas. Ekonomiavsnittet analyserar det ekonomiska 
utfallet på drift och investeringar.  
För Socialnämnden innebar pandemin märkbara behov av extra resurser och 
kostnader. Kostnader som inte kommer att ersättas av staten, och som inte 
har beaktats när nämndens budgetram fastställdes. Förvaltningen har fortsatt 
arbeta efter inriktning enligt försiktighetsprincipen att vid misstanke om 
smitta agerar förvaltningen som om det är bekräftad smitta. 
Nämnden införde 2022 heltid som norm inom samtliga verksamheter. Ett 
begränsat antal medarbetare valde att arbeta deltid. Arbetet med God och 
Nära vårdreformen har fortsatt under 2022. Arbetet beräknas pågå under ett 
antal år framåt.  
Under 2022 ansökte Härnösands kommun om Statsbidrag till vissa 
kommuner och regioner för ekonomi i balans. Socialförvaltningen andel av 
ansökan var på drygt 38 mnkr i bidrag. Kammarkollegiet beviljade bidrag till  
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§ 17 Fort. 
tre av åtgärderna, till en total summa om ca 18 mnkr. Beslutet från 
Kammarkollegiet fattades dock inte förrän i slutet av oktober månad, varför 
man inte kunnat följa planen gällande åtgärderna och besparing under 2022. 
I mars öppnade 17 särskilda boendeplatser för dementa i lokaler på 
Artellerigatan. Dessa platser ska sedan flyttas in i nybyggnationen när det är 
färdigbyggt tillsammans med bland andra Korttidsenheten. 
I december togs beslut av Socialnämnden att en avveckling av Solbackens 
särskilda boende ska ske 2023. Beslut togs även att Pärlan (lokaliserad på 
Högsjögården), avdelning på sex platser åter ska gå över i drift inom 
verksamhetsområde Särskilt boende, från att tidigare legat under 
verksamheten Funktionsstöd.  
Ett arbete med att analysera hemtjänstens ekonomi har pågått under hela 
2022. Ett material finns nu där det går att följa hur arbetstimmar i 
hemtjänsten är använda, fördelade på utförd tid hos brukare, transporttid 
mellan brukare mm. Utifrån materialet har förvaltningen kunnat konstatera 
att hemtjänsten har haft en för liten budget.  
Brukarbehovet inom funktionsstöd har ökat de senaste åren vilket bidragit 
till ökad personalbemanning. Verksamhetsområdet har sett ett förändrat 
behov hos brukar med stigande ålder samt har antalet brukare ökat under 
året. Detta har bidragit till ökade personalresurser både inom 
dagligverksamhet och boende. 
Socialt perspektiv 
Socialnämndens arbete bedöms ha haft stor påverkan på de medborgare som 
har sökt nämndens stöd utifrån behov kopplade till deras livssituation, detta 
inkluderar insatser och stöd som getts till barn och unga och deras familjer. 
Ekologiskt perspektiv 
Nämndens arbete har fortsatt att inom olika områden se över vad som kan 
göras för att minska en negativ påverkan på miljön. Ex har översynen av 
bilparken fortsatt.  
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Socialnämnden har ett underskott mot budget på 30,8 mnkr, varav 
hemtjänsten redovisar ett underskott på drygt 27 mnkr. Nämndens totala 
underskott är 14 mnkr lägre jämfört med 2021. Av detta är även några 
miljoner relaterade till kostnader på grund av fortsatt misstänkt eller 
bekräftad Covidsmitta. Ett så stort underskott har naturligtvis negativ 
påverkan på kommunens samlade resultat, och är ett åtgärdsområde som 
behöver ha fortsatt starkt fokus. En djupanalys har genomförts av 
hemtjänstens kostnader, och ett underlag har tagits fram som visar vilken  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(20) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 17 Fort. 

budget hemtjänsten behöver för att den enskilde brukaren ska få den tid 
denne är beviljad.  
Ur ett juridiskt perspektiv bedöms nämnden hanterat enskilda ärenden och 
andra juridiska processer inom gällande lagstiftning och rättspraxis.            

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2023-02-08. 
Socialförvaltningen, Verksamhetsberättelse 2022. 
Socialförvaltningen, Internkontrollrapport 2022. 
Socialförvaltningen, Uppföljning volymökningar december 2022. 
Socialförvaltningen, Redovisning - Barn- och familjeenheten T3 och helår 
2022. 
Socialförvaltningen, Presentation - Barn och Familj T3 och helår 2022. 
Socialförvaltningen, Redovisning - Ekonomiskt bistånd 2022. 
Socialförvaltningen, Presentation - Ekonomiskt bistånd T3 2022. 
Socialförvaltningen, Presentation - Ekonomiskt bistånd helår 2022. 
Socialförvaltningen, Redovisning - Vuxna placeringar 2022. 
Socialförvaltningen, Presentation - Vuxna placeringar T3 2022. 
Socialförvaltningen, Presentation - Vuxna placeringar helår 2022. 
Socialförvaltningen, Redovisning - Jobbsatsning 2022.                      
______                                       
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§ 18 Dnr 2023-000035 1.1.4.0 

Patientsäkerhetsberättelse 2022 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna 2022 års patientsäkerhetsberättelse.                              

Bakgrund 
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010: 659) ska vårdgivaren senast den 1 mars 
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 

1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 
kalenderår, 

2. Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. Vilka resultat som har uppnåtts. 

Patientsäkerhetsberättelsen var upprättad 2023-02-08 och överlämnas till 
Socialnämnden. 
Socialt perspektiv 
Inget socialt perspektiv. 
Ekologiskt perspektiv 
Inget ekologiskt perspektiv. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Inget ekonomiskt och juridiskt perspektiv.                                       

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2023-02-08. 
Socialförvaltningen, Patientsäkerhetsberättelse 2022.                                
______                                         
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§ 19 Dnr 2023-000037 1.1.3.1 

Biståndsbedömd tid som bas för ersättning av 
hemtjänst 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att ändra från att ersätta hemtjänstutförare via utförd tid till att ersätta 
hemtjänstutförare utifrån biståndsbedömd tid, samt  
att förändringen träder i kraft från och med den 1 mars 2023.                     

Bakgrund 
Hemtjänsten inom kommunens egen verksamhet samt privat utförare ersätts 
utifrån utförd tid hos brukare. Detta föreslår nu Socialförvaltningen att det 
ändras till att hemtjänstutförare får ersättning utifrån biståndsbedömd tid.  
De ersätts utifrån biståndsbedömd tid som blir grunden för planering och 
utförande av insatser. Den biståndsbedömda tiden ges till utföraren utifrån 
schabloner. Den utförda tiden hos brukarna kommer att kontrolleras så att 
beviljad tid utförs, samt för att säkerhetsställa att invånare får de insatser och 
tid de är beviljade.  
Vidare följs utförd tid för att upptäcka behov av justering av schablontider. 
De schabloner som ger underlag för den biståndsbedömda tiden är testade 
och jämförda med andra kommuner som har schabloner och biståndsbedömd 
tid.  
En viktig del i förändringen är att individuell biståndsbedömning alltid 
kvarstår och kommer att, sannolikt i ett fåtal fall, ske där enskild har väldigt 
stort behov som inte täcks av schablon. Där kommer det vara fortsatt möjligt 
att bevilja mer tid än vad schablonen ger. 
Då utförande av vård och omsorgsåtgärd kräver dubbelbemanning, kommer 
det ersättas av specifik schablon.   
En av anledningarna till att förvaltningen föreslår att gå över till 
biståndsbedömd tid är att öka hemtjänstutförarnas incitament att använda 
tiden effektivt. Möjligheten att förutse kostnadsutvecklingen blir lättare med 
biståndsbedömd tid.  
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§ 19 Fort.  

Socialt perspektiv 
Genom att ersätta hemtjänstutförare via biståndsbedömd tid och samtidigt 
följa och kontrollera utförd tid ökar säkerheten att den enskilde får den tid 
som denne har beviljats av biståndsbedömaren. Det ger också underlag till 
att följa tidsjusteringsbehov och hemtjänstutförares följsamhet mot 
biståndsbedömd tid.  
Förslaget innebär ingen förändring avseende barnperspektivet.  
Ekologiskt perspektiv 
Förändringen i sig innebär ingen förändrad påverkan på det ekologiska 
perspektivet.  
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Det ekonomiska perspektivet handlar i detta sammanhang främst om att den 
biståndsbedömda och utförda tiden blir två parametrar att följa, för att se om 
hemtjänstutföraren håller sig inom beviljad tid. Efter införandet av ersättning 
utifrån beviljad tid blir biståndsbedömningen kommunens huvudsakliga 
verktyg för att direkt påverka kostnadsutvecklingen och hemtjänstutföranas 
verksamhet. 
Juridiskt perspektiv 
Möjligheten att följa biståndsbedömd tid kontra utförd tid ger förvaltningen 
bättre förutsättningar att säkerhetsställa att enskilda får beviljade insatser 
utförda utifrån bedömd och beviljad tidsåtgång. Myndighetsutövningen dvs. 
biståndsenheten bedömer tid utifrån individens behov och schablon och tiden 
styrs inte utifrån hemtjänstutförarens utförda tid.                          

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2023-02-09. 
Socialförvaltningen, Schablontider Hemtjänsten.                                
______                                       
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§ 20 Dnr 2023-000038 2.2.0.1 

Dataskyddsombud för socialförvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att utse Henrik Bjerneld, informationssäkerhetssamordnare Härnösands 
kommun, till dataskyddsombud för socialförvaltningen, samt 
att översända beslutet till integritetsmyndigheten (IMY).                    

Bakgrund 
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer 
från och med den 25 maj 2018. Förordningen stärker rättigheter för den 
enskilde när det gäller personlig integritet. De som behandlar 
personuppgifter behöver aktivt ta ansvar för att se till att förordningens 
regler följs och kunna visa det. I kommuner är det nämnderna = myndigheter 
som är personuppgiftsansvarig och även den som formellt ska utse 
dataskyddsombudet. 
Enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen ska alla offentliga myndigheter 
såsom kommuner och regioner utse ett dataskyddsombud. Det innebär att 
kommunstyrelsen och varje nämnd ska utse ett dataskyddsombud. Nämnden 
bör även utse en dataskyddsamordnare. Varje nämnd och styrelse är 
personuppgiftsansvariga. 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet och är den som 
följer upp att myndigheterna följer förordningen. 
Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till 
personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller 
enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska även bevaka att reglerna följs 
samt fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten. 
Anmälan till tillsynsmyndigheten av dataskyddsombudet enligt artikel 37.7 i 
dataskyddsförordningen ska göras så snart det är möjligt för kommunstyrelse 
och nämnder. Dataskyddssamordnarens uppgift är att stödja 
dataskyddsombudet och se till att bland annat uppdatera och hantera register 
över behandling av personuppgifter.  
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§ 20 Fort.  
Socialt perspektiv 
Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv. 
Ekologiskt perspektiv 
Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet tillser att kommunstyrelsen uppfyller dataskyddsförordningens 
artikel 37.                                                          

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2023-02-03.                                     
______                                                            
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§ 21 Dnr 2022-000001 1.1.3.1 

Ej verkställda gynnande beslut 2022 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut, samt 
att rapporten delges kommunfullmäktige och revisionen för kännedom.             

Bakgrund 
Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 
och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Skyldigheten att 
rapportera framgår i 16 kap. 6 f-g §§ socialtjänstlagen (SoL) och 28 f-g §§ 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal: 

• Alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. 

• Alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre 
månader efter det att verkställigheten avbröts. 

Rapportering ska ske även om inte finns några ej verkställda beslut. 
Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut fram till att 
beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning.  
Följande beslut ska rapporteras löpande: 

• Ett beslut som har verkställts och som tidigare rapporterats som ej 
verkställt. 

• Ärenden som har avslutats av annan anledning. 
Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka 
typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från 
dagen för respektive beslut.  
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§ 21 Fort. 

Socialnämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom 
tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare 
ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har 
förflutit från dagen för respektive beslut. 
Rapportering skall ske en gång per kvartal.  
Biståndsenheten har följande att rapportera: 
Denna period finns det 17 ej verkställda gynnande beslut att rapportera. Det 
är sex beslut om Bostad med särskild service, gruppbostad, tre beslut om 
kontaktperson SoL, fem beslut om kontaktperson LSS, två beslut om 
ledsagarservice LSS samt ett beslut om korttidsvistelse i familjehem LSS.  
Barn- och familjeenheten har inget att rapportera. 
Ekonomi- och vuxenenheten har inget att rapportera. 
Socialt perspektiv 
Socialt perspektiv är att personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad 
rätt att få den hjälp och det stöd de behöver från kommunen. Beslut om 
bistånd enligt Socialtjänstlagen eller insats enligt Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade gäller omedelbart. Det innebär att beslut om 
bistånd eller insats också ska verkställas direkt. 
Ekologiskt perspektiv 
Inget direkt ekologiskt perspektiv. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ekonomiskt perspektiv är att konsekvenser i form av vite kan ske. 
Juridiskt perspektiv är att ytterst stärka rättssäkerheten för den enskilde som 
har beviljats bistånd.                                    

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2023-02-10. 
Socialförvaltningen, Rapport ej verkställda beslut fjärde kvartalen 2022.          
______                                                                           
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§ 22 Dnr 2022-000184 1.1.3.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2023 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.                      

Bakgrund 
Aktuella listor över delegationsbesluten har gått ut till socialnämnden i 
handlingarna inför dagens möte.                                  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, listor delegationsbeslut numrerad 1 – 4.                       
______                                              
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§ 23 Dnr 25761  

Skrivelser, meddelanden, beslut 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att skrivelser, meddelanden och beslut anmäls och läggs till handlingarna.       

Beslutsunderlag 
2303 - Planering socialnämnden 2023. 
Väntelista äldre 202301. 
Väntelista omsorgen 202301. 
Reglemente arvoden för förtroendevalda 2023-2026 Antaget KF 2022-10-22. 
Delegationsordning Kommunstyrelsen 2023-2026, version 1.0. 
Överenskommelse God och nära vård. 
Verksamhetsberättelse Modern Omsorg Elle AB 2022.                                   
______                                                         
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§ 24 Dnr 25762  

Eventuellt tillkommande ärende 
Inget tillkommande ärende.                                                            
______                                             


	Val av justerare
	Socialnämndens beslut

	Godkännande av dagordning
	Socialnämndens beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	Informationsärenden 2023
	Socialnämndens beslut
	Bakgrund

	Verksamhetsberättelse 2022
	Socialnämndens beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	Patientsäkerhetsberättelse 2022
	Socialnämndens beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	Biståndsbedömd tid som bas för ersättning av hemtjänst
	Socialnämndens beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	Dataskyddsombud för socialförvaltningen
	Socialnämndens beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	Ej verkställda gynnande beslut 2022
	Socialnämndens beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	Anmälan av delegationsbeslut 2023
	Socialnämndens beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	Skrivelser, meddelanden, beslut
	Socialnämndens beslut
	Beslutsunderlag

	Eventuellt tillkommande ärende

