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§ 90 Dnr 22698  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, samt 
att protokollet justeras den 3 september klockan 14.00.              
______                   



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(21) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 91 Dnr 22699  

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.                     

Bakgrund 
Ordförande går igenom upprättad dagordning.                     

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, dagordning 2021-08-23.                      
______                         
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§ 92 Dnr 22717  

Informationsärenden 

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

Bakgrund 
Socialnämnden har fått ta del av följande informationspunkter: 
Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sköterska, informerade om följande: 

• Information om Covid-19 i kommunen, avlidna, misstänkt- och 
konstaterad smitta, smittbelastning, vaccinationer, och 
socialförvaltningens arbete kring detta. 

• Vårdhygien och smittskydd före och under pandemin. 
Information om nuläget och hur sommaren har varit inom Särskilt boende, 
Hälso- och sjukvården och Hemtjänsten – Elisabeth Sjölander, 
verksamhetschef och Fredrik Mattsson, verksamhetschef. 
Information om Heltidsprojektet – Lars Liljedahl, kommundirektör, 
Elisabeth Sjölander, verksamhetschef, Fredrik Mattsson, verksamhetschef, 
Mats Collin, förvaltningschef och Sussane Sjöberg, HR-partner. 
Informationsföredragning om ärende Budgetuppföljning 2021 – Fredrik 
Bergman Gullmark, controller och Susanne Sundström, controller. 
Information om kostnadsreduceringsåtgärder – Mats Collin, 
förvaltningschef. 
Mats Collin, förvaltningschef informerade om följande: 

• Digifysisk läkarmedverkan med PremiCare. 

• Medicinskt ansvarig sköterska och en verksamhetschef har 
intervjuats av SKR angående ett analysverktyg för patientsäkerhet 
som skall publiceras i några av deras kanaler.   

• Det kommer krävas mycket manuellt arbete att föra över alla 
uppgifter till nya verksamhetssystemet. 
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§ 92. Fort 

• Workshop angående internkontrollplanen, detta kommer att planeras 
in i höst. 

• Kungabesöket på bland annat Koltrastens särskilda boende den 24 
augusti. 

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

• Möte med Socialpresidiet den 27 augusti. 

• Gemensamt möte med Socialchefer den 2 september. 

• Återuppstart av presidiesamverkan med Arbetslivsnämnden. Första 
mötet är den 7 september.  

• Openspace angående nära vård i kommunen tillsammans med 
ledningen, hälso- och sjukvården och Regionen. Där kommer vi 
diskutera hur vi ska jobba framöver och hur vi vill att nära vården i 
vår kommun ska se ut. 
 

Närvarande ledamöter och ersättare 
Som framgår av närvaroförteckningen ovan, dessa ledamöter, tjänstgörande 
ersättare och ersättare närvarar under hela dagen.                 
______                                
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§ 93 Dnr 2020-000274 1.1.3.1 

Budgetuppföljning 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att socialnämnden fortfarande förutsätter att Covidrelaterade kostnader för 
2021 inte ingår i kommunfullmäktiges förväntade kostnadsreduceringskrav,  
att förvaltningen fortsätter arbetet med övriga kostnadsreduceringar, 
att överlämna budgetuppföljningen för augusti 2021 till kommunstyrelsen 
för kännedom, samt 
att lägga rapporten till handlingarna.                            

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare tre att-satser: 
att socialnämnden fortfarande förutsätter att Covidrelaterade kostnader för 
2021 inte ingår i kommunfullmäktiges förväntade kostnadsreduceringskrav,  
att förvaltningen fortsätter arbetet med övriga kostnadsreduceringar, samt 
att överlämna budgetuppföljningen för augusti 2021 till kommunstyrelsen för 
kännedom. 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare bifaller.            

Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; liggande förslag med 
tillägg av ytterligare tre att-satser.  
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Bakgrund 
Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 25,6 mnkr ackumulerat 
juli vilket motsvarar 6 procent av periodbudgeten. I resultatet ingår en 
engångsintäkt på 7 mnkr från Socialstyrelsen och avser kostnader som 
Socialnämnden hade för Covid-19 i december 2020. 
Största avvikelsen är personalkostnaderna motsvarande 23,2 mnkr. En 
delförklaring till detta är att socialnämnden har haft höga kostnader kopplade  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(21) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 93. Fort 

mot åtgärder för att minska risken för spridning av Covid-19. Exempel på 
åtgärder är utökad grundbemanning, Covid-19 team och visstidsanställda 
extra chefer. Flertalet av dessa åtgärder har tagits bort från 1 april. Det finns 
dock fortfarande kostnader för Socialnämnden då pandemin inte är slut. 
Socialnämnden har haft kostnader motsvarar 21,4 mnkr relaterad mot Covid-
19 2021. Nettokostnaden inräknat engångsinbetalningen från Socialstyrelsen 
på 7 mnkr är 14,4 mnkr. 
Socialnämnden har även haft stora kostnader för inhyrd personal gällande 
bland annat bemanningsundersköterskor och bemanningssjuksköterskor, det 
är ett belopp på motsvarande 8,6 mnkr. 
En positiv avvikelse är att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd visar 
på en minskande trend. Det är färre hushåll som har behövt försörjningsstöd 
jämfört med samma period ifjol. Det är även lägre kostnader för placeringar 
för barn och vuxna på HVB (hem för vård och boende) än budgeterat.            

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, Budgetuppföljning juli 2021. 
Socialförvaltningen, Uppföljning intäkter, kostnader juli 2021. 
Socialförvaltningen, Uppföljning volymökningar, juli 2021.                  
______                                
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§ 94 Dnr 2021-000155 1.1.3.1 

Jobbsatsning 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga rapporten till handlingarna.                          

Bakgrund 
Socialnämnden beslutade 2013-12-12 att tillsammans med 
Arbetslivsförvaltningen påbörja ett samarbete avseende jobbsatsning dvs. 
tidsbegränsade anställningar till personer som beviljas ekonomiskt bistånd. 
Redovisning av hur många som anställts och resultat sker till socialnämnden 
och arbetslivsnämnden halvårsvis. Sedan starten av jobbsatsningen fram till 
30 juli 2021 har totalt 139 personer anställts.  
Under 2021 har två personer anställts. Tre personer anställdes 2020 som 
fortfarande är anställda under augusti 2021. Socialförvaltningen ersätter 
Arbetslivsförvaltningen med 7500 kr per person och månad för varje 
anställning. Under 2021 har Socialförvaltningen överfört 293 tkr till 
Arbetslivsförvaltningen för jobbsatsningen till och med 2021-07-30. Orsaken 
till att så få anställts är framförallt pandemin, vilket inneburit att 
Arbetslivsförvaltningens arenor har varit stängda. Anställningarna har skett 
på Resursgruppen och Erikshjälpen. 

Målgruppen 
Målgruppen som fått delta i jobbsatsning har varit personer som inte kunnat 
ta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden samt att de haft ett långvarigt 
bidragsberoende, minst 8 månader. Under tidigare år har även 
familjeförsörjare och ungdomar prioriterats.  

Beredningsgrupp 
Beredningsgruppen som består av enhetschef och en socialsekreterare inom 
Ekonomi och vuxenenheten samt enhetschef och arbetsmarknadskonsulent 
från Arbete och Integration har normalt träffats varannan månad. Under 
pandemin har det endast skett två möten 2021. Inom beredningsgruppen 
beslutas vilka personer som ska aktualiseras för anställning. Förutsättningar 
för att få delta i jobbsatsning är att personen har rätt till någon form av 
statligt stöd via arbetsförmedlingen, nystartsjobb, OSA (offentligt skyddat  
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§ 94. Fort 

arbete) lönebidrag samt extratjänst. Personen ska också ha fungerat i praktik 
1-6 månader innan anställningen sker. Även anställningar av personer som 
har ekonomiskt bistånd och inte ingår i jobbsatsningen diskuteras i 
beredningsgruppen. 

Arbetslivsförvaltningens anställningar 
Arbetslivsförvaltningen har totalt 278 personer anställda, varav 44 anställts 
2021. Av dessa har 124 personer anställts som extratjänster. Det är alltså ett 
fåtal av anställningarna via Arbetslivsförvaltningen som är via jobbsatsning. 
Anställningar har inneburit minskade utbetalningar av ekonomiskt bistånd. 
65 personer har en extratjänst som pågår över årsskiftet 2021/2022. 
Extratjänst innebär att personerna inte har rätt till a-kassa efter anställningen, 
vilket innebär att de troligtvis behöver ekonomiskt bistånd 2022.  
Det är även ett stop på tillsättning av nya extratjänster. De som får 
nystartsjobb och OSA är berättigad till a-kassa och de har även en 
sjukpenningrunande inkomst när anställningen upphör. Det innebär att de 
som får delta i jobbsatsningen blir självförsörjande om de inte får fortsatt 
arbete. 

Uppföljning 
Arbetsmarknadskonsulent från Arbete och Integration gör en uppföljning 
med den anställde och arbetsplatsen regelbundet. Under anställningen 
samverkar Arbete och integration och Arbetsförmedlingen med den anställde 
för att hitta en långsiktig lösning för fortsatt självförsörjning. En del personer 
får externa anställningar, andra får fortsatt anställning på samma arbetsplats 
genom Arbetslivsförvaltningen. Arbetsmarknadskonsulent vid Arbete och 
Integration upprättar en slutdokumentation gällande resultatet av 
anställningen och fortsatt planering.  

Resultat efter avslutade anställningar  
Innan anställningarna påbörjades under åren 2014 tom 31 augusti 2021 hade 
totalt ca 21 miljoner beviljats i ekonomiskt bistånd till de 139 hushåll som 
fått anställning. Genomsnittligt utbetalt ekonomiskt bistånd innan 
anställningarna har varit ca 6500 kr per månad och hushåll. En genomgång 
av samtliga hushåll som fått en anställning visar att ca 85 % av de hushåll 
där en person beviljats anställning inte har sökt ekonomiskt bistånd efter att 
anställningen avslutats  

Socialt perspektiv 
Jobbsatsningen innebär ur ett socialt perspektiv ett långsiktigt förebyggande 
arbete för självförsörjning. Framför allt är anställningar bra för de familjer 
som har barn. Att leva på ekonomiskt bistånd innebär en ökad ohälsa samt 
att barn drabbas extra hårt av ekonomisk utsatthet. Resultatet av 
jobbsatsningen visar att ett fåtal hushåll behöver försörjningsstöd efter  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(21) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 94. Fort 

avslutad anställning, vilket påverkat utfallet för ekonomiskt bistånd. Att ha 
ett arbete innebär ofta en ökad självkänsla och möjligheterna till fortsatt 
arbete ökar. Många av de som deltagit i jobbsatsningen uttrycker en stor 
tacksamhet över att de har fått ett arbete i stället för bistånd.                     

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2021-07-30.                         
______                                   
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§ 95 Dnr 2021-000159 2.6.1.2 

Lokaler och hyresavtal för Anhörigcentrum 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att föreslå Kommunstyrelsen att besluta om att uppdra till 
kommundirektören att teckna bilagda hyresavtal.                          

Bakgrund 
Socialförvaltningen bedriver verksamheten Anhörigcentrum i den sk. Gula 
Villan. Hyresavtalet har sagts upp att upphöra 2021-12-31 och ett arbete med 
att hitta nya anpassade lokaler för verksamheten har genomförts.  
Härnösandshus har lämnat offert på nya lokaler för Anhörigcentrum som 
uppfyller samtliga de krav och önskemål verksamheten har framställt. 
Lokalen är placerad i markplan på Köpmangatan 12.  
Hyran uppgår till 284 606 kr per år eller 1 258 kr per kvm och inkluderar 
samtliga lokalkostnader förutom verksamhetsel. Hyresavtalet löper på tio år. 
Avtal av denna art skall beslutas av kommunstyrelsen enligt gällande 
reglemente. 

Förslag  
Lokalgruppen beslutade vid möte fredagen den 20 augusti 2021att föreslå 
socialförvaltningen att hyreskontrakt ska tecknas för lokaler för 
Anhörigcentrum enligt lämnat förslag och offert från Härnösands 
Kommunfastigheter.                         

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-08-24. 
Hyreskontrakt 333-03-06-0311, Vågmannen 13, med ritning.                 
______                               
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§ 96 Dnr 2019-000226 1.1.3.1 

Ej verkställda gynnande beslut 

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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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 45 ej verkställda gynnande beslut att rapportera.  
Det är 25 beslut om särskilt boende, ett beslut om Bostad med särskild 
service servicebostad, tre beslut om Bostad med särskild service, 
gruppbostad, tre beslut om kontaktperson LSS, sju beslut om daglig 
verksamhet LSS, fyra beslut om ledsagarservice LSS samt två beslut om 
korttidsvistelse LSS.  
Denna period finns det 26 avslutade beslut som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader att rapportera. 
Det är ett beslut om dagverksamhet SoL och 25 beslut om daglig verksamhet 
LSS. 

Barn- och familjeenheten har följande att redovisa: 
Denna period finns det tre ej verkställda gynnande beslut att rapportera.  
Det är två beslut om kontaktfamilj SoL och ett beslut om kontaktperson SoL. 
Denna period finns det ett avslutat beslut som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader att rapportera. Det är ett beslut om kontaktfamilj SoL. 

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 SoL eller insats enligt LSS gäller omedelbart. Det innebär att 
beslut om bistånd eller insats också ska verkställas direkt.  

Ekologiskt perspektiv 
Inget direkt ekologiskt perspektiv 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Juridiskt perspektiv är att ytterst stärka rättssäkerheten för den enskilde som 
har beviljats bistånd.   
Ekonomiskt perspektiv är att konsekvenser i form av vite kan ske.            

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-07-07, med tillhörande bilaga.       
______                          
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§ 97 Dnr 2019-000173 1.2.3.2 

Ändring i Delegationsordning Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att fastställa en konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt GDPR, 
artikel 35, delegeras till förvaltningschef, samt  
att anta den 2021-08-18 reviderade versionen av Delegationsordning för 
Socialnämnden med omedelbar verkan.                      

Bakgrund 
Revidering av Delegationsordning för Socialnämnden. 
Socialnämnden fattade beslut om en ny delegationsordning i juni 2019, och 
dokumentet Delegationsordning för Socialnämnden började gälla den 1 juli 
2019. Delegationsordningen reviderades senast efter beslut av 
socialnämnden den 18 februari 2021.    
Det har nu uppkommit ett behov av tillägg i delegationsordningen gällande 
konsekvensbedömning av dataskydd. 
Enligt EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) ska en personuppgiftsansvarig 
göra en konsekvensbedömning om en tänkt personuppgiftsbehandling 
”sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter”.  
Socialnämnden ska som personuppgiftsansvarig besluta/fastställa sådana 
konsekvensbedömningar. Socialförvaltningen föreslår att nämnden delegerar 
beslutanderätten vidare till förvaltningschef.  
I lagstiftningen räknas tre situationer upp där en konsekvensanalys särskilt 
ska göras:  

a) En systematisk och omfattande bedömning av fysiska personers 
personliga aspekter som grundar sig på automatisk behandling, 
inbegripet profilering, och på vilken beslut grundar sig som har 
rättsliga följder för fysiska personer eller på liknande sätt i betydande 
grad påverkar fysiska personer. 

b) Behandling i stor omfattning av känsliga uppgifter (t.ex. politisk 
åsikt, sexuell läggning, religiös åskådning, mm.) 
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§ 97. Fort 

c) Systematisk övervakning av en allmän plats i stor omfattning. 
Datainspektionen har fastställt att konsekvensbedömning ska göras (med 
vissa undantag) om behandlingen uppfyller minst två av följande kriterier: 

1. utvärderar eller poängsätter människor, till exempel ett företag som 
erbjuder genetiska tester till konsumenter för att bedöma och förutse 
risker för sjukdomar, ett kreditupplysningsföretag eller ett företag 
som profilerar internetanvändare, 

2. behandlar personuppgifter i syfte att fatta automatiserade beslut som 
har rättsliga följder eller liknande betydande följder för den 
registrerade, 

3. systematiskt övervakar människor, till exempel genom 
kameraövervakning av en allmän plats eller genom att samla in 
personuppgifter från internetanvändning i offentliga miljöer, 

4. behandlar känsliga personuppgifter enligt artikel 92 eller uppgifter 
som är av mycket personlig karaktär, till exempel ett sjukhus som 
lagrar patientjournaler, ett företag som samlar in 
lokaliseringsuppgifter eller en bank som hanterar finansiella 
uppgifter, 

5. behandlar personuppgifter i stor omfattning, 
6. kombinerar personuppgifter från två eller flera behandlingar på ett 

sätt som avviker från vad de registrerade rimligen kunnat förvänta 
sig, till exempel när man samkör register, 

7. behandlar personuppgifter om personer som av något skäl befinner 
sig i ett underläge eller i beroendeställning och därför är sårbara, till 
exempel barn, anställda, asylsökande, äldre och patienter, 

8. använder ny teknik eller nya organisatoriska lösningar, till exempel 
en sakernas internet-applikation (Internet of things, IoT) 

9. behandlar personuppgifter i syfte att hindra registrerade från att få 
tillgång till en tjänst eller ingå ett avtal, till exempel när en bank 
granskar sina kunder mot en databas för kreditupplysning för att 
besluta om de ska erbjudas lån. 

Ändring som gjorts vid revidering 
Följande ändring har gjorts i den nu reviderade upplagan av 
Delegationsordning för Socialnämnden: 

• En ny delegation, nummer 1.3.3. har lagts till: Fastställande av  
konsekvensbedömning. 
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§ 97. Fort 

Socialt perspektiv 
Inom socialnämndens ansvarsområde hanteras stora mängder 
personuppgifter, varav många är av känslig karaktär. Det är av stor vikt att 
hanteringen sker på ett säkert, vilket förutsätter att hanteringen riskbedöms.  
Beslutet innebär att verksamheten på enklast möjliga sätt kan genomföra och 
fastställa riskbedömningar. Socialnämnden får kännedom om 
delegationsbesluten genom anmälan.  

Ekologiskt perspektiv 
Finns inget ekologiskt perspektiv.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Om konsekvensbedömningen kan hanteras på tjänstemannanivå kan det 
bespara tjänstemän och politiker den administration och den tid som sådana 
ärenden kräver i form av beredning, inläsning och beslutsfattande vid 
nämndsammanträden.                        

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2021-08-18, med tillhörande bilaga 
Delegationsordning för socialnämnden rev. 2021-08-18.                   
______                              
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§ 98 Dnr 2020-000275 1.1.3.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.                    

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

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, listor delegationsbeslut numrerade 1-7.             
______                                  
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§ 99 Dnr 2020-000276 1.1.3.1 

Attestantförteckning 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av attestantförteckningarna.                       

Bakgrund 
Aktuella attestantförteckningar har gått ut till socialnämnden i handlingarna 
inför dagens möte.                          

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, Attestantförteckning 2021-06-21.  
Socialförvaltningen, Tidsbegränsad beslutsattesträtt, 2021-06-21.  
Socialförvaltningen, Tidsbegränsad beslutsattesträtt, 2021-06-21.2.  
Socialförvaltningen, Tidsbegränsad beslutsattesträtt, 2021-06-21.3.  
Socialförvaltningen, Tidsbegränsad beslutsattesträtt, 2021-06-28.  
Socialförvaltningen, Tidsbegränsad beslutsattesträtt, 2021-07-07.               
______                        
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§ 100 Dnr 22718  

Skrivelser, meddelanden, beslut 

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

Beslutsunderlag 
2108 - Planering socialnämnden 2021. 
Nyhetsbrev Patientnämnden nr.3 2021. 
Riskbedömning inför nämndsammanträde, 2021-08-26, allmänna ärenden. 
Sammanställning av inkomna synpunkter Infracontrol januari - juni 2021. 
Väntelista 202106. 
Väntelista 202107.                   
______                             
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§ 101 Dnr 22719  

Eventuellt tillkommande ärende 
Inget tillkommande ärende.                             
______                      
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