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Plats och tid

Nämndhuset, via Skype, torsdagen den 22 april 2021 kl. 10.15 – 16.00, med
ajournering kl. 12.00 – 13.15 och kl. 15.25 – 15.30.

Beslutande

Ledamöter

Krister Mc Carthy (S), Ordförande
Birgitta Alevård (V), 1:e vice ordförande
Margareta Tjärnlund (M), 2:e vice ordförande
May Andersson (S)
Christine Sprinzl (MP)
Maria Norberg (C)
Kenneth Lunneborg (SD)
Agneta Jonsson (S)
Tjänstgörande ersättare

Ingrid Mähler (S) tjänstgörande för Fredrik Olsson (S)
Birgitta Wiklander (KD) tjänstgörande för Elina Visén (KD)
Camilla Nilsson (L) tjänstgörande för Malin Plantin Sjöblom (M)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Mats Collin, förvaltningschef
Linda Ångman, nämndsekreterare

Justerare

Camilla Nilsson (L)

Justeringens plats och tid

Sessionssalen, Nämndhuset, 2021-04-27

Börje Karlsson (SD)

Underskrifter
Sekreterare
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Linda Ångman

Ordförande
Krister Mc Carthy
Justerare
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§ 42

Dnr 22212

Val av justerare
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att utse Camilla Nilsson (L) att justera protokollet, samt
att protokollet justeras den 27 april klockan 14.00.
______
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2021-04-22
Socialnämnden

§ 43

Dnr 22213

Godkännande av dagordning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.
Bakgrund
Ordförande går igenom upprättad dagordning.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, dagordning 2021-04-21.
______
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§ 44

Dnr 22218

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, informerar om följande:


Information om Covid-19 i kommunen, misstänkt- och konstaterad
smitta, smittbelastning, vaccinationer inom gruppboenden LSS och
socialförvaltningens arbete kring detta.



Vikten av att SIP-möten efter utskrivning behöver öka.



PPM basala hygienrutiner och klädregler.



Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

Informationsföredragning om ärende Budgetuppföljning 2021 – Fredrik
Bergman Gullmark, controller och Susanne Sundström, controller.
Informationsföredragning om ärende Nytt LSS-boende inom fastigheten
Kappelsberg 1:4 – Eric Liljeström, enhetschef och Maria Hellström,
verksamhetschef.
Informationsföredragning om ärende Avveckling gällande ett elevhem,
bostad med särskild service barn och unga LSS 9 § 8 punkten – Maria
Hellström, verksamhetschef.
Informationsföredragning om ärende Resultatuppdrag 2022 – Mats Collin,
förvaltningschef och Lisbet Sander, verksamhetschef.
Informationsföredragning om ärende Revisionsrapport – Granskning av
systematiskt arbetsmiljöarbete – Mats Collin, förvaltningschef.
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2021-04-22
Socialnämnden

§ 44. Fort
Information från förvaltningen:


Maria Hellström, verksamhetschef, informerar om nytt
SoL/socialpsykiatriboende.



Lisbet Sander, verksamhetschef, informera om barn i socialt utsatta
familjerna med långvarigt bidragsberoende.

Mats Collin, förvaltningschef, informerade om följande:


Kostnadsreduceringsåtgärder för förvaltningen.



Äldreomsorgslyftet.



Heltidsprojektet.



Riktade stadsbidrag gällande habiliteringsersättning.



Arbetsgrupp som är inriktad på att åka på inkommande larm. Detta
görs så att ordinarie grupper kan följa uppgjorda scheman. Start av
larmgrupp är på gång och kommer att höra till ett av
hemtjänstområdena.



Strategisk personalplanering



Modern omsorg har fått ny ägare.



Information från möte med lokalgruppen.



Information utifrån väntelistan av personer till särskilt boende.



Framtida behov av boende för äldre, demenssjuka och äldre personer
med psykisk funktionsnedsättning, möte med utskottet planeras in
den 10 maj.



Möte med Budgetberedningen den 20 april 2022 och visar den
presentation som redovisades då.

Närvarande ledamöter och ersättare
Som framgår av närvaroförteckningen ovan, dessa ledamöter, tjänstgörande
ersättare och ersättare närvarar under hela dagen.
______
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Sammanträdesdatum

2021-04-22
Socialnämnden

§ 45

Dnr 2020-000274 1.1.3.1

Budgetuppföljning 2021
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att nämnden har tagit del av det ekonomiska läget och noterat att
förvaltningen påbörjat arbete med kostnadsreducering, samt
att nämnden återkommer med beslut om åtgärdsförslag till Tertial 1.
Yrkanden
Krister Mc Carthy (S) yrkar på att Socialnämnden beslutar att nämnden har
tagit del av det ekonomiska läget och noterat att förvaltningen påbörjat
arbete med kostnadsreducering,
Christine Sprinzl (MP) yrkar bifall på förslag enligt yrkande från Krister Mc
Carthy (S), samt yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats: att nämnden
återkommer med beslut om åtgärdsförslag till Tertial 1.
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till yrkande från
Krister Mc Carthy (S) och Christine Sprinzl (MP).
Propositionsordning
Ordförande finner att finns ett förslag till beslut, enligt yrkande.
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Bakgrund
Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 21,4 mnkr ackumulerat
mars vilket motsvarar 12 procent av periodbudgeten. Största avvikelsen är
personalkostnaderna motsvarande 14,5 mnkr och det är främst till följd av
pandemin som råder och de beslut som tagits kring åtgärder för att förhindra
smittspridning. Socialnämnden har haft nettokostnader motsvarar 10,7 mnkr
relaterad mot Covid-19. Troligtvis är kostnaderna betydligt högre eftersom
inte alla personalkostnader är Covid-19 märkta i systemet. Ett flertal Covid19 åtgärder har tagits bort per den sista mars, exempelvis Covid-19 teamet,
utökad grundbemanning inom Särskilt boende, extra administrativ personal
och chefer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7(23)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22
Socialnämnden

§ 45. Fort
Socialnämnden har även haft stora kostnader för inhyrd personal gällande
bemanningsundersköterskor och bemanningssjuksköterskor, det är ett belopp
på motsvarande 5,5 mnkr. Det finns ett stort behov av inhyrda sjuksköterskor
framöver på grund av vakanta tjänster och brist av sjuksköterskor i länet.
Detta kommer driva kostnaderna framöver då inhyrd personal är dyrare än
egen personal.
Andra avvikelser är högre kostnader för placeringskostnader inom omsorg
om funktionshindrade, personlig assistans, konsulentstödda familjehem och
köp av skyddsmaterial.
I resultatet finns även sjuklöneersättningen, som betalats ut från
Försäkringskassan under januari till mars på motsvarande 2 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 lägre kostnader för placeringar för
barn och vuxna på HVB (hem för vård och boende) än budgeterat.
Socialförvaltningens bedömning är att rensat från Covid-19 och
engångskostnader är driftunderskottet cirka 1 mnkr i månaden, totalt cirka 3
mnkr under perioden. Detta är baserat på ett antagande om samma
kostnadsnivå som genomsnittet under 2020. Det pågår ett arbete på
förvaltningen att sammanställa och ta fram en mer exakt siffra.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, budgetuppföljning mars 2021
Socialförvaltningen, uppföljning intäkter, kostnader mars 2021
Socialförvaltningen, uppföljning volymökningar mars 2021.
______
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§ 46

Dnr 2021-000065 1.1.3.0

Avveckling gällande ett elevhem, bostad med särskild
service barn och unga LSS 9 § 8 punkten
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att avveckla ett elevhem, Eriksbergsgränds
elevhem.
Bakgrund
Härnösands kommun har sedan mitten av 90-talet tillhandahållit elevhem.
Dessa elevhem bedrivs enligt LSS 9 § 8 pkt, bostad med särskild service för
barn och unga. I dagsläget har Härnösands kommun via socialförvaltningen,
omsorg om funktionshindrade, två elevhem med totalt åtta platser. Att
nämna är att bostad med särskild service för barn och unga 9 § 8 pkt kan
även verkställas inom familjehem.
Information om nuläge
Socialförvaltningen har ej några skattemedel i sin budget för att driva denna
verksamhet. De två elevhemmen ska finansieras genom det som faktureras
respektive elevhemsplats. Utifrån tidigare genomförd genomlysning av
ekonomin kring elevhemmen kan vi konstatera att med de intäkter som
elevhemmen inbringar, är elevhemmen ej kostnadsbärande. Elevhemmen går
med ett underskott. Detta underskott är i dagsläget i nivå med att hälften av
platserna saknar täckning.
Det finns flera orsaker till att det inte är samma tryck på platserna som
tidigare. Elevhem har öppnats på närliggande skola i annan kommun,
gymnasiesärutbildningar erbjuds inom fler kommuner och ibland med
samma inriktning som finns vid Härnösands särgymnasium. Därtill kan det
vara ovisst för ungdom som söker till Härnösand om denne blir berättigad
bostad med särskild service och om det finns plats att erbjuda.
Förvaltningen får dock konstatera att med nuvarande prognos och
debiteringsunderlag finns ej förutsättningar att driva vidare två elevhem, utan
att verksamheten ska gå med underskott. Utifrån det föreslås en avveckling
gällande Eriksbergsgränd elevhem from vårterminens 2021 slut.
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Socialnämnden

§ 46. Fort
Barnrättsperspektiv
Förslaget väntas ge förändring gällande att en verksamhet stänger och en
ungdom kommer erbjudas att flytta över till Norra kyrkogatans elevhem.
Dock med beaktande att denna ungdom ska få möjlighet att lära känna sina
nya boendekompisar innan höstterminens start.
Socialt perspektiv
Förslaget förväntas inte ge någon förändring avseende ett socialt perspektiv.
Ekologiskt perspektiv
Förslaget förväntas inte ge någon förändring avseende ett ekologiskt
perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Förslaget förväntas ge förändring avseende ett ekonomiskt perspektiv. Detta
utifrån att verksamhetsområdet kan komma i ekonomisk balans, där
kostnader kan motsvara de intäkter som försäljning av plats genererar.
Nuvarande prognos är att 4 platser riskerar stå vakanta. Det innebär ett
intäktsbortfall på 495 tkr på helår och plats, dvs ett underskott i
verksamheten på ca 1980 tkr.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-04-12.
______
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§ 47

Dnr 2021-000099 1.1.3.0

Nytt LSS-boende inom fastigheten Kappelsberg 1:4
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen besluta att hyresavtal ska tecknas för nytt
LSS-boende inom fastigheten Kappelsberg 1:4.
Bakgrund
Socialförvaltningen har behov av utökning av boendeplatser inom LSS. Det
har utretts en möjlighet att etablera ett serviceboende i Härnösandshus
lokaler som nyligen inhyste den f d dagliga verksamheten ”Ringen” med
fastighetsbeteckning Kappelsberg 1:4.
Beskrivning av ärendet
Serviceboendet är tänkt att inhysa platser för totalt tio brukare fördelat på
fem stycken inom ovan nämnda lokal på ca 287 kvm, samt fem stycken i
externa lägenheter i markplan inom närområdet.
Fastighetsägaren har offererat en årshyra på 475 000 beräknat på en 15-årig
avtalslängd. Därutöver tillkommer hyran för de fem externa lägenheterna.
Om de fem externa lägenheterna tillsammans har en uppskattad årshyra av
ca 360 000 (beräknad på en månadshyra av 6000 kr) blir den totala årshyran
ca 835 000 som ger ett pris per vårddygn av ca 230 kr, vilket enligt
kommunens fastighetsintendent anses vara konkurrenskraftigt. För de
externa lägenheterna tecknas separata lägenhetshyresavtal.
Det arbetas nu med att fastställa lokalutformningen, sedan följer startmöte
för projektering. Därefter utför fastighetsägaren en upphandling av
entreprenör för ombyggnaden strax innan alternativt direkt efter semestrarna.
Lokalen beräknas vara klar för inflyttning i början av kvartal 2 2022.
Offererad hyra kan komma att ändras något i det fall lokalutformningen
ändras på så sätt att ombyggnadskostnaderna väsentligt ökar.
Förslag
Ärendet behandlades av kommunens lokalgrupp den 20 april och
lokalgruppen tillstyrkte att Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen
uppdras besluta att hyresavtal ska tecknas för nytt serviceboende inom
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Socialnämnden

§ 47. Fort
fastigheten Kappelsberg 1:4. Innan kommunstyrelsen fattar sitt beslut bör
slutgiltig planlösning och hyresnivå fastställts.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-04-21, med tillhörande bilagor.
______
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§ 48

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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§ 48. 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 46 ej verkställda gynnande beslut att rapportera.
Det är 14 beslut om särskilt boende SoL, 2 beslut om Bostad med särskild
service servicebostad LSS, 1 beslut om Bostad med särskild service,
gruppbostad LSS, 9 beslut om kontaktperson LSS, 2 beslut om
kontaktperson Sol, 4 beslut om daglig verksamhet LSS, 8 beslut om
ledsagarservice LSS, 2 beslut om ledsagarservice SoL , 2 beslut om
kontaktfamilj SoL samt 2 beslut om korttidsvistelse LSS.
Denna period finns det 42 avslutade beslut som inte har verkställts på
nytt inom tre månader att rapportera.
Det är 9 beslut om sysselsättning SoL, 4 beslut om dagverksamhet SoL och
29 beslut om daglig verksamhet LSS.
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 enskilda som
beviljats bistånd.
Ekonomiskt perspektiv är konsekvenser i form av vite.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-04-05.
Socialförvaltningen, rapportering av ej verkställda beslut och avbrott i
verkställighet gällande första kvartalet 2021.
______
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§ 49

Dnr 2021-000087 1.1.3.0

Resultatuppdrag 2022
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att anta de nya förslagen till resultatuppdrag för 2022 som nämndens egna.
Bakgrund
Kommunledningen har beslutat att respektive nämnd på budgetberedningen
den 4 maj skall presenterar nämndens syn på sina ansvarsområden och
förslag till resultatuppdrag. Ansvarsområden framgår av nu gällande
verksamhetsplan. Nämnden har fram till den 4 maj möjlighet att utöka
antalet resultatuppdrag kopplade till kommunfullmäktiges mål.
Sedan tidigare har nämnden nöjdhet med Särskilt boende och Hemtjänst
samt inom IFO andelen hushåll som har behov av långvarigt ekonomiskt
bistånd.
Förslag
Förslaget är att utöka befintliga resultatuppdrag med uppdrag riktade mot
Omsorgen om funktionshindrade (Oof), den kommunala hälso- och
sjukvården (HSL) samt Myndighetsutövning (Bistånd)
Förslag på resultatuppdrag inom OoF:
De som beviljas insatser enligt LSS ska vara delaktiga i insatsernas
utformning och verkställande.
-

Ökad delaktighet - Enligt LSS lagen är brukarens upplevelse av
delaktighet väsentligt.

-

Mäta: Andelen brukare ska som upplever delaktighet i sina insatser.
Mätning sker via KFVN enkät som alla kommuner i länet bestämt sig
för att nyttja gällande brukarundersökning.

Resultatuppdraget har bäring på kvalitetssäkerhetsberättelsen för 2020.
Kopplat till Mål 6: God service och gott bemötande.
Förslag på resultatuppdrag HSL:
Minska antalet fallskador bland sköra äldre som tar del av den kommunala
hälso- och sjukvårdens stöd.
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§ 49. Fort
-

Fallprevention – (kontroll av MAS). Säker verksamhet. Minska fall
och fallskador bland sköra äldre som ta del av hälso-och sjukvårdens
stöd.

-

Processindikator: Öka användningen av Kvalitetsregistret Senior
alert i särskilda boenden för äldre och starta upp användningen av
Senior alert i hemsjukvården.

-

Mätning: Antal fall och det förebyggande arbetet i Senior Alert.

-

Resultatindikator: Minska antalet inträffade fall och fallskador bland
sköra äldre.

Resultatuppdraget har bäring på patientsäkerhetsberättelsen för 2020.
Kopplat till Mål 5: Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet.
Förslag på resultatuppdrag inom Myndighetsutövning (Bistånd)
Andelen överklagade biståndsbeslut som går Socialnämnden emot ska inte
överstiga 5 %, efter prövning i domstol.
-

Rättssäkra beslut - Andelen överklagade biståndsbeslut som går
Socialnämnden emot ska inte överstiga 5%, efter prövning i domstol.

-

Mäta via ”nytt system”. Vem utför kontrollen?

Kopplat till Mål 5: Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-04-12.
______
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§ 50

Dnr 2021-000052 1.1.3.1

Yttrande Revisionsrapport - Granskning av
systematiskt arbetsmiljöarbete
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.
Bakgrund
KPMG har av kommunens revisorer fått i uppdrag att granska kommunens
systematiska arbetsmiljöarbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2020.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om aktiviteter och åtgärder
ingår i ett systematiskt förbättringsarbete där kartläggning och identifierade
orsaker analyseras och leder till åtgärder som samordnas, genomförs och
följs upp. I rapportens slutsatser konstaterar revisionen att det finns rutiner
och till stor del stöd i det dagliga arbetet gällande det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Revisionen gör också bedömningen att aktiviteter och
åtgärder inte ingår i ett systematiskt förbättringsarbete där kartläggning och
identifierade orsaker analyseras fullt ut.
I revisionsrapporten rekommenderas alla nämnder att upprätta konkreta och
uppföljningsbara arbetsmiljömål samt att socialnämnden säkerställer och
resurssätter arbetet kring det systematiska arbetsmiljöarbetet inom samtliga
delar av nämndens verksamheter.
Socialnämnden uppfyller redan rekommendation från revisionen avseende
arbetsmiljömål. Nämnden beslutade vid sitt sammanträde i mars om 3 mål.


Hälsa – möjliggöra för återhämtning i det dagliga arbetet. Att våra
medarbetare använder sig av friskvårdstimme och friskvårdspeng.



Vi är varandras arbetsmiljö. – Det jag gör har betydelse för andra. Jag
känner arbetsglädje, stolthet, och lust och vilja utveckla
verksamheten.



Attraktiv arbetsgivare - Minska korttidsfrånvaro (1-14 dagar)

Förvaltningen har sedan hösten 2020 gjort ett omtag kring det systematiska
arbetsmiljöarbetet och bl.a. implementerat stödsystemet KIA inom hela
organisationen. Ett verktyg som har varit en god hjälp vid bland annat
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Socialnämnden

§ 50. Fort
upprättande och uppföljning av risk- och konsekvensanalyser som gjorts i
olika sammanhang. Systemstödet medger både uppföljning inom de olika
ansvarsnivåerna, respektive uppföljning på aggregerad nivå i förvaltningen.
Under implementeringsperioden har det funnits kommungemensamma
resurser som kunnat stötta chefer i att komma igång i ett systematiskt arbete.
En struktur håller även på att byggas upp för ett regelbundet
arbetsmiljöarbete på såväl förvaltningsnivå, verksamhetsnivå samt ute i de
olika enheterna. Ett utvecklingsarbete som fortsätter under 2021 och kommer
att inkludera bl.a. ett fastställande av ett årshjul för det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-04-21.
Revisionsrapport - Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete.
______
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§ 51

Dnr 2020-000273 1.1.3.1

Planering socialnämnden 2021
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att ärendet delrapport för analys av ekonomin i den kommunala hemtjänsten
tas bort från nämndens planeringslista, samt
att lägga redovisningen Planering Socialnämnden 2021 till handlingarna.
Bakgrund
I Planering Socialnämnden 2021 framgår vilka ärenden som ska beredas och
tas upp för beslut på socialnämndens sammanträden under året. Där finns
noterat vilka uppdrag som socialförvaltningen fått av nämnden och när
uppdragen ska vara utförda.
Vid socialnämndens sammanträde den 31 oktober 2019 redovisade
socialförvaltningen en analys av ekonomin i den kommunala hemtjänsten.
Nämnden beslutade då att lägga rapporten till handlingarna, att en delrapport
redovisas till socialnämnden senast i maj 2020, samt att en uppföljande
analys redovisas i oktober 2020.
Med anledning av den rådande covid-19 pandemin, och den extra belastning
som den innebär för socialförvaltningens verksamheter, beslutade nämnden
den 17 december 2020 att ge socialförvaltningen uppskov till våren 2021
gällande redovisning av delrapport för analys av ekonomin i den kommunala
hemtjänsten, samt att en uppföljande analys redovisas hösten 2021.
Eftersom den rådande pandemin fortfarande innebär en extra belastning för
socialförvaltningens verksamheter, så önskar nu förvaltningen att ta bort
vårens delrapport ur planeringslistan och att analysen hösten 2021 ersätter
den redovisning som enligt plan skulle ske våren 2021.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-04-09.
Bilaga 1 – Beslut 2019-10-31 § 184.
Bilaga 2 – Beslut 2020-12-17 § 173.
Planering socialnämnden 2021.
______
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§ 52

Dnr 2020-000074 1.1.3.0

Anmälan av ordförandebeslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att ordförandebeslutet anmäls och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, 2021-03-19, nytt lokalavtal.
______
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§ 53

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 1-5.
______
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§ 54

Dnr 22222

Skrivelser, meddelanden, beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att skrivelser, meddelanden och beslut anmäls och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Barnhus årsberättelse för 2020.
Nyhetsbrev Patientnämnden nr.1 2021.
Nyhetsbrev Patientnämnden nr.2 2021.
Riskbedömning inför nämndsammanträde, 2021-04-22, allmänna ärenden.
Väntelista 202103.
______
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§ 55

Dnr 2021-000101 1.1.3.1

Extra nämndsammanträde i maj 2021
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga till ett sammanträde för socialnämnden den 28 maj 2021 kl. 13.15.
Bakgrund
Socialnämndens sammanträdesdagar 2021 beslutades av socialnämnden den
29 oktober 2020, § 142.
Det har framkommit att mer tid krävs för att sammanställa Tertial 1. Därför
beslutar nämnden att dela upp maj månads nämndsammanträde till två
nämndsammanträden, den 20 maj 2021, samt den 28 maj 2021.
______
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