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Sammanträdesdatum

2021-06-17
Socialnämnden
Plats och tid

Nämndhuset, via Skype, torsdagen den 17 juni 2021 kl 10:15 – 16.10, med ajournering
12.10 – 13.15, 14.35 – 14.45 och 15.05 – 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) §§ 77 – 82
Fredrik Olsson (S)
Christine Sprinzl (MP)
Maria Norberg (C)
Kenneth Lunneborg (SD)
Agneta Jonsson (S)
Tjänstgörande ersätter

Birgitta Wiklander (KD) tjänstgörande för Elina Visén (KD)
Camilla Nilsson (L) tjänstgörande för Malin Plantin Sjöblom (M)
Sanna Bergman (V) tjänstgörande för May Andersson (S) §§ 83 – 89
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Övriga närvarande

Ersättare

Börje Karlsson (SD)
Ingrid Mähler (S)
Sanna Bergman (V) §§ 77 – 82
Mats Collin, förvaltningschef
Antonia Nordling, nämndsekreterare
Linda Ångman, nämndsekreterare
Elisabeth Sjölander, verksamhetschef kl. 10.15 – 14.35
Pär Hägglund, enhetschef kl. 10.30 – 14.35
Susanne Sundström, controller kl. 10.40 – 14.35
Fredrik Bergman Gullmark, controller kl. 10.40 – 14.35
Fredrik Mattsson, verksamhetschef kl. 10.45 – 14.35
Anna-Maria Viklander, enhetschef kl. 11.00 – 14.35
Sussane Sjöberg, HR-partner kl. 11.00 – 14.35

Justerare

Margareta Tjärnlund (M)

Justeringens plats och tid

Sessionssalen, Nämndhuset, 2021-06-21

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer

Antonia Nordling

Krister Mc Carthy

Margareta Tjärnlund (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-17

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-22

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

Underskrift
Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned

Antonia Nordling
Utdragsbestyrkande

2021-07-14
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-17
Socialnämnden

§ 77

Dnr 22564

Val av justerare
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, samt
att protokollet justeras den 21 juni klockan 13.15.
______
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2021-06-17
Socialnämnden

§ 78

Dnr 22565

Godkännande av dagordning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.
Bakgrund
Ordförande går igenom upprättad dagordning.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, dagordning 2021-06-14.
______

Justerandes sign
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2021-06-17
Socialnämnden

§ 79

Dnr 22566

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, skyddsutrustning och
socialförvaltningens arbete kring detta.

•

Resultat kring SIP-möten (Samordnad individuell plan).

•

Planering inför sommaren.

Informationsföredragning om ärende Budgetuppföljning 2021 – Fredrik
Bergman Gullmark, controller och Susanne Sundström, controller.
Informationsföredragning om ärende Kostnadsreduceringsåtgärder 2021 Mats Collin, förvaltningschef, Fredrik Bergman Gullmark, controller,
Fredrik Mattsson, verksamhetschef, Elisabeth Sjölander, verksamhetschef,
Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sköterska och Sussane Sjöberg, HRpartner.
Reflektioner utifrån socialstyrelsens öppna jämförelser; ”Vad tycker de äldre
om äldreomsorgen?” - Fredrik Mattsson, verksamhetschef.
Information om Piloterna i heltidsprojektet - Mats Collin, förvaltningschef
och Elisabeth Sjölander, verksamhetschef.
Informationsföredragning om ärende Framtida behov av boende för äldre,
demenssjuka och äldre personer med psykisk funktionsnedsättning – Pär
Hägglund, enhetschef och Mats Collin, förvaltningschef.
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§ 79. Fort
Mats Collin, förvaltningschef informerade om följande:
•

Informerar om IOP-avtal.

•

Informerar om Yrkesresan som är ett nationellt arbete, koncept för
introduktion och kompetensutveckling inom socialtjänsten. Mer än
80 % av alla landets kommuner är ansluten till Yrkesresan, så även
Härnösands kommun. Totalt ska fem yrkesresor produceras under
avtalsperioden 2021-2027.

•

Information om snabbtester. Regionens smittskyddsläkare har
meddelat att dem inte kommer lämna ut tester från och med sista
juni.

•

En avtrappningsplan arbetas fram på smittskyddsenheten som
handlar om hur vi kan trappa upp mot normal verksamhet.

•

Mats och Eva Ehn har haft ett möte med de nya ägarna för Modern
omsorg.

•

Möte angående ruttplanering.

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

Majoritetsbudgeten har gått igenom.

Maria Hellström, verksamhetschef, Eva Ehn, enhetschef, Anders Engelholm,
medicinskt ansvarig sköterska och Malin Lövkvist, personalföreträdare, var
närvarande under förmiddagens informationsdragningar.
Närvarande ledamöter och ersättare
Som framgår av närvaroförteckningen ovan, dessa ledamöter, tjänstgörande
ersättare och ersättare närvarar under hela dagen.
______
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2021-06-17
Socialnämnden

§ 80

Dnr 2020-000274 1.1.3.1

Budgetuppföljning 2021
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 28,7 mnkr ackumulerat
maj vilket motsvarar 9,6 procent av periodbudgeten. Största avvikelsen är
personalkostnaderna motsvarande 18,6 mnkr. En delförklaring till detta är att
socialnämnden har haft höga kostnader kopplade 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 nettokostnader motsvarar 21,3 mnkr relaterad mot Covid-19.
Socialnämnden har återsökt kostnader kopplad till Covid-19 för december
månad 2020 på motsvarande 8 mnkr. Detta är inte inlagt i resultatet eftersom
inget beslut är tagit av socialstyrelsen ännu.
Socialnämnden har även haft stora kostnader för inhyrd personal gällande
bland annat bemanningsundersköterskor och bemanningssjuksköterskor, det
är ett belopp på motsvarande 6,8 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.
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.
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Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, Budgetuppföljning maj 2021.
Socialförvaltningen, uppföljning intäkter, kostnader maj 2021.
Socialförvaltningen, uppföljning volymökningar, maj 2021.
______
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§ 81

Dnr 2021-000132 1.1.3.0

Kostnadsreduceringsåtgärder 2021
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att anta följande inriktningsförslag för att åstadkomma en budget i balans,
under förutsättningar att risk- och konsekvensanalys och besparingsvolym
återredovisas till nämnden:
− Serviceinsatser i hemtjänsten i form av personal som utför inköp i
butik/apotek och levererar varorna hem till brukaren skall förändras,
normen skall vara digitala inköp tillsammans med brukarna,
− Bilar och elcyklar överförs till samhällsförvaltningen,
− Förvaltningen uppdras verka för att där det är lämpligt tillskapa
kombinationstjänster inom den egna förvaltningen, samt andra
förvaltningar för effektivare personalutnyttjande,
− Förvaltningen uppdras verka för att där det är ekonomiskt
fördelaktigt samverka med andra kommuner om utförandet av
biståndsinsatser, företrädesvis inom hemtjänsten,
att återremittera inriktningsförslaget ”En tjänst avvecklas inom individ- och
familjeomsorgens försörjningsstöd så snart det är möjligt, dock senast inför
kommande årsskifte”, för vidare analys,
att ge förvaltningen i uppdrag att förstärka sjuksköterskeorganisationen med
2 tjänster,
att utreda behovet av fler undersköterskor till Hälso-och
sjukvårdsorganisationen, ställt bland annat i relation till anställning av
ytterligare sjuksköterskor, samt förväntat minskat antal
hemsjukvårdsärenden som blir följden av tillämpning av den så kallade
”tröskelprincipen”,
att nämnden uppdrar till förvaltningen att snarast återkomma med förslag på
ytterligare åtgärder till sänkta kostnader, samt
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för kännedom.
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Socialnämnden

§ 81. Fort
Yrkanden
Margareta Tjärnlund (M) yrkar på den av socialförvaltningen förslagna attsatsen; att anta följande inriktningsförslag för att åstadkomma en budget i
balans, ändras till; att anta följande inriktningsförslag för att åstadkomma en
budget i balans, under förutsättningar att risk- och konsekvensanalys och
besparingsvolym återredovisas till nämnden.
Krister Mc Carthy (S) yrkar på ändring av socialförvaltningens
inriktningsförslag, under att-satsen att anta följande inriktningsförslag för att
åstadkomma en budget i balans:
Serviceinsatser i hemtjänsten i form av personal som utför inköp i
butik/apotek och levererar varorna hem till brukaren skall upphöra, ändras
till; Serviceinsatser i hemtjänsten i form av personal som utför inköp i
butik/apotek och levererar varorna hem till brukaren skall förändras, normen
skall vara digitala inköp tillsammans med brukarna.
Krister Mc Carthy (S) yrkar på att återremittera följande inriktningsförslag
för vidare analys; En tjänst avvecklas inom individ- och familjeomsorgens
försörjningsstöd så snart det är möjligt, dock senast inför kommande
årsskifte.
Margareta Tjärnlund (M) yrkar på ändring av socialförvaltningens
inriktningsförslag, under att-satsen att anta följande inriktningsförslag för att
åstadkomma en budget i balans:
Förvaltningen uppdras verka för att där det är lämpligt tillskapa
kombinationstjänster med andra förvaltningar för effektivare
personalutnyttjande, ändras till; Förvaltningen uppdras verka för att där det
är lämpligt tillskapa kombinationstjänster inom den egna förvaltningen, samt
andra förvaltningar för effektivare personalutnyttjande.
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till yrkanden från
Krister Mc Carthy (S) och Margareta Tjärnlund (M).
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; enligt yrkanden från
Margareta Tjärnlund (M) och Krister Mc Carthy (S).
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.
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§ 81. Fort
Bakgrund
Nämnden redovisar i delårsrapporten efter fyra månader ett
prognosunderskott för 2021 på 41 mnkr. Av detta underskott utgör drygt 23
mnkr Covid-19 relaterade kostnader. Återstår 25,8 mnkr som nämnden
behöver vidta åtgärder för så att underskottet kan reduceras.
Prioritet 1 i det arbetet är att nå en kostnadsnivå per månad som är i nivå
med budgeterat utrymme. Därutöver ska även åtgärder vidtas för att komma
till rätta med eller begränsa det underskott som redan uppstått.
För att hamna på en kostnadsnivå i paritet med budget behöver de
strukturella kostnaderna minska med ca 2,15 mnkr på månadsbasis. Med de
strukturella kostnaderna avses kostnader för ordinarie verksamhet. Covid-19
kostnader och kostnader eller intäkter av engångskaraktär exkluderas från
strukturella kostnader.
Nämnden har i april och maj beslutat om några åtgärder för att minska
budgetunderskottet. Förvaltningen redovisar av förvaltningsledningen
beslutade åtgärder för att sänka kostnaderna. Den viktigaste åtgärden där är
ett antal olika personalrelaterade förändringsåtgärder som ex utvecklad
samplanering av personal, översyn av möjligheten till ruttplanering inom
framförallt hemtjänsten, förändrad hantering av behovet av
dubbelbemanning.
Föreslagna kostnadsreducerande åtgärder redovisas i bifogad PowerPoint
”Åtgärdsplan 2021 för budget i balans”.
Socialt perspektiv
Förslaget om minskning av serviceinsatser kan i viss mån medföra utebliven
stund för möte med andra människor, för de brukare som lever i ensamhet.
Ekologiskt perspektiv
Förslaget om att överlåta förvaltningens bilar till samhällsförvaltningen bör
innebära effektivare nyttjande av bilarna, och därmed positiv påverkan på
miljön. Även förslaget om samarbete över kommungränsen bör innebära
behov av mindre resande och därigenom en positiv inverkan på miljön.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Samtliga insatser beräknas sänka nämndens kostnader. Dock medför några
att utrymme måste skapas i budget för att långsiktigt finansiera dem,
framförallt förslaget om fler sjuksköterskor och förstärkning med
undersköterskor.
Minskning av hemtjänstinsatser bedöms fullt möjligt att genomföra, det har
genomförts av andra kommuner. Dock behöver på vilket sätt omställningen
genomförs analyseras ytterligare.
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Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2021-06-14.
______
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§ 82

Dnr 2020-000268 1.1.3.1

Framtida behov av boende för äldre, demenssjuka och
äldre personer med psykisk funktionsnedsättning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att utöka antalet särskilda boende platser till år 2023 med 40 nya platser
genom nyetablering av ett särskilt boende och att nybyggnationen möjliggör
till utveckling och utökning av platser vid behov,
att avveckla särskilda boendet Solbacken och integrera motsvarande 19
platser i det nya äldreboendet, dvs till totalt ca 60 platser,
att utöka antalet platser vid korttidsenheten från 18 till 20 platser, med
möjligheter att kunna utöka platserna då vårdbehovet så kräver i lokaler som
möjliggör samlokalisering med dagverksamhet för demenssjuka, nattpatrull
och hälso- och sjukvård,
att införa insats korttidsvistelse med dessa inriktningar: Utredningsplats,
palliativ vård och omsorg, träningsplats, avlastningsplats och trygghetsplats.
Alla insatstyperna bör vara kopplade till mål med insatserna,
att införa ny insats inom hemtjänsten: Avlastning via hemtjänst,
att det bedömda behovet av 40 nya särskilda boendeplatser samt ca 20
korttidsplatser räcker som utbyggnad förutsätter att socialnämnden ges
möjlighet till fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet och att fler
Trygghetsboenden etableras, samt
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för kännedom.
Yrkanden
Margareta Tjärnlund (M) yrkar på ändring av socialförvaltningens föreslagna
att-sats; att utöka antalet särskilda boende platser till år 2023 med 40 nya
platser genom nyetablering av ett särskilt boende, ändras till; att utöka
antalet särskilda boende platser till år 2023 med 40 nya platser genom
nyetablering av ett särskilt boende och att nybyggnationen möjliggör till
utveckling och utökning av platser vid behov.
Krister Mc Carthy (S) yrkar på ändring av socialförvaltningens föreslagna
att-sats; att utöka antalet platser vid korttidsenheten från 18 till 20 platser, i
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lokaler som möjliggör samlokalisering med dagverksamhet för demenssjuka,
nattpatrull och hälso- och sjukvård, ändras till; att utöka antalet platser vid
korttidsenheten från 18 till 20 platser, med möjligheter att kunna utöka
platserna då vårdbehovet så kräver i lokaler som möjliggör samlokalisering
med dagverksamhet för demenssjuka, nattpatrull och hälso- och sjukvård.
Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats: att det
bedömda behovet av 40 nya särskilda boendeplatser samt ca 20
korttidsplatser räcker som utbyggnad förutsätter att socialnämnden ges
möjlighet till fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet och att fler
Trygghetsboenden etableras.
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till yrkanden från
Krister Mc Carthy (S) och Margareta Tjärnlund (M).
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; enligt yrkanden från
Margareta Tjärnlund (M) och Krister Mc Carthy (S).
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Bakgrund
Förvaltningen inledde hösten 2020 ett arbete med att ta fram underlag till
framtida behov av äldreboenden, samt korttidsvårdens inriktning.
Förvaltningens tankar presenterades första gången för socialnämnden i
december. I maj 2021 hade nämnden en djupare genomgång av
förvaltningens förslag, och nämnden beslutade att förslaget skulle delges
kommunala pensionärsrådet för att rådet skulle ges möjlighet att inkomma
med synpunkter. Pensionärsrådet synpunkter redovisas i bilaga 2.
Förvaltningens förslag utgår i korthet från en fortsatt utveckling av
hälsofrämjande och förebyggande insatser, ett förtydligande av
korttidsvårdens uppdrag samt viss förändring inom hemtjänsten.
Utredningens beräkningar visar på ett behov av utökning då det gäller
permanenta boendeplatser vid särskilt boende, förvaltningens bedömning är
att en utbyggnad med 40 platser bör räcka förutsatt att fortsatt satsning sker
på förebyggande och hälsofrämjande åtgärder, samt att fler
Trygghetsboenden etableras. Därutöver föreslås ett av de mindre
äldreboendena i centrala Härnösand avvecklas och motsvarande antal platser
tillskapas tillsammans med förslaget om 40 nya platser. Det vill säga ett nytt
boende med ca 60 platser. Vidare visar utredningen på behov av viss
utökning av befintligt antal platser inom korttidsenheten. Förvaltning avser
bl.a. att utreda förutsättningarna för och överväga möjligheten att inrätta
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exempelvis trygghetsplatserna på de sex lediga platser som finns i anslutning
till Högsjögården.
Slutligen visar utredningen på behovet av att införa en ny insats i form utav
avlastning via hemtjänst om avveckling av insatsen växelvård på
korttidsenheten sker.
Socialt perspektiv
Förslaget på fler boendeplatser bör skapa en ökad social trygghet i form av
fler särskilda boendeplatser för äldre och dementa. Nämnden har idag en för
lång kö av medborgare som väntar på plats i särskilt boende.
Även den tydliga inriktningen av korttidsvården med bl.a. avlastningsplats
och trygghetsplats bör bidra till ökad trygghet, liksom möjligheten att kunna
få avlastning via hemtjänst. Förslagets inriktning mot utvecklat
förebyggande och hälsofrämjande arbete bidrar också till en förstärkning av
det sociala perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Förslaget bedöms inte ha någon inverkan på detta perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Förslaget bedöms ha en återhållande effekt på framtida kostnader. Detta
främst genom den tydliga markeringen på hälsofrämjande och förebyggande
arbete, vilket i andra kommuner har visat sig vara lönsamt även ur ett
ekonomiskt perspektiv.
Vidare kommer tillskapandet av en större driftsenhet för särskilt boende,
inklusive avveckling av en av de mindre enheterna, att effektivisera
nyttjandet av resurser och hålla tillbaka kostnadsökningar.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2021-06-14.
Socialförvaltningen, Behov av boende för äldre, demenssjuka och för
personer med psykisk funktionsnedsättning, 2021-06-08.
Socialförvaltningen, Brev - Synpunkter angående Framtida behov av boende
för äldre, demenssjuka och äldre personer med psykisk funktionsnedsättning,
2021-05-20.
Remissvar från Pensionärsrådet 2021-06-09.
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-17
Socialnämnden

§ 83

Dnr 2021-000118 1.1.3.1

Organisationsbidrag 2022
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att avslå ansökan från BRIS.
Bakgrund
BRIS, Barnens rätt i samhället ansöker om 53 130 kr i föreningsbidrag för år
2022.
”Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungas rättigheter och
förbättra deras levnadsvillkor.
BRIS ska särskilt bistå barn och unga i utsatta situationer samt upprätta
möjligheter för barn och unga att före en dialog med vuxna”.
BRIS är ett skyddsnät för utsatta barn och unga. BRIS stödverksamhet
bedrivs via telefon, mail eller chat. Därutöver erbjuder BRIS utbildningar
och föreläsningar till personer som jobbar med barn och unga, inkl.
socialtjänst.
BRIS ansökan om organisationsbidrag avslogs 2017, 2018 och 2020.
Beslutsmotivering
Bris verksamhet är förvisso angelägen och betydelsefull för barn och unga
men ansökan avslås med hänvisning till att verksamheten inte kan prioriteras
inom befintlig ekonomisk ram.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2021-05-25.
Ansökningsbrev BRIS 2021-05-19, med tillhörande bilagor.
______
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§ 84

Dnr 2021-000133 1.1.3.1

Revidering av Dokumenthanteringsplan
Socialnämnden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att anta den 2021-06-02 reviderade versionen av Dokumenthanteringsplan
Socialnämnden som sin egen.
Bakgrund
Socialnämnden fattade beslut om en ny dokumenthanteringsplan i december
2018. Socialförvaltningen gavs i uppdrag att minst en gång vartannat år
genomföra en översyn av antagen dokumenthanteringsplan och vid behov
revidera densamma.
Ändringar har gjorts genom jämförelse med dokumenthanteringsplanerna
från kommunens andra nämnder och kommunstyrelsen, i dialog med
kommunarkivarie.
Bland annat har följande ändringar har gjorts:

Justerandes sign

•

I spalten registrering/förvaring som finns i samtliga tabeller föreslår
vi att stryka registrator där det tidigare stått diarieförs/registrator.
Denna förändring gäller samtliga tabeller där det står registrator.
Detta för att minska missförstånd.

•

Tillägg av elektroniskt arkivformat Pdf-A, för en del handlingar.

•

I tabell 1.1.3.1 Överlägga och besluta föreslår vi att flytta upp den
sista raden Mötesanteckningar till raden Protokoll med eventuella
bilagor. Den sista raden är således inte struken utan flyttad.

•

I tabell 1.2.4.1 Hantera 1-årig mål- och resursplan föreslår vi att
byta namn till Hantera mål- och resursplan. Detta för att ge utrymme
till andra mål- och resursplaner som inte endast är 1-åriga.

•

Tabell 2.2.2.2 Hantera särskilda anställningsformer är kontrollerad
av personal på HR.

•

Tabell 2.4.1.0 Hantera inköp under tröskelvärde är reviderad i
samråd med kommunarkivet.

Utdragsbestyrkande

Sida

17(23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-17
Socialnämnden

§ 84. Fort
• Tabellerna 2.6.1.0 Anskaffa inventarier, 2.6.1.1 Vårda och
underhålla inventarier (inkl. sakförsäkring) och 2.6.1.2 Avyttra eller
kassera inventarier, föreslår vi att slå ihop till en tabell: 2.6.1.3
Hantera inventarier.
•

Tabell 2.8.1.0 Hantera materielförråd föreslår vi att flytta till tabell
2.6.1.3 Hantera inventarier.

Socialt perspektiv
Många av Socialnämndens handlingar berör enskilda individer, barn eller
föräldrar till barn. Därför är det viktigt att dessa handlingar hanteras på rätt
sätt. För att undvika att obehöriga tar del av sekretessuppgifter i
handlingarna eller att den personliga integriteten kränks.
Ekologiskt perspektiv
I och med revidering möjliggörs e-arkivering vilket innebär mindre
pappershantering.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Dokumenthanteringsplanen är ett väsentligt dokument ur ett
rättssäkerhetsperspektiv, det försäkrar en spårbarhet och en tydlig
arkiveringsordning.
Socialförvaltningen har strävat efter att dokumenthanteringsplanen i så stor
utsträckning som möjligt ska stämma överens med kommunens övriga
dokumenthanteringsplaner.
Möjlighet till e-arkivering med mindre pappershantering innebär även en
viss besparing.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2021-06-07.
Dokumenthanteringsplan med spårbara ändringar vid revidering 202106.
______
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Dnr 2020-000074 1.1.3.0

Anmälan av ordförandebeslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att ordförandebeslutet anmäls och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, 2021-05-31, förlängning hyresavtal.
______
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§ 86

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 1-2.
______
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Dnr 2020-000276 1.1.3.1

Attestantförteckning 2021
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av attestantförteckningen.
Bakgrund
Aktuell attestantförteckning har gått ut till socialnämnden i handlingarna
inför dagens möte.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, Tidsbegränsad beslutsattesträtt, 2021-05-26.
______
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§ 88

Dnr 22567

Skrivelser, meddelanden, beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att skrivelser, meddelanden och beslut anmäls och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
2106 - Planering socialnämnden 2021.
Beslut IVO 2021-05-18.
Kommunstyrelsen beslut 2021-06-01 § 119.
Kommunfullmäktige beslut 2021-05-24 § 55.
Riskbedömning inför nämndsammanträde, 2021-06-17, allmänna ärenden.
Väntelista 202105.
Skrivelse från Vårdföretagarna till kommunen angående merkostnader
orsakade av Covid19, 2021-06-14.
______
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Dnr 22568

Eventuellt tillkommande ärende
Inget tillkommande ärende.
______
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