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Plats och tid Nämndhuset, via Zoom, fredagen den 28 maj 2021 kl 10.00 – 15.50, med ajournering 
kl. 12.05 – 13.15, 14.35 – 14.50 och 15.20 – 15.25. 

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) 
Kenneth Lunneborg (SD) 
Agneta Jonsson (S) 
 
Tjänstgörande ersättare 

Ingrid Mähler (S) tjänstgörande för Fredrik Olsson (S) 
Birgitta Wiklander (KD) tjänstgörande för Elina Visén (KD) 
Börje Karlsson (SD) tjänstgörande för Maria Norberg (C) 
Camilla Nilsson (L) tjänstgörande för Malin Plantin Sjöblom (M) 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Johan Wester (C) kl. 10.00 - 14.40 
 
 

Övriga närvarande Mats Collin, förvaltningschef kl.13.15 – 15.50 
Linda Ångman, nämndsekreterare 
Antonia Nordling, nämndsekreterare 

Justerare Margareta Tjärnlund (M) 

Justeringens plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, 2021-05-28 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 67-76 

 Linda Ångman   

 Ordförande 
  

 Krister Mc Carthy  

 Justerare 
  

 Margareta Tjärnlund (M)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-28 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-29 Datum då anslaget tas ned 2021-06-20 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Linda Ångman  
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§ 67 Dnr 22433  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, samt 
att protokollet justeras den 28 maj klockan 16.00.                       
______   
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§ 68 Dnr 22434  

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.                 

Bakgrund 
Ordförande går igenom upprättad dagordning.               

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, dagordning 2021-05-25.                      
______  
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§ 69 Dnr 22507  

Informationsärenden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna, samt 
att socialnämndens presidium deltar vid årets socialchefsdagar.                  

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats: att 
socialnämndens presidium deltar vid årets socialchefsdagar.    
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare bifaller.       

Propositionsordning 
Ordförande finner att finns ett förslag till beslut, enligt yrkande.  
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.         

Bakgrund 
Socialnämnden har fått ta del av följande informationspunkter: 
Informationsföredragning om ärende Återrapport – Verksamhetsöversyn 
inom Omsorg om funktionshindrade – Maria Hellström, verksamhetschef 
och Anna-Maria Viklander, enhetschef 
Informationsföredragning om ärende Hyreslättnad utifrån 
verksamhetsöversyn Pumpbacksgatan – Maria Hellström, verksamhetschef, 
Anna-Maria Viklander, enhetschef och Eva Ehn, enhetschef. 
Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sköterska, informerar om följande: 

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

• PPM basala hygienrutiner och klädregler. 

• Fall och fallskador.  

• Egenkontroll och tillitsbaserad styrning. 
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§ 69. Fort 
Information om Öppenvårdsinsatser – Tord Svensson, behandlare,  
Helene Brändström, enhetschef och Lisbet Sander, verksamhetschef. 
Information om IHF teamet (Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling) – 
Andreas Prytz, enhetschef och Lisbet Sander, verksamhetschef. 
Informationsföredragning om ärende Fyramånadersrapport 2021 – Fredrik 
Bergman Gullmark, controller, Susanne Sundström, controller, Mats Collin, 
förvaltningschef och Fredrik Mattsson, verksamhetschef. 
Information om Åtgärdsplan 2021 för budget i balans – Mats Collin, 
förvaltningschef. 
Verksamhetscheferna Elisabeth Sjölander, Lisbet Sander och Maria 
Hellström, samt enhetschefen Anna-Maria Viklander var närvarande under 
informationsföredragningen om ärende Fyramånadersrapport 2021. 
Enhetscheferna Eva Ehn och Pär Hägglund var närvarande under samtliga 
informationsdragningar. 
Krister Mc Carthy (S), ordförande Socialnämnden, informerade om följande: 

• Ledningsgruppen för Café trädgården har haft möte. Del av 
verksamheten har öppnat. 

• Samverkansmöte med Skolnämndens presidie den 18 maj. 
 

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

Fyramånadersrapport 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar         
att uppdra till förvaltningen att göra en översyn av nuvarande 
ersättningsregler för hemtjänsten,  
att uppdra till förvaltningen att inom omsorgen om funktionshindrade arbeta 
för hemtagning av externa placeringar i de fall egenregi bedöms klara 
uppdraget till lägre nettokostnad,   
att uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med övriga redovisade 
kostnadsreducerings åtgärder samt återkomma till socialnämnden för beslut i 
juni 2021,      
att socialnämnden förutsätter att Covidrelaterade kostnader för 2021 inte 
ingår i kommunfullmäktiges förväntade kostnadsreduceringskrav, samt  
att lägga rapporten till handlingarna.           

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) yrkar på att den av socialförvaltningen föreslagna att-
satsen;   
att uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med övriga redovisade 
kostnadsreducerings åtgärder, ändras och ersätts av att-satsen; att uppdra till 
förvaltningen att fortsätta arbetet med övriga redovisade 
kostnadsreducerings åtgärder samt återkomma till socialnämnden för beslut 
i juni 2021, samt tillägg av ny att-sats; att socialnämnden förutsätter att 
Covidrelaterade kostnader för 2021 inte ingår i kommunfullmäktiges 
förväntade kostnadsreduceringskrav.  
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare bifaller.       

Propositionsordning 
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut; förslag enligt 
yrkande om ändring av en att-sats och tillägg av ny att-sats, samt 
föreliggande förslag.  
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.     
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§ 70. Fort 

Bakgrund 
Socialnämndens resultat per sista april visar ett underskott på 26,4 mnkr, 
vilket motsvarar 11,1 procent av periodbudgeten.  
Kostnaderna för perioden överstiger budget med totalt 28,2 mnkr. Den 
största kostnadsavvikelsen avser personalkostnader motsvarande 16,3 mnkr. 
Anledningen 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, det behövs exempelvis isolering vid misstänkt smitta samt 
skyddsmaterial. Det finns även fortfarande riktlinjer att personalen ska vara 
hemma vid minsta symptom vilket leder till höga sjukskrivningstal inom 
några områden. Den främsta anledningen till avvikelsen för övriga kostnader 
är också kopplade till Covid-19, exempelvis inhyrd personal för 6,1 mnkr 
(sjuksköterskor och undersköterskor) och skyddsutrustning 1,8 mnkr.  
Köp av huvudverksamhet avviker negativt med 2,7 mnkr, där största 
anledningen är högre kostnader kopplade mot personlig assistans, 
placeringskostnader inom omsorg om funktionshindrade (OoF), 
hemtjänstpeng samt konsulentstödda familjehem inom Individ- och 
familjeomsorgen (IFO). 
Intäkterna för perioden är 1,6 mnkr högre än samma period föregående år. 
Detta beror på att Socialnämnden fått sjuklönekompensation från 
försäkringskassan på 2,1 mnkr för perioden januari till april. Motsvarande 
period 2020 var 100 tkr. Intäkterna från migrationsverket har minskat 
kraftigt mellan åren. Skillnaden är 3,6 mnkr på denna period. Utfallet för 
2021 innehåller en intäkt från ett riktat statsbidrag från socialstyrelsen för att 
säkerställa god vård och omsorg för äldre motsvarande 4,3 mnkr. Detta fanns 
inte föregående år.  
Resultatet för perioden är 14,1 mnkr kronor sämre än samma period ifjol. 
Den främsta anledningen till avvikelsen är personalkostnaderna som är 
Covid-19 relaterade. Även övriga kostnader är högre än föregående period 
på grund av inköp av skyddsmaterial och höga kostnader för inhyrd personal.  
Socialnämnden har haft nettokostnader motsvarande 20,8 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 men det är medtaget i prognos att nämnden får ersättning till 100 
procent av sökta merkostnaderna men inget beslut är tagit av socialstyrelsen  
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§ 70. Fort 
ännu. Det finns ingen information om att kommuner får återsöka för 
merkostnader som uppkommit under 2021.  
Hemtjänst redovisar ett underskott motsvarande 7,3 mnkr varav 0,9 mnkr 
avser hemtjänstpeng. Hemtjänstpeng är den ersättning som betalas ut för 
utförd tid hos brukare till både privata och kommunala utförare. I 
hemtjänstpeng inryms även omsorgsintäkter, bidragsintäkter och kostnader 
för matdistribution. På den enskilda månaden april visar hemtjänstpeng ett 
underskott motsvarande 0,4 mnkr.  
Andelen utförd tid som utförts av kommunala utförare ligger i genomsnitt på 
76,2 % för 2021. Underskottet på hemtjänstpeng beror på att fler 
hemtjänsttimmar än budgeterat har utförts. Under årets första fyra månader 
har 4859 fler timmar utförts, vilket motsvarar i genomsnitt 40,2 timmar per 
dag. Det är en ökning med 14 timmar per dag jämfört med föregående 
månad.  
Det ackumulerade underskott som den kommunala hemtjänsten redovisar 
beror på att personalkostnaderna är högre än budgeterat. 
Personalkostnaderna står för mer än 90 % av de totala kostnaderna och 
intäkterna varierar över tid, detta påverkar möjligheten att hinna ställa om 
verksamheten i den takt som krävs. Intäkterna erhålls baserat på utförd tid 
hos brukare. Den kommunala hemtjänsten utför mer tid än budgeterat och 
har därmed mer intäkter, men kostnaderna är betydligt högre. Intäkterna 
överstiger budget med 0,9 mnkr medan kostnaderna överstiger med 7,3 
mnkr. Detta innebär att brukartiden (tid hos kund) är för låg för att bedriva 
en ekonomiskt effektiv hemtjänst. Den enskilda månaden visar den 
kommunala hemtjänsten ett underskott motsvarande 1,9 mnkr. 
Nattpatrullen som är den enhet som utför hemtjänst på natten, visar ett 
underskott motsvarande 1,8 mnkr. Nattpatrullen är inte finansierad av 
hemtjänstpeng utan skattemedel, intäkterna varierar alltså inte per utförd 
timme. Den främsta anledningen till att nattpatrullen går sämre än budget är 
högre personalkostnader än budgeterat. En delförklaring till detta är att 
behovet har ökat på natten.  
Särskilt boende redovisar ett underskott motsvarande 7,7 mnkr. Den främsta 
anledningen är att personalkostnader avviker med 6 mnkr mot budget och 
inhyrd personal på kortidsenheten på 1 mnkr. Anledning till höga 
personalkostnader är exempelvis utökad grundbemanning av personal för att 
minska risken för spridning av Covid-19, extra chefer. På den enskilda 
månaden redovisar särskilt boende ett underskott motsvarande 1,2 mnkr. 
Från och med april har många av covid-19 åtgärderna tagits bort, exempelvis 
den utökade grundbemanningen.  
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§ 70. Fort 
Hälso- och sjukvården redovisar ett underskott motsvarande 5,5 mnkr. De 
främsta avvikelserna är kostnader för bemanningssjuksköterskor på 5,1 
mnkr. Den enskilda månaden visar ett underskott motsvarande 0,7 mnkr. Det 
finns ett stort behov av inhyrd personal 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.  
Individ och familjeomsorg visar ett överskott motsvarande 0,8 mnkr. Detta 
främst pga lägre personalkostnader och placeringskostnader för HVB (Hem 
för vård eller boende) barn. Konsulentstödda familjehem har högre kostnader 
än budgeterat medan egna familjehem går som budgeterat. HVB för barn och 
unga går med överskott på 0,7 mnkr. Placeringskostnaden LVM vård för 
vuxna är 0,3 mnkr sämre än budgeterat.  
Försörjningsstöd inklusive ”Jobbsatsningen” visar ett ackumulerat överskott 
på 1 mnkr. Anledningarna är lägre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. 
Under april har 220 hushåll fått utbetalt ekonomiskt bistånd vilket är en 
minskning med 11 hushåll från föregående månad samt en minskning med 
47 hushåll jämfört med april ifjol. Den långsiktiga trenden är minskning av 
utbetalt försörjningsstöd. Den enskilda månaden visar överskott motsvarande 
0,3 mnkr.  
Omsorg om funktionshindrade visar ett underskott motsvarande 1,4 mnkr. 
Inom omsorg om funktionshindrade avviker externt placerade med ett 
underskott motsvarande 1,1 mnkr, den främsta anledningen är fler individer 
än budgeterat. Individuella insatser visar ett överskott motsvarande 0,5 mnkr. 
Det finns beslut som ej har verkställts delvis på grund av Covid-19 vilket är 
en delförklaring till överskottet. Egna boenden och daglig verksamhet visar 
ett underskott motsvarande 0,8 mnkr. Främsta anledningen är att 
personalkostnaderna är högre än budgeterat.  
Personlig assistans visar ett underskott motsvarande 1,1 mnkr. De främsta 
anledningarna är fler brukare än budgeterat både där kommunen har hela 
kostnadsansvaret och där kommunen har kostnadsansvaret för de första 20 
timmarna. Det är även tillfällig utökning på grund av covid-19 som kostat 
cirka 0,7 mnkr. Det finns inte någon budget för denna tillfälliga utökning.  
Covid-19 teamet är ett team som startat 2020 för att ta hand om misstänkta 
fall av Covid-19 främst inom hemtjänsten. Det finns inte någon budget för 
detta och verksamheten har kostat 4,2 mnkr i år. Teamet är avvecklat per 
sista mars.  
Covid-19 material är en verksamhet där material som förvaltningen har varit 
tvungna att köpa in på grund av Covid-19 redovisas. Det finns inte någon 
budget för detta och det har hittills kostat 1,4 mnkr.      
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§ 70. Fort 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, fyramånadersrapport 2021 
Socialförvaltningen, uppföljning intäkter och kostnader fyramånadersrapport 
2021 
Socialförvaltningen, uppföljning volymer fyramånadersbokslut 2021     
______    
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§ 71 Dnr 2021-000114 1.1.3.1 

Fyramånadersrapport IFO 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att lägga rapporterna till handlingarna.                  

Bakgrund 
På uppdrag av socialnämnden redovisas beslut gällande Individ- och 
familjeomsorgens vuxna placeringar, placeringar barn- och familj och 
ekonomiskt bistånd kontinuerligt till socialnämnden.  
Denna gång redovisas Individ- och familjeomsorgens fyramånadersrapporter 
gällande år 2021.          

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2021-05-03. 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2021-05-03.  
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2021-05-05.  
Socialförvaltningen, Redovisning - Vuxen fyramånadersrapport 2021  
Socialförvaltningen, Redovisning - Ekonomiskt bistånd fyramånadersrapport 
2021 
Socialförvaltningen, Redovisning - Barn- och familj fyramånadersrapport 
2021            
______  
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§ 72 Dnr 2020-000270 1.1.3.1 

Verksamhetsöversyn inom Omsorg om 
funktionshindrade 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att ta del av informationen och lägga till handlingarna, samt 
att under hösten återkomma med en uppföljning av arbetet till 
socialnämnden.          

Yrkanden 
Christine Sprinzl (MP) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats;  
att under hösten återkomma med en uppföljning av arbetet till 
socialnämnden.    
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare bifaller.       

Propositionsordning 
Ordförande finner att finns ett förslag till beslut, enligt yrkande.  
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.       

Bakgrund 
Omsorg om funktionshindrades verksamheter måste efterleva ett brandskydd 
som tillgodoser de krav Räddningstjänsten ställer.  
Detta krav omfattar två av varandra oberoende utrymningsvägar för den 
enskilda brukarens lägenhet. En översyn sker nationell gällande just 
brandskydd inom verksamheter SoL/LSS. I Härnösand har vi inom Omsorg 
om funktionshindrade 29 stycken lägenheter som inte klarar de krav 
Räddningstjänsten ställer. Vid Pumpbacksgatan 3A, 3B och 3E finns 25 av 
dessa 29 lägenheter. 
Sedan beslut i socialnämnd december 2020 gällande verksamhetsöversyn 
Pumpbacksgatan har Omsorg om funktionshindrade och biståndsenheten 
arbetat med information som ska kommuniceras med brukare, företrädare 
och medarbetare. Arbetet är delvis mycket komplext då detta påverkar och 
berör brukare och deras förutsättningar kring boendesituation. 
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§ 72. Fort 
En arbetsgrupp bestående av medarbetare/skyddsombud, verksamhetschef, 
enhetschefer samt biståndschef, träffas månatligen för att stämma av hur 
uppföljningsprocesserna går för aktuella brukare.  
Biståndshandläggarna har lämnat ut blanketter för att få in skriftliga svar 
från enskilda brukare huruvida man önskar att bo kvar i nuvarande lägenhet 
och ansöka om insatser enligt Socialtjänstlagen eller behålla sitt beslut om 
LSS. Verksamheten har även efter att ha träffat enskilda brukare/företrädare 
och givit muntlig information till biståndshandläggarna. Efter denna 
inventering har enskilda möten planerats in för information, uppföljning och 
ev. ansökan om andra insatser. Uppföljningar prioriteras för de enskilda som 
önskar mer information, osäkra på sina val eller väljer att bo kvar. 
Uppföljningar är planlagda att genomföras under senare delen av maj. 
Omsorg om funktionshindrade har parallellt med uppföljningsprocess fått 
förslag från lokalförsörjningsenheten på lämpliga fastigheter som går att 
förhyra för att fungera som service- eller gruppbostad.  
Dessa förslag på fastigheter att förhyra presenteras i arbetsgruppen där 
skyddsombud erbjuds att delta i detaljplanering hur själva interiören ska 
utformas.  
Med nuvarande planering och erbjuden lokal finns möjlighet att inflytt bör 
kunna ske under andra kvartalet 2022 för de brukare som väljer att hålla kvar 
sitt boende beslut, bostad med särskild service. 

Socialt perspektiv 
Förslaget förväntas ge positiv förändring avseende ett socialt perspektiv för 
Omsorg om funktionshindrade och dess brukare, detta utifrån att aktuella 
lägenheter uppfyller krav om godkänt brandskydd. Möjliggör långsiktigt 
boende då godkända lägenheter knyts till verksamhet.   

Ekologiskt perspektiv 
Förslaget förväntas inte ge någon förändring avseende ett ekologiskt 
perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Förslaget förväntas ge en viss förändring avseende ett ekonomiskt 
perspektiv. Detta utifrån att verksamhetsområdet kan komma att behöva 
utöka verksamheten med fler enheter vilket kan medföra ökade 
personalkostnader. Därtill medför justering att verksamheten lever upp till 
krav om godkänt brandskydd.           

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2021-05-05.               
______  
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§ 73 Dnr 2021-000110 1.1.3.1 

Hyreslättnad utifrån verksamhetsöversyn 
Pumpbacksgatan 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att ge uppdrag till förvaltningen att ge hyreslättnad motsvarande en 
månadshyra för de brukare som avsäger sig bostad med särskild service, 
samt 
att hyreslättnaden endast omfattar brukare inom verksamhetsöversyn år 
2021 på Pumpbacksgatan 3A, 3B och 3E där bostaden inte uppfyller krav på 
brandskydd.               

Bakgrund 
Omsorg om funktionshindrades verksamheter måste efterleva ett brandskydd 
som tillgodoser de krav Räddningstjänsten ställer.  
Detta krav omfattar två av varandra oberoende utrymningsvägar för den 
enskilda brukarens lägenhet. En översyn sker nationell gällande just 
brandskydd inom verksamheter SoL/LSS. I Härnösand har vi inom Omsorg 
om funktionshindrade 29 stycken lägenheter som inte klarar de krav 
Räddningstjänsten ställer. Vid Pumpbacksgatan 3A, 3B och 3E finns 25 av 
dessa 29 lägenheter. 
I uppföljningssamtal med brukare/företrädare har arbetsgruppen som arbetar 
med verksamhetsöversynen börjat få en uppfattning hur många brukare som 
vill släppa bostad med särskild service och söka om förstahandskontrakt för 
lägenhet.  
Utifrån att hyresvärden Härnösandshus debiterar hyra i förskott och 
Härnösands kommun som hyr ut lägenhet i andrahand debiterar hyra i 
efterskott, kommer det medföra att brukare som avsäger sig bostad med 
särskild service, under två månader får dubbla månadshyror. På totalen blir 
det inte högre hyresdebitering dock sammanfaller fakturor så det blir dubbelt 
på samma månad. Att betala dubbla månadshyror en månad är en stor 
utmaning för många brukare och kan medföra att brukare tvekar att avsäga 
sig bostad med särskild service. Detta utifrån att den egna budgeten inte 
klarar två månadshyror samma månad.  
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§ 73. Fort 
Då denna verksamhetsöversyn är initierad av förvaltningen utifrån att klara 
de krav som ställs gällande brandskydd, kan vi se att det finns en goodwill 
att ge brukare en månadshyra i lättnad om de avsäger sig boendesbeslut. Det 
medför att den enskilda brukaren inte ska drabbas av dubbla månadshyror. 
Den intäktsrapp detta innebär kommer att påverka de enskilda enheternas 
resultat.  

Räkneexempel 
Om 15 brukare avsäger sig boendeinsats och ska ha hyreslättnad och 
medelhyran är ca 6500 kr 
15 x 6500 = 97 500 kr 

Socialt perspektiv 
Förslaget förväntas ge positiv förändring avseende brukares möjlighet att få 
förstahandskontrakt för sin lägenhet.  

Ekologiskt perspektiv 
Förslaget förväntas inte ge någon förändring avseende ett ekologiskt 
perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Förslaget förväntas ge en viss förändring avseende ett ekonomiskt 
perspektiv. Detta utifrån att de enskilda enheternas resultat kommer att 
påverkas utifrån att de tappar hyresintäkt.        

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-05-05.                       
______   



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(19) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 74 Dnr 2020-000276 1.1.3.1 

Attestantförteckning 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av attestantförteckningarna.                     

Bakgrund 
Aktuell attestantförteckning har gått ut till socialnämnden i handlingarna 
inför dagens möte.             

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, Attestantförteckning, 2021-05-20. 
Socialförvaltningen, Tidsbegränsad beslutsattesträtt, 2021-05-20.        
______   
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§ 75 Dnr 22527  

Skrivelser, meddelanden, beslut 

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

Beslutsunderlag 
Kunskapsstyrd socialtjänst 2020-2023 – Presentation.  
Kunskapsstyrd socialtjänst - Mail 2021-05-18.  
Riskbedömning inför nämndsammanträde, 2021-05-28, allmänna ärenden           
______   
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§ 76 Dnr 22436  

Eventuellt tillkommande ärende 
 Inget tillkommande ärende.     
______    
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