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§ 26 Dnr 22004  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, samt 

att protokollet justeras den 24 mars klockan 15.00.             

______          
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§ 27 Dnr 22006  

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.             

Bakgrund 

Ordförande går igenom upprättad dagordning.              

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, föredragningslista 2021-03-18.               

______            
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§ 28 Dnr 22008  

Informationsärenden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.          

Bakgrund 

Socialnämnden har fått ta del av följande informationspunkter: 

Informationsföredragning om ärende Budgetuppföljning 2020 – Fredrik 

Bergman Gullmark, controller, Susanne Sundström, controller och Mats 

Collin, förvaltningschef. 

Mats Collin, förvaltningschef, informerade om följande: 

 Förstärkningsresurser inom förvaltningen. 

 Covid-19 förändringar och arbetet med det inom förvaltningen, 

eventuellt snabbtester inom fler delar av förvaltningen, 

vaccinationsarbetet. 

 Heltidsprojektet. 

 Informationsmöte om SoL/psykiatriboende. 

 Nytt stadsbidrag för Äldreomsorglyftet. 

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

 Uppstartsmöte för presidier för Budget 2022. 

 Inbjuden till KSAU i april. 

 Uppstartsmöte med Regionen angående NäraVårds arbetet i 

Härnösands kommun. Det kommer bli en workshop och 

webbinarium i maj-juni. Kommer mer info angående detta längre 

fram. 

 Enskilda nämnden blir den 24 mars. 
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§ 28. Fort 

Information om Covid-19 i kommunen, smittbelastning, vaccinationer, 

rekrytering av sjuksköterskor och socialförvaltningens arbete kring detta – 

Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sköterska. 

Informationsföredragning om ärende Patientsäkerhetsberättelse 2020 – 

Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sköterska och Elisabeth Sjölander, 

verksamhetschef. 

Informationsföredragning om ärende Kvalitetsberättelse 2020 – Ingrid 

Fagerström, verksamhetsstrateg och Pär Hägglund, enhetschef. 

Informationsföredragning om ärende Översyn boendebeslut – Maria 

Hellström, verksamhetschef och Anna-Maria Viklander, enhetschef. 

Informationsföredragning om ärendena Riktade stadsbidrag gällande 

habiliteringsersättning och Information gällande lokalförändringar inom 

daglig verksamhet – Maria Hellström, verksamhetschef. 

 

Närvarande ledamöter och ersättare 

Som framgår av närvaroförteckningen ovan, dessa ledamöter och 

tjänstgörande ersättare närvarar under hela dagen.              

______             
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§ 29 Dnr 2020-000274 1.1.3.1 

Budgetuppföljning 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att återkomma med en handlingsplan för en 

ekonomi i balans till nämndens sammanträde i april 2021, samt  

att lägga informationen till handlingarna.              

Yrkanden 

Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats: att uppdra 

till förvaltningen att återkomma med en handlingsplan för en ekonomi i 

balans till nämndens sammanträde i april 2021.    

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förslag enligt 

yrkande från Krister Mc Carthy (S).      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; liggande förslag med 

tillägg av ytterligare en att-sats.  

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Bakgrund 

Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 16,6 mnkr ackumulerat 

februari vilket motsvarar 13,8 procent av periodbudgeten. Största avvikelsen 

är personalkostnaderna motsvarande 12,3 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 kostnader motsvarar 8,6 mnkr 

relaterad mot Covid-19. Troligtvis är kostnaderna betydligt högre eftersom 

inte alla personalkostnader är Covid-19 märkta i systemet. Covid-19 teamet 

kommer att avvecklas per den sista mars. 

Socialnämnden har även haft stora kostnader för inhyrd personal gällande 

bemanningsundersköterskor och bemanningssjuksköterskor. 
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§ 29. Fort 

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 motsvarande 0,7 mnkr. 

En positiv avvikelse är att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd visar 

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.           

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, budgetuppföljning februari 2021 

Socialförvaltningen, uppföljning intäkter, kostnader februari 2021 

Socialförvaltningen, uppföljning volymökningar februari 2021.          

______                 
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§ 30 Dnr 2021-000039 1.1.3.1 

Riktade stadsbidrag gällande habiliteringsersättning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att söka riktade medel för tillfällig höjning 

gällande habiliteringsersättning avseende år 2021 för de brukare som har 

insats daglig verksamhet enligt LSS.                     

Bakgrund 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela 

stimulansbidrag för habiliteringsersättning till kommunerna. Medlen ska 

fördelas utifrån antalet deltagare som finns inom daglig verksamhet enligt 

LSS och får användas av kommunerna för att införa eller höja låg 

dagpenning till dem som deltar i den dagliga verksamheten. Statsbidraget 

ska dock inte bekosta en redan befintlig dagpenning.  

Habiliteringsersättning är en ersättning som en person som deltar i daglig 

verksamhet kan få. Att utbetala habiliteringsersättning är frivilligt och 

regleras inte i lag, förordning eller föreskrift, men är ett sätt att stimulera den 

enskilde att delta i verksamheten.  

I Härnösands kommun har både brukare med beslut om daglig verksamhet 

enligt LSS och brukare beslut om sysselsättning enligt SoL rätt till 

habiliteringsersättning. Flertalet av de sistnämnda har sin sysselsättning 

inom ramen för daglig verksamhets lokaler. Totalt uppbär ca 165 brukare 

habiliteringsersättning och 36 brukare med beslut om sysselsättning enligt 

SoL. 

De medel som kan rekvireras för habiliteringsersättning får endast tillfalla 

brukare med beslut daglig verksamhet enligt LSS. Det innebär att brukare 

med beslut enligt sysselsättning SoL ej får ta del av detta statsbidrag.  

Förvaltningen ska utifrån värdegrund behandla brukare lika utifrån 

förutsättningar vilket blir en utmaning i och med att det ej finns riktade 

medel till brukare inom sysselsättning SoL. 

Att beakta är att habiliteringsersättning kan komma att påverka andra 

ersättningsnivåer som brukaren uppbär; bostadsbidrag eventuellt 

försörjningsstöd etc.  
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§ 30. Fort 

Socialförvaltningen har möjlighet att rekvirera ca 1,6 mnkr gällande 

stimulansmedel för tillfällig höjning under 2021. Dock föreslår förvaltningen 

att söka delar av dessa stimulansmedel, ca 650 tkr.  Det innebär att 

förvaltningen behöver finansiera höjning av habiliteringsersättning för 

brukare med sysselsättning SoL på annat sätt. Detta genom att i egen budget 

avsätta ca 150 tkr. Dock finns detta inte inräknat i 2021 ås budget och kan då 

endast bekostas genom att ej genomföra annan planerad verksamhet. 

Om hela statsbidraget omfattande 1,6 mnkr rekvireras och betalas ut till 

brukare med beslut daglig verksamhet enligt LSS innebär det att 

förvaltningen behöver ur egen budget bekosta ca 500 tkr för att även ge 

samma möjlighet till brukare med sysselsättning SoL. Denna kostnad finns 

inte upptagen i nuvarande budget och behöver finansieras genom att inte 

genomföra annan planerad verksamhet. 

Nivåer för tillfälligt höjd habiliteringsersättning från och med 2021 

Nedanstående höjning ska ses som tillfällig under 2021, då budget för 

höjningen grundas på statsbidrag. 

 Heldag (5 timmar eller mer) från 36 kr till 55 kr = 19 kr/dag alt 30 

kr/dag för den som har halvdag i arbetstid. 

Om statsbidraget inte förlängs föreslår förvaltningen att ersättningen återgår 

till den nivå som tidigare beslutats, dvs 36 kr för heldag respektive 25 kr för 

halvdag. 

Antal brukare daglig verksamhet LSS: ca 165 st 

Antal brukare inom sysselsättning SoL: ca 36 st 

Höjd habiliteringsersättning under 2021 

Den höjda habiliteringsersättningen under 2021 baseras på heldagsersättning 

till samtliga berörda personer, dvs i beräkningen tas ej hänsyn till hel- eller 

halvdagar.  

Ersättningen betalas ut retroaktivt i december 2021 utifrån följande 

minimikriterier; 

 Att beslut om Daglig verksamhet/sysselsättning är aktivt under 

november 2021.  

 Att habiliteringsersättning utbetalats till brukaren under minst tre 

månader perioden februari-oktober 2021.               

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-02-21.                

______              
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§ 31 Dnr 2021-000066 1.1.3.1 

Översyn boendebeslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att göra översyn av boendesbeslut som är 

verkställda inom bostad med särskild service samt särskilt boende/social 

psykiatri inom verksamheten Omsorgen om funktionshindrade, samt 

att arbetet med uppdraget delredovisas till nämnden i december 2021.           

Yrkanden 

Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats: att arbetet 

med uppdraget delredovisas till nämnden i december 2021. 

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förslag enligt 

yrkande från Krister Mc Carthy (S).                

Propositionsordning 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; liggande förslag med 

tillägg av ytterligare en att-sats.  

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Bakgrund 

Enligt den statistik som finns att tillgå via Kolada.se kan vi konstatera att 

Härnösands kommun generellt sett har högre andel LSS-insatser än andra 

jämförbara kommuner i landet.  

En förklaring till detta kan vara att ungdomar genom åren har valt att studera 

i Härnösand, till exempel på särskolan och Kristinaskolan. Efter studierna 

har några personer valt att stanna kvar på orten och därmed haft fortsatt 

behov av stöd och hjälp. I dagsläget bor även många äldre i våra LSS-

bostäder och har gamla tills vidare beslut som fattades i dåvarande 

Landstingets regi. Dessa beslut går inte att ompröva då förbehåll saknas. På 

den tiden var det generellt också enklare att få beslut om bostad med särskild 

service enligt LSS. 
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§ 31. Fort 

Socialförvaltningen vill genom biståndsenheten göra en översyn av de 

boendebeslut som finns inom bostad med särskild service samt särskilt 

boende/socialpsykiatri inom verksamheten Omsorg om funktionshindrade.  

Biståndsenheten och verkställighet har identifierat att det finns brukare inom 

verksamheterna som genom habiliterande- och rehabiliterande insatser har 

utvecklats och blivit allt mer självständig. Dessa brukare skulle med rätt stöd 

kunna klara sin livsföring i egen bostad. Tidigare har de inte kunnat erbjudas 

insatser som har tillgodosett deras behov av stöd och hjälp i egen bostad. 

Individstöd har inte varit tillräckligt omfattande, vilket har medfört att 

boendebeslut blivit alternativet. Genom att istället kunna erbjuda en annan 

form av stöd och hjälp, exempelvis genom ett utökat individ-/boendestöd. 

Översyn av befintliga boendebeslut i kombination med att starta upp 

stödbehovsbedömning kommer att ge ett underlag som visar vilka behov av 

stöd och hjälp brukarna har. Detta innebär också att arbetet måste ske i 

samsyn mellan biståndsenheten och verksamheterna inom Omsorgen om 

funktionshindrade samt ett motivationsarbete från alla inblandade parter.  

Härnösands kommun står inför att verkställa ett antal nya boendeuppdrag 

inom bostad med särskild service samt särskilt boende/socialpsykiatri. Om 

kommunen på ett kvalitetssäkrat sätt kan möjliggöra att brukare har den eller 

de insatser de behöver för sin livsföring, kan det också innebära att antalet 

nya boenden som i prognos förväntas inte behöver vara i den omfattning som 

nuläget påtalar.                  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-03-01.                 

______                     
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§ 32 Dnr 2021-000067 1.1.3.0 

Information gällande lokalförändringar inom daglig 
verksamhet 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att ta del av informationen och lägga det till handlingarna.                 

Bakgrund 

Socialförvaltningen fick i maj 2019 uppdrag av Socialnämnden att utarbeta 

förslag till lokalförändringar gällande ett antal verksamheter inom daglig 

verksamhet. Förvaltningen har därefter arbetat med att finna lämpliga lokaler 

för verksamheterna Ringen, Agda, Villagruppen och Gullvivan.  

Därtill har nya lokaler sökts till Café Gula villan. Detta utifrån att kunna 

flytta in mer ändamålsenliga lokaler som fungerar vid tillagning av mat och 

bakning. Detta omnämns i ärende vid socialnämndens sammanträde i 

november 2020. Café Gula villan är from hösten 2020 inflyttad på fd 

sjukhusfastigheten och har tagit namnet Café Södra sundet.  

För verksamheterna Ringen, Agda och Villagruppen är lokaler kontrakterade 

vid fd sjukhusfastigheter. Dessa lokaler har genomgått en omfattande 

renovering för att anpassas just för daglig verksamhet. Lokalerna beräknas 

stå klar under mars och att inflytt kan ske direkt därpå. Att tre verksamheter 

samlas under samma tak innebär att det kommer sammanföras till en 

verksamhet dock med olika inriktning i vilka arbetsuppgifter som ska 

utföras. Namnet för denna verksamhet blir Utsiktens dagliga verksamhet.  

Gällande Gullvivans daglig verksamhet är den verksamheten för en brukare 

och kommer delvis att integreras i Utsiktens daglig verksamhet. Utöver det 

har det tillförts årsarbetare för att viss del av daglig verksamhet ska kunna 

bedrivas utifrån brukarens gruppbostad.  

Socialt perspektiv 

Förslaget har givit positiv förändring avseende ett socialt perspektiv genom 

att brukarna får bättre, tillgängligare och rymligare lokaler i en attraktiv 

miljö. Därtill slipper personalen ensamarbete samt får bättre förutsättningar 

till utbyte och samarbete inom en större arbetsgrupp.  
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§ 32. Fort 

Ekologiskt perspektiv 

Lokalförändringar ger inte någon förändring avseende ett ekologiskt 

perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Lokalförändringen förväntas ge en viss förändring avseende ett ekonomiskt 

perspektiv detta utifrån att ensambemanning kan undvikas och vissa 

samordning av medarbetare kan reducera visst vikariebehov. Ur ett juridiskt 

perspektiv förväntas fler beslutade brukarinsatser kunna verkställas.            

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-02-22.             

______                 
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§ 33 Dnr 2021-000060 1.1.4.0 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna 2020 års patientsäkerhetsberättelse.               

Bakgrund 

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars 

varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 

1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 

kalenderår, 

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

3. Vilka resultat som har uppnåtts. 

Patientsäkerhetsberättelsen var upprättad 2021-03-01 och överlämnas till 

Socialnämnden.               

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-03-05. 

Socialförvaltningen, Patientsäkerhetsberättelse 2020.                 

______                     
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§ 34 Dnr 2021-000056 1.1.3.1 

Kvalitetsberättelse 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna Kvalitetsberättelse för Socialförvaltningen 2020 som sin egen, 

samt 

att lägga Kvalitetsberättelse för Socialförvaltningen 2020 till handlingarna.      

Bakgrund 

I Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2011:9 om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete uppmanas verksamheten till 

att varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse med en beskrivning 

av hur kvalitetsarbetet bedrivits under året. Kvalitetsberättelsen bör hållas 

tillgänglig för den som önskar ta del av den och ska tillgodose 

informationsbehovet för externa intressenter. 

Socialt perspektiv 
Kvalitetsarbetet syftar till medborgarnas bästa. Kvalitetsberättelsen visar på 

kvalitetsarbetet i förvaltningen. 

Ekologiskt perspektiv 
Inget direkt ekologiskt perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Kvalitetsarbetet syftar till att arbeta med hög kvalitet på ett kostnadseffektivt 

sätt. Kvalitetsberättelsen handlar ytterst om att följa lagar och föreskrifter. 

Det vill säga arbeta för medborgarnas rättssäkerhet.              

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-03-03. 

Socialförvaltningen, Kvalitetsberättelse 2020.              

______              
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§ 35 Dnr 2021-000037 1.1.3.1 

Socialförvaltningens arbetsmiljömål 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar  

att anta socialförvaltningens arbetsmiljömål för 2021, samt 

att uppdra till socialförvaltningen att återrapportera arbetsmiljömålen till 

nämnden i januari 2022.        

Yrkanden 

Birgitta Alevård (V) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats: att uppdra till 

socialförvaltningen att återrapportera arbetsmiljömålen till nämnden i 

januari 2022.  

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förslag enligt 

yrkande från Birgitta Alevård (V).     

Propositionsordning 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; liggande förslag med 

tillägg av ytterligare en att-sats.  

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Bakgrund 

Enligt AFS 2015:4 §7 ska arbetsgivare ha mål för den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka 

organisationens förmåga att motverka ohälsa. 

I Härnösands kommuns arbetsmiljöpolicy framgår att: 

”Övergripande arbetsmiljömål i Härnösands kommun 

Härnösands kommun ska utifrån ett proaktivt förhållningssätt verka för att 

arbetsmiljön leder till: 

 ett hållbart arbetsliv med arbetsförhållanden som möjliggör arbete 

fram till pensionen  
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§ 35. Fort 

 att alla medarbetare genom delaktighet, utvecklingsmöjligheter och 

ett respektfullt bemötande upplever sig sedda, hörda och 

medskapande 

 friska arbetsplatser med hälsofrämjande insatser där varje 

medarbetare känner arbetsglädje, stolthet och lust att vilja utveckla 

verksamheten. 

Verksamhetsnära arbetsmiljömål i Härnösands kommun 

Respektive förvaltning har att utifrån de tre övergripande målen formulera 

konkreta och uppföljningsbara mål för sina verksamheter.  

Målen ska stödja en god organisatorisk och social arbetsmiljö.  

Lagar, arbetsmiljöverkets föreskrifter och interna styrdokument anger minsta 

godtagbara standard. Härnösands Kommun ska eftersträva högre standard än 

minimikrav för en god arbetsmiljö. ” 

Skyddskommittén i samverkan föreslår följande arbetsmiljö mål för 

Socialförvaltningen: 

 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).           

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-03-09.              

______         



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr 2021-000068 1.1.3.0 

Verksamhetsbesök inom socialnämndens 
verksamhetsområden 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att verksamhetsbesök inom socialnämndens verksamhetsområde 2021 ställs 

in på grund av pågående pandemi (covid-19).                   

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade den 24 februari 2011 att verksamhetsbesök ska 

genomföras av ledamöter och ersättare. Riktlinjer för verksamhetsbesök 

antogs den 26 mars 2015 socialnämnden. 

Vanligtvis beslutas planerade verksamhetsbesök för det kommande året vid 

nämndens sammanträde i mars, men på grund av den pågående pandemin 

ställdes verksamhetsbesöken för 2020 in.  

Då smittspridningen fortfarande ökar i de flesta regioner i landet och i 

samtliga åldersgrupper anser socialnämnden att det inte är lämpligt att 

genomföra verksamhetsbesök inom socialnämndens verksamhetsområden 

under 2021.                

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-03-05.              

______                 
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§ 37 Dnr 2020-000225 1.1.3.1 

Yttrande - Måltidspolicy för Härnösands kommun 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att anta det bearbetade förslaget till måltidspolicy för Härnösands kommun 

som nämndens yttrande.            

Bakgrund 

Under våren och hösten har kommunledningsförvaltningen arbetat med att ta 

fram förslag till måltidspolicy för Härnösands kommuns verksamheter. 

Förslaget till policy har bearbetats till nu liggande förslag inför nämnden.  

Förslag  

Följande avsnitt är justerade i relation till det underlag som skickades ut från 

kommunstyrelseförvaltningen.  

1. Inledning: 5:e och 6:e stycket i princip tillfört i sin helhet.  

2. Ekologiskt perspektiv: 4:e stycket tillagt.  

3. Socialt perspektiv: 2:a stycket tillagt i texten ”… omsorgen om äldre 

och funktionshindrade …  

3:e stycket har de två sista meningarna lagts till.  

4. Näringsperspektiv: 6:e och 7:e styckena tillagda.  

5. Pedagogiskt perspektiv: Sista stycket tillagt.                

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-03-16. 

Socialförvaltningen, Måltidspolicy Socialnämndens yttrande 

Kommunstyrelseförvaltningen, Remiss Måltidspolicy 2020-06-26. 

Protokollsutdrag Socialnämndens beslut 2020-10-29 § 138 Remiss - 

Måltidspolicy för Härnösands kommun.              

______                   
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§ 38 Dnr 2020-000273 1.1.3.1 

Planering socialnämnden 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att ärendet Redovisning av verksamhets- och kvalitetsuppföljning avseende 

brukare och arbetsmiljö i samband med omställningsarbetet inom 

äldreomsorg tas bort från nämndens planeringslista,   

att uppdra till presidiet att ta fram ett nytt ärendeuppdrag angående 

arbetsmiljön, samt  

att lägga redovisningen Planering Socialnämnden 2021 till handlingarna.        

Yrkanden 

Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats: att uppdra 

till presidiet att ta fram ett nytt ärendeuppdrag angående arbetsmiljön.      

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förslag enligt 

yrkande från Krister Mc Carthy (S).                    

Propositionsordning 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; liggande förslag med 

tillägg av ytterligare en att-sats.  

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Bakgrund 

På nämnden planeringslista över ärenden som skall beredas och tas upp för 

behandling i nämnden finns ett ärende som har blivit inaktuellt: 

 Redovisning av verksamhets- och kvalitetsuppföljning avseende 

brukare och arbetsmiljö i samband med omställningsarbetet inom 

äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. 

Tidigare beslutat 2019-02-28 § 37.  

Socialförvaltningen fick redovisningsuppdraget med anledning av de 

besparingsåtgärder som ingick i budget 2019. På grund av den stora 

påverkan som pandemin covid-19 haft på förvaltningen sedan våren 2020 

har man inte kunnat göra den efterfrågade redovisningen. 
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§ 38. Fort 

På grund av pandemin har socialförvaltningen genomfört ett antal åtgärder 

som haft påverkan på både personal och brukare. Under 2021 avser man att 

införa rätt till heltid inom hela förvaltningen, och har parallellt med det ett 

pågående personalprojekt.  

Det har nu gått lång tid sedan besparingsåtgärderna infördes, vilket 

tillsammans med pandemiåtgärder gör det svårt att säga exakt vilken effekt 

som denna besparing fick på brukare och arbetsmiljön. Därför föreslår man 

nu att uppföljningsuppdraget ska läggas ner.              

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-03-05. 

Planering socialnämnden 2021.                 

______                     
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§ 39 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 1-4.           

______                  
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§ 40 Dnr 22009  

Skrivelser, meddelanden, beslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att skrivelser, meddelanden och beslut anmäls och läggs till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Beslut om statsbidrag till regioner och kommuner för 2020 omgång 2. 

Beslut-2020000556-KS-§ 8. 

Beslut-2021000040-KS-§ 10. 

Beslut-2021000040-KS-§ 35. 

Beslut-2021000048-SKN-§ 17. 

Riskbedömning inför nämndsammanträde, 2021-03-18, allmänna ärenden. 

Sammanställning av investeringar 2020 och förslag till överföring till 2021, 

2021-01-26. 

Väntelista 202102.                

______                    
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§ 41 Dnr 22010  

Eventuellt tillkommande ärende 

Inget tillkommande ärende.             

______            


