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§ 51
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Dnr 2021-000002 - 799

Anmälan - Övriga frågor
Sammanfattning
Inga övriga frågor anmäls vid dagens sammanträde.
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Social- och omsorgsnämnden

§ 52
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Dnr 2021-000001 - 042

Ekonomisk uppföljning, prognos 1 samt åtgärder för en
ekonomi i balans
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att skyndsamt arbeta vidare med de redovisade
åtgärdsförslagen och aktivt fortsätta arbetet med att ta fram fler åtgärder för att
minska underskottet på kort och lång sikt,
att förvaltningen ska redovisa de ekonomiska åtgärdsplanerna för samtliga
verksamheter/enheter/enhetschefer som prognosticerar underskott.
Åtgärderna ska redovisas skriftligt och muntligt vid arbetsutskottet den 18:e maj
och nämnden den 27 maj, redovisningen ska innehålla planerade/vidtagna
åtgärder, tidsplaner och förväntade resultat. Ekonom och förvaltningschef ska
vara föredragande vid redovisningen,
att de åtgärder som vidtas ska resultera i en budget i balans 2022 och ett så lågt
underskott som möjligt 2021, samt
att förvaltningen ska rapportera till samtliga arbetsutskott och
nämndssammanträden så länge behovet kvarstår.
Sammanfattning
Ekonom Erika Söderström och förvaltningschef Marie Palmgren föredrar
ärendet.
Prognos 1 pekar på ett underskott mot budget på 50 miljoner kronor, under
förutsättning att förvaltningen får ersättning för de extra kostnader som
uppstått med anledning av pandemin. Äldreomsorgen redovisar till och med
mars ett underskott på 15 miljoner kronor, årsprognosens avvikelse beräknad
till -32 miljoner kronor. Myndighetskontoret uppvisar till och med mars ett
underskott på knappt 10 miljoner kronor, årsprognosens avvikelse beräknad till
-32 100 000 kronor.
Ordförande Henrik Berglund Persson presenterade på arbetsutskottet ett
förslag med uppdrag till förvaltningen att minimera underskottet 2021 och ha
en budget i balans 2022. Nämnden har att ta ställning till förslaget.
Mötet ajourneras 10.05-10.20 med anledning av teknikstrul.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2021-04-15 § 27
Skrivelse "Minimera underskottet 2021"
Prognos 1 2021
Rapport till KS
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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 53

2021-04-29

Dnr 2021-000153 - 042

Budget- och åtagandeberedning
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Förvaltningschef Marie Palmgren föredrar ärendet och går igenom de åtgärder
för att hålla budget 2021, de effektiviseringar som krävs för att hålla budet
2022.
Vidare har nämndens delgivits kvantiteter 2020-2025, investeringsbehov på kort
och lång sikt, tillkommande ej finansierade kostnader, utveckling av
äldreomsorgen, utveckling av funktionshindersomsorgen, utveckling av individoch familjeomsorgen, hur kommer pandemin att påverka verksamheten på
längre sikt, kommunfullmäktiges verksamhetsmål i åtagandet 2022 och hur
förvaltningen möter dessa, hur förvaltningen kan bidra till kommunens vision
Sveriges bästa kommun att leva och verka i och att kommunen når 50 000
invånare varav 25 000 i staden år 2050 och vilka ekonomiska konsekvenser det
får samt de viktigaste strategiska frågorna för nämnd och förvaltning.
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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 54

2021-04-29

Dnr 12013

Presentation av samordnaren för suicidprevention
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Samordnaren för suicidprevention Madeleine Lundholm presentar sig och
projektet.
Uppdraget grundar sig i en motion om en lokal handlingsplan för
suicidprevention som kommunfullmäktige beslutade om 2018-12-18.
Uppdraget är en halvtidstjänst under perioden 1 april 2021 – 30 september
2022.
I uppdraget ingår bland annat att driva frågor om suicidprevention inom
Hudiksvalls kommun. Sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att
på så sätt minska fördomar och stigmatisering. Tillsammans med kommunens
förvaltningar och i samarbete med brukarföreningar inom området psykisk
ohälsa ska en handlingsplan tas fram för Hudiksvalls kommuns suicidpreventiva
arbete.
En utbildningssatsning i MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa – kommer att
genomföras och utbildningen ska erbjudas alla anställda i kommunen.
.
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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 55

2021-04-29

Dnr 2020-000231 - 752

Nova Forte - Kvartalsredovisning 1
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Enhetschef Ewa Ekström Wallin föredrar ärendet.
En genomlysning har gjorts av verksamheten vid Nova Forte. Vid social- och
omsorgsnämndens sammanträde den 25 mars 2021 § 42 beslutade nämnden
bland annat att uppdra till förvaltningen att kvartalsvis till nämnden redovisa
- beläggning i förhållande tillantal platser, i procent
- antal inskrivna
- andel med individuella vårdplaner
- antal personer i primär behandling
- antal personer i fördjupad behandling
- antal avslutade färdigbehandlade
- antal avbrutna behandlingar och orsak
- antal externa placeringar för personer över 18 år (SiS, HVB och familjehem).
Vid dagens sammanträde redovisas uppgifterna för kvartal 1 2021.
Beläggningen vid Nova Forte grund är i genomsnitt för årets tre första månader
76 %, den fördjupade behandlingen har en genomsnittlig beläggning för samma
period på 84 %. Antalet externa placeringar ökar månad för månad och är i
genomsnitt 25 stycken, där placeringar enligt LVM (lag om vård av missbrukare
i vissa fall) är flest med 14 placeringar i mars. Placeringar i hem för vård och
boende (HVB) är 8 och familjehemsplaceringarna 6 i mars.
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Social- och omsorgsnämnden

§ 56

2021-04-29

Dnr 12034

Redovisning nuläge för Timmerstocken och utsluss 18+
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Verksamhetschef Nella Agic redovisar nuläget för Timmerstocken och Utsluss
18+.
Det har tagit emot några andra målgrupper och en anmälan har gjorts till IVO
(inspektionen för vård och omsorg) om ändrad verksamhet.
En genomlysning av Timmerstocken och utsluss 18+ kommer att göras.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 57

2021-04-29

Dnr 2020-000100 - 790

Information med anledning av Covid-19, Corona
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Biträdande förvaltningschef Inger Myrsten informerar.
Smittspridningen av covid-19 i länet är mycket allvarlig, och det är en kraftig
ökning av antalet smittade i Hudiksvall under sista tiden. Det är hittills inte
någon större ökning i våra verksamheter. Den brittiska mutationen har ökat
kraftigt. Sjukvården är mycket ansträngd, det är en viss nedgång på IVA.
Vaccinationerna av 60-64-åringar samt personer med LSS-insatser har
påbörjats. I slutet av veckan påbörjas vaccinering av 55-59-åringar med risk.
Man ska fortsätta att följa restriktionerna även om man är vaccinerad.
Daglig verksamhet föreslås vara fortsatt delvis stängt till och med den 30 maj.
Ett förslag finns att öppna dagverksamhet för äldre i små grupper.
Rekommendationerna inom kommunen (som arbetsgivare) kvarstår till den 31
maj.
Ytterligare regionala restriktioner kan komma.
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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 58

2021-04-29

Dnr 2020-000122 - 700

Fortsatt tillfällig stängning av daglig verksamhet utifrån
särskild plan
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att beslutet om tillfällig stängning enligt särskild plan (se nedan) av daglig
verksamhet förlängs till och med 2021-05-30,
att beslutet kan omprövas vid förändrade förhållanden om bedömning görs att
en öppning kan tidigareläggas, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Den särskilda planen innebär att verksamheter som fortsätter hålla öppet, med
halvering av deltagare, är utegruppen Hagmyren, Resursen och Ateljén för
personer med arbetsmarknadsinsatser, Naturgruppen, Gårdsgruppen Norrbo,
Äventyrsgruppen Norrbo, samt Dellengrytan, men med stängning av
restaurangen för allmänheten. Kugghjulet och Hörnan hålls öppen som lokal
om behov uppstår. Hamnträffen är öppen med max 5 deltagare per tillfälle.
Enstaka individuella lösningar görs på Juvelen, Kobra och Resursen. Övriga
dagliga verksamhetsplatser fortsätter att vara stängda.
Sammanfattning
Biträdande förvaltningschef Inger Myrsten föredrar ärendet.
För att minska risken för smittspridning under pågående covid-19 pandemi
stängdes vissa av de dagliga verksamheterna från den 23 mars 2020. Social- och
omsorgsnämndens ordförande beslutade 2020-08-12 att alla dagliga
verksamheter skulle öppna, dock tidigast 2020-08-24, efter det att en särskild
åtgärdsplan utarbetats samt att beslutet gällde fram till 2020-12-31. Utifrån den
ökande smittspridningen i samhället fattades beslut 2020-11-13 om förlängning
av det beslutet med fortsatt halvering av antalet deltagare till och med 2021-0331.
Krisledningsnämnden beslutade utifrån det fortsatt osäkra smittspridningsläget
att den tillfälliga stängningen utifrån särskild plan skulle förlängas till
2021-02-21. Social- och omsorgsnämnden beslutade om en förlängning av detta
till 2021-04-05. Efter nytt beslut förlängdes beslutet till 2021-04-30.
Utifrån det försämrade smittspridningsläget samt att vaccineringen skjutits fram
föreslås att den tillfälliga stängningen utifrån särskild plan förlängs till
2021-05-30. Nuvarande planering är att öppna upp, helt eller delvis, fler dagliga
verksamheter 2021-05-31. Verksamheten får i uppdrag att planera för detta.
Om smittläget inte gör detta möjligt kommer ett nytt beslut att fattas. Beslutet
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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

2021-04-29

kan också omprövas vid förändrade förhållanden om bedömning görs att en
öppning kan tidigareläggas
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2021-04-15 § 32
Tjänsteutlåtande 2021-04-15
Beslutet skickas till

Enhetschefer och verksamhetschefer för daglig verksamhet samt biträdande
förvaltningschef.
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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 59

2021-04-29

Dnr 2020-000239 - 733

Förslag till delvis öppnande av dagverksamhet för
äldre
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att delvis, i liten skala, öppna dagverksamheter för äldre med ett begränsat antal
deltagare från och med 2021-05-03,
att en successiv ökning av antal deltagare på dagverksamheterna genomförs när
smittläget och rekommendationerna så tillåter, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Biträdande förvaltningschef Inger Myrsten föredrar ärendet.
För att minska risken för smittspridning under pågående covid-19 pandemi
stängdes dagverksamheterna för äldre den 17 mars 2020.
Uppföljning är gjord av den tillfälliga stängningen. Handläggarna följer
regelbundet upp hur det fungerar för brukare när beslut om dagverksamhet inte
verkställs. Brukarna, och om aktuellt, deras anhöriga har, utifrån individuell
bedömning, erbjudits extra hemtjänstinsatser, avlösning i hemmet, uppföljning
via telefonsamtal av dagverksamhetspersonal samt telefonstöd via förebyggande
enheten. Möjligheter till avlastning i hemmet har också utökats. För flertalet
brukare bedömdes behovet kunna tillgodoses med dessa insatser. För några
brukare, som även har insatsen växelvård för avlastning av närstående, har
situationen varit ansträngande. De har då erbjudits växelvård om behovet inte
kunnat tillgodoses på annat sätt i hemmet. Bedömningen i dagsläget är att det
finns ett behov av att öppna dagverksamheterna för några personer. Då de
flesta, inom både målgruppen och personalen, är vaccinerade bedöms det vara
möjligt att öppna i en liten skala. Planen är att erbjuda dagverksamhet för en
liten grupp, där antalet deltagare inklusive personal inte får överstiga åtta
personer per tillfälle. Prioritering av besökare kommer att göras utifrån deras
individuella behov. Rekommendationerna för att minska risken för
smittspridning ska följas och medarbetarna ska använda förstärkt arbetsklädsel.
För de brukare där behovet bedöms kunna tillgodoses i hemmet även
fortsättningsvis kommer hembesöken för avlösning och/eller andra insatser att
fortsätta. En successiv ökning av deltagare på dagverksamheterna planeras när
smittläget och rekommendationerna så tillåter.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2021-04-15 § 31
Tjänsteutlåtande 2021-04-14
Beslutet skickas till

Biträdande förvaltningschef
Verksamhetschef vård och omsorg
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Sammanträdesdatum
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§ 60

2021-04-29

Dnr 2021-000149 - 790

Läget inför sommaren inom äldreomsorg och
funktionsnedsättning
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.

Sammanfattning
Biträdande förvaltningschef Inger Myrsten informerar.
Rekrytering och Bemanning beräknar att det saknas ca 55 vikarier till
funktionsnedsättning och ca 130 vikarier till äldreomsorgen.
Många vikarier arbetar redan i verksamheterna på grund av sjukskrivningar
bland ordinarie personal.
Åtgärder gällande annonsering planeras. .

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

17(31)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 61

2021-04-29

Dnr 2020-000015 - 002

Delegeringsordning - revidering
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att i punkt 20.52 ”Ansökan om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier” ge
förvaltningschef rätt till vidaredelegering,
att i punkt 18.21 a) ändra beslutsfattare från arbetsutskottet till förvaltningschef,
utan möjlighet till vidaredelegering,
att i punkterna 18.21 i, 20.20 a, 20.21 a och b, 20.23 a och b, 20.24 a och b samt
21.00 c och m ändra beslutsfattare från arbetsutskottet (Au) till förvaltningschef
med möjlighet till vidaredelegation till myndighetschef, där tillförordnad
myndighetschef får besluta vid myndighetschef frånvaro,
att förändringen gällande punkterna 20.20 a, 20.21 a och b, 20.23 a och b, 20.24
a och b samt 21.00 c och m gäller från och med nämndens beslutsdatum,
att en redovisning av beslut på individnivå i punkterna 18.21 a och i, 20.20 a,
20.21 a och b, 20.23 a och b, 20.24 a och b samt 21.00 c löpande ska lämnas till
nästkommande arbetsutskott,
att en jämförelse och utveckling över tid av antal placerade per form av
placering med start den dag då beslutet träder i kraft redovisas månadsvis till
nämnden,
att en utvärdering ska presenteras för nämnden i november 2021 för ett nytt
ställningstagande, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Det finns möjlighet för en kommunal nämnd att delegera sin beslutanderätt, det
vill säga nämnden behöver inte fatta beslutet själv. Bestämmelserna om
delegering finns i 6 kapitlet 37-40 §§ kommunallagen. Delegation innebär att
nämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller en ersättare att
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En
nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kapitlet 5-8 §§
kommunallagen.
Nämnden har delegerat till förvaltningschefen att fatta beslut enligt 7 kap 5 §
kommunallagen och har samtidigt enligt 7 kap 6 § samma lag beslutat att
överlåta till denne att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att
besluta i stället.
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Delegeringsordningen är ett levande dokument och revideringar och ändringar
behöver emellanåt göras.
De ändringar som nu föreslås är att ändra beslutnivåer i ett antal ärenden, där
en redovisning av beslut på individnivå löpande ska lämnas till nästkommande
arbetsutskott samt att en utvärdering av de förslagna förändringarna, dock ej
punkt 20.52, ska presenteras för nämnden i november 2021.
Beslutsgång
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2021-04-15 § 36
Tjänsteutlåtande 2021-04-01

Beslutet skickas till

Ledningsgruppen
Emma Ivarsson för publicering på HINT

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 62

2021-04-29

Dnr 2021-000138 - 700

Signs of Safety
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att inrätta en projektanställning under två år för en samordnare för
implementering av och handledning i Signs of Safety inom förvaltningen.
Sammanfattning
Myndighetschef Ann-Sofie Åhs Bodin föredrar ärendet.
Förvaltningen har fått ett uppdrag av nämnden att utveckla
hemmaplanslösningar för att på det sättet minska antalet externa placeringar.
Förvaltningen föreslår genom detta tjänsteutlåtande att social- och
omsorgsnämnden fattar beslut om att utöka personalresurserna inom
myndighetskontoret med en samordnare med ansvar för att implementera Signs
of Safety.
Signs of Safety är ett förhållningssätt som arbetar med en tydlighet i ärenden
där det gäller oro för barn och unga och hur socialtjänsten kan arbeta med
tecken på säkerhet inom familj och nätverk. Att placera barn och unga är ett
stort ingrepp i deras liv och andra lösningar för att minska risken för ett sådant
ingrepp är av stor vikt för socialtjänstens myndighetsutövning och har stor
påverkan på både ekonomisk och social hållbarhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Signs of Saftey 2021-03-18
Beslutet skickas till

Myndighetschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 63

2021-04-29

Dnr 2021-000139 - 700

Yttrande Lex Lilla Hjärtat - Barnets bästa när vård enligt
LVU upphör DS 2021:7
Social- och omsorgsnämnden beslutar
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna remissvaret avseende DS 2021:7 Barnets bästa när vård enligt
LVU upphör.
Sammanfattning
Myndighetschef Ann-Sofie Åhs Bodin föredrar ärendet.
Det är välkommet att regeringen avser att stärka barnets perspektiv i den
rättsliga processen runt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av
unga). Det finns en avsaknad av kontinuitet och säkerhet för barnet i rådande
lagstiftning där socialtjänsten bland annat saknar möjlighet att följa upp barn
efter avslutad placering enligt LVU. I gällande lagstiftning saknas också
möjlighet att kräva drogtester inför umgängen vilket kan medföra risker för
barnets säkerhet och att intentionen med förslaget är att stärka barnets
perspektiv i den frågan är också tydligt. Att tydliggöra 24 § LVU om
flyttningsförbud ses också som positivt då det redan idag finns utrymme i
lagstiftningen men att det kanske inte används på det sätt som lagstiftaren
avsåg. Vad gäller vårdandsöverflytt är intentionen att detta ska övervägas
tidigare i vården än den gör idag, det kan då uppfattas som kontraproduktivt att
samtidigt tydliggöra den varaktighet i förändring som krävs hos vårdnadshavare
för att vård jämlikt 2 § LVU ska upphöra. Frågan väcks också om en sådan
lagförändring är nödvändig då idag inte heller finns några motsättningar mot att
den frågan väcks tidigare om det finns skäl för detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-16
Remiss DS 2021:7, Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Myndighetschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 64

2021-04-29

Dnr 2019-000505 - 790

Dokumenthanteringsplan - revidering
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna föreslagna ändringar och kompletteringar i
dokumenthanteringsplanen

Sammanfattning
Social- och omsorgsnämnden beslutade 2016-10-21 § 140 att anta
dokumenthanteringsplanen för social- och omsorgsnämnden.
Nu behöver några tillägg och revideringar göras inom områdena hälso- och
sjukvård, avtal samt hantering av personuppgifter.
Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande 2021-04-06
Beslutet skickas till

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
IT-samordnare A.W
Handläggare A.R
Emma Ivarsson för publicering på HINT

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Social- och omsorgsnämnden

§ 65

2021-04-29

Dnr 2021-000082 - 039

Svar på revisionsrapport om ledning och styrning
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna yttrandet och anta det som sitt eget, samt
att lämna yttrandet till kommunfullmäktige.

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hudiksvalls kommun har PwC
granskat social- och omsorgsnämndens styrning, ledning och uppföljning.
Rapporten är daterad november 2020.
För ganska precis ett år sedan gick förvaltningen över i en ny organisation.
Förvaltningen organiserades i nya, och färre verksamhetsområden, dessutom
minskades antalet enheter. Den nya organisationen ritades för att minska
stuprör och för att minimera risken för att brukare skulle hamna mellan
stolarna. Syftet var att tydliggöra ansvar och befogenheter, kvalitetssäkra
insatser, öka transparensen mellan förvaltning och förtroendevalda samt att få
en effektivare (ekonomi och kvalitet) organisation. Som en del i förändringen
minskades antalet verksamhetschefer, enhetschefer samt administratörer. I
samband med organisationsomvandlingen fanns inte alla system på plats utan
de skulle färdigställas under det kommande halvåret. Det arbetet har inte
fungerat enligt plan. Orsakerna till det är i huvudsak att söka i konsekvenserna
av pandemin. Ytterligare ett faktum som har bidragit till förseningar för att få
allt på plats, är att genomslaget för den ekonomiska styrningen försenades då
det först i oktober 2020 fanns full bemanning av ekonomer för förvaltningens
räkning.
Revisionen genomfördes under en period då förvaltningens hela fokus var att
hantera pandemin. I tjänstemannaledet påverkades beslutsgångar av att det
fanns en dubbel styrning i många frågor. Samtidigt som Krisledningsstaben var
en förutsättning för många övergripande beslut medförde det en osäkerhet
inom förvaltningen avseende beslutsgångar. Nämndens arbete avstannade
också, under en period, då Krisledningsnämnden trädde in.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-26
Svar på frågor i revisionsrapporten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2021-04-29

Revisionsrapport Granskning av styrning, ledning och uppföljning inom socialoch omsorgsförvaltningen
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 66

2021-04-29

Dnr 2019-000430 - 001

Information ny organisering
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.

Sammanfattning
Förvaltningschef Marie Palmgren informerar.
När förvaltningen gick in i den nya organisationen avvecklades 1
verksamhetschefstjänst, 10 enhetschefer, 10 administratörer olika yrkesroller.
Ett antal tjänster omvandlades till andra tjänster, bland annat en
verksamhetstjänst omvandlades till utvecklingsledare, den tjänsten avvecklas
från och med 2021-04-30. Fyra tjänster enhetsutvecklare (specifika)
omvandlades till två generella enhetsutvecklare, en kulturcoach och en
organisationscontroller. En verksamhetschefstjänst omvandlades till stabschef –
självfinansierad – har ansvar för att söka externa medel.
Det finns några nya tjänster som nämnden finansierar och ett antal tjänster
inom olika områden som finansieras med stimulansmedel.

.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 67

2021-04-29

Dnr 2021-000125 - 704

Förslag till avtal - Gävleborgs Afasiförening
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att ett 3-årigt avtal upprättas mellan social- och omsorgsförvaltningen och
Gävleborgs Afasiförening gällande perioden 1 maj 2021 – 30 april 2024 enligt
föreliggande avtalsförslag, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Tillgänglighetsstrateg Stina Almberghar skrivit fram ärendet.
Afasiföreningen Gävleborg har mötesplatser runt om i länet som erbjuder
kommunikationsträning som ett komplement till logopedernas talträning.
Mötesplatserna bemannas av handledare som finansieras av Region Gävleborg.
Även arbetsmaterial och utrustning finansieras av regionen. Kommunerna står
för lokalkostnad.
I Hudiksvall har Afasiföreningen haft tillgång till en lokal på Storgatan där
kommunen stått för hyreskontraktet. Föreningen vill nu byta lokal på grund av
fuktskador i lokalen, som har orsakat hälsoproblem för handledarna. Föreslagen
ny lokal ligger på Vallvägen.
Årshyra för Vallvägen ligger för närvarande på 54 291 kr/år, vilket ger en
minskning på 6422 kr/år jämfört med nuvarande lokal. Det föreslås att avtalet
skrivs upp utifrån procentuell hyreshöjning hos hyresvärden
Hudiksvallsbostäder när hyreshöjning är aktuell och att föreningen står för
hyreskontraktet och administration kring lokalen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2021-04-15 § 37
Tjänstutlåtande 2021-04-01
Förslag till avtal
Beslutet skickas till

Tillgänglighetsstrateg
Gävleborgs Afasiförening

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 68

2021-04-29

Dnr 2021-000006 - 779

Externa avvikelser februari och mars
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga sammanställning av externa avvikelser enligt SoL/LSS
(socialtjänstlagen/lag som stöd och service till vissa funktionshindrade) samt
HSL (hälso- och sjukvårdslagen) avseende februari och mars 2021 till
handlingarna.
Sammanfattning
I det systematiska förbättringsarbetet ingår bland annat att utreda och analysera
avvikelser i verksamheten för att stärka och utveckla verksamhetens kvalitet
inom social- och omsorgsnämndens verksamhetsområde utifrån
Socialtjänstlagen (SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Förbättrande åtgärder för att säkra
verksamhetens kvalitet ska göras utifrån resultatet. Ansvaret finns reglerat i
socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9.
I februari månad har sex avvikelser skickats till externa aktörer. Två avser SOL
och fyra HSL. En återkoppling har inkommit på dessa. Fem avvikelser
avseende HSL har inkommit till social -och omsorgsförvaltningen från externa
aktörer. Två av dessa avser samma händelse. Ingen återkoppling har lämnats på
dessa.
Sex återkopplingar har inkommit på tidigare skickade avvikelser. Dessa avser
HSL.
I mars månad har 11 avvikelser skickats till externa aktörer. Två avser SOL och
nio HSL. I tre av HSL avvikelserna har återkoppling skett under mars.
Två stycken HSL avvikelser har kommit in från annan. Ingen återkoppling har
skickats från social- och omsorgsförvaltningen.
I tidigare rapporterade avvikelser har fem återkopplingar inkommit.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande och rapport februari 2021
Tjänsteutlåtande och rapport mars 2021
Beslutet skickas till

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Utredare med särskilt ansvar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Social- och omsorgsnämnden

§ 69

2021-04-29

Dnr 2019-000102 - 732

Uppföljning av privata utförare hemtjänst (LoV) 2019
och 2020
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga LOV-Rapporterna för 2019 och 2020 till handlingarna.
Sammanfattning
Nämnden har enligt 6 kapitlet 7 § kommunallagen (2017:725) ansvar att se till
att verksamheten inom nämndens område bedrivs i enlighet med fullmäktiges
mål och riktlinjer samt enligt bestämmelser i lag eller annan författning. Enligt
10 kapitlet 8 § kommunallagen ska kommunen kontrollera och följa upp
verksamhet som lämnats över till privat utförare. Kommunen ska också enligt 9
§ få till sig information som ger allmänheten insyn i den verksamhet som
lämnats över.
Uppföljningen av den privata utföraren utgår från den av nämnden beslutade
“Uppföljningsplan privata utförare 2018-2022".
De undersökta områdena gällande verksamhetens kvalitet bedöms överlag hålla
en god kvalitet. Leverantören bedöms ha tillräckliga ekonomiska resurser för att
kunna bedriva verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande LOV-rapport 2019
LOV-Rapport 2019
Tjänsteutlåtande LOV-Rapport 2020
LOV-Rapport 2020
Beslutet skickas till

Myndighetschef
LOV-samordnare
Kvalitetsutvecklare
Kvalitetscontroller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Social- och omsorgsnämnden

§ 70

2021-04-29

Dnr 2021-000005 - 799

Förvaltning och ordförande informerar
Sammanfattning
Ordförande Henrik Berglund Persson informerar om att kommer att bli en
extra nämndsdag det den 20 oktober 2021 då nämnden ska arbeta med
nämndsplanen inför 2022.
Ordförande Henrik Berglund Persson informerar om det svar som skickats
med anledning av klagomål som inkommit till nämnden.
Förvaltningschef Marie Palmgren informerar om de möten som hållits med alla
enhetschefer och ansvarig ekonom. Man har bland annat diskutera vad som
fungerat bra, vad som fungerat dåligt, ekonomi, personalplanering och hur man
arbetar med kvalitetsvaden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 71

2021-04-29

Dnr 2021-000003 - 799

Besvarande av övriga frågor

Sammanfattning
Inga övriga frågor besvaras vid dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 72

2021-04-29

Dnr 2021-000004 - 799

Meddelanden till nämnden 2021
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att lägg de delgivna meddelandena till handlingarna

Sammanfattning
Till dagens sammanträde har följande meddelanden delgivits nämnden:
Delegeringsbeslut mars 2021
Kommunstyrelsen § 49 Redovisning av orsaken till kraftigt ökade kostnader
inom social- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde
Rapport från Inspektionen för vård och omsorg, Analys av regelverket för
tillståndsprövning Slutrapport av regeringsuppdrag
Inspektionen för vård och omsorg, Förslag till regeländringar för
tillståndsprövning
Kommunfullmäktige § 30 Tilläggsanslag 2021
Kommunfullmäktige § 39 Val av ny ersättare för C
Kommunfullmäktige § 37 Val av ny ersättare för L

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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