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Social- och omsorgsnämnden

§ 153

2021-11-25

Dnr 2021-000002 - 799

Anmälan - Övriga frågor
Sammanfattning
Inga övriga frågor anmäls vid dagens sammanträde.
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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 154

2021-11-25

Dnr 13602

Information
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.

Sammanfattning
Kommundirektör Bengt Friberg informerar om Glada Hudikteatern och den
granskning som gjorts av media.
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Social- och omsorgsnämnden

§ 155

2021-11-25

Dnr 2021-000297 - 790

Kraftsamling SOM
Sammanfattning
Kommundirektör Bengt Friberg informerar om nuläget för Kraftsamling SOM.
Målbild: * Underskottet för 2021 ska reduceras.
* Månadsutfallet under kvartal fyra 2022 ska ligga i linje med tilldelad
budgetram.
Pågående projekt
•

Bemanning

•

Brukartid

•

Myndighet och handledning

•

Funktionsnedsättning

•

Kultur och ledarskap*

•

Ekonomiskt bistånd - försörjningsstöd*

* ej förhandlade
Mikael Gustavsson Roxell är tillförordnad biträdande förvaltningschef från och
med 22 november.
Myndighetschef Ann-Sofie Åhs Bodin informerar om projekten myndighet och
funktionsnedsättning. Kostnadsmassorna minskar i projekt myndighet.
Områdescheferna för äldreomsorgen Maria Lärka och Sandra Bengtsson
informerar om fokusområdena arbetsmiljö och ekonomi och hur de arbetar
med dem tillsammans med enhetscheferna.
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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 156

2021-11-25

Dnr 2021-000121 - 008

Motion frivilliga delade turer
Social- och omsorgsnämndens förslag
Social- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Reservationer

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Sammanfattning
Verksamhetschef Rigmor Fahlberg föredrar ärendet. Vänsterpartiet yrkar att
Hudiksvalls kommun, snarast, i samarbete med facken, inför en modell med
frivilliga delade turer med ersättning under uppehållstiden för kommunalt
anställda inom omsorgen. I motionen hänvisas till Söderhamns kommun där de
tagit fram en modell tillsammans med kommunal om att delade turer ska vara
frivilliga och att ersättning ska utgå för uppehållstiden. Kommunal i Söderhamn
tycker det är bra med frivilliga delade turer och att personalen slipper
resurspass, men på sikt hoppas facket att delade turer slopas helt.
Social- och omsorgsnämnden beslutade den 27 maj 2021 § 88 att för vård och
omsorgs 1 införa varannan helgtjänstgöring samt att för äldreomsorgen ta bort
delade turer. Förvaltningens motivering är att förändringarna behövs för att få
en mer kostnadseffektiv hantering resurspass och en ekonomi i balans, samt för
att få hälsosamma scheman för medarbetarna genom att ta bort delade turer.
Den 8 juni 2021 beslutade kommunstyrelsen om en tillfällig
organisationsförändring där social- och omsorgsförvaltningen förs över till
kommunledningsförvaltningen, i första hand till sista februari 2022. Det innebär
att förutsättningarna är nya och frågan om schemaläggning kommer att
hanteras inom kraftsamlingsprojektet tillsammans med övriga
bemanningsfrågor. Arbete varannan helg utan delade turer liksom rätten till
heltid ryms i det arbete. Social. Och omsorgsnämndens ordförande beslutade
den 24 september att tillsvidare avbryta verkställandet av nämndens beslut den
27 maj 2021 § 88, och skicka frågan om bemanning vidare till Kraftsamlingens
delprojekt som handlar om bemanningsfrågor.
Utifrån ovanstående är förvaltningens förslag att motionen ska anses besvarad.
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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

2021-11-25

Beslutsgång
Lena Hallqvist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Vänsterpartiet yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer Lena Hallqvists (S) förslag mot Vänsterpartiets förslag och
finnes att Lena Halllqvist förslag antas, vilkte innebär ett bifall till
arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2021-11-16 § 83
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 157

2021-11-25

Dnr 2021-000001 - 042

Ekonomisk uppföljning till och med oktober 2021
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga den ekonomiska redovisningen och prognos 10 till och med oktober
2021 till handlingarna
Sammanfattning
Ekonom Erika Söderström informerar om det ekonomiska resultatet till och
med oktober.
Avvikelsen till och med oktober är - 49 363 000 kronor, - 5,8 %. Årsprognosen
är fortsatt - 60 000 000 kronor.
På grund av social- och omsorgsnämndens beräknade underskott beslutade
kommunstyrelsen den 8 juni 2021 att för perioden 2021-06-09--2022-02-28
överföra social- och omsorgsförvaltningens samtliga verksamheter till
kommunledningsförvaltningen. Kommundirektören tjänstgör under
motsvarande period tillika som förvaltningschef för social- och
omsorgsförvaltningen.
En projektorganisation benämnd Kraftsamlingen har startat med fyra
delprojekt; Funktionshindrade, Bemanning, Handläggning - Myndighet samt
Brukartid. Projekten har fokus på att arbeta med verksamhets-förändringar som
leder till en budget i balans.
Individ- och familjeomsorgen håller sin budget för tredjemånaden i rad.
Ytterligare åtgärder som vidtagits
Staben: Förvaltningen ser över nyttjandet av samtliga lokaler. Även en översyn
av hyressättning i vård och omsorgsboenden har påbörjats i samarbete med
tekniska förvaltningen.
Myndighetskontoret: Flera av LVM -placeringarna har avslutats. Arbete pågår
för att hitta andra typer av lösningar inom egen regi för ett antal av de personer
som är placerade vid Staffansgården. Översyn av hemtagning av andra externa
placeringar pågår.
Vård och omsorg 1 Äldreomsorg: Verksamheten har till och med februari 2022
förstärkts med en områdeschef som arbetar parallellt med biträdande
verksamhetschef och verksamhetschef med stöd till enhetscheferna.
Förstärkningen ska leda till ett genomgripande utvecklings- och kvalitetsarbete
samt en budget i balans. Delprojekt inom Kraftsamling gällande
kostnadseffektiv och hälsosam bemanning samt brukartid inom hemtjänst är
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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

2021-11-25

påbörjat. Flextidsavtalet för omvårdnadspersonalen har sagts upp utifrån att det
har varit kostnadsdrivande.
Vård- och omsorg 2 Funktionsnedsättning: Det pågår en översyn av hela
verksamhetsområdet i syfte att vidta ekonomiska åtgärder framåt för att komma
i balans. Delprojekt inom Kraftsamling gällande kostnadseffektiv och hälsosam
bemanning är påbörjat samt åtgärder inom funktionsnedsättning när det gäller
omflyttning av brukare till rätt boendeform. Flextidsavtalet för
omvårdnadspersonalen har sagts upp utifrån att det har varit kostnadsdrivande.
Tillfälligt stöd: En åtgärdsplan har tagits fram med översyn av
personalscheman, frånvarorapportering, beordrat arbete och vikarieanskaffning
samt ge utbildning i personalrapporteringssystemet. En översyn av nyttjandet
har påbörjats gällande HVB Timmerstocken.
Arbetsliv och försörjning: Avtal med Coompanion Gävleborg är uppsagt. Ny
organisation och nytt arbetssätt innebär ett större fokus på individers väg till
arbete genom individuellt stöd och eget ansvar - individfokus och inte
målgruppsfokus. För att minska det totala underskottet har verksamheten varit
återhållsam med vikarier.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2021-11-16 § 79
Ekonomiskt utfall för oktober 2021
Prognos 10, 2021
Beslutet skickas till

Ledningsgruppen
Ekonom Erika Söderström
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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 158

2021-11-25

Dnr 2017-000207 - 704

IOP - IOGT-NTO Lokalföreningen 155 Hudiksvall
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att ett-årigt IOP avtal, med automatisk förlängning om ytterligare ett år vid
uppfyllda villkor enligt avtal, upprättas enligt förslag för IOGT-NTO samt
att avtalet kompletteras med en indexklausul.

Sammanfattning
IOGT-NTO i Hudiksvall har lokaler på Trädgårdsgatan i centrala Hudiksvall.
Verksamheten på IOGT-NTO hade under ett par år problem och var under en
tid vilande. Under första halvåret 2021 kunde verksamheten inte bedrivas på
grund av restriktioner relaterade till pandemin. Från och med oktober
arrangeras aktiviteter på fredagskvällar och lunch på vardagarna är åter igång.
Ansvaret för aktiviteterna är nu fördelade på flera personer för att ge en större
stabilitet. För att vara medlem i IOGT-NTO krävs ett nykterhetslöfte. Alkohol
och droger får inte förekomma i lokalen eller i samband med av föreningen
anordnade aktiviteter.
Efter diskussion med representanter för IOGT-NTO och enhetscheferna inom
missbruksvården, Ewa-Marie Ekström-Wallin och Marie Klaar, föreslås att
IOGT-NTO beviljas ett nytt avtal. Eftersom verksamheten varit i gång under
så kort tid föreslås att avtalet löper minst ett år med en automatisk förlängning
om ytterligare ett år under förutsättning att verksamheten kontinuerligt drivs
enligt avtal fram till och med den 20 maj 2022. Det innebär att avtalet löper
minst ett år och max två år. Vid två-årigt avtal kommer det att bli aktuellt att
förnyas vid samma tidpunkt som för övriga sociala stödföreningar. I övrigt har
avtalet samma innehåll och villkor som tidigare. Uppföljning med berörda
parter bokas in i slutet av maj 2022 av avtalsansvarig på förvaltningen för att
kunna ge besked till social-och omsorgsnämnden innan sommaruppehållet om
avtalet förlängs eller inte.
Beslutsgång
Alf Norberg (V) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2021-11-16 § 80
Tjänsteutlåtande 2021-11-05
Avtal 2021-10-25
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Beslutet skickas till

Tillgänglighetsstrateg Stina Almberg
IOGT-NTO (via Stina Almberg)
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Social- och omsorgsnämnden

§ 159

2021-11-25

Dnr 2021-000006 - 779

Externa avvikelser 2021, till och med oktober
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga sammanställningen av externa avvikelser enligt SoL1 /LSS2 samt HSL3
avseendet oktober 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.
Allvarligare externa avvikelser samt lex Sarah/lex Maria redovisas idag i
tertialredovisningar och då främst i siffror. För att ge nämnden en tydligare bild
av de externa avvikelser som skickas till andra aktörer görs en redovisning i
månaden i nämnd.
I oktober månad har 14 avvikelser skickats till externa aktörer, 6 avser SoL/LSS
och 8 HSL. Två återkopplingar har inkommit på avvikelser SoL/LSS. En
avvikelse har inkommit avseende SoL, återkoppling har skickats.
Återkoppling har inkommit avseende 7 tidigare rapporterade avvikelser som
avser HSL. Svar har skickats från förvaltningen på 1 avvikelse, avseende HSL,
som tidigare rapporterats.

Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande 2021-11-04
Externa avvikelser oktober 2021
Beslutet skickas till

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Karin Wedin Papazctheva
Utredare med särskilt ansvar Ylwa Eriksson
Utredare Siv Cavallin

Socialtjänstlagen
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
3 Hälso- och sjukvårdslagen
1
2
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Social- och omsorgsnämnden

§ 160

2021-11-25

Dnr 2021-000155 - 790

Ej verkställda beslut - kvartal 3, 2021
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att rapportering - ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (2001:453) och
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) för kvartal 3 år
2021 läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Social- och omsorgsnämnden är enligt lag skyldig att rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt
socialtjänstlagen, SoL och insatser enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden
ska även rapportera om en insats avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre
månader. Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt eller med avbrott
ska rapporteras som verkställt när detta blir aktuellt.
Rapporteringsskyldigheten avser gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL
samt 9 § LSS i alla verksamheter (omsorg om äldre och funktionshindrade samt
individ- och familjeomsorg). Typ av bistånd, tidpunkt för beslut eller avbrott
och kortfattat om skäl för dröjsmål ska anges.
Rapportering ska ske kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
enligt 16 kap. 6 f-g §§ Socialtjänstlagen (SoL) samt 28 f-g §§ Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Rapportering ska också ske till
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Rapportering har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16
kap. 6 f-g §§ Socialtjänstlagen (SoL) samt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS). Se sammanställning i bifogad rapport.
Rapportering har också gjorts till Kommunfullmäktige och till kommunens
revisorer.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-11-11
Rapport ej verkställda beslut - kvartal 3
Beslutet skickas till

Utredare Siv Cavallin
Utredare med särskilt ansvar Ylwa Eriksson
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Social- och omsorgsnämnden

§ 161

2021-11-25

Dnr 2021-000373 - 790

Intraprenader - Kraftsamling SOM
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att inga nya intraprenader får starta under 2021/2022 inom förvaltningen,
att samtliga befintliga intraprenader skall förklaras vilande i avvaktan på den
utredning som kommunledningsförvaltningen genomför avseende villkor,
ekonomi och balansering av resultatet, samt
att uppdra till förvaltningen att stämma av med kommunledningsförvaltningen
hur arbetet med utredningen fortgår och återkomma till arbetsutskottet med en
rapport.
Sammanfattning
Kommunen har under en längre tid bedrivit vissa enheter i organisationen i en
alternativ driftsform, intraprenad. Intraprenad är en självständig enhet.
Den aktuella enheten har utökat ansvar och/eller förtydligat ansvar samt
utökade och/eller förtydligade befogenheter för verksamhet, ekonomi och
personal inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen.
Intraprenad är inget juridiskt begrepp och som verksamhetsform utgör den
inget hinder utifrån kommunallagen.
Det finns idag ett antal intraprenader inom social-och omsorgsförvaltningen,
inom både vård och omsorg 1 och 2, det vill säga verksamhetsområde
funktionsnedsättning och verksamhetsområde äldreomsorg.
Det finns idag en pågående utredning och översyn avseende intraprenader
framåt. Med bakgrund i Kraftsamling SOM, vilket handlar om hur
förvaltningen framåt och till fjärde kvartalet 2022 skall komma i budgetbalans,
behöver systemet med intraprenader ses över. Med anledning av detta föreslås
intraprenaderna inom förvaltningen att under 2022 vara vilande. Det innebär att
inga nya intraprenader får starta, samtidigt som befintliga intraprenader ses över
i det uppdrag som idag ligger på kommunledningsförvaltningen att utreda. Den
utredningen kommer bland annat att lyfta principer för resultatbalansering
mellan åren, bedömning måluppfyllelse/kvalitet, indikatorer och investeringar.
Då förvaltningen redovisar ett betydande underskott måste intraprenadernas
framtid genomlysas i ett helhetsperspektiv. Intraprenaderna behöver anpassas
till vad som skall gälla vid underskott inom hela förvaltningen.
Beslutsgång
Lena Hallqvist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

2021-11-25

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2021-10-19 § 77
Tjänsteutlåtande 2020-10-17
Beslutet skickas till

Vikarierande verksamhetschef Lotta Palmborg
Verksamhetschef Rigmor Fahlberg
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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 162

2021-11-25

Dnr 2019-000019 - 721

Val av representant till Pensionärsrådet
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att utse Greta Andersson (C) som nämndens ordinarie representant till
pensionärsrådet, efter Anette Spjutsvik (C).
Sammanfattning
Enligt pensionärsrådets reglemente ska social- och omsorgsnämnden utse
politiska ledamöter och ersättare, varav minst en ska vara ledamot i
kommunstyrelsen eller från den nämnd kommunstyrelsen beslutar.
Anette Spjutsvik (C) har tidigare varit vald som ordinarie representant men har
entledigats från sitt uppdrag i nämnden och ett nyval behöver hållas.
Vid dagens sammanträde föreslår Karin Hansson (C) att Greta Andersson (C)
väljs som ordinarie representant i pensionärsrådet, efter Anette Spjutsvik.

Beslutet skickas till

Greta Andersson (C)
Pensionärsrådet
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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 163

2021-11-25

Dnr 2021-000399 - 790

Sammanträdestider 2022
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa följande sammanträdesdatum för social- och omsorgsnämndens
utskott år 2022
13/1, 10/2, 10/3 torsdag, 7/4, 5/5, 2/6, 25/8 endast sekretessutskott, 15/9,
18/10, 10/11 och 1/12, samt
att fastställa följande sammanträdesdatum för social- och omsorgsnämnden år
2022
27/1, 22/2 tisdag, 24/3 bokslutsdag, 25/3 fredag, 26/4 tisdag, 19/5, 16/6,
29/9, 20/10 nämndsdag, 27/10, 24/11, 15/12.

Sammanfattning
Sammanträdesdagar för utskott och nämnde år 2022 föreslås enligt nedan:
Allmänna utskottet och sekretessutskottet
Torsdag den 13 januari
Torsdag den 10 februari
Torsdag den 10 mars
Torsdag den 7 april
Torsdag den 5 maj
Torsdag den 2 juni
Torsdag den 25 augusti – endast sekretessutskott
Torsdag den 15 september
Tisdag den 18 oktober
Torsdag den 10 november
Torsdag den 1 december
Nämnden
Torsdag den 27 januari
Tisdag den 22 februari
Torsdag den 24 mars – bokslutsdag
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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

2021-11-25

Fredag den 25 mars
Tisdag den 26 april
Torsdag den 19 maj
Torsdag den 16 juni
Torsdag den 29 september
Torsdag den 20 oktober – nämndsdag
Torsdag den 27 oktober
Torsdag den 24 november
Torsdag den 15 december

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2021-11-16 § 81
Tjänsteutlåtande 2021-11-02
Beslutet skickas till

Ledningsgruppen
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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 164

2021-11-25

Dnr 2020-000015 - 002

Revidering delegeringsordningen
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga till en punkt 9.11 a Utse dataskyddsombud, med beslutsfattare
förvaltningschef, utan möjlighet till vidaredelegering,
att nuvarande punkt 9.11 Utse dataskyddssamordnare och registeransvariga
ändras till 9.11 b,
att i punkt 18.10 ändra beslutsfattare från arbetsutskottet till förvaltningschef
med möjlighet till vidaredelegation till myndighetschef, där tillförordnad
myndighetschef får besluta vid myndighetschef frånvaro, samt
att i punkt 18.21 d ändra beslutsfattare från arbetsutskottet till förvaltningschef
med möjlighet till vidaredelegation till myndighetschef, där tillförordnad
myndighetschef får besluta vid myndighetschef frånvaro.
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.
Social- och omsorgsnämnden har tidigare fattat beslut om en
delegeringsordning. Delegeringsordningen är ett levande dokument och
revideras vid behov.
Beslutet att utse dataskyddsombud har saknats i delegeringsordningen och
därmed legat på nämnden. Förslaget är att nämnden delegerar till
förvaltningschef, utan möjlighet till vidaredelegering, att utse dataskyddsombud.
Nämndens ordförande beslutade den 10 juni 2021 om flera förändringar där
beslutanderätten flyttades från arbetsutskottet till förvaltningschef, med
möjlighet till vidaredelegation till myndighetschef, där tillförordnad
myndighetschef får besluta vid myndighetschef frånvaro. Nu har det uppdagats
att två ärenden som även de bör ligga på förvaltningschef, med möjlighet till
vidaredelegation till myndighetschef, ligger kvar på arbetsutskottet. De ärenden
som avses är punkt 18.10 Beslut om förhandsbesked till insatserna 9 § p 2-10
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt punkt 18.21 d)
punkten Biträde av kontaktperson till boende på gruppbostad.
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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

2021-11-25

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2021-11-16 § 82
Tjänsteutlåtande 2021-11-03
Beslutet skickas till

Ledningsgruppen
Emma Ivarsson, för publicering på HINT
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Sammanträdesdatum

2021-11-25

Social- och omsorgsnämnden

§ 165

Dnr 13610

Information - Välfärdsstrategi
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Stabschef Annica Westerberg informerar om Välfärdsstrategi. Målet är en bättre
folkhälsa i länet.
Mikael Andersson (S) rapporterar från konferensen "Arbete med
Välfärdsstrategi för Gävleborg". En process pågår, planen är att alla kommuner
och regionen så småningom ska fatta beslut om strategin.
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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 166

2021-11-25

Dnr 2020-000100 - 790

Information med anledning av Covid-19, Corona
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.

Sammanfattning
Stabschef Annica Westerberg informerar.
Läget blir allvarligare och allvarligare med ökad smitta i länet, även om det för
närvarande är rätt lugnt i kommunen. Krisledningen sammanträder i morgon,
med anledning av bland annat ändrade riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.
Alla boende på särskilda boenden har fått sin tredje vaccinationsdos.
Ovaccinerad personal rekommenderas att använda munskydd och visir i
kundnära kontakter. Arbetsgivaren får inte undersöka vilka som är vaccinera
och inte.
All personal inom äldreomsorgen har fått erbjudande om vaccin mot
säsongsinfluensan.
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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 167

2021-11-25

Dnr 2021-000005 - 799

Förvaltning och ordförande informerar
Sammanfattning
Stabschef Annica Westerberg informerar om tröskelväxlingen. Frågan om
hjälpmedel kommer att utredas vidare. Inga beslut kommer troligen att tas
förrän efter valet.
Nämndsekreterare Gunilla Andersson påminner ledamöterna om vikten av att
de anmäler sin närvaro senast fredagen innan respektive sammanträdet till
henne.
.
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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 168

2021-11-25

Dnr 2021-000003 - 799

Besvarande av övriga frågor
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga svaret till handlingarna.
Sammanfattning
Karin Hansson (C), ställde vid Social- och omsorgsnämndens sammanträde den
28 oktober en övrig fråga angående möjligheter till fortsatt digitalt deltagande
vid nämndens sammanträde nu när fysiska möten åter är genomförbara.
Ordförande har besvarat frågan skriftligt inför dagens sammanträde.
Frågan är relevant. Vi har lärt oss mycket beträffande digitala sammanträden
under pandemin men reglementet för de kommunala nämnderna är tydligt.
Sammanträde på distans 19 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl
föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
1. Den pandemisituation som vi befunnit oss i tillsammans med
myndigheternas rekommendationer och restriktioner har ansetts vara ”särskilda
skäl” för att tillåta digitala sammanträden. Dessa ”särskilda skäl” bedöms inte
längre vara aktuella med anledning av myndigheternas hävande av
rekommendationer och restriktioner.
2. En av frågeställningarna som angavs var att man skulle möjliggöra
deltagande även vid mildare sjukdom/symptom. Sjukdom/symptom är inte en
anledning som bedöms som ”särskilt skäl”. Vid sjukdom/symptom finns det
tillgång till ersättare att tjänstgöra i dennes ställe.
3. En tredje fråga att ta ställning till är frågan om sekretess. Vi har inget digitalt
mötessystem som anses nog säkert för att genomföra sekretessnämnd med
flertalet ledamöter som medverkar digitalt. Sekretessärenden förutsätter därför
fysisk närvaro. Vi får inte riskera att hamna i en situation där vi inte är
beslutsföra för att fler än hälften av ledamöterna har valt digital närvaro.
I och med tolkningarna av reglementet och riskerna kring sekretesshantering så
kommer nämndens sammanträden fortsättningsvis enbart att genomföras
fysiskt.
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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 169

2021-11-25

Dnr 2021-000004 - 799

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

Sammanfattning
Till dagens sammanträde har följande meddelanden delgivits nämnden:
Delegeringsbeslut oktober 2021 (Dnr 2021-059-002)
KF § 169 Entledigande och nyval (SD) (Dnr KS 2021-522-102)
Slutrapport Egenmakt (Dnr 2021-421-791)
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