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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§1

2021-02-25

Dnr 2021-000002 - 799

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§2

2021-02-25

Dnr 2021-000063 - 738

kvantitetsmått - Personlig assistans
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdra till arbetsutskottet att hantera ärendet vidare.
Sammanfattning
Organisationscontroller Elisabeth Lindberg informerar om kvantiteter gällande
personlig assistans utifrån följande frågeställningar:
* Hur har förutsättningarna för personlig assistans förändrats under de senaste
åren?
* Vad betyder dessa förändringar ur ett ekonomiskt perspektiv?
Kvantiteten ”antal brukare” används idag som ett mått på förväntat behov av
insatser inom personlig assistans vid framtagandet av social- och
omsorgsnämndens budgetram. På grund av Försäkringskassans förändrade
praxis är denna kvantitet inte längre ett relevant mått för att fånga upp
kostnadsdrivande förändringar inom området.
En uppföljning av de senaste årens förändring av kommunens kostnadsansvar
visar en liten minskning av det totala antalet brukare, samtidigt som det totala
antalet assistanstimmar som kommunen har kostnadsansvaret för har ökat
kraftigt. Utveckling förklaras av att Försäkringskassan har blivit mer restriktiv i
att ge gynnande SFB-beslut (Beslut enligt socialförsäkringsbalken) och att fler
brukare, som också har större insatsbehov, idag därför får LSS-beslut (lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade). För insatser med SFB-beslut står
kommunen för kostnaden för de första 20 timmarna per vecka och brukare,
medan den för LSS-grundade insatser står för kostnaden för samtliga timmar.
Under perioden 2015-2020 har det totala antalet brukare minskat med 4 %
medan det totala antalet assistanstimmar har ökat med 52 %.

Beslutet skickas till

Organisationscontroller Elisabeth Lindberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§3

2021-02-25

Dnr 2020-000100 - 790

Information med anledning av Covid-19, Corona
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Biträdande verksamhetschef Inger Myrsten informerar.
Smittspridningen av Covid-19 har en ökande trend i kommunen, och ca 40 %
av de med positivt provsvar har den brittiska mutationen. Det finns en stor oro
för en tredje våg.
Vaccinationen på våra vård- och omsorgsboenden är klar och en stor del andel
av personalen inom äldreomsorgen är vaccinerad.
Krisledningsstaben bibehålls åtminstone till den 25 mars, men med färre möten.
De nationella riktlinjerna följs upp var fjortonde dag.
Forsa Rehab öppnade den 22 februari och Trygg hemgångsteamet återgick till
normalläge samma dag. Pärlan återgår till växelvård/avlastning den 1 mars.
Daglig verksamhet fortsätter att hålla delvis stängt till efter påsk. De öppna
träffpunkterna hålls stängda tills vaccinationen är genomförd av +70.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§4

2021-02-25

Dnr 2021-000035 - 790

Information - Nya stimulansmedel
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Biträdande verksamhetschef Inger Myrsten informerar.
Regeringen presenterade våren 2020 satsningen Äldreomsorgslyftet som
innebär att staten finansierar kostanden för den tid en anställd är frånvarande
på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska. Under 2021 tillförs
satsningen ytterligare 1,7 miljarder kronor, utöver tidigare anvisade medel som
omfattar sammanlagt drygt 3,3 miljarder kronor för 2021. Äldreomsorgslyftet
förslås samtidigt fortsätta fram till 2023.
Det är ännu inte helt klart hur pengarna för 2021 får användas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§5

2021-02-25

Dnr 2021-000060 - 735

Åtgärder - Månsbacken
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Biträdande verksamhetschef Inger Myrsten och verksamhetschef Ing-Britt
Madsen informerar.
De områden de informerar om är:
* Månsbackens fysiska lokaler
* Utbildning i hygien
* Uppföljning
* Multiprofessionella team
* Eskaleringsplan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§6

2021-02-25

Dnr 2020-000114 - 779

Externa avvikelser november och december 2020
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna sammanställningen av externa avvikelser, enligt socialtjänstlagen/
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SoL/LSS) samt hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) för november och december 2020.
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
socialstyrelsens 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 till nämnden.
I november månad har 15 avvikelser skickats till externa aktörer. Sex stycken
avser socialtjänstlagen/lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(SoL/LSS) och nio stycken hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Ingen
återkoppling har inkommit på någon av dessa avvikelser. En HSL avvikelse har
inkommit till förvaltningen från extern aktör.
Återkoppling har skett på två HSL avvikelser som redovisats i tidigare rapport.
I december månad har sex avvikelser skickats till externa aktörer. Av dessa
avser fyra SoL/LSS och tre avser HSL. En återkoppling har inkommit på dessa.
En HSL avvikelse har inkommit till förvaltningen.
Sju återkopplingar har inkommit på avvikelser som redovisats i tidigare
rapporter. Två som avser SoL/LSS och fem som avser HSL.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-12-09
Sammanställning 2020-12-09
Beslutet skickas till

Utredare Siv Cavallin
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Karin Wedin Papaztcheva

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§7

2021-02-25

Dnr 2021-000006 - 779

Externa avvikelser januari 2021
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna sammanställningen av externa avvikelser enligt socialtjänstlagen/
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SOL/LSS) samt hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) för januari 2021.
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 januari månad har åtta avvikelser skickats till externa aktörer. Fem avser
SOL/LSS och tre HSL. Fyra återkopplingar har inkommit på dessa.
En extern avvikelse har inkommit till social-och omsorgsförvaltningen. Inget
svar har skickats på den.
Återkoppling har inkommit på två skickade avvikelser som redovisats tidigare.
En återkoppling har skett till en tidigare inkommen avvikelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-08
Sammanställning 2021-02-08

Beslutet skickas till

Utredare Siv Cavallin
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Karin Wedin Papaztcheva

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§8

2021-02-25

Dnr 2020-000181 - 790

Ej verkställda beslut, kvartal 4 2020
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 4 år
2020 läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Rapporteringsskyldigheten avser gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen (SoL) samt 9 § Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) i alla verksamheter (omsorg om äldre och
funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg). 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). Rapportering har också gjorts till
Kommunfullmäktige och till kommunens revisorer.
För kvartal 4 2020 har 159 ej verkställda beslut rapporterats till inspektionen för
vård och omsorg. Jämfört med kvartal 3 är detta en minskning med 163 då 322
beslut rapporterades. Den stora skillnaden i antalet beror till största del på att
många beslut verkställdes eller avslutades kvartal 3. Det gäller framförallt beslut
om daglig verksamhet LSS. När det gäller kontaktperson så innebär det en
utmaning att matcha personer. Pandemin har ytterligare försvårat rekryteringen
av kontaktpersoner på grund av oro för smitta.
Även rapporterade beslut avseende dagverksamhet äldreomsorg är färre och
många beslut har avslutats då man fått insatsen vård- och omsorgsboende i
stället. Tilläggas kan att dagverksamhet för äldre som stängdes 17 mars inte har
öppnat ännu. Insatser i stället för dagverksamhet har varit promenader,
telefonsamtal och hembesök av personal från dagverksamhet. På grund av oro
för smittspridning tackar en del nej till andra insatser. Under våren togs beslut
av krisledningsnämnden att inte verkställa insatsen korttidsboende. Stängningen
av dagverksamhet och växelvård har lett till ökat behov av vård- och
omsorgsboende då närstående inte får samma avlastning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kvartal 4
Rapport kvartal 4

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Beslutet skickas till

Utredare Siv Cavallin
Utredare med särskilt ansvar Ylwa Eriksson

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§9

2021-02-25

Dnr 2018-000555 - 790

Val av en kontaktpolitiker till Hela Människan
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att till Hela Människan välja Mats Persson (C) som kontaktpolitiker.
Sammanfattning
Social- och omsorgsnämnden har att utse kontaktpolitiker till de sociala
stödföreningarna.
Ett nyval ska göras till Hela Människan med anledning av att tidigare vald
kontaktpolitiker avlidit.
Karin Hansson (C) förslår Mats Persson (C) som kontaktpolitiker till Hela
Människan.

Beslutet skickas till

Hela Människan
Mats Persson (C)
Tillgänglighetsstrateg Stina Almberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 10

2021-02-25

Dnr 2019-000430 - 001

Information ny organisering
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Förvaltningschef Marie Palmgren informerar om det pågående arbetet.
Förvaltningen har påbörjat dialogmöten för alla enhetschefer, dessa möten är
coachande möten.
Förvaltningen tittar på ett nytt verktyg för kvalitetsledningssystemet.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 11

2021-02-25

Dnr 2020-000487 - 744

Information - Insatser för att mildra effekterna av
ökande arbetslöshet i Hudiksvalls kommun
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Verksamhetschef Maria Ström Åslund och arbetslivskoordinator Emelie
Hercules informerar.
Vuxenutbildningen, Lärandeförvaltningen, har i samarbete med Arbetsliv och
försörjning, Social och omsorgsförvaltningen, som övergripande mål och
uppdrag att verka för ökad sysselsättning i form av arbete eller utbildning,
minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd samt stärka individers möjlighet att
etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Hudiksvalls kommun har många
arbetslösa ungdomar, arbetslösheten för ungdomar ligger bland de högsta i
landet och långtidsarbetslösheten, det vill säga personer som varit arbetslösa
mer än 24 månader, ökar.
Den 6 oktober bjöd Arbetsliv och försörjning in till en arbetsmarknadsdialog
med syfte att skapa ett gemensamt synsätt på hur vi i Hudiksvalls kommun
gemensamt ska arbeta med kompetensförsörjning, med personer som idag står
utanför arbetsmarknaden och riktade insatser. Dialogen resulterade i fem
uppdrag, varav ett är ” att sammanställa möjligheten att ge förslag till nya
arbetssätt och metoder”, vardagligt kallat ”paketet”. Detta ska ske i djup och
nära samverkan mellan Arbetsliv och försörjning och vuxenutbildningen.
Förslaget är tre spår för att möta arbetslösheten.
Spår 1 Social samvaro och arbetsträning för personer som under en längre tid
befunnit sig utanför arbetsmarknaden, är sjukskrivna eller
långtidsbidragstagande.
Spår 2 För personer inte är inskrivna på arbetsförmedlingen - en andel av de
aktuella personerna inom Arbetsliv och försörjning är i dagsläget inte inskrivna
på Arbetsförmedlingen.
Spår 3 Yrkesintroduktion med riktade utbildningsbidrag - Det finns personer
som kvalificerar sig till extratjänst eller introduktionsjobb via
Arbetsförmedlingen.
Kommunstyrelsen kommer att besluta i ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 12

2021-02-25

Dnr 2021-000051 - 754

Övervägande gällande habiliteringsersättning i
förhållande till ekonomiskt bistånd enligt
Socialtjänstlagen
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att habiliteringsersättning ska undantas som inkomst vid ansökan om
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagens 4 kap. 1 §.
Sammanfattning
Enhetschef Helena Hägg föredrar ärendet.
Enligt 4 kap. § 1 SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan
få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin
försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet
tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
Om de som deltar i daglig verksamhet enligt SoL eller LSS ansöker om
ekonomiskt bistånd behandlar Sveriges kommuner i dag sådan inkomst som
habiliteringsersättning olika. En del kommuner räknar det som inkomst medan
andra undantar den vid beräkning av rätten till bistånd.
Jobbcentrum anser att det finns skäl att överväga hur habiliteringsersättningen
bör behandlas gentemot bistånd enligt socialtjänstlagen för att säkerställa att
ersättningen får den avsedda effekten, att stimulera till deltagande i daglig
verksamhet. (Jfr SOU 2018:88 s. 325 f.) Det kan heller inte anses rimligt att den
ersättning de får från en verksamhet inom kommunen ska påverka deras rätt till
ekonomiskt bistånd när de ansöker hos kommunen om bistånd för oförutsedda
utgifter
Beslutsgång
Lena Hallqvist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Gunnar Grenholm (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2021-02-16 § 4
Tjänsteutlåtande 2021-02-10
Beslutet skickas till

Teamledare Helena Hägg
Myndighetschef Ann-Sofie Bodin Åhs

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 13

2021-02-25

Dnr 2019-000566 - 039

Internkontrollrapport 2020
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna uppföljningen, samt
att anta föreslagna åtgärder.
Sammanfattning
Nämndens och förvaltningens arbete utgår från Kommunallagens krav på
intern kontroll samt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för
intern kontroll. Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att de mål
som nämnden har fastställt blir uppfyllda samt att ge ett grepp om verksamhet
och ekonomi. En intern kontrollplan beslutas årligen av nämnden.
För 2020 har Social- och omsorgsförvaltningen utfört internkontroll inom
följande områden:
Behörig delegat; följs delegationsordningen gällande att teckna avtal
Ersättningsmodellen inom hemtjänsten; fungerar modellen korrekt
Gallring och bevarande av personakter; följs rutinen för gallring av personakter
Fakturor för drivmedel; rutin för kontering av fakturor
Åtgärder förslås för områdena
* Ersättningsmodellen inom hemtjänst där kommunen har framfört önskemål om
systemförändring till systemleverantören angående att det ska vara möjligt att
registrera uppehåll för enskilda insatser och del av dag
* Gallring och bevarande av personakter. Här förslås dels utbildning för ökad
kompetens, dels att förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktade åtgärder till
medarbetare och chefer.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2020-12-10 § 125
Tjänsteutlåtande 2020-11-27
Resultat internkontroll 2020
Beslutet skickas till

Emma Ivarsson
Johanna Ullberg
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Dnr 2020-000502 - 039

Internkontrollplan 2021
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att anta internkontrollplan för 2021 med tillhörande risk- och
väsentlighetsbedömning.
Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Emma Ivarsson föredrar ärendet.
Nämndens och förvaltningens arbete utgår från Kommunallagens krav på
intern kontroll samt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för
intern kontroll. Enligt Kommunallagens 6 kap 7§ ska nämnderna se till att den
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt. Syftet med den interna kontrollen är att med en rimlig
grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.
Internkontroll 2021 förslås ske inom följande områden:
• Ersättningsmodell inom hemtjänst
• Uppföljning av assistansbolag
• Korrekt och rättssäker hantering av egenavgifter
• Hantering av personuppgifter i verksamhetssystem, säkras genom
loggkontroller
• Avvikelser slutförs
• Medicinhantering inom vård och omsorg
• Skyddsåtgärder genomförs korrekt
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2020-12-10 § 126
Tjänsteutlåtande 2020-11-27
Bilaga Internkontroll riskbedömning av prioriterade områden
Bilaga Internkontroll hela grundlistan
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Beslutet skickas till

Emma Ivarsson
Johanna Ullberg
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Dnr 2020-000517 - 791

Skolelevers drogvanor 2020 (CAN-undersökning)
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Enhetschef Frida Olovsson föredrar ärendet.
Vart tredje år gör Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning
(CAN), på uppdrag av Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och länets
tio kommuner, en undersökning om alkohol-, tobak- och drogvanor bland
niondeklassare i länet.
Resultatet för 2020 presenteras vid dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

21(30)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 16

2021-02-25

Dnr 2020-000512 - 790

Information - Individens behov i centrum (IBIC)
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.

Sammanfattning
Projektledarna Linnea Bastrup och Henrik Collin föredrar ärendet. De arbetar
sedan i januari 2021 50 % vardera med införandet av IBIC och kommer att
göra det året ut.
Att införa IBIC i Hudiksvalls Kommun är ett nämndbeslut. IBIC är ett
gemensamt arbetssätt och processtöd som kommer från socialstyrelsen och
används både av socialsekreterare och utförare som möter barn och vuxna
inom funktionshinderområdet samt alla äldreomsorgens målgrupper. Att arbeta
enlig IBIC innebär att arbeta systematisk och behovsinriktat. Det används ett
gemensamt språk med fastställda begrepp och kategorier, ICF (Internationell
klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) och detta
kopplas till en strukturerad dokumentation.
Målet är att gå från en insatsstyrd verksamhet till att arbeta enligt ett
behovsinriktat arbetssätt. Ett behovsinriktat arbetssätt utgår från individen,
hjälp och stöd utgår från den enskildes behov, mer fokus på kvalitet och mindre
på specifika förutbestämda insatser.
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Dnr 2020-000231 - 752

Lägesrapport Nova Forte
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Verksamhetschef Nella Henriksson och enhetschef Ewa Ekström-Wallin
informerar om den genomlysning som gjorts på Nova Forte.
Historik, Nova Forte i dag, hinder, förslag till åtgärder och åtgärdsplan
presenteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

23(30)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 18

2021-02-25

Dnr 2020-000448 - 106

DUA-överenskommelse Norra Hälsingland
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Sofia Wikner informerar om Dua-överenskommelsen.
I december 2019 utlyste Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua)
statsbidrag (2019:1) för revidering och utveckling av lokala överenskommelser
om samverkan kring individer som för sin etablering i arbetslivet har behov av
stöd från både kommun och Arbetsförmedling.
Hudiksvalls-, Ljusdals- och Nordanstigs kommuner gjorde en gemensam
ansökan om att få del av statsbidraget och beviljades den 12 februari 2020
medel för att utarbeta en gemensam överenskommelse. Det tre kommunerna
har sedan tidigare haft egna, separata lokala överenskommelser om samverkan
med Arbetsförmedlingen i norra Hälsingland. Samtliga kommuner och
Arbetsförmedlingen såg behovet av ett omtag, med revidering och utveckling
av samverkan.
Syftet med överenskommelsen är att genom samverkan förbättra
kompetensförsörjningen och påskynda individers etablering i arbetslivet. Med
en gemensam överenskommelse, där samverkan sker kring bland annat
vuxenutbildning och lokala jobbspår, ser parterna samverkansvinster som
gynnar målgruppen och kompetensförsörjningen i de tre kommunerna.
Överenskommelsen överlämnades till Dua den 30 oktober 2020 och den 5
november 2020 fick vi återkoppling på att den godkänts av Dua.
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Dnr 2020-000001 - 042

Ekonomisk uppföljning till och med december 2020
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
Ekonom Erika Söderström föredrar ärendet.
Nämnden som helhet redovisar ett resultat mot budget på - 42 181 000 kronor,
vilket motsvarar 4,2 %.
Förvaltningsövergripande: +28 975 000
Myndighetskontoret: -50 798 000
Vård- och omsorg: -7 000 000 kronor
Tillfälligt stöd: +2 432 000 kronor
Arbetsliv och försörjning: -8 600 000 kronor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-02 -16 § 3
Bokslut 2020
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Dnr 2021-000048 - 738

Uppdrag - Utveckling av insatser till personer med
funktionsnedsättning
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett övergripande projektdirektiv för att
utveckla insatser, styrning och myndighetsutövning avseende insatsen LSSboende och kringhörande insatser,
att projektdirektivet ska vara styrande för ett tvåårigt projekt, samt
att direktivet ska ligga för beslut till nämnden i mars 2021.
Sammanfattning
Förvaltningschef Marie Palmgren föredrar ärendet.
I samband med att social- och omsorgsförvaltningen i Hudiksvall såg över alla
sina processer och verksamheter i syfte att minska nämndens kostnadsmassa
framkom en del fakta kring beslut och verkställigheten av insatser till personer
med funktionsnedsättning som social- och omsorgsförvaltningen och socialoch omsorgsnämnden bedömde behövde klargöras. Av detta skäl genomfördes
en upphandling rörande en genomlysning/utredning av alla personer med
beslut om boende med särskild service, såväl med stöd av LSS som med SoL.
Utredningen syftade till att undersöka och identifiera, i fall det fanns individer i
kommunens olika boende vars behov bedömdes kunna tillgodoses på ett mer
ändamålsenligt sätt i ett annat boende/annan boendeform än den nu aktuella.
Även om misstanken om att personer fått fel insats började i en övergripande
kostnadsöversyn övergick perspektivet snabbt till att klargöra om personer hade
insatser som bidrog till inlåsningseffekter och ett större beroende, tvärtemot
LSS-lagens intentioner om hur LSS-insatser ska utformas.
Beslutsgång
Gunnar Grenholm (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-26

Beslutet skickas till

Förvaltningschef Marie Palmgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

26(30)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 21

2021-02-25

Dnr 2020-000005 - 790

Förvaltning och ordförande informerar
Sammanfattning
Förvaltningschef Marie Palmgren informerar:
Ett ledarskapsprogram för alla chefer inom social- och omsorgsförvaltningen
håller på att tas fram.
En suicidsamordnare, anställs på halvtid med stimulansmedel. Kommunen har i
uppdrag att ta fram en lokal plan för suicidprevention.
Nya myndighetschefen Ann-Sofie Åhs Bodin presenterar sig.
Ordförande Henrik Berglund Persson informerar:
Nästa nämnd är bokslutsdagen den 23/3 och nämnden den 25/3
Arbetsutskottet har ställt frågor till förvaltningen kring vaccinering och
vaccineringsordning.
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Dnr 2021-000003 - 799

Besvarande av övriga frågor
Sammanfattning
Inga övriga frågor finns att besvara vid dagens sammanträde.
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Dnr 2021-000004 - 799

Meddelanden till nämnden 2021
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga de delgivna meddelande till handlingarna.
Sammanfattning
Till dagens sammanträde har följande meddelanden delgivits nämnden:
Delegeringsbeslut för december 2020
Delegeringsbeslut för januari 2021
Intresseförklaring för medverkan i ett ESF-finansierat SKR-utvecklingsnätverk
för socialt företagande 2021 och 2022, samt ordförandebeslut.
Ordförandebeslut fortsatt tillfälligt uppehåll för insatsen Trygg hemgång,
2021-01-27
Beslut från krisledningsnämndens arbetsutskott 2020-12-22 § 21
Månadsanställa vikarier till vård- och omsorg till och med 31 augusti 2021
Enkät om läkarbemanning inom kommunal hälso- och sjukvård
Enkät om utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna
Åtgärder med anledning av Covid-19, 2020-11-17
Information om att Arbetsmiljöverket under de två kommande åren kommer
att göra inspektioner i samtliga kommuner och regioner på temat "SAM i
politikerstyrda organisationer"
Enkät från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av Covid19
Fortsatt tillfälligt uppehåll för insatsen Trygg hemgång 2020-12-27--2021-01-31
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att avsluta tillsynen
för Timmerstocken men påtalar två brister. Ytterligare åtgärder vidtas inte i
nuläget.
Krisledningsnämndens arbetsutskott 2021-01-26 § 36 Fortsatt tillfällig
stängning av daglig verksamhet utifrån särskild plan
Krisledningsnämndens arbetsutskott 2021-01-26 § 37 Fortsatt tillfällig
stängning av öppna träffpunkterna
Ordförandebeslut Tillfällig stängning av Resursen 2020-12-07
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Ordförandebeslut 2021-02-16 Fortsatt tillfällig stängning av daglig verksamhet
utifrån särskild plan
Ordförandebeslut 2021-02-16 Fortsatt tillfällig stängning av öppna
träffpunkterna
Ordförandebeslut 2020-11-12 Tillfällig stängning av öppna träffpunkterna
2020-11-18--2020-12-13
Ordförandebeslut 2020-11-19 Tillfällig stängning av daglig verksamhet utifrån
särskild plan 2020-11-23--2021-01-31
Ordförandebeslut 2020-12-07 Tillfälliga åtgärder för att klara
personalbemanningen
Skrivelse från vårdföretagarna
Ordförandebeslut 2020-12-07 Tillfällig stängning av Resursen även för
deltagare med arbetsmarknadsinsatser 2020-12-07--2020-12-21
Beslut om tillfällig stängning av Forsa rehab 2020-12-11-2021-01-03
Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner
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