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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 35

2021-03-25

Dnr 2021-000002 - 799

Anmälan - Övriga frågor
Sammanfattning
Alf Norberg (V) anmäler ett nämndinitiativ från (V).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 36

2021-03-25

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 förklaring nedan) av
daglig verksamhet, förlängs till och med 2021-04-30, samt
att beslutet kan omprövas vid förändrade förhållanden om bedömning görs att
en öppning kan tidigareläggas.
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 verksamhetschef 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 den 12 augusti 2020 att alla dagliga
verksamheter skulle öppnas, dock tidigast den 24 2020, efter det att en särskild
åtgärdsplan utarbetats samt att beslutet gällde fram till och med 31 december
2020. Utifrån den ökande smittspridningen i samhället fattades den 13
november 2020 beslut om förlängning av beslutet med fortsatt halvering av
antalet deltagare till och med den 31 mars 2021.
Krisledningsnämnden beslutade utifrån det fortsatt osäkra smittspridningsläget
att den tillfälliga stängningen utifrån särskild plan skulle förlängas till och med
den 21 februari 2021. Social- och omsorgsnämnden beslutade om en
förlängning av detta till och med den 5 april 2021. Utifrån det fortsatta osäkra
smittspridningsläget samt att vaccineringen skjutits fram föreslås att den
tillfälliga stängningen utifrån särskild plan förlängs till och med den 30 april
2021. Nuvarande planering är att öppna upp, helt eller delvis, fler dagliga
verksamheter 3 maj 2021. Verksamheten får i uppdrag att planera för detta. Om
smittläget inte gör detta möjligt kommer ett nytt beslut att fattas. Beslutet kan
också omprövas vid förändrade förhållanden om bedömning görs att en
öppning kan tidigareläggas.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

2021-03-25

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2021-03-18 § 18
Tjänsteutlåtande 2021-03-17
Beslutet skickas till

Enhetschefer och verksamhetschef för daglig verksamhet
Biträdande förvaltningschef

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 37

2021-03-25

Dnr 2021-000001 - 042

Ekonomisk uppföljning till och med februari 20201
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga den ekonomiska uppföljningen till och med februari 2021 till
handlingarna.
Sammanfattning
Ekonom Erika Söderström informerar om den ekonomisk uppföljningen till
och med februari 2021.
Förändringar har skett efter dragningen i arbetsutskottet, dels har Glada
Hudikteaterns budget flyttats till kultur- och fritidsnämnden, dels har
förvaltningens andel av kommunens IT-kostnader påförts förvaltningen. Det
innebär att avvikelsen mot budget har ökat och är - 19 127 000 kronor.
Myndighet har en avvikelse mot budet på 9 miljoner kronor och vård- och
omsorg 1 har en avvikelse mot budget på 6,8 miljoner kronor.
Personalkostnaderna ökar, och kohortvården var i gång till mitten av februari.
Förvaltningen arbetar med att reda ut vad det stora underskottet beror på och
vilka åtgärder som är möjliga.

Beslutsunderlag
Ekonomisk redovisning till och med februari 2021.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 38

2021-03-25

Dnr 2021-000093 - 790

Verksamhetsrapport - verksamhet 2020
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att verksamhetsrapport 2020-12-31 läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Verksamhetsrapporten sammanfattar ekonomi, verksamhet, mål och uppdrag
för verksamhetsåret 2020. Socialtjänsten med tillhörande hälso- och sjukvård
har haft många utmaningar under det senaste året. I mars 2020 gick
förvaltningen in i en ny organisation. Syftet var att skapa tydlighet, undanröja
stuprör och decentralisera. Den nya organisationen har en del kvar att arbeta
med, då delar fick vänta på grund av pandemin. Under året har nämnd och
förvaltning, trots pandemin, arbetat fram styrmodeller, ny utvecklad
nämndsplan och en plan för uppföljning. Syftet är att öka nämndens styrning
och uppföljning samtidigt som förvaltningen ska decentraliseras. En
förhoppning är att det när vaccinationerna är genomförda ska finnas utrymme
att fortsätta utveckla arbetsformer för den nya organisationen.
Nämndens underskott är betydande, men har trots pandemin minskat sedan
2019. Med den kostnadsmassa som förvaltningen hade vid årsskiftet har
underskottet nästan halverats. De verksamhetsområden där kostnaderna har
ökat oroväckande är LVM-placeringar (placeringar enlig lag om vård av
missbrukare i vissa fall) och försörjningsstöd. Utvecklingen vad gäller LVMplaceringar ser likadan ut i hela regionen och bedöms vara starkt påverkad av
pandemin. Utvecklingen av stegrande kostnader inom försörjningsstöd är under
första halvåret kopplat till Arbetsförmedlingens nerdragningar och under andra
delen av 2020 av såväl Pandemin som Arbetsförmedlingens förändrade
uppdrag. Kostnadsökningen inom Barn & Unga beror inte på fler placeringar,
utan på att platserna ökat i kostnad.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtanden 2020-03-19
Verksamhetsrapport helår
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige tillsammans med verksamhetsrapporten
Verksamhetsutvecklare Emma Ivarsson
Kvalitetscontroller Johanna Ullberg

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 39

2021-03-25

Dnr 2021-000050 - 779

Patientsäkerhetsberättelse 2020
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga patientsäkerhetsberättelse för 2020 till handlingarna.
Sammanfattning
Coronapandemin har medfört ett pressat läge för verksamheterna under året.
Inom äldreomsorgen har det varit utbrott på flera enheter. Många patienter och
medarbetare har varit sjuka vilket har bidragit till en mycket ansträngd situation.
Teamsamverkan har försvårats på grund av restriktioner kring fysiska möten.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska/medicinskt ansvarig för rehabilitering har
haft veckovisa digitala möten med enhetschefer, primärvården och Region
Gävleborg.
Patientsäkerhetsarbetet har under året haft fullt fokus på att minska
smittspridning. Flera olika åtgärder har satts in på alla nivåer i organisationen.
Nya rutiner för covid-19 samt information kring basala hygienrutiner och
skyddsutrustning med mera har tagits fram. Efterlevnad har följts upp genom
egenkontroller. Trots pandemin har arbetet med målen för
patientsäkerhetsarbetet 2020 genomförts med undantag från några aktiviteter
som ställts in.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-02-26
Patientsäkerhetsberättelse 2020
Beslutet skickas till

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Karin Wedin Papaztcheva

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 40

2021-03-25

Dnr 2021-000006 - 779

Externa avvikelser januari 2021
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga sammanställning av externa avvikelser enligt SOL/LSS samt HSL,
januari 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) samt 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 en
gång i månaden till nämnden.
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.
Utredare med särskilt ansvar Ylwa Eriksson och medicinskt ansvarig
sjuksköterska Karin Wedin Papaztcheva svarar på frågor utifrån rapporten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande januari 2021
Rapport januari 2021
Beslutet skickas till

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Karin Wedin Papaztcheva
Utredare med särskilt ansvar Ylwa Eriksson

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 41

2021-03-25

Dnr 2021-000092 - 790

Kvalitetsberättelse 2020
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga kvalitetsberättelsen 2020 till handlingarna.
Sammanfattning
Kvalitetsberättelsen sammanfattar kvalitetsarbetet som bedrivits inom
nämndens verksamhetsområden under 2020.
Pandemin har under året tvingat fram snabb utveckling inom flera områden
men även gjort oss uppmärksamma på nya utvecklingsområden. Flera
inspektioner och utredningar har genomförts med anledning av pandemin och
bidragit till en lärande organisation.
För att få en uppfattning om brukares/kunders uppfattning av kvaliteten på
våra insatser, genomförde förvaltningen Socialstyrelsens brukarundersökning
inom äldreomsorgen under våren. Där ses en ökning av antalet som ofta
besväras av ensamhet vilket kan ha en koppling till pandemin och de
rekommendationer och begränsningar den har medfört främst för de äldre
gällande sociala kontakter.
I en annan undersökning, Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK), sticker ett
resultat ut i år; det är väntetiden till särskilt boende som kortats ner avsevärt.
Det är delvis en effekt av de åtgärder som genomförts de två senaste åren.
En viktig grundsten i det systematiska kvalitetsarbetet är
avvikelserapporteringen. De ger en viktig information om förbättringsområden
och kvalitetsutveckling. Antalet avvikelser har ökat avsevärt på grund av en ny
rutin, som en del i ett förebyggande arbetet, som innebär att avvikelser skrivs då
brukare faller även om de inte skadar sig. Antalet rapporter om
missförhållanden har ökat och visar en uppåtgående trend de senaste tre åren.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört fem tillsynsinsatser.
Insatserna från IVO har haft stort fokus på att kommunen på grund av
pandemin infört besöksförbud inom flera verksamhetsområden, såväl
äldreboenden, bostad för särskild service (LSS) som hem för vård och boende
(HVB). Besöksförbud på gruppbostäder och bostäder med särskild service går
emot de bestämmelser och förordningar som finns och verksamheterna har
vidtagit åtgärder.
Två externa utredningar har genomförts under 2020. Den ena utredningen
omfattar boendeform inom funktionsnedsättning. Utredningen visar att
uppemot en tredjedel av de boende kan vara aktuella för vidare utredning
gällande boendeform.

Justerandes signatur
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Den andra utredningen gäller smittspridningen på ett äldreboende. Rapporten
lyfter bland annat fram tydligare styrning/ledning och uppföljning av
verksamheten, samt ökad kunskap om basal vårdhygien som
förbättringsområden.
Samverkan är ett återkommande område i kvalitetsberättelsen. Det har lyfts
som ett utvecklingsområde inom vissa verksamheter i både utredningar,
tillsyner och avvikelser. Inom andra delar av förvaltningen har samverkan varit i
fokus och utvecklats under året.
Under året har fokus för arbetet med ledningssystemet legat på att ta fram
rutiner och riktlinjer som stöttar och tydliggör verksamheternas arbete för att
minska smittspridning och hantera konsekvenserna av pandemin. En ny
övergripande plan för uppföljning för förvaltningen har tagits fram. Arbetet
med internkontrollplan har utvecklats i syfte att ge nämnden ökad insyn.
Från 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. I analysen lyfts resultaten
ur ett barnperspektiv fram. Syftet är att skapa förutsättningar för att barnets
bästa ska beaktas vid eventuella beslut om satsningar och utvecklingsområden
utifrån resultaten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-12

Beslutet skickas till

Kvalitetsutvecklare Emma Ivarsson
Kvalitetscontroller Johanna Ullberg
Utredare med särskilt ansvar Ylwa Eriksson

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 42

2021-03-25

Dnr 2020-000231 - 752

Nova Forte
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att utöka bemanningen på Nova Forte med två heltidstjänster för en kostnad
som motsvarar cirka 1 miljon kronor,
att uppdra till förvaltningen att skriftligt 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),
att uppdra till förvaltningen att se över verksamhetens lokaler med syfte att
minska lokalkostnaderna och få en ökad kvalitet, samt
att tillsammans med tekniska förvaltningen ta fram en plan för de nuvarande
lokalernas fortsatta användning eller avyttring. En rapport och eventuella
förslag ska presenteras för nämnden senast i juni 2021.
Sammanfattning
Verksamhetschef Nella Agic och enhetschef Ewa Ekström Wallin föredrar
ärendet.
Vid nämndens sammanträde den 28 maj 2020 § 56 lämnads en lägesrapport om
Nova Forte. Vid sammanträdet påminde ordförande om det uppdrag som
förvaltningen fått att genomföra en genomlysning av Nova Fortes verksamhet.
Nämnden har informerats under arbetets gång.
Vid dagens sammanträde redovisar verksamhetschef Nella Agic och enhetschef
Ewa Ekström förslag till revidering av verksamheten vid Nova Forte.
Verksamhetsområdet tillfälligt stöd har fått i uppdrag att ta fram en uppdaterad
inriktning för Nova Fortes verksamhet i syfte att nå målet med minst 80 %
beläggning. Social- och omsorgsförvaltningen har vid flera tillfällen under 2020
informerats om den låga beläggningen vid Nova forte. Myndighetskontoret har
signalerat att det varit svårt att placera personer i primärbehandlingen på Nova
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forte. Utifrån ovanstående står Social- och omsorgsförvaltningen inför ett
vägval inför framtiden där valen i stora drag står mellan att driva Nova Forte
oförändrat, byta inriktning, anpassning efter behov eller lägga ner
primärbehandlingen för att satsa på den fördjupade behandlingen eller kanske
till och med lägga ner verksamheten.
Genomlysningen har visat på att beläggningen har sett relativt lika ut mellan
perioden 2018-2020 med beläggning på 50-65 % och ett antal behov av
åtgärder har identifierats.
Målet för verksamheten är att öka beläggningen då enheterna vuxna och äldre
samt boende och öppenvård bedömer att en nedläggning av Nova Forte skulle
innebära ökande kostnader samt att människor med beroendeproblematik
skulle fara väldigt illa då kommunen inte skulle kunna erbjuda hjälp och stöd i
samma utsträckning. Ur ett klientperspektiv är behandling på hemmaplan en
bättre och mer ohållbar lösning samt ger bättre förutsättningar att lyckas då
man arbetar systematiskt med både beroendeproblematiken, boendet och
ekonomin.
En del av de identifierade åtgärderna har verksamheten redan påbörjat, bland
annat uppdatering av rutiner, genomförandeplaner och att förstärka
teamledarrollen. Utifrån delegeringsordningen har verksamheten inte mandat
att införa samtliga åtgärder på egen hand. För att kunna öka beläggningen och
möta efterfrågan samt erbjuda en säker och trygg vård av god kvalité behöver
Nova Forte införa nattbemanning och arbeta vidare med dem identifierade
behoven av åtgärder.
Beslutsgång
Lena Hallqvist (S), Karin Hansson (C), Alf Norberg (V) och Mikael Andersson
(S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-03-18 § 20
Tjänstutlåtande
Beslutet skickas till

Verksamhetschef Nella Agic
Enhetschef Ewa Ekström Wallin

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 43

2021-03-25

Dnr 2021-000083 - 700

Information - Kravansökan Tunstall
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att delegera till arbetsutskottet att besluta i frågan om ersättning för skadat
förtroendekapital, samt
tackar för informationen.
Sammanfattning
Verksamhetschef Rigmor Fahlberg informerar om problem med Tunstalls
trygghetstelefoni under perioden den 7-15 oktober 2020 och de merkostnader
det inneburit för förvaltningen.
Förvaltningen kommer att kräva Tunstall på ersättning för merkostnader med
anledning av problemen med trygghetstelefonin.
Frågan att begära ersättning för förlorat förtroendekapital lyfts.
Beslutet skickas till

Verksamhetschef Rigmor Fahlberg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 44

2021-03-25

Dnr 2020-000451 - 701

Information – Kommuners samverkan med sociala
företag
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Verksamhetschef Maria Ström Åslund och den nationelle samordnaren Ronney
Olsson informerar om ”Kommuners samverkan med sociala företag, ett
utvecklingsnätverk via Sveriges kommuner och regioner (SKR)”. SKR arbetar
tillsammans med 12 kommuner där Hudiksvall är en. Projekttiden är 2021-2022
och man ska arbeta för att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer
och fler affärer mellan kommuner och sociala företag.
Projektets syfte och mål, förväntad effekt på lång sikt, Hudiksvalls kommuns
åtagande och uppdrag i projektet och utmaningar gås igenom.
Frågan om hur man ska skapa en politisk förankring och dialog under
projekttiden lyfts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 45

2021-03-25

Dnr 2021-000048 - 738

Uppdrag - Utveckling av insatser till personer med
funktionsnedsättning
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna projektdirektivet.
Sammanfattning
Under arbetet med att se över social- och omsorgsförvaltningens organisering
och styrning inför omorganisationen 2020, framkom misstankar om att det
fanns personer som hade ”fel” insatser, främst avseende LSS-boende. Tidigt
2020 beslutade nämnden, på förvaltningens förslag, att genomföra en
genomlysning av LSS-boenden med syfte att få fram hur väl insats och behov
på individnivå överensstämde. Förvaltningen anlitade företaget Ensolution för
att genomföra uppdraget under hösten 2020. Resultatet av genomlysningen
presenterades för nämnd och medarbetare i slutet av januari 2021.
Övergripande slutsatser som Ensolution kom fram till var följande:
• Det finns ett stort antal brukare, ca 25 %, som kan få sin insats tillgodosett i
en annan boendeform på sikt
• Flera brukare med låga behov skulle kunna genomlysas och påbörja plan för
en mer självständig insats både från gruppbostad och från servicebostad
• Ett antal brukare i gruppbostad och någon i servicebostad har behov av en
insats anpassad för äldre alt med demensinriktning
• Bristande styrning av LSS-insatser samt myndighetsutövning
• Bristande vägledning avseende arbetsprocesser i utredningsmetodik och
uppföljning av beslut
• Brister i den övergripande planeringen då systematisk uppföljning på grupp/insatsnivå saknas.
Mot bakgrund av dessa fynd har nämnden beslutat att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett projektdirektiv för beslut av nämnden i mars.
Projektdirektivet ska innehålla uppdraget att utveckla verksamhet, styrning och
processer.
Beslutsunderlag
Utveckling av vissa LSS-insatser 2021-02-26
Beslutet skickas till

Förvaltningschef Marie Palmgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 46

2021-03-25

Dnr 2021-000082 - 039

Information - Granskning av ledning, styrning och
uppföljning av social- och omsorgsnämnden
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Förvaltningschef Marie Palmgren informerar om pwc:s granskningsrapport där
de granskat ledning, styrning och uppföljning av social- och omsorgsnämnden.
Förvaltningen håller på att ta fram ett svar som ska behandlas av nämnden i
april. Konstateras kan att de synpunkter som lämnades i förvaltningens
faktagranskning av rapporten inte hörsammats.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 47

2021-03-25

Dnr 2019-000430 - 001

Information - Ny organisering
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.

Sammanfattning
Förvaltningschef Marie Palmgren informerar bland annat om att nya
myndighetschefen Ann-Sofie Åhs Bodin påbörjat ett arbete med att formalisera
och tydliggöra uppdraget för socialsekreterarna, ett behov som blivit synligt i
samband med den nya organisationen. Nya och andra krav ställs på
enhetschefer och anställda.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 48

2021-03-25

Dnr 2021-000005 - 799

Förvaltning och ordförande informerar
Sammanfattning
Förvaltningschef Marie Palmgren informerar om att kommunerna i länet får 23
miljoner kronor för att utveckla en god och nära vård. Hudiksvalls- och Gävle
kommun och regiondirektören kommer att sitta i styrgruppen. 3 miljoner
kronor kommer att läggas centralt för en kommungemensam samordning. Det
är ett pågående arbete under tre år.
Ordförande informerar att avtalet med regionen om att flytta beroendecentrum
till Hälsans hus kan komma att behöva hävas, efter det att lokalerna efter flera
ändringar inte längre är ändamålsenliga. Förvaltningen kan komma att behöva
se sig om efter andra lokaler.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 49

2021-03-25

Dnr 2021-000003 - 799

Besvarande av övriga frågor
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att genomföra utredningsuppdraget och återkomma
med utredningsresultat och beskrivning,
att delegera till arbetsutskottet att besluta i ärendet, samt
att en information ges till nämnden på sammanträdet i april.
Sammanfattning
Den pandemi som vi sedan ett år tillbaka befinner oss i har gjort oss
kommuninnevånare mer uppmärksam på betydelsen av en välfungerande
välfärdsapparat och förutsättningarna för vårdpersonalen att kunna utföra sitt
viktiga arbete inom vård och omsorg. För att skapa bra förutsättningar att ta
hand om våra äldre och att ge vårdpersonalen möjligheter till återhämtning,
rimligare arbetsvillkor och en välförtjänt semester krävs det en översyn av
grundbemanningen och vilket budgetutrymme som krävs för att möta dessa
behov.
Vänsterpartiet föreslår därför följande:
• att social- och omsorgsförvaltningen utreder förutsättningar för att bedriva
verksamheten med förhöjd grundbemanning för att säkra kompetens och
kontinuitet.
• att utredningen belyser frågor som budgetpåverkan och hur en förhöjd
grundbemanning skulle påverka nämndens möjligheter att uppfylla sitt
befolkningsansvar så våra brukare kan uppnå livskvalitet och trygghet i livets
alla skeenden.
• att social- och omsorgsförvaltningen återkommer med utredningsresultat och
beskrivning till nämnden i april månad inför nästa års budgetarbete.

Beslutet skickas till

Förvaltningschef Marie Palmgren
Biträdande förvaltningschef Inger Myrsten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 50

2021-03-25

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 februari 2021
Beslut från inspektionen för vård och omsorg
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22 och 2021-03-01 § 6
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22 och 2021-03-01 § 8
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22 och 2021-03-01 § 11
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22 och 2021-03-01 § 17
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22 och 2021-03-01 § 20
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22 och 2021-03-01 § 29
Information från Migrationsverket 2021-02-18
Information från Migrationsverket 2021-02-19
Rapport 2021:3 från Vård- och omsorgsanalys
Bilaga C i den ekonomiska styrmodellen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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