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Dnr 2021-000002 - 799

Anmälan - Övriga frågor
Sammanfattning
Karin Hansson (C) anmäler en övrig fråga om hur det går med förstudien om
ett nytt äldreboende i Delsbo.
Ordförande Henrik Berglund Persson svarar direkt att någon från
kommunledningsförvaltningen får komma och informera på nämnden den 15
juni.
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Dnr 2020-000100 - 790

Information med anledning av Covid-19, Corona
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att låta personalföreträdaren delta i § 74, samt
tackar för informationen.
Sammanfattning
Personalföreträdaren har begärt att få vara med på denna punkt. Efter som det
är ett ärende som de inte har rätt att vara med på ska nämnden särskilt besluta
om deras deltagande. Ordförande Henrik Berglund Persson föreslår att
personalföreträdaren ska få delta vid informationen.
Biträdande förvaltningschef Inger Myrsten informerar.
Smittspridningen i länet har förbättrats och läget inom sjukvården är bättre.
Vaccinationen av 45-49-åringar har påbörjats.
Enligt regionen har 96 % av personer över 65 år har fått första dosen och 50 %
är helt vaccinerade. Av personer 18-65 år har 54 % fått dos ett och 21 % är helt
vaccinerade.
Beslutsgång
Gunnar Grenholm (C) och Karin Hansson (C) yrkar avslag på
personalföreträdarens begäran om att få vara med på denna punkt.
Ordförande Henrik Berglund Persson ställer sitt förslag mot Gunnar
Grenholms (C) och Karin Hanssons (C) avslagsförslag och finner att
personalföreträdaren ska få delta vid denna punkt.
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Dnr 2021-000149 - 790

Läget inför sommaren inom äldreomsorg och
funktionsnedsättning
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Biträdande förvaltningschef Inger Myrsten informerar om läget inför
sommaren inom äldreomsorg och funktionsnedsättning.
Inom personlig assistans har personal och chefer gjort ett stort arbete gällande
sommarens semestrar och markant minskat vikariebehovet. I dagsläget saknas
10 vikarier inom personlig assistans och till grupp- och servicebostäder saknas 7
vikarier.
Inom äldreomsorgen är läget allvarligare. Till hemtjänsten saknas 11 vikarier
och till vård- och omsorgsboenden saknas 55 vikarier.
Många vikarier går redan på rader på grund av sjukskrivningar. Det är ett lägre
inflöde på lämpliga vikarier, ca 150-200 färre ansökningar än tidigare.
Blad de åtgärder som gjorts är bland annat ny en annons för vikarier till
personlig assistans och socialpsykiatri. Riktade annonser har gjorts för
Frejagården, Forsagården, Ingsta, Trygg Hemgång samt Fredens Kulle. Ett
samarbete pågår med kommunikationsenheten kring nya filmer som lagts ut på
sociala medier, man når många med det har lett till få ansökningar.
Personalföreträdaren deltar.
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Dnr 2020-000122 - 700

Öppnande av daglig verksamhet med halverat antal
deltagare
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att beslutet om tillfällig stängning, enligt särskild plan, av daglig verksamhet
förlängs till och med 2021-06-06,
att från 2021-06-07 öppna samtliga dagliga verksamheter med halverat antal
deltagare,
att Dellengrytan fortsatt hålls stängd för allmänheten,
att uppdra till förvaltningen att besluta när Dellengrytan kan öppnas för
allmänheten, samt
att från 2021-08-09 helt öppna samtliga dagliga verksamheter.
Beslutet kan omprövas om smittspridningen ökar igen till höga nivåer i
samhället.
Sammanfattning
För att minska risken för smittspridning under pågående covid-19 pandemi
stängdes vissa av de dagliga verksamheterna från den 23 mars 2020. I augusti
2020 beslutade nämndens ordförande att alla dagliga verksamheter skulle
öppna, dock tidigast den 24 augusti, efter att en särskild åtgärdsplan utarbetats
och att beslutet gällde till och med den 31 december 2020. I november ökade
smittspridningen i samhället och beslut fattades att förlänga beslutet med
fortsatt halvering av antalet deltagare till och med den 31 mars 2021. Utifrån
den kraftiga ökningen av smittspridning som pågick i kommunen och länet, de
nya lokala restriktionerna och allmänna råden för Gävleborg samt Regeringens
restriktioner med max åtta deltagare vid allmänna sammankomster förslogs i
november att flera dagliga verksamheter skulle stängas. Nämndens ordförande
beslutade om att tillfälligt stänga daglig verksamhet enligt särskild plan till och
med den 31 januari 2021. Krisledningsnämnden beslutade utifrån det fortsatt
osäkra smittspridningsläget att den tillfälliga stängningen utifrån särskild plan
skulle förlängas till den 21 februari 2021. Social- och omsorgsnämnden
beslutade om en förlängning först till 5 april, sedan till 30 april och sedan 30
maj 2021.
Utifrån att smittspridningsläget nu har förbättrats samt att vaccineringen har
startat för målgruppen föreslås att de dagliga verksamheterna öppnas, med
halverat antal deltagare, från 2021-06-07. De deltagare som vaccineras av
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kommunala sjuksköterskor beräknas då ha fått sin andra dos. Efter daglig
verksamhets semesterstängning föreslås verksamheten öppna helt.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-25
Beslutet skickas till

Verksamhetschefer och enhetschefer för daglig verksamhet
Biträdande förvaltningschef
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Dnr 2021-000001 - 042

Ekonomisk uppföljning till och med april 2021
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att personalföreträdaren inte får delta på denna punkt, samt
att lägga den ekonomiska redovisningen till och med april 2021 till
handlingarna.
Sammanfattning
Personalföreträdare har begärt att få närvara på denna punkt. Då ärendet inte
rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
föreslår ordförande Henrik Berglund Persson att personalföreträdare inte ska få
delta i detta ärende.
Ekonom Erika Söderström informerar om det ekonomiska resultatet till och
med april 2021.
Avvikelsen är -35 956 000 kronor jämfört med budget, ett underskott med
10,1 %. Myndighet samt vård och omsorg 1 är de två verksamheter som går
med störst underskott, -15 231 000 kronor respektive -14 588 000 kronor.
Förvaltningen arbetar med olika åtgärder för att komma till rätta med
underskotten. Redovisning av åtgärder och effekter sker löpande till
arbetsutskott och nämnd.
Vänsterpartiet lägger ett särskilt yttrande till denna punkt, yttrandet bifogas
protokollet.
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Dnr 2021-000186 - 790

Information placeringar - Jämförelse med andra
jämförbara kommuner i Gävleborgs län
Social- och omsorgsnämnden beslutar
Att uppdra till förvaltningen att till nämndsdagen den 20 oktober 2021 ta fram
jämförelser även för jämförbara kommuner utanför länet och att bland annat
uppgifter om antal vårddygn och placeringar per 1000 innevånare ska redovisas,
samt
tackar för informationen.
Sammanfattning
Myndighetschef Ann-Sofie Åhs Bodin informerar.
I samband med förslaget om ändrad delegeringsordning avseende placeringar
uppdrog nämnden till myndighetschef att återrapportera en jämförelse över
antalet placeringar med andra kommuner. Särskilt intressant var jämförelse med
övriga kommuner i jämbördig storlek i Gävleborgs län.
Vid dagens sammanträde redovisas en jämförelse per sista april 2021 gällande
placeringar barn och unga samt vuxna.
Till nämndsdagen den 20 oktober 2021 uppdras till förvaltningen att ta fram
jämförelser även för kommuner utanför länet och att bland annat uppgifter om
antal vårddygn och placeringar per 1000 innevånare ska redovisas.

Beslutet skickas till

Myndighetschef Ann-Sofie Åhs Bodin
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Dnr 2020-000019 - 750

Ersättning Familjehem
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa förvaltningens förslag att ersättningar till familjehem ska följa
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) riktlinjer för ersättningar vid
familjehemsvård enligt SoL1, LVU2 och LSS3 vilket innebär att ersättningarna
revideras i samband med att SKR:s riktlinjer revideras,
att fastställa förvaltningens förslag till kompletterande vägledning för
ersättningar till förstärkta familjehem, samt
att fastställa förvaltningens förslag till beslutsmandat gällande förhöjt arvode
under tidsbegränsad period.
Sammanfattning
Myndighetschef Ann-Sofie Åhs Bodin föredrar ärendet.
Social- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en tydlig
vägledning för beslut och verkställande av familjehemsinsatser, bland annat i
syfte att ge stöd till beslut om ersättningsnivåer. Nya vägledningen ska innehålla
riktlinjer för arvodes- och omkostnadsersättningar för familjehemsplaceringar
inom SoL, LVU och LSS. Sveriges kommuner och regioner (SKR) ger sedan
många år ut cirkulär som vägledning till kommunerna gällande
familjehemsvården (se bilaga 1). I cirkuläret finns riktlinjer gällande
ersättningsnivåer för samtliga placeringsformer.
Förvaltningen föreslår att ersättningar till familjehem ska följa SKR:s riktlinjer
för ersättningar vid familjehemsvård enligt SoL, LVU och LSS samt att SKR:s
riktlinjer kompletteras med förvaltningens egen vägledning gällande två
områden; arvoden till förstärkta familjehem samt förhöjt arvode under en
tidsbegränsad period.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2021-05-04 § 43
Tjänsteutlåtande 2020-11-27
Beslutet skickas till

Myndighetschef Ann-Sofie Åhs Bodin

Socialtjänstlagen (SoL)
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
3 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
1
2
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Dnr 2021-000048 - 738

Information - Utveckling av insatser till personer med
funktionsnedsättning
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Utvecklingsstrateg Annike Devintiér informerar.
Social- och omsorgsnämnden beslutade den 25 mars 2021 att godkänna
projektdirektivet för "Utveckling av insatser till personer med
funktionsnedsättning". Syftet med projektet är att nämnden ska veta att
förvaltningen har rätt organisation för LSS-verksamheten samt att arbetssätt,
metoder, uppföljning och utveckling bygger på den enskildes behov av stöd.
Syftet är även att nämnden ska ha rätt förutsättningar för att kunna fatta
behövliga beslut.
För närvarande pågår arbetet med att identifiera de processer som ska
utvecklas.
En styrgrupp är utsedd och i den ingår nämndens presidie, förvaltningschef,
myndighetschef och utvecklingsstrateg.
Projektplan, tidsplan och kommunikationsplan - ska vara klart i mitten av
augusti och arbetet pågår parallellt med dessa uppdrag.
Till nämnden i juni ska de processer som ska utvecklas inom ramen för
utvecklingsarbetet vara identifierade.
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Dnr 2021-000006 - 779

Externa avvikelser - april 2021
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga sammanställningen av externa avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL),
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) för april 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 april månad har 5 avvikelser skickats till externa aktörer. 4 av dessa avser
SOL/LSS och en HSL. Ingen återkoppling har inkommit på dessa.
Återkopplingar har inkommit på 11 stycken SoL/LSS avvikelser och 9 stycken
HSL avvikelser som skickats under år 2020 och år 2021.
Social-och omsorgsförvaltningen har skickat återkoppling till 5 stycken externa
HSL avvikelser som inkommit till förvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Externa avvikelser april 2021
Rapport Externa avvikelser april 2021
Beslutet skickas till

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Karin Wedin Papazctheva
Utredare med särskilt ansvar Ylwa Eriksson
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Dnr 2021-000174 - 790

Egenkontroll kvalitet - Tertialrapport 1 (Lex Sarah,
avvikelser, synpunkter och klagomål)
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att personalföreträdare inte får delta i ärendet eftersom ingen föredragning sker,
samt
att lägga sammanställningen av Rapport egenkontroll kvalitet-avvikelser, tertial
1 2021 till handlingarna.
Sammanfattning
Personalföreträdare har begärt att få delta i detta ärende. Ordförande Henrik
Berglund Persson föreslår att eftersom någon föredragning av ärendet inte
kommer att ske begäran om deltagande avslås.
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 regleras i
socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9.
Synpunkter, klagomål och beröm från kommunmedborgare ger värdefull
information liksom andra myndigheters och organisationers synpunkter och
avvikelserapporter. Medarbetarnas rapporter om avvikelser likaså, samt
utredningar enligt lex Sarah och lex Maria. Allt detta kan ge signaler om möjliga
förbättringsområden.
Antalet inkomna synpunkter och klagomål har ökat i jämförelse med tertial 1
2020, från 17 till 27 stycken. Antalet beröm har minskat från 21 till 11 stycken.
Trygg hemgång genererar fortfarande flest beröm.
Rapporter om avvikelser inom SoL och LSS fortsätter att öka från 525 till 657.
Antalet fallavvikelser är fortfarande en stor del av avvikelserna. De kategorier
där flest avvikelser rapporteras förutom Trygghet och säkerhet är
Övergrepp/kränkning, Utförande av insats, IT och teknik samt Intern
samverkan.
Rapporter om avvikelser inom HSL har minskat något, från 337 (tertial 3 2020)
till 293 (tertial 1 2021). De vanligaste avvikelserna är Läkemedel, Fall med
skada, Behandling samt Extern avvikelse utgående.
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Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande Egenkontroll kvalitet, tertial 1 2021
Tertialrapport kvalitet, tertial 1 2021
Beslutet skickas till

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

16(30)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 83

2021-05-27

Dnr 2021-000155 - 790

Ej verkställda beslut, kvartal 1 2021
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga sammanställningen av rapportering - ej verkställda beslut enligt
Socialtjänstlagen (2001:453) och Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (1993:387) för kvartal 1 år 2021 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. Rapportering ska också ske
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Totala antalet rapporter om ej verkställda beslut/avbrott i insats är 295 stycken
för kvartal 1 2021. En jämförelse kan göras mot kvartal 4 2020 då 159 beslut
rapporterades. Ökningen från kvartal 4 beror på att daglig verksamhet åter har
stängt sin verksamhet helt eller delvis. Även delvis verkställda beslut ska
rapporteras till IVO. Utöver detta är dagverksamhet för äldre fortsatt stängda.
När det gäller dagverksamhet har en del beslut avslutats då behovet förändrat
och insatsen vård- och omsorgsboende beviljats.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Rapportering ej verkställda beslut, kvartal 1
Rapportering ej verkställda beslut, kvartal 1
Beslutet skickas till

Utredare med särskilt ansvar Ylwa Eriksson
Utredare Siv Cavallin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 84

2021-05-27

Dnr 2021-000005 - 799

Förvaltning och ordförande informerar
Sammanfattning
Ordförande Henrik Berglund Persson informerar om att det blir en extra
sekretessnämnd den 22 juni 2021. Oppositionen får i uppdrag att till
nämndsekreteraren anmäla vilka ledamöter som ska delta.
Ordförande Henrik Berglund Persson informerar om att de har fått ett uppdrag
av kommunstyrelsen att svara på KPMG:S rapport om gällande den kraftiga
smittspridningen av covid-19 på Månsbacken. Svaret har lämnats.
Förvaltningschef Marie Palmgren informerar om att Hamnträffen kommer att
behöva vara stäng delar av sommaren. De personer som berörs kommer i
stället att få sitt stöd i bostaden.
Förvaltningschef Marie Palmgren informerar att förvaltningen upplever det
som ett väldigt starkt problem att de inte får skapa sociala mediefunktioner för
att nå bland annat ungdomar, det gäller framför allt fältarna och deras
verksamhet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 85

2021-05-27

Dnr 2021-000098 - 790

Revidering av handlingsplan för arbetet mot våld i
nära relationer
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att anta den reviderade handlingsplanen för arbetet mot våld i nära relationer.
Sammanfattning
I 5 kap 11 § Socialtjänstlagen (SoL) finns en bestämmelse om socialtjänstens
stöd till personer som utsätts för våld eller andra övergrepp. Till
socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och
dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att
kvinnor som är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående
kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden
ansvarar för att barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd
och hjälp som de behöver. Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn
som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för
brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver
Den 16 februari 2017 beslutade social- och omsorgsnämnden att anta
handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer. Bakgrunden var att det
fanns ett behov av att skapa en handlingsplan för att täcka in alla
ansvarsområden samt för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.
Handlingsplanen ska vara ett levande dokument och skall därför regelbundet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2021-05-18 § 51
Tjänsteutlåtande 2021-05-07
Reviderad handlingsplan våld i nära relationer

Beslutet skickas till

Maria Lövgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 86

2021-05-27

Dnr 2021-000131 - 790

Medborgarförslag - Trygghet för äldre som brukar
omsorgen i Hudiksvalls kommun
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
Social- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att
besvara ett medborgarförslag gällande "Trygghet för våra äldre som brukar
omsorgen i Hudiksvalls kommun". Förslaget innebär att kommunen ska
säkerställer att samtliga anställda som hjälper äldre kan god svenska för att ge
trygghet, samt att ”god svenska ska vara ett krav för att få jobba inom
äldreomsorgen i Hudiksvalls kommun”.
Alla formellt utbildade undersköterskor inom äldreomsorgen i Hudiksvalls
kommun har de grundläggande kunskaper som krävs enligt SOFS 2011:12
Socialstyrelsens allmänna råd "Grundläggande kunskaper hos personal som
arbetar i socialtjänstens omsorgs om äldre".
Förvaltningen kommer även fortsättningsvis att utveckla befintliga metoder för
att förbättra språket och kommunikationen där så behövs. Förvaltningen har ett
60-tal inkluderingshandledare som i sitt uppdrag bland annat fungerar som
språkstödjare samt två språkutbildare för att stödja våra medarbetare i vardagen
när det avser språkutveckling på arbetsplatsen.
Äldreomsorgen har inga avvikelser som orsakats på grund av att personal inte
kan svenska språket i tal och skrift.
Har man läst till undersköterska så kan man svenska språket, Alla vikarier går
via rekrytering och bemanning, i annonsering efterfrågas kunskaper i god
svenska.
Vi kommer även fortsättningsvis inom äldreomsorgen att utveckla befintliga
metoder för att förbättra språket och kommunikationen där vi har ett 60 tal
inkluderingshandledare som i sitt uppdrag bland annat fungerar som
språkstödjare samt två språkutbildare för att stödja våra medarbetare i vardagen
när det avser språkutveckling på arbetsplatsen.
Äldreomsorgen har inga avvikelser som orsakats på grund av att personal inte
kan svenska språket i tal och skrift.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

2021-05-27

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2021-05-18 § 53
Tjänsteutlåtande
Medborgarförslag KS 2021-131

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Verksamhetschef Rigmor Fahlberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 87

2021-05-27

Dnr 2021-000187 - 790

Omvandling Månsbacken (tillhör dnr 2021-001-42)
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att omvandla halva Månsbacken till biståndsbedömt trygghetsboende genom
att suterrängplan på avdelning 1 blir kontor och personalutrymmen,
att resterande del av avdelning 1 samt avdelning 2 och 3 bibehålls som vårdoch omsorgsboende,
att huskroppen på Månsgatan, det vill säga avdelning 4 och 5, omvandlas till
biståndsbedömt trygghetsboende,
att godkänna planeringen utifrån bilaga, samt
att förändringsarbetet sker i samråd med personal och brukare.
Sammanfattning
Månsbacken byggdes 1991 och har 38 lägenheter fördelade på fyra plan i två
huskroppar. Det finns 19 lägenheter med 1 rum och kök samt 19 lägenheter
med 2 rum och kök fördelade på fem avdelningar. Lägenheterna har balkonger
och ägare är Hudiksvalls bostäder.
I inriktnings- och handlingsplanen från 2019, beslutad av Kommunfullmäktige,
framgår behovet av nya vård- och omsorgsboendeplatser, behov av att avveckla
eller göra om platser till trygghetsboende eller biståndsbedömt trygghetsboende
samt en tidslinje för detta fram till 2027. I planen framgår att Månsbacken inte
uppfyller dagens krav på vård- och omsorgsboende.
I dagsläget finns 18 lediga lägenheter på Månsbacken. Det finns enstaka
personer som fått beslut om boende som ännu inte erbjudits lägenhet och en
del ansökningar om behov av boende som utreds, men bedömningen är att
behovet av boendeplatser i Delsbo i dag är betydligt lägre än antalet lediga
lägenheter.
Utifrån detta har frågan lyfts hur vi kan nyttja våra resurser på bästa sätt. Socialoch omsorgsförvaltningen har därför fått i uppdrag att ta fram en plan för hur
vi skulle kunna tidigarelägga den beslutade förändringen, och som ett första
steg omvandla halva Månsbacken till biståndsbedömt trygghetsboende.
Personalföreträdaren deltar, dock ej vid beslutet.
Beslutsgång
Gunnar Grenholm (C) och Lena Hallqvist (S) yrkar bifall till förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

2021-05-27

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2021-05-18 § 54
Tjänstutlåtande 2021-05-24
Uppdrag 2021-05-10
Beslutet skickas till

Biträdande förvaltningschef Inger Myrsten
Verksamhetschef Månsbacken
Enhetschef Månsbacken

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 88

2021-05-27

Dnr 2021-000188 - 790

Personalplanering (tillhör dnr 2021-001-42)
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen, Vård och omsorg 1 arbetar
varannan helg, samt
att äldreomsorgen tar bort delade turer.
Sammanfattning
Äldreomsorgen har redan i lagd budget resurspass att hantera på cirka 30
miljoner kronor under år 2021. Överkapaciteten beror på heltidsarbete samt
schematekniska delar som antal helgtjänstgöring. Med varannan
helgtjänstgöring kan äldreomsorgen minska antalet årsarbetare med ca 12-15
stycken vilket innebär en besparing på helår på cirka 9 miljoner kronor och
under 2021 på cirka 3 miljoner. Varannan helgtjänstgöring möjliggör att ta bort
så kallade delade turer för medarbetarna. En viktig aspekt är hälsosamma
scheman för medarbetare som arbetar inom vård och omsorg. Ett hälsosamt
schema ska bygga på ett jämnt flöde, inte innehålla så kallade rygg mot ryggpass och inga delade turer.
Personalföreträdare deltar, dock ej vid beslutet.
Beslutsgång
Lena Hallqvist (S) och Gunnar Grenholm (C) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2021-05-18 § 55
Tjänsteutlåtande 2021-05-12
Beslutet skickas till

Förvaltningschef Marie Palmgren
Biträdande förvaltningschef Inger Myrsten
Verksamhetschef Rigmor Fahlberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 89

2021-05-27

Dnr 2021-000189 - 790

Anpassning äldreomsorg (tillhör dnr 2021-001-42)
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att stänga totalt 16 platser/lägenheter på Tunbacka och Tryggebo,
att stängningen ska verkställas så snart som möjligt, dock senast 2021-08-01,
att ge förvaltningen i uppdrag att se över hur ytterligare platser kan stängas ner,
samt
att förändringsarbetet sker i samråd med personal och brukare.
Sammanfattning
Social- och omsorgsnämnden har sedan september 2020 ett stort överskott på
vård- och omsorgsplatser. I september var cirka 60 lägenheter tomma.
Förväntningarna var då att det fanns ett större uppdämt behov av
boendeplatser, att många äldre avstod att ansöka. De tomma lägenheterna var
utspridda över nämndens 13 boenden, samt också utspridda inom de olika
boendena. Riktlinjerna var att förvaltningen skulle undvika omflyttningar inom
och mellan boendena med anledning av risk för smittspridning. I november till
början av februari var smittspridningen hög i Hudiksvall. En samlokalisering av
de tomma lägenheterna var då inte möjlig.
Nu är smittspridningen bland de äldre låg. Ingen märkbar ökning av antalet
sökande till boendena kan märkas. Antalet tomma lägenheter har ökat till cirka
80 stycken. På Tunbacka och på Tryggebo finns det 8 tomma lägenheter per
hus. Det innebär att en samlokalisering av de tomma lägenheterna, inom
respektive boende, är möjlig. En sådan samlokalisering möjliggör att stänga ner
en boendegrupp om cirka åtta platser på Tryggebo och en boendegrupp om
cirka 8 platser på Tunbacka. Det leder i sin tur till att verksamheten kan minska
på dag- och kvällsbemanningen. Nattbemanningen påverkas inte.
Att flytta äldre och sköra personer kräver nogsamhet och omtanke. Det innebär
att en samlokalisering av tomma lägenheter måste planeras noga. Närstående
behöver informeras, samtal med de äldre behöver genomföras och
förvaltningen måste ta ansvar för att flytta möbler, sätta upp tavlor, gardiner
och andra insatser som den äldre önskar. Med god förberedelse bör
omflyttningen vara genomförd till månadsskiftet augusti/september 2021.
Personalföreträdaren deltar, dock ej vid beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

2021-05-27

Beslutsgång
Lena Hallqvist (S) och Gunnar Grenholm (C) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2021-05-18 § 56
Tjänsteutlåtande 2021-5-11
Beslutet skickas till

Förvaltningschef Marie Palmgren
Biträdande förvaltningschef Inger Myrsten
Verksamhetschef Rigmor Fahlberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

26(30)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 90

2021-05-27

Dnr 2021-000190 - 790

Redovisning ekonomiska åtgärdsplaner på enhetsnivå
(tillhör dnr 2021-001-42)
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde den 15 juni lämna
en tydlig, strukturerad och översiktlig presentation av enheternas åtgärdsplaner,
samt
att de enheter som omfattas är de enheter, inom samtliga verksamhetsområden,
som prognosticerar underskott.
Sammanfattning
Mötet ajourneras till 12.50.
Förvaltningschef Marie Palmgren informerar.
Vård- och omsorg 1 och 2 kommer att komplettera sina åtgärdsplaner till
arbetsutskott och nämnd i juni. En utbildning har hållits för alla enhetschefer i
hur man skriver en åtgärdsplan.
Myndighetskontoret kommer att komplettera med en åtgärdsplan avseende
barn och ungdom.
Mötet ajourneras klockan 13.35-13.40.
Åtgärdsplanen för arbetsliv och försörjning kommer att kunna vässas lite till
inför nämnden i juni.
Två enheter inom tillfälligt stöd behöver utveckla sina verksamheter för att
möta upp mot andra verksamheters behov av insatser.

Beslutet skickas till

Förvaltningschef Marie Palmgren
Biträdande förvaltningschef Inger Myrsten
Verksamhetschef Rigmor Fahlberg
Myndighetschef Ann-Sofie Åhs Bodin
Verksamhetschef Maria Ström Åslund
Verksamhetschef Nella Agic

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 91

2021-05-27

Dnr 2019-000430 - 001

Information ny organisering
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Förvaltningschef Marie Palmgren informerar om att några av de lägenheter som
förvaltningen har tillgång till kommer att användas som träningslägenheter för
ungdomar med diagnoser, med ambitionen att träna upp personerna så de
klarar ett eget boende.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 92

2021-05-27

Dnr 2021-000003 - 799

Besvarande av övriga frågor
Sammanfattning
Inga övriga frågor besvaras vid dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 93

2021-05-27

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 meddelande delgivits nämnden:
Delegeringsbeslut april 2021
Reviderad delegeringsordning enligt nämndens beslut i april
Årsredovisning Hudiksvalls kommun 2020
KF 2021-04-26 § 49 Årsredovisning 2020
Revisionsberättelse för 2020 samt fråga om ansvarsfrihet KS 2021-238 § 50
Revisionens verksamhetsberättelse för 2020
Revisorernas redogörelse 2020
Revisionsberättelse för år 2020
Revidering av datum för arbetsutskottets sammanträden 2021, Au 2021-05-04 §
48
Underrättelse från Tingsrätten
Redovisning av åtgärder utifrån KPMG:s rapport samt bilaga och tidsplan
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

30(30)

Särskilt yttrande från (V) till § 77 Ekonomisk uppföljning till och med
april
Social& omsorgsnämnden har ett omfattande välfärdsuppdrag som spänner över flera
verksamhetsområden. Uppdraget har en miljardbudget och har under ett flertal år redovisat
underskott, underskotten har växt genom åren och bokslut 2020 visade på ett underskott på 42
miljoner. År 2021 har inletts med ett galopperande underskott, Nämnden har gått ca: 10 miljoner
back varje månad. Prognoserna har pekat på ett underskott på 100 miljoner för 2021 om inte kurvan
bryts! Därför har nu förvaltningen tagit fram ett antal åtgärder för att försöka komma till rätta med
ekonomin. Och eftersom underskottet tenderar bli gigantiskt stort har man satt som mål att ”bara”
ha ett underskott på 50 miljoner vid årets slut. Målet för 2021 är alltså att göra ett ännu sämre
resultat än det av revisorerna kritiserade resultatet för 2020 som var minus 42 miljoner.
Vänsterpartiet anser att några av åtgärderna har potential att minska kostnaderna men de
förväntade effekterna är av mer långsiktig karaktär och kommer bara till en liten del att förbättra
resultatet för 2021. Jakten på budgetbalans får inte heller äventyra välfärdsuppdraget.
Vänsterpartiet anser att många av nämndens verksamhetsområden idag är underfinansierade och
ser därför en budgetförstärkning som absolut nödvändig för att nämnden ska kunna få rätsida på
ekonomin.

Vänsterpartiet gm. Alf Norberg

