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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

2022-02-22

Plats och tid

Sal A och via Teams, Guldsmeden, Hudiksvall, tisdagen 22 februari 2022 kl 09:00

Beslutande ledamöter
Alla utom ordförande och
vice ordförande deltar på
distans

Henrik Berglund Persson (S), Ordförande
Birgitta Medin (M), 1:e vice ordförande
Lena Hallqvist (S)
Mikael Andersson (S)
Susanne Norling (S)
Roger Dahl (S) till och med § 16
Mona Celander (S) från och med § 17
Kristina Träff (M)
Ilona Gill (M)
Gunnar Grenholm (C), till och med § 25
Matts Persson (C)
Agneta Bengtson (C)
Greta Andersson (C)
Alf Norberg (V)
Johan Wallinder (V)
Cecilia Natander (M) till och med § 16
Katja Samuelsson (SD) från och med § 17

Ersättare
Alla deltar på distans

Christina Mattisson (S)
Rolf Sundell (S)
Majvor Westberg-Jönsson (S)
Gunnar Björn (S) från och med § 17
Mona Celander (S) till och med § 16
Agneta Palmqvist (M) från och med § 17
Eva-Lena Bergqvist (M) till och med § 19
Cecilia Natander (M) §§ 17-19
Jan-Erik Jonsson (C)
Lars Österberg (KD)
Lena Westerberg (KD) till och med § 19

Övriga närvarande

Nämndsekreterare Gunilla Andersson, stabschef Annica Westerberg, ekonom Erika
Söderström §§ 14-17, tillförordnad biträdande förvaltningschef Mikael Gustavsson
Roxell §§ 14-17, kommundirektör Bengt Friberg §§ 16-17, via Teams
kommunrevisorerna Joakim Westlund, Christer Jonsson, Tommy Ljung, Pärlennart
Larsson samt Malou Olsson och Rebecka Hansson från pwc § 16, Maria Lövgren
Centrum mot våld §§ 18-19, via Teams Regionkoordinator Mikaella Matta-Salinas §
20, Via Teams verksamhetscheferna Inger Myrsten och Maria Ström Åslund,
nämndsekreterare Marie Gahn Göransson § 20, via Teams myndighetschef AnnSofie Åhs Bodin §§ 20,22, Olle Hillström, Hans Svedberg och Elsie Backlund § 24.
Agneta Bengtson

Justerare
Justeringens plats och
tid

Digital justering torsdag den 24 februari 2022

Underskrifter

Paragrafer §§ 13-28

Ordförande

Henrik Berglund Persson

Justerare

Agneta Bengtson
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Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Instans
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Sammanträdesdatum 2022-02-22
Datum då anslaget
publiceras
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Datum då anslaget
tas bort

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningsförvaltningen
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Underskrift
Gunilla Andersson
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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 13

2022-02-22

Dnr 2022-000002 - 790

Anmälan av övriga frågor
Sammanfattning
Inga övriga frågor anmäls vid dagens sammanträde.
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Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 14

2022-02-22

Dnr 2021-000001 - 042

Ekonomiskt utfall per sista december 2021
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga det ekonomiska utfallet per sista december 2021 till handlingarna.
Sammanfattning
Ekonomi Erika Söderström föredrar ärendet.
Utfallet för 2021 landade på -42 miljoner kronor vilket ger en nettoavvikelse på
-4.1 %. Avvikelsen enligt tidigare prognos låg på -60 miljoner kronor vilket då
gav en nettoavvikelse på -5,8 %. Social- och omsorgsnämndens resultat för
2021 är endast 2 miljoner kronor sämre än delårsbokslutet i augusti. Resultatet
har förbättrats bland annat genom att anpassningar har genomförts av tjänster
inom förvaltningsledningen, statsbidrag om drygt 10 miljoner kronor avseende
nämndens merkostnader för pandemi från 2020, ett riktat statsbidrag till
äldreomsorgen motsvarande cirka 15 miljoner kronor, plus ytterligare ett
oväntat statsbidrag på 3 miljoner kronor och återbetalning från
rekryteringsenheten på cirka 6 miljoner kronor. Men även flertalet
hemtagningar och fortsatta begränsningar av externa placeringar inom vård och
omsorg har genomförts samt en återhållsamhet med inköp, utbildningar med
mera inom hela förvaltningen under året påverkar det slutliga utfallet.
Förvaltningsövergripande/Staben
Ett underskott motsvarande cirka 650 000 kronor redovisas på grund av
underbudgeterade lokalkostnader om ca 4 miljoner kronor samt att
omorganisationen från 2020 har bidragit till en del ombyggnationer av lokaler
vilket har lett till högre hyreskostnader. Anpassningar av personal under året
har lett till att underskottet begränsats.
Myndighetskontoret
Underskottet inom myndighetskontoret beror till stor del på kostnader för
externa placeringar för barn och unga, vuxna med missbruk/beroende samt
LSS1. Underskottet inom vuxna och äldre har minskat sedan föregående
prognos som en direkt följd av ett intensivt arbete avseende andra typer av
lösningar för externa placeringar. Under 2020 ökade antalet placeringar enligt
LVM2 och kostnader för dessa finns med in i 2021. Vid barn och unga
prognostiseras ett överskott på personalkostnader som en följd av vakanser.

1
2
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Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
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LSS har ett stort prognostiserat underskott för Staffansgården, delar av detta är
en följd av uppräkningar för omsorgsprisindex (OPI) i det tillfälliga avtalet samt
orealistisk budget utifrån antal placerade. En annan del inom LSS är kostnader
för personlig assistans. Budgeten är kraftigt i obalans jämfört med den tid som
verkställs, vilket den har varit de senaste åren och det finns ingen prognos för
en minskning i kostnadsmassa.
Mottagning och handläggning har en positiv prognos som en följd av minskade
kostnader för vård och omsorgsboende på grund av tomma platser samt att
platser på boenden har stängts ned under året. En annan anledning är att antalet
personer med beslut enligt socialförsäkringsbalken tycks ha minskat. Färdtjänst
har också en förbättrad prognos vilket troligen beror på minskat resande på
grund av pandemin.
Åtgärd: Flera LVM-placeringar 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
Avvikelsen för perioden är drygt -13 miljoner kronor, varav
personalkostnaderna redovisar ett minus på cirka 24 miljoner kronor. Det vägs
upp av höga intäkter som "covidpengar" och andra statsbidrag innevarande år.
Årsprognosen beror på höga personalkostnader. Årsprognosen skulle vara
sämre om Håsta 2 varit driftsatt, vilket prognostiserat ett överskott.
Åtgärd: Arbete är påbörjat med schemaförändringar på enheterna för att matcha
schema mot budget. Förbättringsresan inom äldreomsorgen, vilken ska leda till
ett genomgripande utvecklings- och kvalitetsarbete, startade under hösten 2021
med finansiering via statliga stimulansmedel. Delprojekt inom Kraftsamling
SOM gällande kostnadseffektiv och hälsosam bemanning samt brukartid inom
hemtjänst är påbörjade. Kohortteamet, som startades på grund av pandemin,
avvecklades i maj. Förstärkning av insatser i form av utökat chefs- och
administrativt stöd har införts under hösten 2021.
Vård- och omsorg 2, Funktionsnedsättning
Den negativa avvikelsen inom verksamhetsområde funktionsnedsättning
motsvarar 4 miljoner kronor. Merparten avser personalkostnader och det
föreligger ett mindre överskott avseende övriga kostnader. Underskottet har
huvudsakligen sin grund i att ofinansierade verksamheter startats upp under
2020 och 2021 samt att verksamheter som beslutats om i tidigare sparbeting av
nämnden inte har verkställts och åtgärdats vilket innebär att det under 2021
drivits ofinansierad verksamhet. Funktionsnedsättning har kraftigt överstigit
budgeten för personalkostnader vilket grundar sig i styrningen gällande
personalbemanning och att samordna personalinsatser över tid.
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Åtgärd: Dagverksamheten Hamnträffen har beslutats att läggas ner från och
med den 1 mars 2022.
Tillfälligt stöd
Tillfälligt stöd har en budget i balans. Det finns negativa avvikelser inom
boende och öppenvård som behöver åtgärdas. Nämndens beslut om att införa
nattbemanning inom Nova Forte innebär ökade kostnader på 1 miljoner kronor
per år, är nollbudgeterad, men har inte verkställt under året på grund av
rekryteringssvårigheter.
Enheten familjestöd har ett underskott som avser stödfamiljer. Detta kan inte
påverkas då uppdraget är att verkställa beslut som fattas av myndighetskontoret.
Vid Nova Forte och öppenvårdsteamet har det varit en ökad bemanning med
kostnader utifrån flera och svårare uppdrag samt att restriktionerna på grund av
pandemin medfört fler grupper än normalt och utökad personal. De negativa
avvikelserna vägs upp av att verksamheten har ett positivt resultat vid
förebyggande enheten med anledning av vakanta tjänster, stimulansmedel samt
försenad start av familjecentralen. Detta kvarstår inte under 2022.
Åtgärd: En åtgärdsplan har tagits fram med översyn av personalscheman,
frånvarorapportering, beordrat arbete och vikarieanskaffning samt ge utbildning
i personalrapporteringssystemet. Timmerstockens HVB3 har beslutats att läggas
ned under 2022.
Arbetsliv och försörjning
Arbetsliv och försörjning redovisar ett underskott på 6,6 miljoner kronor.
Underskottet avser försörjningsstödskostnader i förhållande till budget (vilken
varit samma sedan 2019). Underskottet beror på ökat behov av
försörjningsstöd och då främst på grund av arbetslöshet och sociala hinder.
Arbetsförmedlingen (AF) redovisar att nyinskrivna arbetslösa kommer snabbare
ut i arbete medan de som redan stått långt ifrån nu står ännu längre utanför
arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens begränsade resurser/arbetssätt och
regelverk fortsätter att påverka jobbcentrums budget och underskott. Individer
som har ett behov av personligt stöd för att närma sig arbetsmarknaden ramlar
numer lättare ur Arbetsförmedlingens system och kommer då till jobbcentrum.
Åtgärd: 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.
Återhållsamhet för vikarier inom VIA4.

3
4
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Beslutsunderlag
Ekonomiskt utfall per sista december 2021.
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Social- och omsorgsnämnden

§ 15

2022-02-22

Dnr 2022-000063 - 023

Information - rekrytering av förvaltningschef
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Kommundirektör Bengt Friberg informerar om att efter att den person som var
uttagen till intervju har återtagit sin ansökan har rekryteringsgruppen åter tagit
kontakt med rekryteringsföretaget som återkommit med en sökande. Efter att
ansökan kommit in följer man gängse rutin med intervjuer och eventuell
djupintervju.
Intervjuomgångarna är förutsättningslösa och tidigare kompetensprofil och
krav för tjänstens ligger kvar.
Eftersom den tillfälliga förändringen med flytten av förvaltningen till
kommunstyrelsen förlängts till och med den sista december 2022 kommer
tjänsten att tillsättas vid årsskiftet.
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§ 16

2022-02-22

Dnr 2021-000082 - 039

Besök av revisionen
Sammanfattning
Det förtroendevalda revisorerna tillsammans med tjänstemän från Pwc besöker
nämnden digitalt.
De områden som revisorerna föranmält att de vill diskutera är
* Nämndens budget och utfall 2021. - Budget och utfall per 31 december
redovisas.
* Mål och måluppfyllelse 2021 – Verksamhetsrapport 2021, där mål och
måluppfyllelse redovisas, är ännu inte klar utan kommer att behandlas på
nämndens bokslutsdag den 24 mars.
* Intern kontroll 2021 och dess uppföljning - Stabschef Annica Westerberg går
igenom internkontrollen och resultatet av uppföljningen.
* Status på nämndens svar på den uppföljande granskningen avseende ledning,
styrning och uppföljning samt vilka vidare aktiviteter som har vidtagits utifrån
den. - Nämnden har ej fått den för faktagranskning.
* En nulägesbild utifrån beslutade åtgärdsplaner för att uppnå en budget i
balans samt vilka noterade aktiviteter/planer planeras framåt. Vilka effekter har
dessa uppnått/planeras att uppnås. - Tillförordnad biträdande förvaltningschef
Mikael Gustavsson Roxell informerar om kraftsamlingen och de aktiviteter som
genomförts respektive planeras framåt.
Revisionen får även en kort redogörelse för hur processen kring
tillsättande/rekrytering av förvaltningschef ser ut samt vad som händer med
kraftsamling SOM5 efter den 28 februari 2022. Den tillfälliga omorganisationen
har förlängts till och med 31 december 2022. Ny förvaltningschef beräknas
tillträda den 1/1 2023.

5
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§ 17

2022-02-22

Dnr 2021-000297 - 790

Lägesrapport - Kraftsamling SOM
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Tillförordnad biträdande förvaltningschef Mikael Gustavsson Roxell
informerar.
Kraftsamlingen styrs och leds nu av förvaltningens ledningsgrupp kompletterad
med ekonomi, personal och kommunikation.
Prioritering av delprojektens arbeten pågår för att fokusera på målbilden i ännu
högre grad.
Pågående översynsarbeten är:
* staben
* stödfunktioner (kommunens)
* organisation äldreomsorg
Nämnden kommer på sammanträdet i mars att få en återrapport om vad om
pågår inom äldreomsorgsorgen och inom funktionshinderområdet.
En väldigt viktig del är att förvaltningen tar fram en så kvalitetssärkrad bild som
möjligt till åtagandeberedningen i april. Den kommer att tas upp på nämnden i
mars.
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§ 18

2022-02-22

Dnr 2020-000459 - 790

Svar på motion - Huskurage
Social- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Sammanfattning
Charliene Kiffer Goude, Vänsterpartiet Hudiksvall har i en motion yrkat på att
Hudiksvalls kommun ska undersöka möjligheterna att inleda ett samarbete med
lämpliga aktörer kring Huskurage med syfte att införa modellen.
Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och för många kvinnor är det
egna hemmet den farligaste plats de kan befinna sig på, vilket innebär ett liv
präglad av stark rädsla, isolering, psykiskt och fysisk ohälsa. Våld i nära
relationer drabbar både män och kvinnor, men kvinnor drabbas oftare av
upprepat och mer allvarligt våld och i majoriteten av fallen är förövaren en
man. 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.
Högskolan i Gävle har undersökt implementeringen av Huskurage i några
stadsdelar i Gävle under 2020. Högskolan i Gävle menar att det finns anledning
att tro att Huskurage kan höja människors benägenhet att ingripa vid oro för
grannars våldsutsatthet.
Sommaren 2021 har Hudiksvalls bostäder tillsammans med Kvinnojouren
Vändpunkten infört modellen i sitt bestånd.
Förvaltningen förordar att motionen bifalls.
Beslutsgång
Alf Norberg (V) och Lena Hallqvist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 5 2022-02-10
Tjänsteutlåtande
Motion om Huskurage
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Maria Lövgren, Centrum mot våld

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Social- och omsorgsnämnden 21 februari 2022
(Signerat, SHA-256 D70F597EAD7E926656A431A74D3F64DA8056EAC203C21CD6818276F43F349EB3)

Sida 13 av 24

PROTOKOLL

Sida

14(23)

Sammanträdesdatum

Social- och omsorgsnämnden

§ 19

2022-02-22

Dnr 2021-000457 - 799

Information - kvinnofridsbarometern
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Maria Lövgren, centrum mot våld, informerar om kvinnofridbarometern och
svårigheterna med att tolka en sådan undersökning.
180 av 390 kommuner har besvarat enkäten, ingen av grannkommunerna har
besvarat den. Kommunerna rankas utan hänsyn till kommunstorlek och det är
inte samma kommuner som besvarar enkäten över tid.
Undersökningen är bra så till vida att vi ser vad vi gör bra och vad vi kan
förbättra. Kvinnofridsbarometern visar på nödvändigheten att arbeta strategiskt
förebyggande för att nå framgång.
Det som är mindre bra är att Centrum mot våld, efter omorganisationen 2019,
är organiserad på enhetsnivå. En stor framgångsfaktor är att detta arbetet är
organiserat på förvaltningsnivå/kommunnivå.
I dag tar arbetet med individärenden all tid vilket innebär att det förebyggande
arbetet inte hinns med.
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Social- och omsorgsnämnden

§ 20

2022-02-22

Dnr 2022-000008 - 700

Information - Projekt prostitution och människohandel
(region mitt)
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Mikaella Matta Salinas, regionkoordinator mot prostitution och
människohandel Region Mitt, informerar om människohandel, prostitution och
sugardejting - hur ser det ut i Gävleborg/Region mitt?
Prostitution och människohandel är en stor samhällsutmaning som kräver
samverkan på lokal, nationell och internationell nivå för att bekämpas.
Åtta olika insatsområden inom regeringens handlingsplan presenteras.
En lägesrapport lämnas där det bland annat konstateras att polisen har gjort
insatser mot sexhandeln, att tiggeriet minskar, att det finns ett särskilt
regeringsuppdrag att arbeta förebyggande mot barn och unga som har sex mot
betalning. Även arbetskraftsexploatering är ett stort problem inom många
branscher.
Av statistiken för 2021 framgår bland annat att de funnit 75 kvinnor i sexuell
exploatering, av dessa var 17 stycken mellan 18-24 år, de övriga var äldre än 25
år. I Gävleborg greps 8 sexköpare under 2021, i Uppsala 91 och i Vätmansland
20.
En presentation av hur och när förvaltningen kan använda sig av
regionkoordinatorerna görs.
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Social- och omsorgsnämnden

§ 21

2022-02-22

Dnr 2021-000155 - 790

Ej verkställda beslut 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 4 år
2021 läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Rapporteringsskyldigheten avser gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL
samt 9 § 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). Se sammanställning i bifogad rapport.
Rapportering har också gjorts till Kommunfullmäktige och till kommunens
revisorer.
Totala antal rapporter om ej verkställda beslut/avbrott i verkställighet är 89 för
kvartal 4 2021. Det är en betydlig minskning från kvartal 3 2021 där 244 ej
verkställda beslut/avbrott rapporterades. Skillnaden beror på öppnande av
verksamheter som tidigare varit stängda eller delvis stängda på grund av Covid19. Det gäller främst dagverksamhet och daglig verksamhet.
Under 2021 har 7 begäran om yttrande från IVO inkommit gällande ej
verkställda beslut. Ett vite på 16 700 kronor har utdömts avseende
kontaktperson.
Fördröjning har ibland skett, på grund av sjukdom, vid verkställande av
kontaktfamiljer. Här kan pandemin ha försvårat verkställandet då pandemin
kräver att man isolerar sig vid symtom.
Beslutet skickas till

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

§ 22

2022-02-22

Dnr 2020-000412 - 710

Information - Om mej
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Myndighetschef Ann-Sofie Åhs Bodin informerar.
Om mej är ett digitalt verktyg som gör det möjligt för barn att berätta sin egen
historia och för vuxna att förstå barnens perspektiv.
Om mej skapar en brygga mellan barnens verklighet och vuxenvärldens intresse
av att hjälpa barn på rätt sätt.
Det har gått trögt med implementeringen, hittills har endast 29 ärenden har
använt appen.
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§ 23

2022-02-22

Dnr 2021-000149 - 790

Läget inför sommaren inom funktionsnedsättning
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Verksamhetschef Inger Myrsten informerar.
Grovt uppskattat kommer, enligt nuläget, 110 vikarier att behövas inför
sommaren. Den siffran brukar minska när planeringen kommit längre.
Den e-tjänst som finns för spontanansökningar har gett många nya
ansökningar, varav cirka 20 till funktionsnedsättning och flertalet av dem har
gått vidare till introduktion.
Några genomförda och planerade insatser är bland andra:
* Tidigare vikarier har kontaktats och erbjudits jobb i sommar.
*"Sommarannonsen" för alla områden publiceras den 28 februari.
*Digital information på CUL6 och i Bromanappen för att nå
gymnasieungdomar och vuxenstuderande.

6
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Social- och omsorgsnämnden

§ 24

2022-02-22

Dnr 14330

Information - Livskvalitet hela livet
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Olle Hillström, Hans Svedberg och Elsie Bäcklund informerar om den ansökan
de gjort till Allmänna Arvsfonden för att kunna starta ett 3-årigt projekt
"Livskvalitet hela livet" vars syfte är att erbjuda olika livsbejakande aktiviteter
och kultur fem dagar i veckan, året runt, på tre olika äldreboenden i kommunen
ABF Hälsingekusten är projektägare.
Man vill även skapa ett närverk i Sverige, med utgångspunkt i Hudiksvall, för
att kunna utbyta erfarenheter.
Två forskare från Hälsohögskolan i Jönköping ska utvärdera projektet.
Om ansökan beviljas kommer kommunen att bli delaktig i projektet genom att
tillhandahålla lokaler och nämnden ser då fram mot att få ta del av
forskarrapporten.
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§ 25

2022-02-22

Dnr 2020-000100 - 790

Information med anledning av Covid-19, Corona
Social- och omsorgsnämnden
tackar för informationen.
Sammanfattning
Stabschef Annica Westerberg informerar.
Smittoläget är fortfarande högt och pandemin är inte över.
Det är ett klusterutbrott på ett av äldreboendena med 14 smittade samt att det
finns några enstaka fall utspridda på andra boenden och inom
funktionsnedsättning.
Fjärde dosen till de över 80 år kommer att påbörjas nu, och de på äldreboenden
får det först.
Restriktionerna gällande skyddsutrustning kvarstår februari ut för personal
inom vård och omsorg Ett beslut om eventuell förlängning tas av krisledningen
senare idag.
Rutiner och riktlinjer har tagits fram vad gäller distansarbete för personal vars
arbetsuppgifter möjliggör det.
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§ 26

2022-02-22

Dnr 2022-000004 - 790

Förvaltning och ordförande informerar
Sammanfattning
Ordförande Henrik Berglund Persson informerar.
Kommunen och Arbetsförmedlingen har startat ett kompetensförsörjningsråd.
Nätverk Välfärd har jobbat med välfärdsstrategin - samverkan mellan region
och kommun. Välfärdsstrategin beslutas av kommunfullmäktige efter att
kommunstyrelserna i respektive kommuner fått det för hantering. Nämnden
kommer att få yttra sig.
Tidsplanen är ännu inte klar.
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§ 27

2022-02-22

Dnr 2022-000003 - 790

Besvarande av övriga frågor
Sammanfattning
Inga övriga frågor besvaras vid dagens sammanträde
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2022-02-22

Social- och omsorgsnämnden

§ 28

Dnr 2022-000006 - 790

Meddelanden till nämnden 2022
Social- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga de delgivna meddelandena till handlingarna.
Sammanfattning
Nedanstående meddelanden har delgetts nämnden inför dagens sammanträde:
Granskningsrapport - Uppföljning av tidigare genomförd granskning av
styrning, ledning och uppföljning inom social- och omsorgsnämnden (pwc,
Malou Olsson)
Verksamhetsberättelse Socialjouren 2021 (dnr 2022-058)
Socialjouren statistik 2016-2021 (dnr 2022-058)
Verksamhetsberättelse 2021 Barnahus (dnr 2022-059)
Delegeringsbeslut januari 2022 (2022-007)
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