
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen 08:00 

Beslutande 
 

Lars Kempe (S) 
Monica Persson (T) distans 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) 
Christer Andersson (S) distans 
Lotta Borg (T) ersätter Marianne Larsson (SD) distans 
Elisabeth Svahn (S) 
Marcus Eriksson (S) distans 
Sven-Åke Jacobson (KD) ersätter Anita Hellstrand (C) distans 
Megan Sandberg (L) distans 
Maritza Villanueva Contreras (V) 
Alf Söderlund (S) 
 
 

Övriga närvarande 
 

Lena Hallin (S) 
Gudrun Molander (L) distans 
 
Sara Grape Junkka, förvaltningschef 
Patrik Jonsson, sekreterare 

Utses att justera Christer Andersson (S) 
Lotta Borg (T) 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2021-04-29 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Maritza Villanueva Contreras, ordförande Patrik Jonsson, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Christer Andersson, justerare Lotta Borg, justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Sammanträdesdatum 
2021-04-27 

Anslaget uppsatt den 
2021-04-29 

Anslaget nedtas den 
2021-05-21 

Förvaringsplats för protokollet 
socialförvaltningen 

Paragrafer 
§50-§70 

……………………………………………………………….. 

 

Patrik Jonsson, sekreterare  
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Socialnämnden 2021-04-27. 

  Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 

3 50 Godkänna sammanträde på distans 

4 51 Utse justerare 

5 52 Fastställa ärendelista 

6 53 Information om aktuellt läge gällande Covid-19 i våra 
verksamheter 

7 54 Ekonomisk kvartalsrapport per 2021 03 med prognos 

8 55 Information Stöd och omsorg  

9 56 Taxa dygnsavgift utvecklingsboende 

10 57 Information om God och nära vård 

11 58 Äldreomsorgscenter - statusrapport 

12 59 Förvaltningschefens verksamhetsinformation 

13 60 Ordförande och ledamöters information 

14 61 Information om interpellation wi-fi på boenden 

15 62 Revisionsrapport Grundläggande granskning - svar 

16 63 Social beredskap - utredning 

17 64 Delegationsordning - revidering 

18 65 Ej verkställda beslut kv 1 2021 

19 66 Rapportering av synpunkter och klagomål 

20 67 Verksamhetsberättelse 2020 Brottsofferjouren 

21 68 Redovisning av socialnämndens uppdrag 

22 69 Anmälan av beslut enligt delegation 

23 70 Inkomna skrivelser och meddelanden 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 50 
Godkänna sammanträde på distans 
SN/2021:26 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner att hålla sammanträde delvis på distans i nuvarande form. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat ge kommunens nämnder möjlighet att genomföra sina nämndsmöten, 
helt eller delvis, på distans, tills vidare (KF 2020-09-28 §148). Förutsättningarna för att genomföra 
nämndsmöten på distans är att formen för dessa uppfyller SKR:s krav och normer.  
 
Socialnämndens sammanträde har öppnats för deltagande på distans för ledamöter och ersättare som 
har behov av detta. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 51 
Utse justerare 
 
 
Beslut  
Socialnämnden utser Christer Andersson (S) samt Lotta Borg (T) att tillsammans med ordförande 
justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret torsdag den 29 april 07:30. 
 
Ärendet 
Utse justerare av socialnämndens protokoll. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 52 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet. 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 53 
Information om aktuellt läge gällande covid-19 i våra verksamheter 
SN/2021:34 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Med anledning av pågående smittspridning av Corona-virus informerar verksamhetschef för 
Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård Birgitta Andersson, verksamhetschef för Stöd och omsorg Linda 
Gyllenqvist samt verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen Johan Vikström i samband med 
sammanträdet om aktuellt läge inom socialnämndens verksamheter. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 54 
Ekonomisk kvartalsrapport per 2021 03 med prognos 
SN/2021:1 
 
Beslut 
Socialnämnden: 

1. godkänner ekonomisk kvartalsrapport, rapport om kostnader för Corona, rapport om löne- och 
vikariekostnader samt volymrapport. 

2. uppdrar till förvaltningschef att analysera kostnader inom vård och omsorg med särskilt fokus 
på de verksamheter som redovisar underskott, och återrapportera till nämnden senast juni 2021. 

 
Ärendet 
Ekonomisk kvartalsrapportering, kostnader för Corona, löne- och vikariekostnader samt volymrapport. 
Jonas Lundgren, controller deltar i samband med sammanträdet.  
 
Ärendets behandling under sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) yrkar på ett tillägg till beslutet; Att uppdra till förvaltningschefen att 
analysera kostnader inom vård och omsorg med särskilt fokus på de verksamheter som redovisar 
underskott. Detta ska rapporteras till nämnden senast juni 2021. En enig nämnd beslutar enligt detta 
yrkande. 
 
Beslutsunderlag 

- Ekonomisk kvartalsrapport per 2021 03 med prognos 
- Kostnader för Corona 2021 03 
- Löne- och vikariekostnader 2021 03 
- Volymrapport 2021 03 

 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 55 
Information Stöd och omsorg 
SN/2021:34 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Socialnämndens årsplanering innehåller teman för nämndens information. För månaden mars är temat 
Stöd och omsorg. 
 
Verksamhetschef Linda Gyllenqvist informerar tillsammans med Inger Lithén i samband med 
sammanträdet om daglig verksamhet LSS. 
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9 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 56 
Taxa dygnsavgift utvecklingsboende 
SN/2021:105 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
Taxa dygnsavgift för utvecklingsboende om 80 kr, att gälla från och med beslutsdatum. 
 
Ärendet 
Individ- och familjeomsorgen kommer från 1 juni 2021 bedriva ett utvecklingsboende. Målgruppen för 
detta är klienter med social problematik såsom missbruk och psykisk ohälsa. Boendet kommer att ha tre 
boendeplatser och bemannas av personalen från Individstöd. Boendet igår som en del av den nya 
missbruksvården i Timrå Kommun och erbjuder logi för dem som befinner sig i vårdkedjan. Taxan 
avser enbart logi och är densamma som andra kommuner i länet tar ut för liknande insatser. Avgiften 
betalas av de klienter som bor på utvecklingsboendet per dygn. 
 
Verksamhetschef Johan Vikström deltar i samband med sammanträdet och ger information om ärendet 
samt om utvecklingsarbetet inom missbruksområdet i stort. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
Verksamhetschef 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 57 
Information om God och nära vård 
SN/2021:40 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Kommunerna i Västernorrlands län och Region Västernorrland avser att tillsammans med varandra, 
med invånarna och med andra aktörer som vill och kan, gemensamt arbeta för att utveckla en god och 
nära vård i vårt län.  
 
Förvaltningens samordnare Elin Berglund informerar om arbetet med God och nära vård i samband 
med sammanträdet. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 58 
Äldreomsorgscenter - statusrapport 
SN/2021:17 
 
Beslut 
Socialnämnden:  

1. Godkänner statusrapport för Äldreomsorgscenter 
2. Anser att tidplanen bör justeras och göras så snäv som möjligt, för att i framtiden kunna 

effektivisera verksamheten 
 
Ärendet 
Äldreomsorgscenter – statusrapport. Anna-Karin Dahlin Jonsson, utvecklingsledare, deltar i samband 
med sammanträdet och informerar om status för projektet. 
 
Ärendets behandling under sammanträdet 
Lotta Borg (T) yrkar om ett tillägg till beslutet; Ett för socialförvaltningen prioriterat område för att i 
framtiden kunna effektivisera verksamheten behöver tidplanen justeras till att bli så snäv som möjligt. 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Timråpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna 
ställer sig bakom yrkandet och nämnden beslutar enigt enligt detta. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2021-02-09 § 8 att Statusrapport avseende projektet och 
ekonomiskt läge ska lämnas till socialnämnden minst vartannat sammanträde.  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 59 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation 
SN/2021:5 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation lämnas vid sammanträdet. 
 
Verksamhetsidé 

- Uppdrag från Kommunfullmäktige till samtliga nämnder 
- Utvecklingsgrupp har satts samman, för att samordna arbetet i alla nämnder, start juni 2021 
- Avstämning oktober 2021 
- Slutlig avstämning december 2021 
- Antas av nämnderna februari 2022 

 
Gemensam budgetberedning, mars 2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 60 
Ordförande och ledamöters information 
SN/2021:6 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Ordförande och ledamöters information. 

Socialreko 

- Samsjuklighetsutredningen 
- Publicerad mars 2021 

Möte med regionen 

- Omställningsarbetet 
- Närsjukvårdsområden 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 61 
Interpellation angående tillgång till Wi-fi på kommunala äldreboenden. 
SN/2021:104 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Robert Thunfors (T) har i en interpellation 2021-01-06 ställd till Socialnämndens ordförande följande 
frågor: 

1. Har alla boende på våra äldreboenden i Timrå kommun nu tillgång till wi-fi nät? Om inte, finns 
det någon plan för att åtgärda detta? 

2. Kan Maritza Villanueva Contreras som majoritetsföreträdare för ett av de två partierna i 
majoriteten redogöra för hur den fortsatta utbyggnaden av Timrå Open inom kommunen? 
Omfattas exempelvis alla idrottsplatser nu? 

 
Ordförande Maritza Villanueva Contreras (V) besvarade interpellationen vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-03-29 § 38. 
 
Beslutsunderlag 

- Svar interpellation från Robert Thunfors (T): ”Tillgång till Wifi på kommunala äldreboenden 
och hur ser den fortsatta utbyggnaden ut i kommunen?” 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 62 
Svar på Revisionsrapport grundläggande granskning 
SN/2021:25 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens svar. 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört grundläggande granskning för att bedöma 
om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten. 
 
Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i 
rapporten senast den 23 april 2021. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas 
och när de beräknas vara genomförda. 
 
Beslutsunderlag 

- Revisionsrapport ”Grundläggande granskning” 
- Svar på Revisionsrapport ”Grundläggande granskning”, daterat 2021-04-13 

 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 63 
Utredning, ny modell för social beredskap 
SN/2021:37 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner utredningen. 
 
Ärendet 
Utredning om ny modell för social beredskap enligt uppdrag till förvaltningschef. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN/2021-02-09 § 9 
 
Beslutsunderlag 

- Utredning, ny modell för social beredskap 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 64 
Delegationsordning - revidering 
SN/2021:58 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer reviderad delegationsordning, enligt förvaltningens förslag.  
 
Ärendet 
Delegationsordning – revidering.  
 
Tillägg under avsnittet LVM 
Beslut om att avge yttrande till förvaltningsdomstol i LVM-ärenden, delegat: Arbetsutskott 
 
Tillägg under avsnittet LVU 

1. Beslut att hos Förvaltningsrätten enl. 31 b § LVU ansöka om utreseförbud 
2. Beslut om omprövning och upphörande av utreseförbud enl. 31 c § LVU 
3. Beslut om tillfälligt utreseförbud enl. 31 d § LVU 
4. Beslut om upphörande av tillfälligt utreseförbud enl. 31 g § LVU 
5. Beslut om tillfälligt undantag från beslutat utreseförbud enl. 31 i § LVU 

 
Delegat: Arbetsutskott, i brådskande fall kan ledamot av arbetsutskott fatta beslut enligt punkt 3. 
 
Tillägg under avsnittet Vuxna:  
Beslut om bistånd i form av placering vid utvecklingsboende i egen regi, delegat: upp till 3 månader 
enhetschef, över tre månader verksamhetschef. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 65 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kv 1 2021 
SN/2021:36 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner rapporter för överlämning till kommunfullmäktige samt revisorer. 
 
Ärendet 
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande nämndbeslut 
enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd), som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser). 
 
Rapportering skall göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapport skall även 
lämnas till revisorer. Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige. 
 
Förvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och rapporterat till IVO inom 
föreskriven tid. 
 
Beslutsunderlag 
Statistikrapport till kommunfullmäktige 2021 kv 1 
Rapport till revisorer 2021 kv 1 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 66 
Rapportering av synpunkter och klagomål, mars 
SN/2021:14 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Rapportering av synpunkter och klagomål från verksamhetsområdena Stöd och omsorg samt 
Äldreomsorg och HSL. 
 
Beslutsunderlag 

- Synpunkter och klagomål mars 2021  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 67 
Verksamhetsberättelse 2020 Brottsofferjouren 
SN/2021:90 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Brottsofferjouren Västernorrland har inkommit med verksamhetsberättelse för år 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2020 BOJ 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 68 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, mars 
SN/2021:7 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till kommunfullmäktige och 
myndigheter. 
 
Beslutsunderlag 

- Uppdrag och yttranden 2021 03 
 

 

  



 
Protokoll 

22 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 69 
Anmälan av beslut enligt delegation, mars 
SN/2021:3 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Följande beslut enligt delegation anmäls: 
 
SN DEL/2021 § 3, Förordnande av tillfällig förvaltningschef 2021-03-19, Beslut fattat av 
förvaltningschef Sara Grape Junkka. 
 
SN DEL/2021 § 4, Förordnande av tillfällig förvaltningschef för perioden 2021-04-06 – 2021-04-09, 
Beslut fattat av förvaltningschef Sara Grape Junkka. 
 
Förordnande av tillfällig förvaltningschef 2021-03-26, Beslut fattat av förvaltningschef Sara Grape 
Junkka. 
 
Beslut om attesträtt, Tillträdande verksamhetschef för äldreomsorg och hälso- och sjukvård tilldelas 
attesträtt för ansvar 610060 samt ersättare för 610040 från och med 2021-04-01. 
 
Avtal om handledning, chef för enheten för försörjningsstöd. Avtal tecknat 2021-03-17 av 
verksamhetschef Johan Vikström med Viveka Klingenberg, Socionom och gestaltterapeut. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-27 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 70 
Inkomna skrivelser och meddelanden, mars 
SN/2021:2 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Facklig information och protokoll 
Förhandling MBL § 11, Nytt schema Hagalid avdelning Linden, Kommunal 2021-03-11 
Förhandling MBL § 11, Tillsättande av ny verksamhetschef Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård, 
Kommunal, 2021-03-15. 
Information MBL § 19, Inför socialnämnd, Kommunal 2021-03-15 
Förhandling MBL § 11, Nytt schema Solrosen, Kommunal 2021-04-03 
Samverkan inför socialnämnd, SSR, Vision, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet, 2020-12-14. 
Samverkan inför socialnämnd, Vision, Fysioterapeuterna, SSR, Vårdförbundet, 2021-02-08. 
Samverkan inför socialnämnd, Vision, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet, 2021-03-15 
 
Arbetsmiljöverket 
Tillsynsmeddelande allvarlig händelse Hagalid, Lokalvård och Vaktmästeri, 2021-03-08 
 
KMPG 
Revisionsrapport Ärendehantering och beslutsprocess. 
 
Region Västernorrland 
Nyhetsbrev Nr. 1 2020 
Nyhetsbrev Nr. 2 2021 
 
SMHI 
Följebrev, Viktig information till samhällsaktörer inför övergången till ett förnyat vädervarningssystem, 
2021-03-25. 
 
Vård- och omsorgsanalys 
Rapport 2021:3 Läget för ledarna – Förutsättningar för ledarskapsutveckling i kommunal vård och 
omsorg. 
 
Andra nämnders protokoll 
KS/2021-04-06 § 122 Förslag till bolagisering inom socialförvaltningen. 
KS/2021-04-06 § 133 Heltidsresan 
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