
 

 

 

 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-05-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen/distans 11:15-11:40 

Beslutande Lars Kempe (S), distans 
Lotta Borg (T) ersätter Monica Persson (T), distans 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) 
Lena Hallin (S) ersätter Christer Andersson (S) 
Marianne Larsson (SD) 
Elisabeth Svahn (S), distans 
Marcus Eriksson (S), distans 
Anita Hellstrand (C) 
Gudrun Molander (L) ersätter Megan Sandberg (L), distans 
Maritza Villanueva Contreras (V) 
Alf Söderlund (S), distans 

Övriga närvarande Svante Sörmark (V), distans 
Sven-Åke Jacobson (KD), distans 
Sara Grape Junkka, förvaltningschef, distans 
Patrik Jonsson, nämndsekreterare, distans 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 
 

 

 

……………………………………………………. …………………………………………………………... 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 

 
  

Utses att justera Marcus Eriksson (S), 
Gudrun Molander (L) 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2021-05-21 

Underskrifter 

Maritza Villanueva Contreras, ordförande Christina Hjalte, sekreterare 

Marcus Eriksson, justerare Gudrun Molander, justerare 

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

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

Anslaget uppsatt den 
2021-05-21 

Anslaget nedtas den 
2021-06-12 

Förvaringsplats för protokollet 
socialförvaltningen 

Paragrafer 
§71-§90 

……………………………………………………………….. 

 

 
  
Christina Hjalte, sekreterare 



  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-05-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Socialnämnden 2021-05-19 

Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 

3 71 Godkänna sammanträde på distans 

4 72 Utse justerare 

5 73 Fastställa ärendelista 

6 74 Information om aktuellt läge gällande Covid-19 i våra 
verksamheter 

7 75 Ekonomisk tertialrapport per 2021 04 med prognos 

8 76 Rapportering av sjukfrånvaro 

9 77 Information IFO – Målgruppsanalys försörjningsstöd 

10 78 Hemservice - information om utredning 

11 79 Information om God och nära vård 

12 80 Förvaltningschefens verksamhetsinformation 

13 81 Ordförande och ledamöters information 

14 82 Verksamhetsidé Socialnämnden - utvecklingsgrupp 

15 83 Verksamhetsplaner IFO, SO, ÄO HSL 2021 

16 84 Våld i Nära Relation och mäns våld mot kvinnor 

17 85 Brottsofferjouren - uppföljning av avtal 

18 86 
IVO, Beslut gällande Tillsyn av medicinsk vård och behandling 
till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som 
bor på särskilt boende 

19 87 Rapportering av synpunkter och klagomål 

20 88 Redovisning av socialnämndens uppdrag 

21 89 Anmälan av beslut enligt delegation 

22 90 Inkomna skrivelser och meddelanden 

  



 

 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-05-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 71 
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. 



 
 

 

  

 
Protokoll 

4 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-05-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 72 
Utse justerare 

Beslut  
Socialnämnden utser Marcus Eriksson (S) samt Gudrun Molander (L) att tillsammans med ordförande 
justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret fredag den 21 maj kl. 08:00. 

Ärendet 
Utse justerare av socialnämndens protokoll. 



 
 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-05-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 73 
Fastställa ärendelista 

Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet. 

Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 



 

 

  

 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-05-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 74 
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 verksamhetschefer i samband 
med sammanträdet om aktuellt läge inom socialnämndens verksamheter. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-05-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 75 
Ekonomisk tertialrapport per 2021 04 med prognos 
SN/2021:1 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

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

2. Godkänna Fyramånadersrapporten. 
3. Uppdra till förvaltningschef att analysera kostnader inom Stöd och omsorg samt Individ- och 

familjeomsorg, med särskilt fokus på de verksamheter som redovisar underskott, och 
återrapportera till nämnden senast juni 2021. 

Ärendet 
Ekonomisk periodrapport med prognos, uppföljningsrapport, kostnader för Corona, löne- och 
vikariekostnader samt volymrapport. 

Månadsrapport tom 202104 (tkr): 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår, förutom att godkänna sedvanliga rapporter, en separat 
tilläggspunkt med innehåll att ”godkänna Fyramånadersrapporten” samt en tilläggspunkt med innehåll 
att ”uppdra till förvaltningschef att analysera kostnader inom Stöd och omsorg samt Individ- och 
familjeomsorg, med särskilt fokus på de verksamheter som redovisar underskott, och återrapportera till 
nämnden senast juni 2021”. 

Övriga ledamöter bifaller förslaget. 

Summeringsfel konstateras i periodrapport. Reviderad rapport kommer att sändas ut. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk periodrapport per 2021 04 med prognos 
Fyramånadersrapport 2021 Socialnämnden 
Kostnader för Corona 2021 04 
Löne- och vikariekostnader 2021 04 
Volymrapport 2021 04 

Protokollsutdrag till 
Controller 

Exp     /     2021  

Budget period Utfall period Avvikelse 
period

Avvikelse 
innevarande 

månad

Budget helår Årsprognos Årsprognos 
budgetavvikelse

Socialnämnden
INTÄKTER 25 896 35 480 9 584 1 312 77 104 95 291 18 186
KOSTNADER (-) -178 522 -194 740 -16 218 -3 780 -527 638 -557 612 -29 974

Varav personalkostnader -123 147 -136 110 -12 963 -2 067 -361 780 -381 549 -19 769
NETTOKOSTNADER (-) -152 626 -159 260 -6 634 -2 467 -450 534 -462 321 -11 787

Socialförvaltningen har en negativ budgetavvikelse på 6,6 mnkr för perioden januari till april 2021. Flera av verksamheterna visar ett underskott, som förutom 
covidrelaterade kostnader, främst beror på volymökningar inom hemtjänsten, ökade kostnader för placeringar barn och unga samt ökade behov av boende inom LSS. 
En stor osäkerhet råder kring vilka Covidrelaterade kostnader som förvaltningen kommer att få tillbaka, ersättning för Covidkostnader för december 2020, 2,8 mnkr, är 
medräknade men en eventuell ersättning för de kostnader som förvaltningen har haft för januari – april 2021 på 8,1 mnkr är inte medräknade. 
Prognosen för helår för förvaltningen beräknas bli ett underskott på 11,8 mnkr. 



 

 

 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-05-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 76 
Rapportering av sjukfrånvaro, april 
SN/2021:126 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Sjukfrånvaro redovisas vid mbl-information samt samverkansmöte med skyddskommitté fyra gånger 
per år.  

Socialförvaltningens HR-strateg Magnus Gustafsson lämnar rapport även för socialnämndens 
information. 

Beslutsunderlag 
Sjukfrånvaro 2021 04 



 

 

 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-05-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 77 
Information IFO - målgruppsanalys försörjningsstöd 
SN/2021:34 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Socialnämndens årsplanering innehåller teman för nämndens information. För månaden maj (flyttat 
från april) är temat Individ- och Familjeomsorg (IFO). 

Enhetschef Pernilla Krasser informerar i samband med sammanträdet om Målgruppsanalys 
försörjningsstöd. 

- Enheten för försörjningsstöd har deltagit i ett SKR-projekt om långvarigt försörjningsstöd. Där 
har ingått att analysera målgruppen, för att bättre kunna bedöma behov av insatser för att hjälpa 
dessa individer vidare.  



 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-05-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 78 
Hemservice – information om utredning 
SN/2021:69 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Utredning av Hemservice uppdrag. 

Efter förändringar i verksamheten har det visat sig svårt att utföra samma service till medborgare som 
tidigare. Socialnämnden har begärt in en utredning av Hemservice uppdrag. 

Verksamhetschef Johan Vikström presenterar arbetet med utredningen i samband med sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
SN 2021-03-16 § 36 



 

 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-05-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 79 
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.  

Socialnämnden får, enligt beslutad årsplanering, varje månad information om arbetet med God och 
nära vård i samband med sammanträde. 



 

 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-05-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 80 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation 
SN/2021:5 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation lämnas vid sammanträdet. 

- Presentation av uppföljning av årets verksamhetsplan för de fyra första månaderna. 
- Information om planering inför nämndens arbete med verksamhetsplan och budget 2022. 



 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-05-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 81 
Ordförande och ledamöters information 
SN/2021:6 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Ordförande och ledamöters information. 

- Information från Länsstyrelsens politikerplattform den 28 april gällande Integration. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-05-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 82 
Verksamhetsidé Socialnämnden - utvecklingsgrupp 
SN/2021:75 

Beslut 
Socialnämnden utser fyra ledamöter att ingå i utvecklingsgruppen för arbetet med socialnämndens 
verksamhetsidé bestående av ordförande Maritza Villanueva Contreras (V), vice ordförande Lars 
Kempe (S), samt två representanter från oppositionen, Gudrun Molander (L) och Elisabeth Dahlin 
Westberg (M). 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har uppdragit till kommunstyrelsen att skapa utrymme för ny styrning i 
verksamhetsplan och budget 2021-2024. I uppdraget ingår att samtliga nämnder ska utveckla sin 
verksamhetsidé, som stödjer den kommunala övergripande idén. 

Inom ramen för kommunens gemensamma arbete ska nämnden tillsätta en utvecklingsgrupp för att 
representera socialnämnden och dess verksamheter. Socialnämnden har fått en första information om 
arbetet med verksamhetsidé i mars av utvecklingsledare Anna-Karin Dahlin. En utvecklingsgrupp har 
också påbörjat arbetet, men pausat detta i avvaktan på kommunens samordnade arbete. 

Ärendets tidigare behandling 
KF 2020-08-31 § 131 
SN 2021-03-16 § 38 

Beslutsunderlag 
Planering av uppdrag verksamhetsidé 2021 

Protokollsutdrag till 
Utsedda ledamöter 

Exp     /     2021 



 

 

 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-05-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 83 
Verksamhetsplaner IFO, SO, ÄO och HSL 2021 
SN/2021:127 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Information om verksamhetsplaner för respektive verksamhetsområde innevarande år.  

Utifrån Timrå kommuns nya styrmodell har alla verksamhetsområden tagit fram varsin 
verksamhetsplan. I planerna beskriver verksamheterna bland annat sina bidrag till inriktningsmål, 
fokusområden och uppdrag samt hur strategierna används. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan och budget 2021 - Individ- och Familjeomsorg 
Verksamhetsstrategi IFO 
Värdegrund IFO 
Verksamhetsplan och budget 2021 - Stöd och Omsorg 
Verksamhetsplan och budget 2021 - Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-05-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 84 
Våld i Nära Relation och mäns våld mot kvinnor 
SN/2021:128 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Uppdra till förvaltningschef att informera nämnden om det arbete som görs för att förebygga 
och förhindra våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor samt redovisa arbetsformer för 
att skydda den våldsutsatta och dem som bevittnar våld, som ofta är barn och unga. 

2. Erbjuda ledamöter en fördjupad utbildning/föredragning av tjänstepersoner och/eller 
exempelvis Länsstyrelsen i dessa ämnen. 

Ärendet 
Ordförande Maritza Villanueva Conteras (V) initierar ett ärende för att lyfta fram problematiken om 
våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Kvinnor drabbas oftare av mer frekvent och mer 
allvarligt våld. Många barn upplever eller bevittnar våld i sina familjer och cirka 150 000 barn i Sverige 
lever i familjer där en förälder har blivit utsatt för våld av den andre förälder, enligt Brottsförebyggande 
rådet.  

”Den regionala strategin mot mäns våld mot kvinnor tar avstamp ur den nationella strategin och 
omfattar alla uttryck av mäns våld mot kvinnor, våld i hbtq-relationer, hedersrelaterat våld, 
könsstympning samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.” 

Nämnden vill uppmärksamma ledamöterna om problematiken i dessa ämnen och belysa 
tjänstepersoners arbete med förebyggande insatser i samverkan med andra samt att stödja dem som 
utsätts. Detta är även ett sätt att jobba efter inriktningsmålet jämlika livsvillkor och fokusområdet att 
låta barnen gå först samt ett arbete för flera globala mål i Agenda 2030. 

Beslutsunderlag 
Regional strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer  
i Västernorrland 2018-2021 

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 

Exp     /     2021 



 

 

 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-05-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 85 
Brottsofferjouren - uppföljning av avtal 
SN/2021:90 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Socialnämnden beslutade att teckna samverkansavtal med Brottsofferjouren från år 2020 samt att 
förvaltningschef skulle återkomma med en utvärdering av avtalet. 

Åtagandet förlängs ett år i taget, och Brottsofferjouren lämnar en årlig verksamhetsberättelse som 
anmäls till nämnden. 

Under året har Brottsofferjouren arbetat med sitt uppdrag, som är att ge medmänskligt stöd, 
information och praktisk vägledning till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. I och med vårt 
samverkansavtal har Timrå Kommuns medborgare kunnat ta del av detta i likhet med länets övriga 
medborgare. Brottsofferjouren har kompetens inom området och finns lätt tillgängliga för den 
hjälpsökande. Målgruppen har inte behövt söka stöd via socialförvaltningen utan har kunnat vända sig 
direkt till Brottsofferjouren. Detta innebär att medborgare i kommunens som utsatts för brott erbjudits 
adekvat stöd på ett snabbt och lättillgängligt sätt. 



 

 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-05-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 86 
IVO, Beslut gällande Tillsyn av medicinsk vård och behandling till äldre 
personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt 
boende 
SN/2020:138 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Tillsyn av medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller 
konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende som drivs av Socialnämnden i Timrå kommun. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i sin granskning funnit brister i Socialnämnden i Timrå 
kommuns verksamhet.  IVO har begärt in nämndens inställning till de brister som IVO konstaterat.  

Socialnämnden har lämnat begärd redovisning. IVO har meddelat sitt beslut att avsluta ärendet.  

Ärendets tidigare behandling 
SN/2021-02-09 § 5 
SN/2021-03-16 § 32 

Beslutsunderlag 
IVO beslut och avslut av ärende 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-05-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 87 
Rapportering av synpunkter och klagomål, april 
SN/2021:14 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Rapportering av synpunkter och klagomål för verksamhetsområde Stöd och omsorg samt Äldreomsorg 
och Hälso- och sjukvård. 

Inga synpunkter eller klagomål har inkommit under månaden april. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-05-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 88 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, april 
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 04 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-05-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 89 
Anmälan av beslut enligt delegation, april 
SN/2021:3 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Följande beslut enligt delegation anmäls: 

Tilläggsavtal – Lifecare Planning applikationsdrift, Tieto Sweden Ab, tecknat av förvaltningschef Sara 
Grape Junkka 2021-04-26 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-05-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 90 
Inkomna skrivelser och meddelanden, april 
SN/2021:2 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Facklig information och protokoll 
Information MBL § 19, Inför socialnämndens sammanträde, Kommunal 2021-04-26 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom hälso- 
och sjukvårdssektorn, 2021-05-03. 

Länsstyrelsen 
Anteckningar Politikerplattformen 2021-04-28 
Bilaga, Mottagandet av nyanlända i Västernorrland 
Bilaga, Migrationsverkets prognos februari 2021 

Socialstyrelsen 
Rapport om Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2019 

Andra nämnders protokoll 
KoT 2021-04-21 § 42, lokalresursplan – återrapportering av kultur- och teknikförvaltningens arbete. 
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