
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen/skype 11:15 – 11:55 

Beslutande 
 

Lars Kempe (S) 
Monica Persson (T), på distans 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) 
Christer Andersson (S) 
Marianne Larsson (SD) 
Elisabeth Svahn (S), på distans 
Marcus Eriksson (S) 
Anita Hellstrand (C) 
Megan Sandberg (L), på distans 
Maritza Villanueva Contreras (V) 
Alf Söderlund (S) 
 

Övriga närvarande 
 

Lotta Borg (T), på distans 
Lena Hallin (S) 
Gudrun Molander (L), på distans 
Sven-Åke Jacobson (KD) 
Sara Grape Junkka, förvaltningschef 
Patrik Jonsson, nämndsekreterare 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 
Birgitta Andersson, verksamhetschef SVO, föredragande 
§§ 125-127 
Ulrica Hedlund, MAS, föredragande § 125 
Johan Vikström, verksamhetschef IFO, föredragande § 128 
Jonas Lundgren, controller, föredragande § 129 
Magnus Gustafsson, HR strateg, föredragande § 130 
Anna-Karin Dahlin, utvecklingsledare, föredragande § 131 
 

Utses att justera Christer Andersson (S), Monica Persson (T) 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2020-10-22 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Maritza Villanueva Contreras, ordförande Christina Hjalte, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Christer Andersson, justerare Monica Persson, justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2020-10-20 

Anslaget uppsatt den 
2020-10-22 

Anslaget nedtas den 
2020-11-13 

Förvaringsplats för protokollet 
socialförvaltningen 

Paragrafer 
§122-§145 

……………………………………………………………….. 
 

Christina Hjalte, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Socialnämnden 2020-10-20, Ärendelista 

  Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 

3 122 Utse justerare 

4 123 Fastställa ärendelista 

5 124 Godkänna distanssammanträde 

6 125 Information om aktuellt läge gällande Covid-19 

7 126 Förändringar på Strandbo vård- och omsorgsboende 

8 127 Revidering av Taxa för insatser inom Stöd, vård och omsorg 

9 128 Taxa för Hemservice 

10 129 Ekonomisk periodrapport per 2020 09 

11 130 Rapportering av sjukfrånvaro 

12 131 Översyn av avvikelsehantering inom socialförvaltningen 

13 132 Förvaltningschefens verksamhetsinformation 

14 133 Ordförande och ledamöters information 

15 134 Fastställande av Verksamhetsplan och budget 2021-2023 

16-17 135 Byggnation av Äldreomsorgscenter 

18 136 Behov av Trygghetsboende 

19 137 Rapport gällande genomförande av åtgärdsplan gällande 
Barnkonventionen 

20 138 Redovisning av ombudgetering driftmedel Samhall 

21 139 Svar på revisionsrapport ”Uppföljande granskning av IT-
säkerhet samt införande av dataskyddsförordningen” 

22 140 Tillsyn enligt Dataskyddsförordningen 

23 141 Rapportering av ej verkställda beslut 

24 142 Rapportering av synpunkter och klagomål 

25 143 Redovisning av socialnämndens uppdrag 

26 144 Anmälan av beslut enligt delegation 

27 145 Inkomna skrivelser och meddelanden 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 122 
Utse justerare 
 
 
Beslut  
Socialnämnden utser Christer Andersson (S) samt Monica Persson (T) att tillsammans med ordförande 
justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret torsdag den 22 oktober kl. 07:45. 
 
Ärendet 
Utse justerare av socialnämndens enskilda protokoll. 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 123 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet. 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 124 
Godkänna distanssammanträde 
SN/2020:70 
 
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. Förutsättningarna för att genomföra nämndsmöten på distans är att formen 
för dessa uppfyller SKR:s krav och normer. Nämndens ordförande avgör om det är möjligt genomföra 
nämndsmöten på distans. Kommunfullmäktige har beslutat upphäva tidsbegränsning och möjliggöra 
för nämnderna att sammanträda på distans tills vidare. 
 
Socialnämndens sammanträde har öppnats för deltagande på distans (via skype) för ledamöter och 
ersättare som har behov av detta. 
 
Beslutsunderlag 
KF 2020-09-28 § 148 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 125 
Information om aktuellt läge gällande covid-19 i våra verksamheter 
SN/2020:31 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Med anledning av pågående smittspridning av Corona-virus informerar verksamhetschef för stöd, vård 
och omsorg Birgitta Andersson och Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) Ulrica Hedlund i 
samband med sammanträdet om aktuellt läge inom socialnämndens verksamheter. 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 126 
Förändringar på Strandbo vård- och omsorgsboende 
SN/2020:123 
 
Beslut 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att genomföra förändringar enligt förslag. 
 
Ärendet 
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda frågan angående förändringar på enheterna 
Gläntan och Ängen på Strandbo vård och omsorgsboende. 
 
Verksamheten har gjort en översyn av behovet av tvättstuga och sköljrum på Strandbo vård och 
omsorgsboende med preliminär ekonomisk beräkning samt en beskrivning angående minskning av 
antal boendeplatser.  
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2020-06-16 § 84, Boendeplatser Strandbo 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till förändringar på Strandbo vård- och omsorgsboende. 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef Stöd, vård och omsorg 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 127 
Revidering av Taxa för insatser inom Stöd, vård och omsorg 
SN/2020:179 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige revidera Taxa för insatser inom 
Stöd, vård och omsorg, punkt 4.4 Matdistribution, till: 
 
”4.4 Matdistribution 
Efter biståndsbedömning kan den enskilde i ordinärt boende få mat levererad till bostaden. Priset 
bestäms av de leverantörer som Socialnämnden slutit avtal med. Den enskilde debiteras per matlåda 
Kostnad per matlåda revideras årligen procentuellt utefter prissättning från leverantör.  
 
Leveranskostnad inkluderas i prissättningen per matlåda. 
 
Avgift för matdistribution ingår inte i högkostnadsskyddet (maxtaxa).” 
 
Ärendet 
Taxa för insatser inom Stöd, vård och omsorg fastställdes av Kommunfullmäktige 2019-03-25 § 55. En 
utvärdering har påvisat att avgift för insatsen hemtjänst i form av matdistribution behöver ses över.  
 
Beslutsunderlag 
Utvärdering av avgiftstaxa inom Stöd, vård och omsorg 
 
Protokollsutdrag till 
KS 
Verksamhetschef Stöd, vård och omsorg 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 128 
Taxa för Hemservice 
SN/2020:180 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige fastställa Taxa för Hemservice 
med tillämpningsanvisningar, att gälla från den 1 december 2020. 
 
Ärendet 
Taxa gällande avgift för Hemservice finns inte fastställd. Socialförvaltningens verksamhet Individ- och 
Familjeomsorgen har tagit fram ett förslag till ny avgiftstaxa, med tillämpningsanvisning, för tjänster 
inom Hemservice.  
 
Verksamhetschef Johan Vikström presenterar förslaget i samband med sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Taxa för Hemservice med tillämpningsanvisningar 
Vision 2025 angående taxa för hemservice 
 
Protokollsutdrag till 
KS 
Verksamhetschef IFO 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

10 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 129 
Ekonomisk periodrapport per 2020 09 
SN/2020:1 
 
Beslut 
Socialnämnden 

1. Godkänner ekonomisk periodrapport, rapport om kostnader för Corona, rapport om löne- och 
vikariekostnader, volymrapport samt rapporten underlag för anställning per september månad. 

2. Uppdrar till förvaltningschef att fortsatt vara restriktiv med utgifter samt fortsätta följa covid-
relaterade kostnader. 

 
Ärendet 
Rapportering av ekonomiskt resultat, kostnader för Corona, löne- och vikariekostnader,  volymer, samt 
underlag för beslut om anställning för perioden.  
 
Controller Jonas Lundgren deltar i samband med sammanträde för genomgång av den ekonomiska 
periodrapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Periodrapport 2020 09 
Kostnader för Corona 2020 09 
Löne- och vikariekostnader 2020 09 
Volymrapport 2020 09 
Underlag för anställning 2020 09 
 
Protokollsutdrag till 
Controller 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 130 
Rapportering av sjukfrånvaro, augusti 
SN/2020:124 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Sjukfrånvaro redovisas vid mbl-information/samverkansmöte med skyddskommitté fyra gånger per år.  
 
Socialförvaltningens HR-strateg Magnus Gustafsson presenterar statistik till och med augusti i samband 
med sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Sjukstatistik 2020 08 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 131 
Översyn av avvikelsehantering inom socialförvaltningen 
SN/2020:187 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 

1. Godkänna och lägga redovisningen till handlingarna. 
2. Uppdra till förvaltningschef att återkomma med en redovisning av översynen när arbetet är 

färdigställt. 
3. Uppdra till förvaltningschef att se över rapportering till nämnden gällande avvikelser, 

synpunkter och klagomål. 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Sara Grape Junkka har gett utvecklingsledare Anna-Karin Dahlin i uppdrag att se över 
hanteringen av avvikelser samt synpunkter och klagomål inom förvaltningens verksamheter. 
 
Anna-Karin Dahlin presenterar det pågående arbetet i samband med sammanträdet. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår två punkter som tillägg i beslutet. 
 

1. Godkänna och lägga redovisningen till handlingarna. 
2. (befintligt beslutsförlag) 
3. Uppdra till förvaltningschef att se över rapportering till nämnden gällande avvikelser, 

synpunkter och klagomål. 
 
Ordförande finner att nämnden bifaller förslaget. 
 
Protokollsutdrag till: 
Förvaltningschef 
 
Exp.     /     2020 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 132 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation 
SN/2020:5 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation lämnas vid sammanträdet. 
 
Sara Grape Junkka presenterar  
 

- Lägesbild månadsrapport 
- Projektet Hållbart i liv i Västernorrland 
- Resultatet av Nationella brukarundersökningen 2020, för vård- och omsorgsboende samt 

hemtjänst. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 133 
Ordförande och ledamöters information 
SN/2020:6 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Ordförande och ledamöters information. 
 
Ordförande tackar för deltagande vid nämndens tidigare bokningar: 
 
Webbinarium Nära Vård i Kommuner den 15 september, via länk från SKR. 

Analysseminarium den 22 september med arbete kring verksamhetsplan och budget inför kommande 
år. Innehållet handlade om: 

- Årshjul, inriktningsmål, uppdrag och strategier 
- IFO, sammanfattning av 2020 och planering inför 2021 
- SVO, ÄO samt LSS, sammanfattning av 2020 och planering inför 2021 

 
Utbildningsdag (förmiddag) den 8 oktober, med innehållet: 

- Nära vård 
- Heltidsresan) 
- Äldreomsorgscenter 
- Ny Socialtjänstlag 
- Individens behov av kommunala kompetenshöjande insatser 
- Verksamhetsplan och budget 2021-2023 

 
Information om kommande utbildningstillfällen via kommunen/REDI gällande digitala politiska möten 
har vidarebefordrats. 
 
Ordförande visar presentation gällande det regionala arbetet med Nära vård: 

- Målbildens nya layout och framtida beslut om åsiktsförklaring 
- Utvärdering av pilotprojekt SIP på distans (Kramfors, Sollefteå och regionen) 
- Projekt om suicid-prevention mellan region och kommuner i länet 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 134 
Fastställande av Verksamhetsplan och budget 2021-2023 
SN/2020:32 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer Verksamhetsplan och budget 2021-2023 enligt förvaltningens förslag. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde vid sammanträde 2020-02-24 § 8 Planeringsdirektiv verksamhetsplan 
och budget 2021-2023. Kommunfullmäktige fastställde 2020-08-31 § 131 Verksamhetsplan och budget 
2021-2023.Kommunfullmäktige beslutade samtidigt uppdra till nämnder och styrelse att ta fram 
verksamhetsplan och budget utifrån ny styrmodell och kommunfullmäktiges verksamhetsplan och 
budget 2021-2023. 
 
Socialnämnden har informerats om ny styrmodell och tidplan för budgetprocess och beredning. 
Socialförvaltningen har, utifrån kommunfullmäktiges ramar samt nämndens analysseminarium, 
framställt ett förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023 för socialnämnden. Förvaltningschef 
Sara Grape Junkka presenterar förslaget i samband med sammanträdet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2020-02-19 § 5, Information om budgetprocessen 
SN 2020-03-17 § 32, Information om budgetberedning 
SN 2020-09-22, Analysseminarium 
SN 2020-10-08, Utbildningsdag 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023 Socialnämnden 
KF 2020-08-31 § 131, Verksamhetsplan och budget 2021-2023 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
Controller 
Verksamhetschefer 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 135 
Byggnation av Äldreomsorgscenter 
SN/2020:25 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 

1. Ställa sig bakom förslagen gällande byggnation av ett Äldreomsorgscenter (ÄOC) 
- att ÄOC placeras i området Böle/Sörberge, enligt Lokalresursplanen 
- att bygga ett ÄOC i etapper om möjligheten finns 
- att boytan i lägenheterna ska vara mellan 30-34 kvm 
- att ÄOC ska innehålla verksamheter som är utöver ett klassiskt boende  

2. Uppdra till förvaltningschef att, tillsammans med Timråbo, återrapportera färdiga 
beslutsunderlag innan beslut tas om eventuell start av byggnation av ett ÄOC. 

3. Uppdra till socialförvaltningen att bjuda in Barn- och utbildningsförvaltningen att utreda 
samordning med förskolebarn och målgruppen äldre vid Äldreomsorgscentret. 

 
Ärendet 
Socialnämnden har uppdragit till förvaltningschef att teckna avtal med Timråbo om att ta fram ett 
beslutsunderlag för byggnation av Äldreomsorgscenter. Förvaltningen har i detta uppdrag genomfört 
en utredning om förutsättningarna för byggnation av ett Äldreomsorgscenter. Utredningen innehåller 
ett antal förslag, som har presenterats för nämnden. Nämndens arbete i ärendet har utmynnat i följande 
förslag: 

- att ÄOC placeras i området Böle/Sörberge enligt Lokalresursplanen 
- att bygga ett ÄOC i etapper om möjligheten finns 
- att ha boytan i lägenheterna ska vara mellan 30-34 kvm 
- att ÄOC ska innehålla verksamheter som är utöver ett klassiskt boende  

 
Timråbo ansvarar för att anställa en projektledare med uppdrag att: göra en utredning, ta fram förslag 
på placering, hålla i projektering, upphandling och genomförande.  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) yrkar ett tillägg i förslaget till beslut att: 

- Socialförvaltningen bjuder in Barn- och utbildningsförvaltningen att utreda samordning med 
förskolebarn och målgruppen äldre vid Äldreomsorgscentret. 

 
Anita Hellstrand (C) samt Maritza Villanueva Contreras (V) tillstyrker yrkandet. 
 
Ordförande konstaterar att nämnden bifaller utskickat förslag till beslut enligt punkt 1 och 2, samt 
tillägg med punkt 3 enligt Elisabeth Dahlin Westbergs (M) förslag. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2020-02-18 § 14 (innehåller lista av ärendets behandling dessförinnan) 
SN 2020-09-22 § 110.  
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Timråbo 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 136 
Behov av Trygghetsboende 
SN/2020:181 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar uppdra till förvaltningschef att: 

1. Tillsammans med Timråbo utreda behovet av och möjligheten att bygga ett Trygghetsboende i 
närområdet Böle/Sörberge där ett eventuellt Äldreomsorgscenter byggs.  

2. Bjuda in Mitthem för att informera om Trygghetsboendet som finns på Norra Kajen. 
 
Ärendet 
I samband med Lokalresursplan och utredning av byggnation av Äldreomsorgscenter har frågan om 
Trygghetsboende också kommit upp. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Megan Sandberg (L) yrkar ett tillägg till förslaget till beslut med innehållet: 

- Bjuda in Mitthem för att informera om Trygghetsboendet som finns på Norra Kajen 
I syfte att få information om för- och nackdelar inför projektering samt vilka mervärden det ger av 
närhet till ett vård- och omsorgsboende. 
 
Ordförande konstaterar att nämnden bifaller utskickat förslag till beslut enligt punkt 1 samt tillägg med 
punkt 2 enligt Megan Sandbergs (L) förslag. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Timråbo 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 137 
Rapport gällande genomförande av Åtgärdsplan för Barnkonventionen 
SN/2020:68 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens rapport för överlämnande till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har godkänt en åtgärdsplan för att leva upp till Barnkonventionen samt anmodat 
samtliga nämnder att delta i gemensamma åtgärder och att vid behov vidta kompletterande åtgärder 
inom sina respektive ansvarsområden för att leva upp till lagens avsikter. Åtgärdsplanens genomförande 
ska rapporteras till kommunstyrelsen senast i november 2020. 
 
Socialförvaltningen rapporterar följande vidtagna åtgärder: 
 
Två utbildningstillfällen är genomförda för all personal inom Individ- och Familjeomsorg (IFO) samt 
myndighetsutövande personal inom Stöd, vård och omsorg. Utbildningar genomfördes 2020-01-10 
samt 2020-01-16. Ytterligare ett utbildningstillfälle genomfördes med personalen på barn-korttids.  
 
Ledningsgruppen IFO har genomfört Barnrättsresan med ett material från webb-sida för 
Barnombudsmannen . Plan att jobba vidare med resultatet kommer att tas fram.  
 
Socialnämnden har fått information gällande Barnkonventionens införande som lag via SKR:s 
webbseminarium den 22 januari. 
 
Beslutsunderlag 
KS 2020-01-14 § 6 
 
Protokollsutdrag till 
KS 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 138 
Redovisning av ombudgetering driftmedel Samhall 
SN/2020:122 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens redovisning av ombudgetering av driftmedel från Samhall-
avtalet för överlämning till kommunstyrelsen. 
 
Ärendet 
Socialnämnden har beslutat att säga upp avtal med Samhall från 2020-06-30 och föreslagit 
kommunstyrelsen att överföra medel enligt fördelningsnyckel i utredning samhallavtal till budget 2021. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat ge nämnderna i uppdrag att redovisa hur de avser att hantera de tjänster 
och anställda som berörs av uppsägningen av Samhallsavtalet. 
 
Socialförvaltningens redovisar utifrån förslaget att medel för samhallavtal fördelas ut till berörda 
förvaltningar i budget för år 2021. Socialnämnden tilldelas i detta förslag 1 552 tkr avseende 8 tjänster. 
Förvaltningen avser hantera detta enligt följande: 
 
Stöd, vård och omsorg 
Städ hos cirka 20 brukare samt inköp av matvaror kommer att återgå till ordinarie verksamhet. Medel 
från den del av avtalet som utfört dessa tjänster kommer tillföras budget för att i egen regi utföra 
tjänsterna.  
 
Individ och familjeomsorgen 
Tre övergångar av personal kommer genomföras från Samhall till Kommunen som arbetsgivare. Övrig 
del av avtalet kommer tillföras som medel i personalbudget för att fortsätta arbetet med översynen 
arbetsmarknad. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2020-06-16 § 89 
 
Beslutsunderlag 
KS 2020-09-01 § 288 
 
Protokollsutdrag till 
KS 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

21 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 139 
Svar på Revisionsrapport "Uppföljande granskning IT-säkerhet samt 
införande av dataskyddsförordningen" 
SN/2020:140 
 
Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens svar. 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning för att följa upp att åtgärder 
har vidtagits avseende iakttagelserna i revisionsrapporten ”uppföljning IT-säkerhet samt införande av 
dataskyddsförordningen”. 
 
Revisionen önskar att styrelse och nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i 
rapporten senast den 30 oktober 2020. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska 
vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Förvaltningen har lämnat synpunkter i ett svar till revisionen. 
 
Beslutsunderlag 
Svar på Revisionsrapport ”Uppföljande granskning IT-säkerhet samt införande av 
dataskyddsförordningen”, daterat 2020-10-06 
Revisionsrapport ” Uppföljande granskning IT-säkerhet samt införande av dataskyddsförordningen” 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
KS  
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

22 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 140 
Tillsyn enligt Dataskyddsförordningen 
SN/2020:185 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Socialnämnden i Timrå kommuns Dataskyddsombud, Matts Boman, har genomfört en övergripande 
s.k. skrivbordstillsyn. Utifrån genomförd granskning ser Dataskyddsombudet inte något behov att gå 
vidare med ytterligare granskning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteanteckning planerad tillsyn 
 
 
 

  



 
Protokoll 

23 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 141 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3, 2020 
SN/2020:34 
 
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, kvartal 3 2020 
Rapport till revisorer, kvartal 3 2020 
 
Protokollsutdrag till 
KS 
Revisorer 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

24 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 142 
Rapportering av synpunkter och klagomål, september 
SN/2020:14 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Protokollsanteckning: Socialnämnden har uppmärksammat mängden av avvikelser till endast ett fåtal. 
Detta kan vara positivt för verksamheten men å andra sidan kan det tyda på att för få avvikelser skrivs 
och/eller brister i dokumentation, process och systemstöd inom de verksamheter som Socialnämnden 
ansvarar för. Nämnden tycker att det är positivt att socialförvaltningen gör en översyn av 
avvikelsehanteringen och sedan rapporterar till nämnden. 
 
Ärendet 
Rapportering av synpunkter och klagomål för verksamhetsområdet Stöd, vård och omsorg för 
september. 
 
Inga synpunkter eller klagomål har inkommit. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Med anledning av denna rapport samt informationen om översyn av avvikelsehantering inom 
socialförvaltningen föreslår Maritza Villanueva Contreras (V) att lägga till en protokollsanteckning som 
lyder: 
 
Socialnämnden har uppmärksammat mängden av avvikelser till endast ett fåtal. Detta kan vara positivt 
för verksamheten men å andra sidan kan det tyda på att för få avvikelser skrivs och/eller brister i 
dokumentation, process och systemstöd inom de verksamheter som Socialnämnden ansvarar för. 
Nämnden tycker att det är positivt att socialförvaltningen gör en översyn av avvikelsehanteringen och 
sedan rapporterar till nämnden. 
 
Ordförande konstaterar att nämnden bifaller förslaget. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

25 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 143 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, september 
SN/2020:7 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till kommunfullmäktige och 
myndigheter. 
 
Beslutsunderlag 
Uppdrag och yttranden 2020 09 
 
 
 

  



 
Protokoll 

26 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 144 
Anmälan av beslut enligt delegation, september 
SN/2020:3 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Följande beslut enligt delegation anmäls:  
 
Polisanmälan misstänkt stöld, ramp med extraljus från tjänstebil. Av förvaltningschef Sara Grape 
Junkka 2020-009-15. 
 
Polisanmälan misstänkt stöld, registreringsskyltar samt ljusramper från tjänstebilar. Av förvaltningschef 
Sara Grape Junkka 2020-09-28. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

27 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-10-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 145 
Inkomna skrivelser och meddelanden, september 
SN/2020:2 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Facklig information och protokoll 
Information MBL § 19 inför socialnämndens sammanträde samt skyddskommitté, Kommunal 2020-09-
21. 
Samverkan inför socialnämndens sammanträde samt skyddskommitté, Vision, Sveriges 
Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna 2020-09-21. 
 
Arbetsmiljöverket 
Avslut av ärende 2020/027847, Strandbo. 
 
Kommunförbundet Västernorrland 
Minnesanteckningar Socialpresidiet 2020-09-04. 
 
Länsstyrelsen Västernorrland 
Minnesanteckningar Politikerplattform 2020-09-10. 
 
Statistiska centralbyrån 
Utjämningen av LSS-kostnader mellan kommuner, preliminärt utfall september. 
 
SKR 
Cirkulär 20:37, Budgetpropositionen för 2021 och höständringsbudgeten för 2020. 
 
Andra nämnders protokoll 
KF 2020-09-28 § 143, Åtgärder för att mildra Covid-19 effekter för det lokala näringslivet. 
KF 2020-09-28 § 148, Möjlighet till nämndsmöten på distans. 
 
Andra kommuner 
Upphörande av tidigare beslut gällande omsorgsinsatser vid tillfälliga vistelser: 
Vellinge 
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