
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen/distans 11:20-12:05 

Beslutande 
 

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

Övriga närvarande 
 

Sven-Åke Jacobson (KD), zoom 
Sara Grape Junkka, Förvaltningschef 
Birgitta Andersson, Verksamhetschef, distans, 
föredragande §§ 4-5 
Jonas Lundgren, Controller, distans, föredragande § 7 
Anna-Karin Dahlin, Utvecklingsledare, distans, 
föredragande § 8 
Bo Glas, Ekonomichef, distans, föredragande § 8 
Linda Gyllenqvist, Verksamhetschef, distans, 
föredragande § 4 
Christina Hjalte, Sekreterare 
Patrik Jonsson, Sekreterare, distans 
 

Utses att justera Lars Kempe (S) 
Marianne Larsson (SD) 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2021-02-11 

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Lars Kempe, justerare Marianne Larsson, justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2021-02-09 

Anslaget uppsatt den 
2021-02-11 

Anslaget nedtas den 
2021-03-05 

Förvaringsplats för protokollet 
socialförvaltningen 

Paragrafer 
§1-§24 

……………………………………………………………….. 
 

Christina Hjalte, sekreterare  
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Socialnämnden 2021-02-09 

Sida Paragraf Rubrik 

3 1 Godkänna distanssammanträde 

4 2 Utse justerare 

5 3 Fastställa ärendelista 

6 4 Information om aktuellt läge gällande Covid-19 i våra 
verksamheter 

7 5 
IVO, Tillsyn av medicinsk vård och behandling till äldre personer 
med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt 
boende  

8 6 Utvärdering av kommunens krishantering covid-19 

9 7 Ekonomisk periodrapport per 2020 12 

10 8 Äldreomsorgscenter – Avtal om genomförande av nytt 
Äldreomsorgscenter med Timråbo 

11 9 Social beredskap, utredning om ny modell 

12 10 Information om God och nära vård 

13 11 Förvaltningschefens verksamhetsinformation 

14 12 Ordförande och ledamöters information 

15 13 Framtida behov av LSS-boenden 

16 14 Socialnämndens årsplanering 2021 

17 15 Systemförvaltningsplan 2021 

18 16 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och 
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m. m. för år 2021 

19 17 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL 
för år 2021 

20 18 Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner 
LSS år 2021 

21 19 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kv 4 
2020 

22 20 Rapportering av synpunkter och klagomål 

23 21 Information om överenskommelse mellan staten och SKR om 
psykisk ohälsa och suicidprevention 

24 22 Redovisning av socialnämndens uppdrag 

25 23 Anmälan av beslut enligt delegation 

26 24 Inkomna skrivelser och meddelanden 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 1 
Godkänna distanssammanträde 
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 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 2 
Utse justerare 
 
 
Beslut  
Socialnämnden utser Lars Kempe (S) samt Marianne Larsson (SD) att tillsammans med ordförande 
justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret torsdag den 11 februari kl. 08:00. 
 
Ärendet 
Utse justerare av socialnämndens protokoll. 
 
 

  



 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 3 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet. 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
 
 

  



 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 4 
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 i samband med sammanträdet om aktuellt 
läge inom socialnämndens verksamheter. 
 
 

  



 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 5 
IVO, 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 beslutar 

1. Godkänna redovisningen. 
2. Söka uppskov för senare inlämning av svar till IVO för att hinna ta beslut i socialnämnden den 

16 mars.  
 
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. I 
tillsynen har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, granskat om det funnits förutsättningar för att ge 
god vård till dessa personer.  
 
IVO har i tillsynen funnit följande brister i Socialnämnden i Timrå kommuns verksamhet: 
 

- Det går, vid det särskilda boendet som ingår i aktuell tillsyn, inte att följa vården till äldre med 
misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende pga. brister i hälso- och 
sjukvårdsjournalerna. 

 
Beslutsunderlag 
IVO beslut, 2021-02-02 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
 
Exp     /     2021 
 

  



 
Protokoll 

8 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 6 
Utvärdering av kommunens krishantering covid-19 
SN/2021:20 
 
Beslut 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef: 

 
1. Identifiera förbättringsåtgärder rörande krisberedskap samt implementera dessa och 

återrapportera till nämnden senast i september. 
2. Delge nämnden KPMG:s rapporter från andra kommuner, regioner och länsstyrelser när de blir 

tillgängliga. 
3. Rapportera till nämnden hur arbetet med översyn och uppdatering av pandemiplan går, samt 

vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra krisberedskapen. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har godkänt en utvärdering av kommunens interna krisledningsarbete med Covid-
19. Utifrån rapportens slutsatser anmodas styrelser och nämnder att identifiera förbättringsåtgärder 
rörande sin krisberedskap samt implementera dessa. Återrapport till kommunstyrelsen senast i oktober 
2021.  
 
Beslutsunderlag 
KS 2021-01-05 § 8 
Lärande utvärdering Covid-19 (KPMG:s rapport) 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 7 
Ekonomisk periodrapport per 2020 12 
SN/2021:1 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 

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

2. Uppdra till förvaltningschef att tillse en utförligare redovisning gällande ekonomiskt läge för 
äldreomsorgen. 

 
Ärendet 
Rapportering av Periodrapport, Kostnader för Corona, Löne- och vikariekostnader samt volymrapport. 
 
Ärendets behandling under sammanträdet 
Megan Sandberg (L) yrkar på ett tillägg i beslutet om en utförligare redovisning gällande ekonomiskt 
läge för äldreomsorgen. Marianne Larsson (SD) ställer sig bakom yrkandet. Ordförande finner att 
nämnden beslutar bifalla föreslaget beslut om att godkänna rapporter med tillägg av en punkt om 
utförligare redovisning av det ekonomiska läget inom äldreomsorgen. 
 
Beslutsunderlag 
Periodrapport per 2020 12 
Kostnader för Corona 2020 12 
Löne- och vikariekostnader 2020 12  
Volymrapport 2020 12  

Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

10 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 8 
Äldreomsorgscenter -Avtal om genomförande av nytt 
Äldreomsorgscenter med Timråbo 
SN/2021:17 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Godkänna Avtal om genomförande av nytt Äldreomsorgscenter med Timråbo. 
2. Uppdra till arbetsutskottets ledamöter att underteckna avtalet. 
3. En tydlig tidsplan redovisas till socialnämnden senast i juni. 
4. Statusrapport avseende projektet och ekonomiskt läge lämnas till socialnämnden minst 

vartannat sammanträde. 
5. Inför övergång till ny fas görs en större uppföljning för godkännande av Socialnämnden. 
6. Avvakta med frågan om ledamöters medverkan i den fortsatta processen. 

 
Ärendet 
Socialnämnden har uppdragit till förvaltningschef att teckna avtal med Timråbo om att ta fram ett 
beslutsunderlag för byggnation av Äldreomsorgscenter (ÄOC).  
 
Socialnämnden har ställt sig bakom förvaltningens förslag gällande byggnation 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 samt att ÄOC ska innehålla verksamheter som är 
utöver ett klassiskt boende. Förvaltningschef ska, tillsammans med Timråbo, återrapportera färdiga 
beslutsunderlag innan beslut tas om eventuell start av byggnation av ett ÄOC. Ett förslag till avtal är 
framtaget samt godkänt av Timråbos styrelse. Avtalet ska tecknas av samtliga ledamöter i 
socialnämndens arbetsutskott. 
 
Ärendets behandling under sammanträdet 
Lars Kempe (S) yrkar att avvakta med fråga om ledamöters medverkan i den fortsatta processen 
(referensgrupper et c). Ordförande finner att nämnden beslutar lägga till detta som punkt 6. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2020-02-18 § 14 (innehåller lista av ärendets behandling dessförinnan) 
SN 2020-09-22 § 110.  
SN 2020-10-20 § 135 
 
Beslutsunderlag 
Avtal om genomförande av nytt Äldreomsorgscenter 
Protokollsutdrag Timråbo 2020-12-09 § 108 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Timråbo 
 
Exp     /     2020 
  



 
Protokoll 

11 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 9 
Social beredskap, utredning om ny modell 
SN/2021:37 
 
Beslut 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att: 

1. Utreda ny modell för social beredskap inom arbetsutskottet (politiken). 
2. Redovisa ett eller flera förslag till arbetsmodell senast april 2021  
3. Varje förslag ska vara kopplad till en ersättningsmodell och kostnadsberäkning 

 
Ärendet 
Ordförande Maritza Villanueva Contreras (V) har väckt frågan om att utreda och presentera ett eller 
flera förslag till ny modell för ledamöter i arbetsutskottet som har social beredskap. Utredningen ska 
visa modellens fördelning av beredskap under året och ersättning för detta samt hur det ser ut i länets 
kommuner. Utredningen och förslag till modell ska redovisas till nämnden senast april 2021 så att 
nämnden kan fatta beslut om detta och modellen kan inkluderas i Verksamhet och Budget för 2021. 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
 
 
Exp      /         2021 
 
 

  



 
Protokoll 

12 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 10 
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. Förvaltningschef Sara Gape Junkka lämnar information om ärendet i samband med 
sammanträdet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN/2020-12-15 § 176 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 11 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation 
SN/2021:5 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation lämnas vid sammanträdet. 
 
Heltidsresan 

- kort återrapportering ärendet återkommer till nämndens sammanträde i mars 
 
Upphandling larm 

- Trygghetstjänster, ordinärt boende och särskilt boende 
- Klar i juni 

 
Planeringsdirektiv budget, återkoppling utifrån Kommunfullmäktiges beslut 

- Åldras med värdighet 
- Gemensamma beredningar 
- Fastställa planeringsdirektiven 

 
Rekrytering av Verksamhetschef för Äldreomsorg och hälso- och sjukvård 

- Utifrån pensionsavgång, intervjuer troligtvis start till veckan 
 
 
 

  



 
Protokoll 

14 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 12 
Ordförande och ledamöters information 
SN/2021:6 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Ordförande och ledamöters information. 

Ordförande lämnar info om: 

SocialReko 

- Överenskommelser mellan staten och SKR 
- Utredning missbruk och beroende verksamheten i Västernorrland 
- Funktionsnedsättningsområdet, MISU – modell för systematisk uppföljning ett projekt från 

mars 2020 – till februari 2021 
- God och nära vård – Överenskommelse mellan staten och SKR, Ledarskapsprogrammet för 

God och nära vård. 
- Viktiga datum 

Social beredskap 

- Kort nulägesbeskrivning.  



 
Protokoll 

15 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 13 
Framtida behov av LSS-boenden 
SN/2021:39, SN/2020:163 
 
Beslut 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att: 

1. Konkretisera behovet av ytterligare bostäder med särskild service enligt LSS  
2. Redogöra för möjliga alternativ med tillhörande kostnadsberäkningar 
3. Återrapportera senast vid nämndens sammanträde i april 

 
Ärendet 
Socialnämnden har sedan tidigare gett i uppdrag till förvaltningschef att utreda framtida behov av LSS-
boenden, utredningen redovisades vid sammanträde i september 2020. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN/2019-12-18 § 156 
SN/2020-09-22 § 111 
 
Beslutsunderlag 
Utredning, framtida behov av LSS-boenden 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2021 
  



 
Protokoll 

16 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 14 
Socialnämndens årsplanering 2021 
SN/2021:38 
 
Beslut 
Socialnämnden antar årsplanering för 2021. 
 
Ärendet 
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till årsplan för 2021 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens årsplanering 2021- förslag 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

17 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 15 
Systemförvaltningsplan 2021 
SN/2021:35 
 
Beslut 
Socialnämnden antar Systemförvaltningsplan 2021. 
 
Ärendet 
Socialförvaltningens Systemförvaltare har tagit fram en Systemförvaltningsplan för 2021. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Systemförvaltningsplan för 2020 antogs av nämnden 2020-05-19 § 72. 
 
Beslutsunderlag 
Systemförvaltningsplan 2021 
 
Protokollsutdrag till 
Systemförvaltare 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

18 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 16 
Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m. m. för år 2021 
SN/2020:234 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar följa Sveriges kommuner och Regioners rekommendationer i cirkulär 20:52 
avseende ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2021. 
 
Ärendet 
I cirkulär 20:52 ger Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommendationer för ersättningsnivåer 
med belopp för arvode och omkostnader. Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för 
handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör 
familjehemsvård.  
 
Beslutsunderlag 
SKL cirkulär 20:52, Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m. m. för år 2021 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 
Enhetschef 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

19 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 17 
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 
2021 
SN/2020:231 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar följa Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer i cirkulär 20:53 
avseende ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt Socialtjänstlagen (SoL) för år 2021. 
 
Ärendet 
I cirkulär 20:53 ger Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommendationer för ersättningsnivåer 
gällande belopp för arvodes- och omkostnadsersättning. Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning 
för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör 
kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer.  
 
Beslutsunderlag 
SKR cirkulär 20:53, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2021 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 
Enhetschef 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 18 
Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS 
år 2021 
SN/2020:232 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar följa Sveriges kommuner och Regioners rekommendationer i cirkulär 20:54 
avseende ersättningar kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2020. 
 
Ärendet 
I cirkulär 20:54 ger Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommendationer gällande belopp för 
arvode och omkostnader.  Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och 
beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktperson och 
kontaktfamilj/stödfamilj enligt LSS. 
 
Beslutsunderlag 
SKR cirkulär 20:54, Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2021 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 
Enhetschef 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

21 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 19 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kv 4 2020 
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, kvartal 4 2020 
Rapport till revisorer, kvartal 4 2020 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

22 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 20 
Rapportering av synpunkter och klagomål, december 2020 
SN/2021:14 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Rapportering av synpunkter och klagomål för verksamhetsområdet Stöd, vård och omsorg. 
 
Beslutsunderlag 
Synpunkter och klagomål dec 2020 
 
 

  



 
Protokoll 

23 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 21 
Information om överenskommelse mellan staten och SKR om psykisk 
ohälsa och suicidprevention 
SN/2021:46 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har skickat Meddelande från styrelsen angående en 
överenskommelse mellan staten och SKR inom området psykisk ohälsa och suicidprevention. 
 
Beslutsunderlag 
SKR, Meddelande från styrelsen nr 20/2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 22 
Redovisning av socialnämndens uppdrag 2021 01 
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 01 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 23 
Anmälan av beslut enligt delegation, december och januari 
SN/2021:3 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Följande beslut enligt delegation anmäls: 
 
Avtal ledarskapsutveckling inom Individ- och familjeomsorgen, mellan Timrå kommun och 
Bonvolemo AB, tecknat av Verksamhetschef Johan Vikström 2020-12-10. 
 
Avtal avseende TMO-utbildning, mellan Timrå kommun och Rädda Barnen Välfärd AB, tecknat av 
Förvaltningschef Sara Grape Junkka 2020-12-11 
 
Avtal föreläsning ”Att klara vardagen” mellan Timrå kommun och Gun Aremyr, tecknat av 
Förvaltningschef Sara Grape Junkka 2020-12-13.  
 
Avtal för placering i förstärkt stödboende, mellan Timrå kommun och Västernorrland utveckling och 
omvårdnad, tecknat av Verksamhetschef Johan Vikström 2020-12-18. 
 
SN DEL/2020 § 10, Förordnande av Johan Vikström som tillfällig förvaltningschef för 
socialförvaltningen under perioden 2020-12-22 — 2020-12-29. Beslut fattat av förvaltningschef Sara 
Grape Junkka 2020-12-21. 
 
SN DEL/2020 § 11, Förordnande av Birgitta Andersson som tillfällig förvaltningschef för 
socialförvaltningen under perioden 2020-12-30—2020-12-30. Beslut fattat av förvaltningschef Sara 
Grape Junkka 2020-12-21. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-02-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 24 
Inkomna skrivelser och meddelanden, december och januari 
SN/2021:2 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Facklig information och protokoll 
Förhandling MBL § 11, Ersättning för extra arbetstid för nattpool under 2020. Kommunal, 2020-12-01. 
MBL § 11, Covid-team. Kommunal 2020-12-03. 
MBL § 11, Enhetschef för poolpersonal. Kommunal 2020-12-03. 
Förhandling MBL § 11, Kommande ändring avseende Ledsagarservice. Kommunal 2020-12-10. 
Förhandling MBL § 11, Nytt schema på Tallen, Hagalid. Kommunal 2020-12-16. 
Förhandling MBL § 11, Lönerevision för personalgrupper inom ÄO som pga vakanser inte haft 
lönesamtal med enhetschef. Kommunal, 2020-01-18. 
Förhandling MBL § 11, Nytt schema på Ängen, Strandbo. Kommunal 2021-01-19.  
Information MBL § 19, Förändring angående inköp av matvaror till brukare i hemtjänsten. 2020-11-20. 
Information MBL § 19, Information inför socialnämndens sammanträde. Kommunal 2020-12-14.  
 
Andra nämnders protokoll 
KS 2020-12-22 § 421, Handlingsplan för budget i balans: avslut och uppdrag ny lägesbeskrivning.  
KS 2020-12-22 § 432, Idéburet offentligt partnerskap kring äldres ensamhet. 
KS 2021-01-05 § 8, Återrapport av kommunens krishantering Covid-19. 
KF 2020-11-30 § 184, Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2021. 
KF 2020-11-30 § 186, Ombudgetering av medel, avtal Samhall 
KF 2020-11-30 § 189, Revidering av taxa för insatser inom Stöd, vård och omsorg.  
KF 2020-11-30 § 190, Taxa för Hemservice. 
 
Revisionen 
Revisionsrapport ”Grundläggande granskning” 
 
Socialstyrelsen 
Nationella vårdkompetensrådet. Kortsiktiga prognoser över examinerade från vårdutbildningar. 
 
Sveriges kommuner och regioner 
Cirkulär 20:59 Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2021. 
Cirkulär 20:63 Avtal om musikanvändning i regional verksamhet 2014-2021 alternativt 2017-2021. 
Meddelande från styrelsen - Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och Regioner 
(SKR) inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022.  
 
Minnesanteckningar, protokoll et c 
SocialReko 2020-12-04 
 
Övrigt 
Bräcke diakoni, debattartikel Sverige behöver en nationell strategi för våld mot barn med 
funktionsnedsättning.  
Kriminalvården, Ungdomsövervakning ny påföljd för unga lagöverträdare 
Sollefteå kommun, KF 2020-11-30 § 110, Målbild God och nära vård i Västernorrland. 
Vårdföretagarna Almega, Angående statsbidrag för att ekonomiskt stödja vården och omsorgen till 
följd av sjukdomen Covid-19.  
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