
Protokoll 
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2020-12-15 

1 

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen/distans 11:35 – 12:10 

Beslutande 
 

Lars Kempe (S) 
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) 
Megan Sandberg (L) 
Maritza Villanueva Contreras (V) /distans 
Alf Söderlund (S) /distans 
 

Övriga närvarande 
 
 
 
 
Föredragande /distans 
 

Svante Sörmark (V) /distans 
Sven-Åke Jacobson (KD) /distans 
Sara Grape Junkka, förvaltningschef /distans 
Patrik Jonsson, nämndsekreterare /distans 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 
Birgitta Andersson, verksamhetschef SVO §§ 166, 168, 179 
Ulrica Hedlund, MAS §§ 166-167 
Jonas Lundgren, controller § 169 
Sara Tenggren, samordnare § 170 
Maria Olsson, enhetschef IFO § 171 
Anette Jakobsson, familjebehandlare § 171 
Christina Nilsson, familjebehandlare § 171 
Johan Vikström, verksamhetschef IFO §§ 172-173 
 

Utses att justera Alf Söderlund (S), Megan Sandberg (L) 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2020-12-17 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Lars Kempe, ordförande Christina Hjalte, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Alf Söderlund, justerare Megan Sandberg, justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Anslaget uppsatt den 
2020-12-17 

Anslaget nedtas den 
2021-01-08 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialförvaltningen 

Paragrafer 
§163-§188 

……………………………………………………………….. 

 

Christina Hjalte, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Socialnämnden 2020-12-15 

   Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 

3 163 Godkänna distanssammanträde  

4 164 Utse justerare 

5 165 Fastställa ärendelista 

6 166 Information om aktuellt läge gällande covid-19 i våra verksamheter 

7 167 Information om IVO:s utredning gällande läkarmedverkan vid vård- och 
omsorgsboenden i landet 

8 168 Ny Taxa för hemsjukvård 

9 169 Ekonomisk periodrapport per 2020 11 

10 170 Information om Barns brukarmedverkan 

11 171 Information om Omsorgsbeskrivningar hemmaplan 

12 172 Information om namnbyte Arbetsmarknadstorget 

13 173 Svar på Revisionsrapport ”Granskning av insatser för barn och unga” 

14 174 Uppföljning av Plan för intern kontroll 2020 

15 175 Plan för intern kontroll 2021 

16-17 176 Nära vård 

18 177 Information om socialförvaltningens organisation 2021 

19 178 Förvaltningschefens verksamhetsinformation 

20 179 Årets handledare i Timrå kommun 

21 180 Ordförande och ledamöters information 

22 181 Rapport från Samordningsförbundet 

23 182 Beslutsattestantförteckning 2021 

24 183 Dokumenthanteringsplan 2021 

25 184 Riksnormen för försörjningsstöd 2021 

26 185 Rapportering av synpunkter och klagomål 

27 186 Redovisning av socialnämndens uppdrag 

28 187 Information om föreskrift från Länsstyrelsen 

29 188 Inkomna skrivelser och meddelanden 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 163 
Godkänna distanssammanträde 
SN/2020:70 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner att hålla sammanträde delvis på distans i nuvarande form. 
 
Då nämndens ordförande, Maritza Villanueva Contreras (V), deltar på distans sitter vice ordförande, 
Lars Kempe (S) som ordförande för sammanträdet. 
 
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 för ledamöter och ersättare som 
har behov av detta. 
 
Beslutsunderlag 
KF 2020-09-28 § 148 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 164 
Utse justerare 
 
 
Beslut  
Socialnämnden utser Alf Söderlund (S) samt Megan Sandberg (L) att tillsammans med ordförande 
justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret torsdag den 17 december kl. 08:00. 
 
Ärendet 
Utse justerare av socialnämndens enskilda protokoll. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 165 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet. 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 166 
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. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 167 
Information om IVO:s utredning gällande läkarmedverkan vid vård- och 
omsorgsboenden i landet 
SN/2020:31 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört tillsyn av ansvar när det gäller medicinsk vård 
och behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende 
inom alla regioner. IVO bedömer att ingen region, inklusive Region Västernorrland, tagit det fulla 
ansvaret för att säkerställa att äldre som bor på särskilt boende har fått vård utifrån sitt individuella 
behov. 
 
Inom Timrå kommun har tillsynen berört Strandbo vård- och omsorgsboende samt intervju med 
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS). Kommunens MAS Ulrica Hedlund deltar i samband med 
sammanträdet och berättar om tillsynen. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 168 
Ny Taxa för hemsjukvård 
SN/2020:211 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

1. Fastställa Taxa för hemsjukvård, att gälla från och med beslutsdatum. 
2. Upphäva Taxa för hemsjukvård fastställd 2019-02-25. 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för hemsjukvård i tillägg till vård- och omsorgstaxa. Taxan 
utformades efter den utredning med förslag till avgifter som gjordes 2018. 
 
En utvärdering har gjorts av nuvarande taxa. I utvärderingen förslås en ändring i avgift så att personer 
över 85 års undantas från avgift för hemsjukvård. 
 
Förvaltningen lämnar ett omarbetat förslag till taxa för hemsjukvård, där den tidigare utredningens 
diskussion och slutsatser tagits bort, samt att ett undantag från avgift för personer över 85 år lagts till. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2018-10-26 § 139 
 
Beslutsunderlag 
Utvärdering av taxa för hemsjukvård 2018 
Taxa för hemsjukvård -nytt förslag 
Taxa för hemsjukvård i Timrå kommun FS nr S 28 c 
 
Protokollsutdrag till 
KS 
 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 169 
Ekonomisk periodrapport per 2020 11 
SN/2020:1 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner ekonomisk periodrapport, rapport om kostnader för Corona, rapport om 
löne- och vikariekostnader, rapport underlag för anställning per oktober och november månad samt 
volymrapport. 
 
Ärendet 
Rapportering av ekonomiskt resultat, kostnader för Corona, löne- och vikariekostnader, underlag för 
anställning samt volymer. 
 
Controller Jonas Lundgren deltar i samband med sammanträde för genomgång av den ekonomiska 
periodrapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Periodrapport 2020 11 
Kostnader för Corona 2020 11 
Löne- och vikariekostnader 2020 11 
Underlag för anställning 2020 10 
Underlag för anställning 2020 11 
Volymrapport 2020 11 
 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 170 
Information om Barns brukarmedverkan 
SN/2020:31 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Barn och unga som har kontakt med socialtjänsten ska ges möjlighet att komma till tals. 
Brukarmedverkan är viktigt för utveckling av verksamheten. 
 
Barn- och familjeenhetens samordnare Sara Tenggren presenterar Timrå kommuns arbete kring Barns 
brukarmedverkan i samband med sammanträdet. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

11 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 171 
Information om Omsorgsbeskrivningar hemmaplan 
SN/2020:31 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Socialnämnden har antagit en Verksamhetsstrategi för Individ- och familjeomsorg. Den ursprungliga 
idén om en placeringsstrategi  utvidgades till allt det sociala arbete som bedrivs inom verksamheten. 
 
Enhetschef för Barn och familj Maria Olsson presenterar i samband med sammanträdet, tillsammans 
med familjebehandlare Anette Jakobsson och Christina Nilsson, arbetet med att utreda familjer på 
hemmaplan i stället för genom placeringar i utredningshem. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 172 
Information om namnbyte Arbetsmarknadstorget 
SN/2020:31 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
I översynen arbetsmarknad har nuvarande namn Arbetsmarknadstorget uppmärksammats av 
socialförvaltningen att vara missvisande. Tanken med uppstarten av Arbetsmarknadstorget var en 
samlokalisering av deltagande myndigheter. Detta blev aldrig av då t.ex. Arbetsförmedlingen har fått ett 
annat uppdrag som går mot mer centralisering snarare än lokala kontakter. Detta har inneburit att 
namnet har varit missvisande både för deltagande parter, övriga myndigheter samt främst medborgaren 
som trott sig kunna träffa deltagande myndigheter på plats vid Terminalvägen 10, vilket inte har gått. 
 
Som ett led i den nya processen vägen till hållbar försörjning föreslogs ett namnbyte på den 
samverkansarena som idag finns på Terminalvägen 10 för att bättre representera den verksamhet som 
idag bedrivs där. Frågan gick ut till all personal inom Individ- och familjeomsorg (IFO) vad det nya 
namnet skulle bli. Många förslag kom in, som alla behandlades i IFO:s ledningsgrupp. Det namn som 
bäst bedömdes motsvara verksamheten och kommer bli det nya namnet är: Kompetenscenter  
 
Motivering 
Kompetens: Återspeglar verksamhetens individfokus mot att stärka individen i dennes egen situation 
och färdigheter. Oavsett om insatsen skall leda till arbete, studier eller annan sysselsättning skall 
kompetensen stärkas med hjälp av deltagande myndigheter. 
Center: Inom IFO:s verksamhet finns redan Familjeresurscenter varför ändelsen center valdes. 
 
Verksamhetschef Johan Vikström berättar mer om namnbytet i samband med sammanträdet. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 173 
Svar på Revisionsrapport "Granskning av insatser för barn och unga" 
SN/2020:193 
 
Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens svar. 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av verksamheten för 
placeringar av barn och unga, med fokus på samverkan mellan skola och barn- och ungdomspsykiatrin. 
 
Revisionen önskar att barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden lämnar synpunkter på de 
slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 22 januari 2021. 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 ”Granskning av insatser för barn och unga”, daterat 2020-11-26 
Revisionsrapport ”Granskning av insatser för barn och unga” 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 174 
Uppföljning av Plan för intern kontroll 2020 
SN/2020:121 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljning av Plan för intern kontroll 2020 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendet 
Uppföljning av plan för intern kontroll 2020. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2020-09-22 § 114. 
 
Beslutsunderlag 

- Uppföljning av Plan för intern kontroll 2020, daterad 2020-12-01 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 175 
Plan för Intern kontroll 2021 
SN/2020:121 
 
Beslut 
Socialnämnden antar Plan för intern kontroll 2021. 
 
Ärendet 
Förvaltningens förslag till Plan för intern kontroll 2021. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till plan 
för intern kontroll innehållande fyra kontrollpunkter och en risk- och väsentlighetsanalys.  
 
Beslutsunderlag 

- Plan för intern kontroll 2021 - förslag 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 176 
Nära Vård 
SN/2020:223 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Godkänna den gemensamma målbilden för länets utvecklingsarbete med en god och nära vård. 
 

2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom den gemensamma 
målbilden för länets utvecklingsarbete med en god och nära vård. 
 

3. Lägga programdirektivet till handlingarna. 
 

4. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att lägga programdirektivet till 
handlingarna. 
 

5. Ställa sig bakom avsiktsförklaringen. 
 

6. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom avsiktsförklaringen.  
 

7. Erbjuda information till övriga nämnder om Nära vård, målbild och avsiktsförklaring. 
 
Ärendet 
Det finns effektivitetsproblem i hur vården bedrivs i dag och det är helt nödvändigt att jobba på nya 
sätt. Den ekonomiska situationen och utmaningen med en långsiktig hållbar finansiering av vården, 
utmaningen med kompetensförsörjning samt en åldrande befolkning är bidragande faktorer. 
 
Arbetet mot en god och nära vård kommer att bedrivas både nationellt, regionalt och lokalt.  
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.  
 
Syftet med omställningen är att:  

- Bibehålla eller öka kvaliteten i vården.  
- Förbättra människors tillgång till vård.  
- Människors förtroende för vården ska öka.  
- Vårdgivarnas samlade resurser ska kunna användas mer effektivt.  

  
De brister som upplevs inom hälso- och sjukvården finns inom områden som: 

- Tillgänglighet  
- Kontinuitet  
- Planering och samordning av insatser utifrån den enskildes behov  
- Förebyggande och hälsofrämjande arbete.  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Det är helt nödvändigt att utveckla både befintliga och nya sätt att erbjuda och utföra vård som kan 
möta behoven inom våra verksamhetsmässiga förutsättningar.   
 
En förutsättning för god samverkan är att ha en gemensam bild av vart vi är på väg; en målbild för god 
och nära vård i Västernorrland.  
  
Social-ReKo har under innevarande mandatperiod jobbat fram en målbild för perioden 2020 - 2030. 
Målbilden är väl förankrad i den nationella utvecklingen för god vård och även i den Regionala 
utvecklingsstrategins tre huvudinriktningar.    
 
För att ge målbilden rätt beslutskraft behöver den fastställas politiskt i varje medverkande organisation.  
 
Beslutsunderlag 
Målbild för Nära Vård 2030 
Avsiktsförklaring Nära Vård 
Programdirektiv Nära Vård 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
KS 
Övriga nämnder 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 177 
Information om socialförvaltningens organisation 2021 
SN/2020:31 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Socialförvaltningen planerar en organisationsförändring inför 2021. Verksamhetsområdet Stöd, vård 
och omsorg delas på två områden med Birgitta Andersson samt Linda Gyllenqvist som 
verksamhetschefer. Förvaltningschef Sara Grape Junkka informerar i samband med sammanträdet om 
uppdelningen. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 178 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation 
SN/2020:5 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation lämnas vid sammanträdet. 
 

- Analysseminarium inför budget 2022 hölls den 8 december med Kommunfullmäktige, 
nämndernas presidier, fackliga organisationer samt tjänstepersoner. 

 
- Återblick på året 2020 från verksamheterna Individ- och familjeomsorg (IFO) samt Stöd, vård 

och Omsorg (SVO). Trots pågående pandemi har verksamheten fungerat, hanterat utmaningar 
och även kunnat arbeta en del med utveckling.  

 
Alla anställda inom förvaltningen har utfört en fantastisk arbetsinsats under 2020, ett år som 
inte varit likt något annat! 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 179 
Årets handledare i Timrå kommun 
SN/2020:220 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Vård- och omsorgscollege Södra Norrland utser årligen en pristagare inom varje kommun. Av dem 
som utses inom kommunerna blir en utsedd till områdets pristagare och går då vidare till riksuttagning. 
 
Inom Timrå kommun valdes detta år Ulrika Ylisuutaro från Hagalid vård- och omsorgsboende till 
Årets handledare. Verksamhetschef Stöd, vård och omsorg, Birgitta Andersson, delar i samband med 
sammanträdet ut diplom och blomma med gratulationer från socialnämnden. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 180 
Ordförande och ledamöters information 
SN/2020:6 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Ordförande och ledamöters information. Maritza Villanueva Conteras (V) informerar i samband med 
sammanträdet.  
 

- Växling till nya ordförande sker för Socialpresidiet samt Socialreko inför 2021. 
- Arbete med antagande av målbild, avsiktsförklaring samt programdirektiv för Nära vård pågår i 

regionens alla kommuner. 
- Nivån för riktade statsbidrag 2021 är inte klar än, men blir ungefär som för 2020. 
- Arbete i projekt om Tidiga Samordnade insatser pågår, informationstillfälle kommer. 
- Ordförande har deltagit i en Kraftsamlingsdag för det länsgemensamma arbetet mot mäns våld 

mot kvinnor/våld i nära relationer i Västernorrland och berättade om länsstyrelsens uppdrag, 
en rapport om barns rätt i skyddat boende ”min tur att berätta”, samt en hemsida som 
utarbetats i ämnet, ”Västernorrland mot våld”. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 181 
Rapport från Samordningsförbundet 
SN/2020:221 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Samordningsförbundet Härnösand Timrå är en kommunal samordningsorganisation som finansierar 
samordnade rehabiliteringsinsatser från samhällets sida. Syftet är att förhindra eller förkorta 
sjukskrivningar och arbetslöshet, bland annat genom tidigt stöd och förebyggande insatser. 
 
Socialnämndens vice ordförande Lars Kempe samt samordningsförbundets tjänsteman Ulrika Sahlin 
presenterar i samband med sammanträdet årets arbete samt planering inför 2021. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 182 
Beslutsattestantförteckning 2021 
SN/2020:204 
 
Beslut 
Socialnämnden antar Beslutsattestantförteckning, att gälla från och med 2021-01-01. 
 
Ärendet 
Som ett arbetsinstrument för att fördela ansvar för den ekonomiska ramen upprättas årligen en 
beslutsattestantförteckning av socialnämnden. 
 
Vid förändringar under året har förvaltningschef delegation att besluta om kompletteringar. 
 
Beslutsunderlag 

- Beslutsattestantförteckning SN 2021 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschefer 
Controller 
Ekonom KLK 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

24 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 183 
Dokumenthanteringsplan 2021 
SN/2020:210 
 
Beslut 
Socialnämnden antar Dokumenthanteringsplan för år 2021. 
 
Ärendet 
Kommunens projekt ”Timrå i framkant med obrutna flöden”, med inriktning på ytterligare 
digitalisering samt framtida övergång till e-arkiv fortgår. 2019 gjordes en inventering av dokument.  
 
Under 2020 har arbetet pågått med att skapa en processorienterad informationshanteringsplan i stället 
för nuvarande dokumenthanteringsplan. Arbetet beräknas nu pågå fram till sommaren 2021, varför 
nuvarande dokumenthanteringsplan föreslås fortsätta gälla under det kommande året. 
 
Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplan SN 
 
Protokollsutdrag till 
KLK 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

25 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 184 
Riksnormen för försörjningsstöd 2021 
SN/2020:222 
 
Beslut 
Socialnämnden antar riksnormen för försörjningsstöd 2021  
 
Ärendet 
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 
försörjningsstödet. 
 
Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov 
som riksnormen ska täcka. 
 
Beslutsunderlag 
Riksnormen för försörjningsstöd 2021 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 
Enhetschef 
Kommunstyrelsen 
 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 185 
Rapportering av synpunkter och klagomål, november 
SN/2020:14 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Rapportering av synpunkter och klagomål för verksamhetsområdet Stöd, vård och omsorg. 
 
Beslutsunderlag 
Synpunkter och klagomål nov 2020 
 
 

  



 
Protokoll 

27 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 186 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, november 
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 11 
 
 
 

  



 
Protokoll 

28 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 187 
Information om föreskrift från Länsstyrelsen 
SN/2020:225 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna 
 
Ärendet 
Länsstyrelsen har utfärdat en föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19. 
 
Beslutsunderlag 
Föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka 
spridningen av sjukdomen covid-19 
 
 
 

  



 
Protokoll 

29 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 188 
Inkomna skrivelser och meddelanden, november 
SN/2020:2 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Facklig information och protokoll 
Förhandling MBL § 11, tillsättande av enhetschef, Vision 2020-10-15 
Information MBL § 19, inför socialnämndens sammanträde, Kommunal 2020-11-16. 
Samverkan inför socialnämndens sammanträde, Vision, Fysioterapeuterna, SSR, Vårdförbundet  
2020-11-16. 
Information MBL § 19, Schemaförslag för Ängen och Gläntan på Strandbo vård- och omsorgsboende 
samt Linden på Hagalids vård- och omsorgsboende, Kommunal 2020-11-18 
Information MBL § 19, Genomlysning av nattpatrullens planering och uppdrag, Kommunal, 2020-11-
18 
Samverkan Risk och konsekvensanalys inför förändringar Familjeresurscenter, Vision, 2020-11-25 
 
Nationella vårdkompetensrådet 
Pandemin och kompetensförsörjningen, 
-Lärdomar och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet efter corona-våren 2020. 
 
Protokoll/minnesanteckningar 
Socialpresidiet, 2020-11-06 
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