
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen/distans 12:00-12:40 

Beslutande 
 

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

Övriga närvarande 
 

Sven-Åke Jacobson (KD), distans 
Sara Grape Junkka, förvaltningschef, distans 
Patrik Jonsson, nämndsekreterare, distans 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Elisabeth Svahn (S) 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2021-03-19 

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Elisabeth Svahn, justerare Elisabeth Dahlin Westberg, justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2021-03-16 

Anslaget uppsatt den 
2021-03-19 

Anslaget nedtas den 
2021-04-10 

Förvaringsplats för protokollet 
socialförvaltningen 

Paragrafer 
§25-§49 

……………………………………………………………….. 

 

Christina Hjalte, sekreterare  
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 

3 25 Godkänna sammanträde på distans 

4 26 Utse justerare 

5 27 Fastställa ärendelista 

6 28 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2020 

7 29 Ekonomisk periodrapport per 2021 02 

8 30 Information om aktuellt läge gällande Covid-19 i våra 
verksamheter 

9 31 Patientsäkerhetsberättelse 2020 

10 32 
IVO, Svar på Tillsyn av medicinsk vård och behandling till äldre 
personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på 
särskilt boende 

11-12 33 Heltidsresan -förstudie 

13 34 Framtida behov av LSS-boenden 

14 35 Sju timmars arbetsplatsförlagd arbetstid - uppföljning 

15 36 Hemservice – behov av utredning 

16 37 Avvikelsehantering - riktlinjer 

17 38 Verksamhetsidé Socialnämnden 

18 39 Information om God och nära vård 

19 40 Förvaltningschefens verksamhetsinformation 

20 41 Ordförande och ledamöters information 

21 42 Delegationsordning, revidering 

22 43 Högsta godtagbara hyror för år 2021 

23 44 Statsbidrag till verksamhet med personligt ombud 

24 45 Rapportering av synpunkter och klagomål 

25 46 Redovisning av socialnämndens uppdrag 

26 47 Anmälan av beslut enligt delegation 

27 48 Familjerådgivning – verksamhetsberättelse 2020 

28 49 Inkomna skrivelser och meddelanden 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 25 
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 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 26 
Utse justerare 
 
 
Beslut  
Socialnämnden utser Elisabeth Svahn (S) samt Elisabeth Dahlin Westberg (M) att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret fredag den 19 mars kl. 08:00. 
 
Ärendet 
Utse justerare av socialnämndens protokoll. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 27 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet, med den ändringen att punkt 10, Information 
Stöd och omsorg stryks. 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 28 
Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2020 
SN/2021:1 
 

 

 

 

 

 

  

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Ekonomienheten har, i samråd med förvaltningen, sammanställt en verksamhetsberättelse för 
socialnämnden att ingå som en del i kommunens årsredovisning. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse socialnämnden 2020 

Protokollsutdrag till 
Controller 

Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 29 
Ekonomisk periodrapport per 2021 02 
SN/2021:1 
 

 

 

 

 

 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Godkänna ekonomiska periodrapporter, rapport om kostnader för Corona, rapport om löne- 
och vikariekostnader, underlag för anställning samt volymrapport. 

2. Uppdra till förvaltningschef att fortsatt vara återhållsam med ekonomin samt fortsätta arbeta 
med förändringar. 

Ärendet 
Ekonomisk rapportering av perioden, kostnader för Corona, löne- och vikariekostnader, underlag för 
anställning samt volymrapport. 

Ekonomisk rapport till och med februari 2021: 

 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) lägger fram förslag från gruppen S och V att lägga till en punkt i 
förslaget till beslut med lydelsen att ”Uppdra till förvaltningschef att fortsatt vara återhållsam med 
ekonomin samt fortsätta arbeta med förändringar. 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
Periodrapport per 2021 01 
Periodrapport per 2021 02 
Kostnader för Corona 2021 02 
Löne- och vikariekostnader 2021 02  
Underlag för anställning 2020 12 
Volymrapport 2021 02 

Protokollsutdrag till 
Controller 

Exp     /     2021 
  

Budget period Utfall period Avvikelse 
period

Avvikelse 
innevarande 

månad
Socialnämnden
INTÄKTER 12 965 19 076 6 111 5 362
KOSTNADER (-) -90 299 -96 801 -6 503 -5 755

Varav personalkostnader -62 585 -69 936 -7 351 -5 350
NETTOKOSTNADER (-) -77 334 -77 726 -392 -393

Socialnämnden redovisar ett underskott på -0,4 mnkr ackumulerat februari. I resultatet har det redovisats 
kostnader som kan hänvisas till pandemin på -4,9 mnkr. Kostnader relaterade till Covid -19 som återsökts från 
Socialstyrelsen t.o.m. november 2020 har bokats som intäkt och uppgår till 4,5 mnkr. Intäkter för ersättning av 
sjuklönekostnader har bokats med 0,3 mnkr. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 30 
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 och Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska 
(MAS) Ulrica Hedlund i samband med sammanträdet om aktuellt läge inom socialnämndens 
verksamheter. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 31 
Patientsäkerhetsberättelse 2020 
SN/2021:64 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beslut 
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse Timrå kommun 2020. 

Ärendet 
Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet är att främja patientsäkerheten inom hälso- 
och sjukvården genom att tydliggöra vårdgivarens ansvar. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och 
därmed öka patientsäkerheten.  

Vårdgivaren ska arbeta förebyggande genom systematiskt patientsäkerhetsarbete, beskriva fördelningen 
av det organisatoriska ansvaret samt årligen upprätta patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivaren får ett 
större och tydligare ansvar för att utreda händelser, förebygga vårdskador och se till att personalens 
kompetens tillgodoser kravet på en god vård. 

Verksamhetschef Birgitta Andersson samt Ulrica Hedlund, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 
informerar i samband med sammanträdet om föregående års patientsäkerhetsarbete samt hur 
patientsäkerheten följs upp under året. 

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse Timrå kommun 2020 

Protokollsutdrag till 
MAS 

Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 32 
IVO, Svar på 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 granskat om det funnits förutsättningar för att ge god 
vård till dessa personer. IVO har i tillsynen funnit brister i Socialnämnden i Timrå kommuns 
verksamhet. IVO har begärt in nämndens inställning till de brister som IVO konstaterat. Redovisningen 
ska även de eventuella åtgärder som nämnden i sitt systematiska patientsäkerhetsarbete har vidtagit eller 
planerar att vidta, med uppgifter om tidpunkt för genomförande. 

Förvaltningen har tagit fram begärd redovisning. Redovisningen ska vara IVO tillhanda senast 15 mars. 
Då uppskov inte beviljats och svar inte kan anstå till socialnämndens nästkommande sammanträde 
antogs förvaltningens redovisning efter arbetsutskottets beredning genom ordförandebeslut. 

Ärendets tidigare behandling 
SN/2021-02-09 § 5 

Beslutsunderlag 
Svar gällande Tillsyn av medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller 
konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende inom Socialnämnden i Timrå kommun. 
SN DEL/2021 § 2, Godkännande av svar till IVO 

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 

Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 33 
Heltidsresan - förstudie 
SN/2021:65 
 

 

 

 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

1. Fortsätta arbetet mot heltid som norm, ”Heltidsresan”, genom att erbjuda arbetstagare som 
önskat högre sysselsättningsgrad anställning på heltid samt vid all nyrekrytering och att tillsätta 
nödvändig projektorganisation, enligt alternativ 2. 

2. Införandet av heltidsresan ska göras utifrån en personcentrerad vård och omsorg och enligt 
planeringsdirektivets nya fokusområde ’att åldras med värdighet’ samt i dialog med 
medarbetare. 

3. Avsluta uppdraget att använda mertidsuttag som ett verktyg för omvandling av tjänster från 
deltid till heltid. 

4. Vidarebefordra förslaget till budgetberedning för året 2022. 

Mot beslutet reserverar sig Elisabeth Dahlin Westberg (M) samt Anita Hellstrand (C) till förmån för 
eget förslag. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige gav, som punkt 18 i beslut om budget och verksamhetsberättelse 2019, i uppdrag 
till socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden att använda mertidsuttaget som ett verktyg för 
omvandling av tjänster från deltid till heltid. 

Timrå kommun har sedan 2018 drivit ett projekt gemensamt med Socialförvaltningen och Kommunal 
gällande en förstudie kallad Heltidsresan. Projektets förstudie redovisar nuläge, behov samt tre 
alternativ med kostnadskalkyler för genomförande av heltidsresan. 
 

 

Projektets styrgrupp förordar alternativ tre, ett successivt införande av heltid vid nyrekrytering, som det 
alternativ som har bäst förutsättningar att nå en hanterbar och lyckad implementering ur ett 
kostnadsperspektiv. Detta alternativ kan troligen hanteras i ett första skede inom befintlig enhet. 

Projektledare Linda Gyllenqvist presenterar arbetet med heltidsresan och förstudien i samband med 
sammanträdet. Förvaltningens förslag till beslut är. 
”Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

1. Fortsätta arbetet mot heltid som norm, ”Heltidsresan”, genom ett successivt införande av 
heltidstjänster vid nyrekrytering inom befintlig organisations- och resurstilldelning. 

2. Hantera behov av ytterligare administrativt stöd, förändringar av organisation, uppdrag eller 
resurser för arbetet med heltid som norm via befintliga rutiner. 

3. Avsluta uppdraget att använda mertidsuttag som ett verktyg för omvandling av tjänster från 
deltid till heltid.” 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) lägger fram förslag från gruppen S och V enligt följande: 
”Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

5. Fortsätta arbetet mot heltid som norm, ”Heltidsresan”, genom att erbjuda arbetstagare som 
önskat högre sysselsättningsgrad anställning på heltid samt vid all nyrekrytering och att tillsätta 
nödvändig projektorganisation, enligt alternativ 2. 

6. Införandet av heltidsresan ska göras utifrån en personcentrerad vård och omsorg och enligt 
planeringsdirektivets nya fokusområde ’att åldras med värdighet’ samt i dialog med 
medarbetare. 

7. Avsluta uppdraget att använda mertidsuttag som ett verktyg för omvandling av tjänster från 
deltid till heltid. 

8. Vidarebefordra förslaget till budgetberedning för året 2022.” 
 

 

 

 

 

 

 

Sammanträdet ajourneras mellan 12:20-12:30 för överläggning.  

Elisabeth Dahlin Westberg (M) och Anita Hellstrand (C) föreslår att besluta enligt förvaltningens 
förslag, punkt 1-3, med tillägg till punkt 1 ” enligt alternativ 3” samt tillägg av S och V:s förslag till 
punkt 4. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen gällande punkt 1-3 mot varandra och konstaterar att nämnden 
beslutar att bifalla S och V:s förslag. 
Ordföranden finner att nämnden enhälligt bifaller förslag om punkt 4. 

Beslutsunderlag 
Förstudie Heltidsresan 
Vision 2025 

Protokollsutdrag till 
BUN 
KS 
Projektledare förstudie heltidsresan 

Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 34 
Framtida behov av LSS-boenden 
SN/2021:39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Gå vidare med alternativet att utvidga antalet boendeplatser i egen regi inom befintliga lokaler. 
2. Uppdra till förvaltningschef att återkomma med detaljerat förslag för detta genomförande 

senast september 2021. 

Ärendet 
Socialnämnden gav efter en kartläggning och utredning av bemanning inom LSS-boenden, som 
presenterades för nämnden i september, förvaltningen i uppdrag att utreda framtida behov av LSS-
boenden. Utredningen presenterades i september 2020.  

Socialnämnden har sedan gett förvaltningen i uppdrag att konkretisera behovet av ytterligare bostäder 
med särskild service, enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I uppdraget 
ingår att redogöra för möjliga alternativ med tillhörande kostnadsberäkningar samt att återrapportera 
detta till nämnden. 

Verksamhetschef Linda Gyllenqvist har sammanställt behovet av ytterligare LSS-boenden samt utrett 
alternativ och kostnader för detta. Förvaltningen förordar att gå vidare med alternativet att utvidga 
antalet boendeplatser i egen regi inom befintliga lokaler.  

Ärendets tidigare behandling 
SN/2019-12-18 § 156 
SN/2020-09-22 § 111 
SN/2021-02-09 § 13 

Beslutsunderlag 
Konkretisering av behov av bostad med särskild service LSS 

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 

Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 35 
Sju timmars arbetsplatsförlagd arbetstid - uppföljning 
SN/2021:66 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.  

Ärendet 
Uppföljning av arbetstidsmodellen sju timmars arbetsplatsförlagd arbetstid. 

Efter en projekttid under 2018 beslutade socialnämnden uppdra till Socialförvaltningens Individ- och 
Familjeomsorg att permanenta arbetstidsmodellen sju timmars arbetsplatsförlagd arbetstid i 
verksamheten. Kontakt med Kommunförbundet Västernorrland skulle tas om FOU:s fortsatta 
uppföljning av arbetstidsmodellen.  

Under oktober 2020 genomförde FOU för tredje gången en enkätundersökning bland medarbetarna 
som omfattas av arbetstidsmodellen. Denna gång intervjuades även enhetscheferna för de enheter som 
omfattas.  

Verksamhetschef Johan Vikström presenterar resultatet av uppföljningen i samband med 
sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
SN/2017-11-01 § 140 
SN/2018-04-27 § 50 
SN/2018-09-19 § 115 
SN/2018-12-19 § 161 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av projekt 7-timmars arbetsplatsförlagd arbetstid 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 36 
Hemservice - behov av utredning 
SN/2021:69 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beslut 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att utreda Hemservice uppdrag och återrapportera till 
nämnd med eventuella förslag på justeringar senast juni.  

Ärendet 
I och med den nya processen vägen till hållbar försörjning förändrades verksamheten där Hemservice 
ingår från att vara produktionsinriktad till individinriktad. Detta har medfört att antalet anställda vid 
Hemservice minskat i antal. Utifrån detta har det visat sig svårt att utföra samma service till 
medborgarna som tidigare.  

Verksamhetschef Johan Vikström föredrar ärendet i samband med sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
SN/2020:180 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport vintersäsongen 2020/2021 

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 

Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 37 
Avvikelsehantering - riktlinjer 
SN/2021:67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Anta Riktlinjer för hantering av avvikelser. 
2. Uppdra till förvaltningschef att implementera dessa i verksamheten. 
3. Uppdra till förvaltningschef att anpassa rapportering till nämnd gällande avvikelser senast inför 

2022. 
4. Riktlinjer för hantering av avvikelser ska revideras årligen. 

Ärendet 
Socialförvaltningens behov av gemensamma riktlinjer för all avvikelsehantering. 

Socialförvaltningen initierade en översyn av hantering av avvikelser samt synpunkter och klagomål 
inom förvaltningens verksamheter. Socialnämnden uppdrog till förvaltningschef att återkomma med en 
redovisning samt att se över rapportering till nämnden gällande avvikelser, synpunkter och klagomål. 

Förvaltningen har fortsatt arbetet med översyn av avvikelsehanteringen i de olika verksamhetsgrenarna. 
Ett gemensamt system har införskaffats för enkel och tydlig hantering av såväl avvikelser som 
synpunkter och klagomål. Arbetsgruppen har tagit även fram ett förslag till riktlinjer för 
avvikelsehantering. 

Utvecklingsledare Anna-Karin Dahlin presenterar arbetet och förslag till riktlinjer i samband med 
sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
SN/2020-10-20 § 131 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för hantering av avvikelser 

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 

Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 38 
Verksamhetsidé Socialnämnden 
SN/2021:75 
 

 

 

 

  

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Som ett led i implementeringen av kommunens nya styrmodell ska varje nämnd ta fram en 
verksamhetsidé. 

Utvecklingsledare Anna-Karin Dahlin samt utvecklingsstrateg Susanne Wadell ger en första 
information om detta arbete i samband med sammanträdet. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 39 
Information om God och nära vård 
SN/2021:40 
 

 

 

 

  

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunerna i Västernorrlands län och Region Västernorrland avser att tillsammans med varandra, 
med invånarna och med andra aktörer som vill och kan, gemensamt arbeta för att utveckla en god och 
nära vård i vårt län.  

Förvaltningens samordnare Elin Berglund informerar om arbetet med God och nära vård i samband 
med sammanträdet. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 40 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation 
SN/2021:5 
 

 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation lämnas vid sammanträdet. 

- Information om att budgetprocessen har startat med ett analysseminarium redan i december. 
Planeringsdirektiv och -förutsättningar har satts. Ett nytt fokusområde ’Åldras med värdighet’ 
tillkommer inför 2022. Gemensam beredning pågår nu med träffar den 2 och 30 mars samt 13 
april. 

- Med anledning av en tidigare fråga om språkförbistring inom äldreomsorgen berättade Sara 
Grape Junkka om satsningen på språkombud, som finansieras via Omställningsfonden. 
Befintlig personal utbildas i att stötta nyanlända i verksamheten språkligt. 

- Rekryteringen av ny verksamhetschef Äldreomsorg och hälso- och sjukvård har gått bra och är 
nu i slutfasen. 

 

  



 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 41 
Ordförande och ledamöters information 
SN/2021:6 
 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Ordförande och ledamöters information. 

- Maritza Villanueva Contreras (V) informerade om en interpellation i kommunfullmäktige ställd 
till socialnämndens ordförande. Interpellationen rör wifi på boenden och kommer att besvaras 
vid nästa fullmäktige. Interpellation och svar anmäls vid nämndens nästa sammanträde. 

- Information från Anita Hellstrand (C) om vaccinationsläget i regionen vidarebefordras som 
epost. 

- En skrivelse har inkommit från Marianne Larsson(SD) gällande avtalet med centralköket. 
Ordförandes plan är att bjuda in den nya chefen, Anders Larsson, till nämnden och få ny 
information från förvaltningen om uppdraget. 

 

  



 
Protokoll 

21 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 42 
Delegationsordning, revidering 
SN/2021:58 
 

 

 

 

 

 

 

  

Beslut 
Socialnämnden fastställer reviderad delegationsordning, enligt förvaltningens förslag. 

Ärendet 
Delegationsordningen är ett levande styrdokument som reglerar vem som har rätt att besluta i olika 
frågor.  

Revideringen avser punkt 38 i den nu gällande Delegationsordningen ”Beslut om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehemsförälder”.  

Revidering: Skrivningen ”som tidigare varit familjehemsförälder” tas bort.  

Revideringen avser också att delegaten biträdande verksamhetschef tas bort helt ur 
delegationsordningen eftersom nämnden inte längre har någon sådan funktion. 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning, reviderad 2020-11-17 § 159 



 
Protokoll 

22 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 43 
Högsta godtagbara hyror för år 2021 
SN/2021:62 
 

 

 

 

 

 

 

  

Beslut 
Socialnämnden fastställer högsta godtagbara hyror för år 2021 enligt förslag, att gälla från och med den 
1 april 2021. 

Ärendet 
Socialnämnden har antagit riksnormen för försörjningsstöd för 2021. I ekonomiskt bistånd 
(försörjningsstöd) ingår även bistånd till bostadskostnad. Socialnämnden fastställer årligen högsta 
godtagbara hyror utifrån hyresnivåer och skäliga bostadskostnader på orten.  

Förvaltningen har lämnat ett förslag till högsta godtagbara hyror för 2021. 

Beslutsunderlag 
Förslag avseende högsta godtagbara hyror för 2021 

Protokollsutdrag till 
Enhetschef 

Exp     /     2021 



 
Protokoll 

23 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 44 
Statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 
SN/2021:28 
 

 

 

 

 

 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. Godkänna Redovisning Statsbidrag personligt ombud 2020 samt Verksamhetsberättelse 
Personligt ombud 2020. 

2. Ställa sig bakom Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2021. 

Ärendet 
Från den 1 augusti 2013 styrs statsbidrag för personligt ombud av förordningen SFS 2013:522.  
Timrå kommuns verksamhet bedrivs i samarbete med Härnösands kommun.  

Enhetschef har lämnat redovisning av statsbidrag samt verksamhetsberättelse för 2020. Enhetschef har 
även ansökt om statsbidrag till personligt ombud för år 2021 inom föreskriven tid. 

Beslutsunderlag 
Redovisning Statsbidrag personligt ombud 2020 
Verksamhetsberättelse Personligt ombud 2020 
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2021 

Protokollsutdrag till 
Enhetschef 

Exp     /     2021 

  



 
Protokoll 

24 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 45 
Rapportering av synpunkter och klagomål, februari 
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 feb 2021 



 
Protokoll 

25 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 46 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, februari 
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 02 



 
Protokoll 

26 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 47 
Anmälan av beslut enligt delegation, februari 
SN/2021:3 
 

 

 

 

  

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Följande beslut enligt delegation anmäls: 

Avtal om medfinansiering av insatsen Stärkt samverkan och kompetenshöjande insatser, mellan Timrå 
kommun och Samordningsförbundet Härnösand Timrå, tecknat av verksamhetschef Johan Vikström 
2021-03-02. 



 
Protokoll 

27 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 48 
Familjerådgivning -verksamhetsberättelse 2020 
SN/2021:74 
 

 

 

 

  

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Familjerådgivningen i Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstigs kommun har inkommit med 
verksamhetsberättelse för år 2020.  

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2020 Familjerådgivning 



 
Protokoll 

28 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-03-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 49 
Inkomna skrivelser och meddelanden, februari 
SN/2021:2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Facklig information och protokoll 
Förhandling MBL § 11, avseende förändring av organisation, SSR och Vision, 2021-01-21. 
Information MBL § 19, Information inför socialnämnden, Kommunal, 2021-02-08 

Arbetsmiljöverket 
Tillsynsmeddelande allvarlig händelse Hemvård Vivsta, 2021-02-24 
Tillsynsmeddelande allvarlig händelse Rörlig personal, 2021-02-24 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Begäran om uppgifter, nationell tillsyn av bostad med särskild service för vuxna (LSS), 2021-01-26. 
Begäran om yttrande och handlingar, ej verkställt beslut (LSS), 2021-02-19 

Andra nämnders protokoll 
KF 2021-01-25 § 16, Taxa för Hemsjukvård (fastställs) 
KF 2021-01-25 § 17, Nära vård (ställer sig bakom målbild och avsiktsförklaring) 
KS 2021-02-02 § 43, Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt styrmodell 

Miljö- och byggkontoret 
Samråd, Detaljplan för ny brandstation Vivsta 13:19 Timrå kommun, 2021-02-12 

Familjerådgivningen i Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstigs kommun 
Verksamhetsberättelse 2020 

Ung cancer 
Pandemins påverkan –en rapport om hur unga vuxna cancerdrabbade och närstående påverkats av 
covid-19 under 2020-2021. 2021-03-02 

Ånge kommun 
KF 2021-02-22 § 14, God och nära vård – samverkan med regionen 
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