
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen/distans 11:20 – 12:30 

Beslutande 
 

 

 

 

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

Övriga närvarande Gudrun Molander (L) 
Sven-Åke Jacobson (KD) 
Sara Grape Junkka, förvaltningschef 
Patrik Jonsson, nämndsekreterare 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 

Utses att justera Lars Kempe (S), Anita Hellstrand (C) 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2021-09-16 

Underskrifter  

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

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

 
  

……………………………………………………………….. 

 

 
  

Maritza Villanueva Contreras, ordförande Christina Hjalte, sekreterare 

Lars Kempe, justerare Anita Hellstrand, justerare 

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

Sammanträdesdatum 
2021-09-14 

Anslaget uppsatt den 
2021-09-16 

Anslaget nedtas den 
2021-10-08 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialförvaltningen 

Paragrafer 
§109-§131 

Christina Hjalte, sekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 

3 109 Mötets former och genomförande 

4 110 Utse justerare 

5 111 Fastställa ärendelista 

6 112 Information om jäv och sekretess 

7 113 Information om aktuellt läge gällande Covid-19 i våra verksamheter 

8 114 Information om sommarperioden inom våra verksamheter 

9-10 115 Remiss – Synpunkter på Folketshusföreningen Timrås förslag 
avseende drift av Pangea  

11 116 Remiss – Synpunkter avseende restaurangen på Hagalid som 
matsal för eleverna på Mariedalsskolan 

12 117 Verksamhetsidé socialnämnden - information 

13 118 Verksamhetsplan och budget 2022 – återkoppling från 
Analysseminarium 

14 119 Stöd för omställning, tillfälligt omställningspaket 

15 120 Tillfälligt korttidsboende Tallnäs 

16 121 Framtida behov av boendeplatser LSS – detaljerat förslag 

17-18 122 Heltidsresan – genomförande inom budget 

19 123 Hemservice –utredning  

20 124 Tillfällig förändring av utbetalning av försörjningsstöd med anledning 
av riksdagens beslut 

21 125 Utvärdering av kommunens krishantering Covid-19 – rapport om 
förbättringsåtgärder 

22 126 Språkkunskaper inom Socialnämndens verksamheter 

23 127 Rapportering av ej verkställda beslut kv 2 2021 

24 128 Rapportering av synpunkter och klagomål 

25 129 Redovisning av socialnämndens uppdrag 

26 130 Anmälan av beslut enligt delegation 

27-28 131 Inkomna skrivelser och meddelanden 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 109 
Mötets former och genomförande 
SN/2021:26 

Beslut 
Socialnämnden genomför sammanträdet delvis på distans. 

Ärendet 
Ordförande går igenom mötets former och genomförande då möjlighet finns att delta på distans. 



 
 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 110 
Utse justerare 

Beslut 
Socialnämnden utser Lars Kempe (S) samt Anita Hellstrand (C) att tillsammans med ordförande justera 
dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret torsdag den 16 september kl. 08:00. 

Ärendet 
Utse justerare av socialnämndens protokoll. 



 
 

 

 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 111 
Fastställa ärendelista 

Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet med följande ändringar. 

1. Punkt 9, Ekonomisk delårsrapport per 2021 08 med prognos och måluppföljning, utgår från 
detta sammanträde för att tas upp vid extra sammanträde den 20 september kl 12:00. 

2. Punkt 22, Socialnämndens sammanträdesdagar 2022, utgår från sammanträdet. 

Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Ordförande ställer fråga om nämndens ledamöter anser sig behöva mer tid för genomläsning av 
Delårsrapport 2021 Socialnämnden. Ordförande finner att så är fallet och föreslår ett extra 
sammanträde måndag 20 september kl 12:00 för beslut i ärendet. Ordförande konstaterar att nämnden 
beslutar att bifalla detta förslag. 

Ordförande informerar om att begäran från kommunledningskontoret att inkomma med nämndens 
fastlagda sammanträdesdagar för 2020 senast den 24 september dragits tillbaka. Ekonomienheten har 
fått i uppdrag att se över planering vad gäller ekonomisk rapportering och sammanträdesdagar för 
styrelse och nämnder och lämna ett förslag under oktober månad. Ordförande föreslår att dagens 
ärende gällande sammanträdesdagar utgår från dagordningen. Ordförande konstaterar att nämnden 
beslutar att bifalla detta förslag. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 112 
Information om jäv och sekretess 
SN/2021:34 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Socialnämndens ledamöter ska ha kännedom om vad som gäller i jäv-situationer samt vid ärenden och 
handlingar innehållande sekretess-klassad information. 

Nämndsekreterare Patrik Jonsson ger en kort presentation som påminnelse om vad ledamot bör tänka 
på i samband med sammanträdet. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 113 
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 MAS Ulrica Hedlund i samband 
med sammanträdet om aktuellt läge inom socialnämndens verksamheter. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 114 
Information om sommarperioden inom våra verksamheter 
SN/2021:34 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Verksamhetschefer informerar i samband med sammanträdet om läget inom socialnämndens 
verksamheter under och efter sommarperioden. 



 

___ 
 

___ 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 115 
Remiss - Synpunkter på Folketshusföreningen Timrås förslag avseende 
drift av Pangea 
SN/2021:167 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Avge yttrande enligt förvaltningens förslag till Kultur- och Tekniknämnden. 
2. Nämnden kommer att fortsätta att vara öppen för samverkan oavsett om Pangea drivs i 

kommunal regi eller som IOP. 

Mot punkt 2 i beslutet reserverar sig Anita Hellstrand (C), Elisabeth Dahlin Westberg (M), Megan 
Sandberg (L), Lotta Borg (T) och Marianne Larsson (SD) till förmån för eget förslag. 

Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden har begärt in synpunkter från Socialnämnden gällande 
Folketshusföreningen Timrås förslag avseende drift av Pangea.  

Förvaltningen har sammanställt synpunkter utifrån remissen och förslaget. Bedömningen är att 
utredningen av en möjlig föreningsdrift av Pangea inte är tillräcklig utan fler frågeställningar behöver 
besvaras. Beslutsförslaget är att avge förvaltningens yttrande till Kultur- och Teknikförvaltningen. 
 

 

 

 

 

 

  

Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår ett tillägg i beslutet som lyder ”Nämnden kommer att 
fortsätta att vara öppen för samverkan oavsett om Pangea drivs i kommunal regi eller som IOP.” med 
stöd av Lars Kempe (S), Christer Andersson (S), Elisabeth Svahn (S), Alf Söderlund (S) och Lena 
Hallin (S). 

Sammanträdet ajourneras mellan 11:35-11:40 för överläggning.  

Anita Hellstrand (C) yrkar i stället på ett tillägg i beslutet lydande ”Socialnämnden anser att 
fritidsgården ska fortsatt drivas i nuvarande form”, Elisabeth Dahlin Westberg (M), Megan Sandberg 
(L), Lotta Borg (T) och Marianne Larsson (SD) ställer sig bakom detta yrkande.  

Sammanträdet ajourneras mellan 11:45-11:50 för överläggning.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer de båda tilläggsförslagen mot varandra och konstaterar att nämnden beslutar enligt 
(S) och (V):s förslag. 

Beslutsunderlag 
Remissvar från Socialförvaltningen avseende förslag drift av Pangea 
Remiss - Synpunkter på Folketshusföreningen Timrås förslag avseende drift av Pangea 
Förstudie rapport Tallnäs 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag till 
Kultur- och Tekniknämnden 

Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 116 
Remiss - Synpunkter avseende restaurangen på Hagalid som matsal för 
eleverna på Mariedalsskolan 
SN/2021:179 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Avge yttrande enligt förvaltningens förslag till Kultur- och Tekniknämnden. 
2. Nämnden förordar samlokalisering av verksamheter p.g.a. långsiktiga tunga investeringar som 

måste ske i kommunen. Samlokalisering bör planeras och ske med hänsyn till riskerna som 
förvaltningen har påpekat. 

Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden har begärt in synpunkter från Socialnämnden respektive Barn- och 
utbildningsnämnden avseende restaurangen på Hagalid som matsal för eleverna på Mariedalsskolan.  

Frågan bör belysas ur följande aspekter: 

• Säkerhet och kvalitet för äldre och elever 
• Arbetsmiljö för anställda 
• Ekonomi i den mån det går att bedöma kostnader för personal och andra rörliga kostnader 

som inte förknippas med åtgärder på byggnaden. 

Förvaltningen har sammanställt synpunkter utifrån dessa aspekter samt genomförd risk- och 
konsekvensanalys. Bedömningen är att det inte är lämpligt att samordna verksamheterna på det sätt 
som varit tidigare. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Beslutsförslag från beredningen är ”Socialnämnden beslutar: 

1. Avge yttrande enligt förvaltningens förslag till Kultur- och Tekniknämnden. 
2. Uppdra till förvaltningschef att samverka med berörda nämnder och bolag, om ingen matsal för 

Mariedalskolan byggs och om uppdraget ges av samordning av verksamheter, att hitta möjliga 
säkra lösningar utifrån aspekter som säkerhet och kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi.” 

Maritza Villanuenva Contreras (V) föreslår en ändring i punkt 2 till nytt förslag ”Nämnden förordar 
samlokalisering av verksamheter p.g.a. långsiktiga tunga investeringar som måste ske i kommunen. 
Samlokalisering bör planeras och ske med hänsyn till riskerna som förvaltningen har påpekat.”. Övriga 
ledamöter bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Synpunkter på samlokalisering av lunchservering för äldre och skolelever vid Hagalid 
Remiss - Synpunkter avseende restaurangen på Hagalid som matsal för eleverna på Mariedalsskolan 
KTN 2021-08-25 § 99 

Protokollsutdrag till: 
Kultur- och Tekniknämnden 

Exp     /     2021  



 

 

 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 117 
Verksamhetsidé Socialnämnden - information 
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 ger en information om det fortsatta arbetet med verksamhetsidé i 
samband med sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
SN 2021-03-16 § 38 
SN 2021-05-16 § 82 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 118 
Verksamhetsplan och budget 2022 - återkoppling från 
Analysseminarium 
SN/2021:152 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Som ett led i socialnämndens arbete med verksamhetsplan och budget 2022 hölls ett Analysseminarium 
den 1 september.  

Förvaltningschef Sara Grape Junkka återkopplar från detta möte i samband med sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
SN 2021-06-15 § 98 

Beslutsunderlag 
Verksamhetens analys -2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 119 
Stöd för omställning, tidsbegränsat omställningspaket 
SN/2021:198 

Beslut 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att arbeta med omställning utifrån budgetförutsättningar 
2022-2022 med stöd av kommunstyrelsens beslutade omställningspaket. Återrapportering görs i 
samband med fyramånadersrapport och delårsrapport 2022. 

Ärendet 
Ny verksamhetsplan och budget 2022-2024 är antagen av kommunfullmäktige. Av beslutet framgår att 
nämnderna inte tilldelas medel för beräknade volymer och kostnadsökningar och därför måste vidta 
åtgärder för att nå en budget i balans för verksamhetsåret 2022 och framåt. 

Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunledningskontoret att ta fram stöd för nämndernas 
omställning. Vid återapportering i augusti godkände Kommunstyrelsen föreslaget omställningspaket att 
gälla till och med 2022-12-31. Nämndernas kostnader för omställning med hjälp av uppsägningslön och 
pensionserbjudande finansieras via kommunstyrelsens finansförvaltning. Nämnderna uppmanas arbeta 
aktivt med omställning utifrån budgetförutsättningar 2022-2024. 

Beslutsunderlag 
KS 2021-08-31 § 251, Stöd för nämndernas omställning: tidsbegränsat omställningspaket 
Omställningspaket– bakgrund, information och rutin 
Avtal uppsägningslön 
Pensionslösning 90%, intresseanmälan 

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 

Exp     /     2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 120 
Tillfälligt korttidsboende Tallnäs 
SN/2021:199 

Beslut 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att öppna våning 5 på Tallnäs vård- och omsorgsboende 
för att där bedriva korttidsboende under en begränsad period, som längst till den 30 juni 2022. 

Ärendet 
Timrå Kommuns korttidsboende är belägen på Hagalids vård- och omsorgsboende och har 16 platser 
som är fullbelagda och har så varit hela sommaren. Behovet av korttidsplatser har eskalerat kraftigt på 
kort tid. I dagsläget är det 26 medborgare som står i kö till en plats vid ett vård- och omsorgsboende. 9 
av dessa befinner sig på korttidsenheten och har ett beslut på korttidsvård i väntan på en sådan plats, 
samt att ytterligare tre personer väntar i ordinärt boende på en korttidsplats i väntan på att får en plats 
på vård- och omsorgsboende. Denna akuta brist på korttidsplatser gör att 9 personer som har 
växelvårdsbeslut inte kan få det verkställt med den kontinuitet som det är tänkt.  

Vidare så gör platsbristen att Timrå kommun blir betalningsansvariga för patienter som blir 
utskrivningsklara från sjukhuset och har fått korttidsplats beviljad. Avgiften till Regionen är 8900 
kronor per dygn och patient. I dagsläget är det 5 inneliggande patienter som har fått beslut på en 
korttidsplats i direkt anslutning till korttidsvistelsen. Tre av dessa är utskrivningsklara och de andra två 
beräknas blir utskrivningsklara till veckan. Detta innebär en dygnskostnad på 44 500 kr för Timrå 
kommun som blir betalningsansvarig till Regionen. 

Våning 5 på Tallnäs skulle kunna ta emot 7 personer med korttidsvårdsbeslut. Med en 
bemanningstäthet på 0,70 så skulle det innebära 4,9 årsarbetare till en månadskostnad av cirka 200 000 
kronor.  

Socialförvaltningen föreslår att tillfälligt använda våning 5 på Tallnäs som korttidsboende för att 
möjliggöra verkställandet av beslut för de brukare som väntar på plats.  

Ärendets behandling i sammanträdet 
Lotta Borg (T) föreslår ett tillägg till beslutsförslaget ”Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att 
öppna våning 5 på Tallnäs vård- och omsorgsboende för att där bedriva korttidsboende under en 
begränsad period” lydande ”som längst till den 30 juni 2022”. Övriga ledamöter bifaller förslaget. 

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef ÄO HSL 

Exp     /     2021 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 121 
Framtida behov av LSS-boenden - detaljerat förslag 
SN/2021:39 

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

1. Godkänna förslaget enligt ekonomisk kalkyl. 
2. Uppdra till förvaltningschef att genomföra utökande av LSS-platser inom befintliga lokaler samt 

i egen regi under hösten 2022. 

Ärendet 
Efter kartläggning och utredning av LSS-boenden under år 2020 samt konkretisering av behovet 2021 
beslutade socialnämnden gå vidare med att utvidga antalet boendeplatser. Socialnämnden har begärt in 
ett detaljerat förslag för detta. 

Underskott av platser inom bostad med särskild service LSS, föranleder behov av utökat antal för att 
tillgodose behovet och möjliggöra verkställandet av fattade boendebeslut. Förvaltningen har tagit fram 
ett förslag med ekonomisk kalkyl, där möjlighet finns att starta ny enhet i befintliga tillgängliga lokaler 
inom Tallnäs äldreboende plan 5.  

Ärendets tidigare behandling 
SN 2019-12-18 § 156 
SN 2020-09-22 § 111 
SN 2021-02-09 §13 
SN 2021-03-16 § 34 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk kalkyl 
Ekonomisk kalkyl, summering 

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef Stöd och omsorg 

Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 122 
Heltidsresan - genomförande inom budget 
SN/2021:65 

Beslut 
Socialnämnden godkänner beskrivning av Heltidsresans genomförande och tilldelad budget för 
överlämnande till Kommunstyrelsen.  

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 förordade 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.  

Socialnämnden beslutade föreslå alternativ två, att erbjuda arbetstagare som önskat högre 
sysselsättningsgrad anställning på heltid samt vid all nyrekrytering och att tillsätta nödvändig 
projektorganisation. 

Kommunstyrelsen beslutade återremittera ärendet till socialnämnden med uppdrag att återkomma med 
en beskrivning av hur heltidsresan kan genomföras inom tilldelad budget. 

Projektgruppen har beskrivit förutsättningarna för Heltidsresans genomförande och tilldelad budget. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) yrkar på ett tillägg i beslutet lydande ”Socialnämnden uppdrar till 
förvaltningen att utreda heltidstjänster med en koppling till att minska timanställningar genom att en 
viss procentsats täcker upp för frånvaro”. 
 

 

 

 

 

Sammanträdet ajourneras mellan 12:10-12:15 för överläggning. 

Elisabeth Dahlin Westberg (M) står kvar vid sitt tilläggsyrkande med ytterligare tillägg ”Socialnämnden 
begär mer tid av kommunstyrelsen för slutförande av detta uppdrag.”, med stöd av Anita Hellstrand 
(C), Megan Sandberg (L) och Marianne Larsson (SD).  

Efter ytterligare diskussion drar Elisabeth Dahlin Westberg (M) tillbaka yrkandet i sin helhet. 
Ordförande konstaterar att nämnden beslutar enligt ursprungligt förslag. 

Ärendets tidigare behandling 
SN 2021-03-16 § 33, Heltidsresan – förstudie 

Beslutsunderlag 
KS 2021-04-06 § 133, Heltidsresan 
Heltidsresan – förstudie 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Projektledare förstudie Heltidsresan 

Exp     /     2021 



 

 

 

 

 

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 123 
Hemservice - utredning 
SN/2021:69 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Avsluta säljverksamheten Hemservice, med snöskottning och gräsklippning till privatpersoner. 
2. Behålla verksamheten som en intern kommunal verksamhet med ett arbetssätt som svarar upp 

mot processen till egen hållbar försörjning. 

Ärendet 
Utredning av Hemservice uppdrag. 

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

Ärendets tidigare behandling 
SN/2021-03-16 § 36 
SN/2021-05-19 § 78 

Beslutsunderlag 
Hemservice – utredning 
Konkurrensverket rapport 2020:2 
 

 

  

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 

Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 124 
Tillfällig förändring av utbetalning av försörjningsstöd med anledning 
av riksdagens beslut 
SN/2021:197 

Beslut 
Socialnämnden kommer ej räkna det tillfälliga tilläggsbidraget som en inkomst vid prövning mot 
riksnorm. Beslutet gäller under den period som regeringen ger tilläggsbidraget.  

Ärendet 
Tillfällig förändring av utbetalning av försörjningsstöd med anledning av riksdagens beslut 

Regeringen lämnade under sommaren förslag om ett tilläggsbidrag till bostadsbidrag. Bidraget föreslogs 
gälla från 1 juli till och med 31december 2021. Ordförande fattade beslut om att ej räkna det tillfälliga 
bidraget som inkomst vid prövning mot riksnorm, lika som nämnden fattade beslut om år 2020. 

Socialnämnden föreslås fatta samma beslut vid protokollfört sammanträde. 

Ärendets tidigare behandling 
SN 2020-06-16 § 90 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut av ordförande 2021-07-16 § 11 

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef IFO 
Enhetschef försörjningsstöd 
 

  
Exp     /     2021 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 125 
Utvärdering av kommunens krishantering Covid-19 - rapport om 
förbättringsåtgärder 
SN/2021:20 

Beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens svar för överlämnande till Kommunstyrelsen. 

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.  

Förvaltningschef Sara Grape Junkka informerade Socialnämnden vid Analysseminarium den 1 
september om förvaltningens svar på KPMG:s rapport Lärande utvärdering Covid-19 och dess 
slutsatser och rekommendationer. 

Ärendets tidigare behandling 
SN 2021-02-09 § 6 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens svar på Lärande utvärdering Covid-19 

Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 

Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 126 
Språkkunskaper inom Socialnämndens verksamheter 
SN/2021:191 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Uppdra till förvaltningschef att redovisa de insatser som genomförs i våra verksamheter för 
stöd i svenska språket och inkludering. 

2. Uppdra till förvaltningschef att ta fram en handlingsplan om hur verksamheten kommer att 
förstärka inkludering och arbeta med individer som behöver förstärka sina språkkunskaper. 

3. Redovisning och handlingsplan ska presenteras för nämnden senast januari 2022. 

Ärendet 
Många är eniga om att det är viktigt att kunna lära sig det svenska språket för att inkluderas mer i 
samhället. För detta krävs det olika arbetssätt, allt från teoretiska till mera praktiska metoder.  Lika väl 
som kunskaper i svenska måste ökas, måste även tillgång till olika typer av mötesplatser växa för 
möjlighet till kontakt och träning. 

Ambitionen är att öka takten i inkludering, till en stadigvarig självförsörjning och delvis lösning av vår 
relativt svåra kompetensförsörjning. Samtidigt vet vi att en del av våra klienter pratar ett annat språk 
och behov av personal som kan flera språk kommer att öka i framtiden.  

En annan relevant fråga är hur utbildningen till undersköterska ser ut idag? Det var en tid där variation 
och kvalitet i utbildningen varierade enormt. Nu finns det en mera sammanhållning utbildning och 
kvalitet har förbättrats i vår region. Socialstyrelsen arbetar fram krav för skyddad yrkestitel för 
undersköterskor samt en nationell standard på kompetensnivå och utbildning. Vi kommer även att 
behöva arbeta för en tydlig kompetensväxling.  

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 

Exp     /     2021 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 127 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kv 2 2021 
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 2021 kv 2 
Rapport till revisorer 2021 kv 2 

Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 

Exp     /     2021 
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Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 128 
Rapportering av synpunkter och klagomål, augusti 
SN/2021:14 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Synpunkter och klagomål juni-aug 2021 
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Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 129 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, augusti 
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 08 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 130 
Anmälan av beslut enligt delegation, augusti 
SN/2021:3 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Följande beslut enligt delegation anmäls: 

Förordnande av tf förvaltningschef 2021-06-24, Linda Gyllenqvist, beslut av förvaltningschef. 

Förordnande av tf förvaltningschef v 27+31, Anna-Karin Dahlin, beslut av förvaltningschef. 

Förordnande av tf förvaltningschef v 28+30, Johan Vikström, beslut av förvaltningschef. 

Förordnande av tf förvaltningschef v 32, Linda Gyllenqvist, beslut av förvaltningschef. 

Förordnande av tf verksamhetschef stöd och omsorg v 28, Madeline Sörebäck, beslut av 
verksamhetschef. 

Förordnande av tf verksamhetschef IFO 2021-07-30 samt 2021-08-13, Maria Olsson, samt för 
perioden 2021-08-09 – 2021-08-12, Pernilla Krasser, beslut av verksamhetschef. 

Socialnämnden kommer ej räkna det tillfälliga tilläggsbidraget som en inkomst vid prövning mot 
riksnorm. Beslutet gäller under den period som regeringen ger tilläggsbidraget. Beslut av 
socialnämndens ordförande 2021-07-16 
 

 

 

 

  

Polisanmälan medicinavvikelse, misstänkt medicinstöld, av förvaltningschef 2021-07-23. 

Avropsavtal för undersökningstjänst för nationella brukarundersökningar i socialtjänsten. För 
brukarundersökningen inom funktionshinderområdet. Enkät: Servicebostad LSS. Tecknat av 
förvaltningschef 2021-08-18. 

Avropsavtal för undersökningstjänst för nationella brukarundersökningar i socialtjänsten. För 
brukarundersökningen inom funktionshinderområdet. Enkät: Gruppbostad LSS. Tecknat av 
förvaltningschef 2021-08-18. 

Förordnande av tf förvaltningschef 2021-09-02 – 2021-09-03, Johan Vikström, beslut av 
förvaltningschef, 2021-08-27. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 131 
Inkomna skrivelser och meddelanden, augusti 
SN/2021:2 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Facklig information och protokoll 
MBL § 11, avseende förändring av organisation (utvecklingsboende), Kommunal, 2021-04-09. 

Samverkansgrupp, information inför socialnämnden; Vision, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet, SSR 
2021-05-17. 

MBL § 11, förändring av tjänstgöringsgrad för nattsjuksköterskor, Vårdförbundet, 2021-05-26 

MBL § 11, ekonomisk ersättning vid byte av semestervecka, Kommunal, 2021-05-31 

MBL § 11, arbete ferieungdomar 2021, Kommunal, 2021-06-07 

Hyresgästföreningen 
Protokoll, förhandlingar om 2021 års hyror, 2021-05-04. 

Inspektionen för Vård och Omsorg 
Begäran om uppgifter inför kommande tillsynsinsats (äldre på särskilt boende), 2021-06-30. 

Underrättelse om tillsyn (besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin), 2021-07-
08. 
 

 

 

 

 
  

Jämställdhetsmyndigheten 
Uppdrag att fortsätta utveckla och sprida arbetssätt till kommuner om våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av covid-19-pandemin, 2021-07-09 

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 
Årlig rapport. Ensammanställning av oredlighet i forskning och avvikelser från god forskningssed 
under år 2020, 2021-07-12 

Regeringskansliet 
Remiss av SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet –långsiktig, strategisk och i samverkan. 

Sveriges Kommuner och regioner 
Information angående IVO:s begäran om att tillsynsunderlag ska rapporteras digitalt, 2021-07-09. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Timrå kommun 

KF 2021-05-31 § 108, Taxa dygnsavgift utvecklingsboende. 

KF 2021-06-14, Motion från Marianne Larsson (SD) om språkkrav. 

KF 2021-06-14, Motion från Marianne Larsson (SD) om en tryggare vård och äldreomsorg. 

KS 2021-06-08, Fyramånadersrapport med prognos 2021. 

BoU 2021-05-26, Förändring sammanträdesplan. 

KoT 2021-06-30, Remiss – Synpunkter på Folketshusföreningen Timrås förslag avseende drift av 
Pangea. 

Kultur- och teknikförvaltningen, Jan Eriksson, 2021-07-23, information om kommande remiss 
Synpunkter på fortsatt samlokalisering av lunchserveringen för äldre och skolelever vid Hagalid. 


	Protokoll Socialnämnden 2021-09-14
	Innehållsförteckning
	§ 109 Mötets former och genomförande
	§ 110 Utse justerare
	§ 111 Fastställa ärendelista
	§ 112 Information om jäv och sekretess
	§ 113 Information om aktuellt läge gällande Covid-19 i våra verksamheter
	§ 114 Information om sommarperioden inom våra verksamheter
	§ 115 Remiss - Synpunkter på Folketshusföreningen Timrås förslag avseende drift av Pangea
	§ 116 Remiss - Synpunkter avseende restaurangen på Hagalid som matsal för eleverna på Mariedalsskolan
	§ 117 Verksamhetsidé Socialnämnden - information
	§ 118 Verksamhetsplan och budget 2022 - återkoppling från Analysseminarium
	§ 119 Stöd för omställning, tidsbegränsat omställningspaket
	§ 120 Tillfälligt korttidsboende Tallnäs
	§ 121 Framtida behov av LSS-boenden - detaljerat förslag
	§ 122 Heltidsresan - genomförande inom budget
	§ 123 Hemservice - utredning
	§ 124 Tillfällig förändring av utbetalning av försörjningsstöd med anledning av riksdagens beslut
	§ 125 Utvärdering av kommunens krishantering Covid-19 - rapport om förbättringsåtgärder
	§ 126 Språkkunskaper inom Socialnämndens verksamheter
	§ 127 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kv 2 2021
	§ 128 Rapportering av synpunkter och klagomål
	§ 129 Redovisning av socialnämndens uppdrag
	§ 130 Anmälan av beslut enligt delegation
	§ 131 Inkomna skrivelser och meddelanden



