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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2022-03-16

Plats och tid

Alliancen 11:50- 12:10

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)
Angela Bodin (SD) ersätter Megan Sandberg (L)
Maritza Villanueva Contreras (V)
Alf Söderlund (S)

Övriga närvarande

Gudrun Molander (L), distans
Sara Grape Junkka, förvaltningschef
Christina Hjalte, sekreterare
Pernilla Ullberg, sekreterare

Utses att justera

Christer Andersson (S)
Lotta Borg (T)

Justeringens plats och tid

Socialkontoret 2022-03-18 kl. 07:50

Underskrifter

…………………………………………………….
Maritza Villanueva Contreras, ordförande

…………………………………………………………...
Pernilla Ullberg, sekreterare

…………………………………………………….
Christer Andersson, justerare

…………………………………………………………..
Lotta Borg , justerare

ANSLAG / BEVIS
Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
2022-03-16

Anslaget uppsatt den
2022-03-18

Förvaringsplats för protokollet
socialförvaltningen

Anslaget nedtas den
2022-04-09
Paragrafer
§30-§51

………………………………………………………………..
Pernilla Ullberg, sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2022-03-16
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Justerandes sign

Rubrik

Utdragsbestyrkande

2

Protokoll
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-16

§ 30

Mötets former och genomförande
Beslut
Socialnämnden genomför sammanträdet delvis på distans.
Ärendet
Ordförande går igenom mötets former och genomförande då möjlighet finns att delta på distans.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3

Protokoll
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-16

§ 31

Utse justerare
Beslut
Socialnämnden utser Christer Andersson(S) samt Lotta Borg (T) att tillsammans med ordförande
justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret fredag den 18 mars kl. 07:50.
Ärendet
Utse justerare av socialnämndens protokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4

Protokoll
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-16

§ 32

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5

Protokoll
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-16

§ 33

Information om aktuellt läge gällande covid-19

SN/2022:17

Beslut
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Med anledning av pågående smittspridning av Corona-virus informerar chefer och/eller Medicinskt
Ansvarig Sjuksköterska (MAS) om aktuellt läge inom socialnämndens verksamheter i samband med
sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6

Protokoll
Socialnämnden

7

Sammanträdesdatum

2022-03-16

§ 34

Patientsäkerhetsberättelse 2021

SN/2022:82

Beslut
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse Timrå kommun 2021.
Ärendet
Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet är att främja patientsäkerheten inom hälsooch 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.
Ulrica Hedlund, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), informerar i samband med sammanträdet
om föregående års patientsäkerhetsarbete samt hur patientsäkerheten följs upp under året.
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse för Timrå Kommun År 2021
Protokollsutdrag till
MAS
Exp

/

2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8

Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2022-03-16

§ 35

Ekonomisk periodrapport per 2022 02

SN/2022:1

Beslut
Socialnämnden beslutar:
1. Godkänna ekonomisk periodrapport, rapport om kostnader för covid, rapport om
lönekostnader och volymrapport per februari 2022.
2. Godkänna redovisning, analys och kostnadsberäkning av det så kallade ”nya normala” läget för
äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt stöd och omsorg.
3. Godkänna redovisning, analys och kostnadsberäkning av volymökningar inom individ- och
familjeomsorg.
4. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige omfördela medel om totalt 10,6 mnkr till
socialnämnden utifrån tillkommande kostnader för förbrukningsmaterial, arbetskläder samt
vaccination och provtagning inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt stöd och omsorg.
5. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige omfördela medel om totalt 11 mnkr till
socialnämnden utifrån tillkommande kostnader gällande volymökning och externa placeringar
inom individ- och familjeomsorg.
Ärendet
Ekonomisk rapportering av perioden, kostnader för covid, lönekostnader samt volymrapport.
Controller Jonas Lundgren deltar i samband med sammanträdet för information om ekonomisk
rapport.
Förvaltningschef samt verksamhetschefer presenterar uppdraget gällande det ”nya normala” i samband
med sammanträdet. Förvaltningen lämnar även en redovisning av volymökningar inom individ- och
familjeomsorg. Dessa redovisningar påvisar ej budgeterade kostnadsökningar, varför socialnämnden
föreslås äska omfördelning av årets budget.

Socialnämnden

INTÄKTER
KOSTNADER (-)
Varav personalkostnader
NETTOKOSTNADER (-)

Budget period

Utfall period

Avvikelse
period

Avvikelse
innevarande
månad

14 144
-93 564
-64 934
-79 420

17 355
-99 280
-69 680
-81 925

3 211
-5 716
-4 746
-2 505

2 686
-3 905
-3 055
-1 218

Socialnämnden redovisar ett underskott på -2,5 mnkr ack feb. Nettokostnaden relaterad till pandemin uppgår till -1,3 mnkr.

Beslutsunderlag
Periodrapport per 2022 02
Kostnader för covid 2022 02
Lönekostnader 2022 02
Volymrapport 2022 02
Det nya normala ÄÖ HSL SO
Volymökning IFO

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-16

Protokollsutdrag till
KS
Controller
Exp

/

2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9

Protokoll
Socialnämnden

10

Sammanträdesdatum

2022-03-16

§ 36

Information om God och nära vård

SN/2022:84

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.
Socialnämnden får månadsvis information om arbetet med God och nära vård i samband med
sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

11

Sammanträdesdatum

2022-03-16

§ 37

Missbruks- och beroendeplan i Västernorrland

SN/2022:45

Beslut
Socialnämnden beslutar:
1. Anta den övergripande missbruks- och beroendeplanen.
2. Planen som helhet ska genomföras inom en femårsperiod från att beslutet fattats.
3. Genomföra steg 1 i missbruks- och beroendeplanen under 2022.
Ärendet
Socialreko gav i maj år 2020 beredningsgruppen uppdragsdirektivet att kartlägga aktuellt nuläge samt se
över de utvecklings- och förbättringsbehov som finns inom länets missbruk och beroendevård. Syftet
med uppdragsdirektivet var att få en gemensam bild av länets missbruks- och beroendevård och föreslå
utvecklings- och förbättringssatsningar som kan komma att behöva genomföras. Utredningen
återredovisades i oktober år 2021.
Utredningens resultat, som redovisades för socialnämnden i november, visar att det finns
utvecklingsbehov och förbättringsområden inom flera områden och i synnerhet för personer med
samsjuklighet. Utbudet behöver utvecklas inom primärvården som första linjens insats och ett mer
uttalat uppdrag för specialistvården utifrån individer med mer stora och omfattande svårigheter.
Resultatet visar även på behov av att förmedla kunskap om missbruk och beroende både generellt och
specifikt.
Projektledarna har tagit fram en missbruks- och beroendeplan som bygger på tre prioriteringsförslag.
Initialt inleds arbetet med som i förslaget kallas steg 1 för att därefter komma vidare och arbeta med
steg 2 och 3. Prioriteringsförslagen genomföras i samverkan och samplanering mellan länets
socialtjänster och hälso- och sjukvården.
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden antar socialrekos förslag till missbruks- och
beroendeplan, att genomföra hela planen inom fem år samt att genomföra steg 1 under 2022.
Verksamhetschef Johan Vikström presenterar förslaget ytterligare i samband med sammanträde.
Ärendets tidigare behandling
SN/2021-11-16 § 160
Beslutsunderlag
Förslag på Missbruks- och beroendeplan
Konsekvensanalys prioriteringsförslag
Konsekvensanalys sammanfattning
Utredning av Missbruk och Beroendevården i Västernorrland 2021
Protokollsutdrag till
Socialreko
Exp

/

2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

12

Sammanträdesdatum

2022-03-16

§ 38

LSS-boenden med serviceinriktning
SN/2022:85

Beslut
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att:
1. Utreda möjliga alternativ att utöka antalet boendeplatser enligt 9 § LSS, bostad med särskild
service för vuxna, serviceinriktning, i egen regi.
2. Redogöra för möjligt alternativ med tillhörande kostnadsberäkning.
3. Återrapportera senast vid nämndens sammanträde i april.
Ärendet
Under 2021 fattades beslut om att gå vidare med planeringen av att öppna nytt boende för bostad med
särskild service för vuxna, LSS, på plan 5 i samma hus som Tallnäs vård- och omsorgsboende. Dessa
platser kommer att ha gruppboendeinriktning. Planeringen kvarstår men har skjutits fram i tid då
lokalerna under första halvåret 2022 används av äldreomsorgen för utökning av antalet korttidsplatser.
Sedan ovanstående planering genomfördes har antalet beviljade beslut om bostad med särskild service
LSS, serviceinriktning, också ökat i antal. Det har medfört att det i dagsläget finns 4 gynnande beslut
som inte kan verkställas på grund av platsbrist. Två av dessa beslut har redan passerat lagkravet på 3
månaders verkställighetstid och de övriga två kommer göra det under våren.
För att undvika höga kostnader för köp av externa platser ser förvaltningen ett behov av att utreda
möjligheter till att även utöka antal boendeplatser med serviceinriktning i egen regi, samt ta fram en
kostnadsberäkning för detta. Verksamhetschef Linda Gyllenqvist presenterar behovet ytterligare i
samband med sammanträdet.
Ärendets behandling i sammanträdet
Lotta Borg (T) föreslår en ändring avseende punkt 3 i förslaget att återrapportering ska göras i april i
stället för senast i maj.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Protokollsutdrag till
Förvaltningschef
Exp

/

2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

13

Sammanträdesdatum

2022-03-16

§ 39

Information om översyn av hemtjänsten

SN/2022:17

Beslut
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Volymerna i hemtjänsten har ökat rejält under senare år vilket har inneburit fler brukare med större
personalgrupper som följd. Med en åldrande befolkning vet vi att antalet personer med hemtjänst och
hemsjukvård kommer att öka och flertalet kommer att vilja bo hemma så länge som möjligt. Många av
brukarna är idag svårt multisjuka och bristen på arbetskraft och kompetens gör att det ofta är svårt att
få ihop vardagen i hemtjänsten vilket leder till avvikelser. De stora brukar- och personalgrupperna gör
att enhetscheferna har svårt att hinna med att arbeta med kvalitetsförbättringar, avvikelsehantering,
arbetsmiljöfrågor och förebyggande arbete både för både brukare och medarbetare.
För att hantera den stora volymökningen och säkerställa hemtjänstens kvalitet, men också för att verka
för en god arbetsmiljö för både chefer och medarbetare, har en översyn av hemtjänsten gjorts.
Uppdraget har innefattat både verksamhetens organisering men också effektivitet i biståndsbedömning,
planering och utförande. Fokus har varit att titta på områdesindelning, nattpatrullens organisation samt
att försöka få en jämnare tidsplanering av insatser så det blir likvärdigt i alla hemtjänstgrupper.
Enhetschef Marie Backlund presenterar den översyn som gjorts i samband med sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-16

§ 40

Rapportering av sjukfrånvaro
SN/2022:16

Beslut
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Sjukfrånvaro rapporteras vid samt samverkansgrupp med skyddskommitté fyra gånger per år.
Socialnämnden får rapport två gånger om år.
HR strateg Magnus Gustafsson presenterar sjukfrånvaro-rapporten i samband med sammanträdet.
Beslutsunderlag
Sjukfrånvaro 2022 01

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14

Protokoll
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-16

§ 41

Information om världsläget

SN/2022:17

Beslut
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att återkommande informera om det aktuella läget inom
socialtjänstens verksamheter utifrån världsläget.
Ärendet
Utifrån aktuell situation och oro i världen finns ett behov av information om hur kommunen och
socialnämndens verksamheter direkt eller indirekt påverkas.
Ärendets behandling i sammanträdet
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår ett tillägg med en punkt till förslaget att lägga dagens
information till handlingarna.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Protokollsutdrag till
Förvaltningschef
Exp

/

2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15

Protokoll
Socialnämnden

16

Sammanträdesdatum

2022-03-16

§ 42

Förvaltningschefens verksamhetsinformation

SN/2022:5

Beslut
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Förvaltningschefens verksamhetsinformation lämnas vid sammanträdet.
•
•
•

Verksamhetsbesök för nämnden.
Timtaxa för dödsboförvaltning.
Boende, integration och arbete (BIA) är ett forskningsprojekt som bedrivits Mittuniversitetet
tillsammans med Timrå kommun och Timråbo. Projektet har nu mynnat ut i en utställning med
information om integrations-processerna i Tallnäs och Timrå. Utställningen visas på flera
platser i kommunen under våren.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

17

Sammanträdesdatum

2022-03-16

§ 43

Information om beslutsgång vid sammanträde

SN/2022:17

Beslut
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Socialnämndens ledamöter ska ha kännedom om hur beslut fattas vid sammanträde och anmälan om
avvikande mening.
Nämndsekreterare ger i samband med sammanträdet en kort presentation som påminnelse om vad
ledamot bör tänka på.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-16

§ 44

Ordförande och ledamöters information

SN/2022:6

Beslut
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Ordförande och ledamöters information lämnas i samband med sammanträdet.
•
•
•
•

Äldreomsorgscenter
o KS har lämnat vidare förslag till kommande KF
o BUN föreslås bygga produktionskök i Söråker
Migration och asyl
Information från SKR (länkar skickas)
o Kommunala perspektiv på arbetsmarknadspolitiken 2021
o Tema jämställd socialtjänst: Ekonomiskt bistånd
Aktuellt inom socialpolitik (länk skickas)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18

Protokoll
Socialnämnden

19

Sammanträdesdatum

2022-03-16

§ 45

Hemutrustningslån
SN/2022:60

Beslut
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att utreda möjliga alternativ till hantering vid ansökan om
bistånd till hemutrustning vid mottagande av nyanlända.
Ärendet
Från den 1 januari 2022 går det inte längre att ansöka om hemutrustningslån från CSN. I enlighet med
riksdagens budgetbeslut upphävs förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och
vissa andra utlänningar från och med den 1 januari 2022. Lånet var till för att nyanlända skulle kunna
utrusta och möblera sin bostad när de mottagits i en kommun. Detta medför att den enskilda kan
behöva söka ekonomiskt bistånd hos kommunen för att kunna utrusta sitt boende.
Ärendets behandling i sammanträdet
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår en ändring avseende förslaget att ge uppdraget till
förvaltningschef i stället för verksamhetschef IFO.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Protokollsutdrag till
Förvaltningschef
Exp

/

2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

20

Sammanträdesdatum

2022-03-16

§ 46

Taxa för dödsboförvaltning
SN/2022:83

Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta taxa för dödsboförvaltning
med en avgift på kronor per timme baserat på 0,7 % prisbasbeloppet plus 25 % moms.
Ärendet
Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts om det inte finns någon anhörig
som ordnar med gravsättning. För det uppdraget har kommunen rätt till ersättning från dödsboet om
det finns tillgångar. Även för en provisorisk dödsboförvaltning i avvaktan på en släktutredning, kan
kommunen begära ersättning från dödsboet. En kommun får inte ta ut högre avgifter än vad som
motsvarar kostnaden för tjänsten som kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara
kommunens självkostnad.
Rätten till ersättning följer av lag, men det ankommer på fullmäktige att ta ställning i den principiella
frågan om kommunen ska finansiera verksamheten genom att ta till vara den rätten att ta ut en avgift.
Utdragsbestyrkande får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster som de
tillhandahåller enligt självkostnadsprincipen.
Kommunen har tidigare inte tagit ut någon avgift för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt
Begravningslagen. Vid en jämförelse med Timrås grannkommuner har det framkommit att man där valt
att anta en timtaxa om 0,7 % prisbasbeloppet plus 25 % moms. Prisbasbeloppet för 2022 är satt till
48 300 kr, vilket skulle innebära en timtaxa på 0,7 % x 48 300 = 338 kr/timmen + 25 % moms = 423
kr/timmen.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut avseende timtaxa för dödsboförvaltning
Protokollsutdrag till
verksamhetschef
enhetschef
Exp

/

2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-16

§ 47

Verksamhetsidé Socialnämnden

SN/2022:33

Beslut
Socialnämnden fastställer Verksamhetsidé Socialnämnden enligt förslag.
Ärendet
Som ett led i implementeringen av kommunens nya styrmodell ska varje nämnd ta fram en
verksamhetsidé. En utvecklingsgrupp har arbetat med detta under 2021 och lämnat regelbunden
information till nämnden om arbetet.
Ett förslag till verksamhetsidé för socialnämnden presenterades för nämnden i februari. Inga
synpunkter eller ändringar har inkommit eller gjorts i förslaget. Utvecklingsgruppen föreslår att
socialnämnden antar föreslagen verksamhetsidé.
Ärendets tidigare behandling
SN 2021-03-16 § 38
SN 2021-05-16 § 82
SN 2021-09-14 § 117
SN 2021-10-12 § 147
SN 2021-12-14 § 184
SN 2022-02-15 § 13
Beslutsunderlag
Socialnämndens verksamhetsidé –förslag 220126
Protokollsutdrag till
KS
Utvecklingsledare
Exp

/

2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21

Protokoll
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-16

§ 48

Intern kontroll 2022 -revidering av plan
SN/2022:18

Beslut
Socialnämnden fastställer reviderad Plan för intern kontroll 2022.
Ärendet
Socialnämnden har i december antagit förvaltningens förslag till plan för intern kontroll 2022.
Ett tillägg i risk- och väsentlighetsanalysen rörande Basala hygienrutiner kom inte med i den antagna
planen. Förvaltningen föreslår en revidering av antagen plan med detta tillägg.
Ärendets tidigare behandling
SN 2021-12-14 § 186
Beslutsunderlag
Plan för intern kontroll 2022 –rev 220316
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Exp

/

2022
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§ 49

Redovisning av socialnämndens uppdrag
SN/2022:7

Beslut
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till kommunfullmäktige och
myndigheter.
Beslutsunderlag
Uppdrag och yttranden 2022 02
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2022-03-16

§ 50

Anmälan av beslut enligt delegation
SN/2022:3

Beslut
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna
Ärendet
Följande beslut enligt delegation anmäls:
Avtal om villkor för Samordningsförbundets medfinansiering av insatsen Stärkt samverkan och
parallella insatser, tecknat av verksamhetschef Johan Vikström , 2022-02-08.
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§ 51

Inkomna skrivelser och meddelanden

SN/2022:2, SN/2021:222, SN/2022:67, SN/2022:73
Beslut
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Facklig information och protokoll
Samverkansgrupp inför socialnämnden, Kommunal, SSR, Vision, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet
2022-02-14
Jan-Bert Mostergren
Upplysningar (angående JO-beslut om rätten att betala kontant).
Länsstyrelsen Västernorrland
Politikerplattformen 2022-02-03, minnesanteckningar
RSMH Timrå
Redovisning av användande av medel ur familjen Bünsows hjälpstiftelse.
Revisionen
Revisionsrapport Granskning av åtgärder inom äldreomsorg.
Andra nämnders protokoll
Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges presidium 2022-02-16
+ Medborgarförslag –Tillsätta utredning hur tekniska hjälpmedel kan utnyttjas inom vård och omsorg.
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