
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen 11:50-12:35 

Beslutande 
 

Lars Kempe (S) 
Monica Persson (T) 
Sven-Åke Jacobson (KD) ersätter Elisabeth Dahlin 
Westberg (M) 
Christer Andersson (S) 
Marianne Larsson (SD) 
Elisabeth Svahn (S) 
Svante Sörmark (V) ersätter Marcus Eriksson (S) 
Anita Hellstrand (C) 
Megan Sandberg (L) 
Maritza Villanueva Contreras (V) 
Alf Söderlund (S) 
 
 

 

 
 

 

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

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

Övriga närvarande Lotta Borg (T) 
Angela Bodin (SD) 
Gudrun Molander (L) 
Sara Grape Junkka, förvaltningschef 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 
Pernilla Ullberg, nämndsekreterare 

Utses att justera Lars Kempe (S), Megan Sandberg (L) 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2022-02-17 

Underskrifter 

Maritza Villanueva Contreras, ordförande Pernilla Ullberg, sekreterare 

Lars Kempe, justerare Megan Sandberg, justerare 

 

  

……………………………………………………………….. 

 

 

ANSLAG / BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Anslaget uppsatt den 
2022-02-17 

Anslaget nedtas den 
2022-03-11 

Förvaringsplats för protokollet 
socialförvaltningen 

Paragrafer 
§1-§29 

Pernilla Ullberg, sekreterare 

  



  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

  Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 

3 1 Mötets former och genomförande 

4 2 Utse justerare 

5 3 Fastställa ärendelista 

6 4 Information om aktuellt läge gällande covid-19 

7 5 Information om Barns brukarmedverkan 

8-9 6 Ekonomisk periodrapport per 2021 12 

10 7 Kompletteringsbudget 2022 

11 8 Åtgärder för budget i balans 2021 - redovisning 

12 9 Årsredovisning 2021 

13-14 10 Länsgemensam familjehemsorganisation 

15 11 Handlingsplan för språkutvecklande insatser inom socialförvaltningen 

16-17 12 Äldreomsorgscenter -från fas 1 till fas 2 

18 13 Verksamhetsidé Socialnämnden -information 

19 14 Samverkansorganisation -information 

20 15 Förvaltningschefens verksamhetsinformation 

21 16 
Motion från Marianne Larsson (SD) om En tryggare vård och 
äldreomsorg  

22-23 17 Motion från Marianne Larsson (SD) om Språkkrav . 

24 18 Revisionsrapport Granskning av ekonomisystemet -svar 

25 19 Beslutsattestantförteckning 2022 –revidering 

26 20 Reglemente för socialnämnden -revidering 

27 21 Systemförvaltningsplan 2022 

28 22 Verksamhet med personligt ombud 2021 

29 23 IOP äldres ensamhet –rapport 

30 24 Rapportering av synpunkter och klagomål 2021 

31 25 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS -2021 kv 4 

32 26 Redovisning av socialnämndens uppdrag 

33 27 Anmälan av beslut enligt delegation 

34 28 Inkomna skrivelser och meddelanden 

35 29 Socialpsykiatrin – kartläggning av behov av boendeplatser 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 1 

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. 



 
Protokoll 

4 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 2 

Utse justerare 
 
 

 

  

Beslut  
Socialnämnden utser Lars Kempe (S) samt Megan Sandberg (L) att tillsammans med ordförande justera 
dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret torsdag den 17 februari kl. 08:00. 

Ärendet 
Utse justerare av socialnämndens protokoll. 



 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 3 

Fastställa ärendelista 
 
 

 

 

 

  

Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet. 

Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår att lägga till ett extra ärende gällande Socialpsykiatrin- 
kartläggning av behov av boendeplatser. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att socialnämnden beslutar att bifalla förslaget. 
Ärendepunkten läggs till efter punkt 30 i ärendelistan. 



 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 4 

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 Ulrica Hedlund,  Medicinskt 
Ansvarig Sjuksköterska (MAS), om aktuellt läge inom socialnämndens verksamheter i samband med 
sammanträdet. 



 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 5 

Information om barns brukarmedverkan 
SN/2022:17 
 

 

 

  

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. 

Socialsekreterare Elina Hannus presenterar Timrå kommuns arbete kring Barns brukarmedverkan i 
samband med sammanträdet. 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 6 

Ekonomisk periodrapport per 2021 12 
SN/2022:1 
 

 

 

 

 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Godkänna ekonomisk periodrapport, rapport om kostnader för Corona, rapport om löne- och 
vikariekostnader och volymrapport per december 2021. 

2. Uppdra till förvaltningschef att även under 2022 rapportera kostnader kopplade till covid-19 
samt lönekostnader. 

3. Godkänna volymrapport 2022 01, särskilt avseende hemtjänstuppgifter. 
4. Godkänna den övergripande muntliga ekonomiska redovisningen till och med januari månad 

2022. 
5. Uppdra till förvaltningschef att, utifrån den pågående pandemin och post covid-relaterade 

konsekvenser för verksamheter inom Socialnämnden, redovisa och analysera den så kallade 
”nya normala” arbetssituationen, samt ökade kostnader för 2022 på grund av bland annat 
förändrat arbetssätt, inköp av skyddsutrustning, material/teknik med mera. 

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

Controller Jonas Lundgren deltar i samband med sammanträdet för information om ekonomisk rapport 
efter januari 2022.  

Socialnämnden redovisar ett underskott på 1 286 tkr i januari månads bokslut. Underskottet beror 
främst på högre personalkostnader inom Äldreomsorgen samt externa placeringskostnader. 
Underskottet för vuxna inom IFO uppgår till 778 tkr. Kostnader som redovisas för Covid -19 uppgår 
till 763 tkr. 

Volymrapport för 2022 har ny utformning. Verksamhetschef Maria Nordin presenterar i samband med 
sammanträdet ett förslag för januari 2022 utifrån uppdraget att se över och säkerställa volymuppgifter 
relaterade till hemtjänsten. 
 

 

 
 
 
 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår ett tilläggsyrkande avseende två nya punkter i beslutsförslaget: 

- Godkänna den övergripande muntliga ekonomiska redovisningen till och med januari månad 
2022. 

- Uppdra till förvaltningschef att, utifrån den pågående pandemin och post covid-relaterade 
konsekvenser för verksamheter inom Socialnämnden, redovisa och analysera den så kallade 
”nya normala” arbetssituationen, samt ökade kostnader för 2022 på grund av bland annat 
förändrat arbetssätt, inköp av skyddsutrustning, material/teknik med mera.  

Övriga ledamöter bifaller förslaget. 



  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Periodrapport per 2021 12 
Kostnader för Corona 2021 12 
Löne- och vikariekostnader 2021 12 
Volymrapport 2021 11 
Volymrapport 2022 01 
 

 

Protokollsutdrag till 
Controller 
Förvaltningschef 

Exp     /     2022 



 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 

10 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 7 

Kompletteringsbudget 2022 
SN/2022:55 

Beslut 
Socialnämnden begär överföring av medel gällande investering Trygghetslarm om 2 130 tkr i 
kompletteringsbudget 2022. 

Ärendet 
Implementering av trygghetslarm har förskjutits i tid vilket innebär att merparten av investeringen 
kommer under år 2022. 

Beslutsunderlag 
Förslag till kompletteringsbudget 2022 för Socialnämnden 

Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 

Exp     /     2022 



 

 

 

 

 

 

 
Protokoll 

11 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 8 

Budget i balans 
SN/2022:56 

Beslut 
Socialnämnden beslutar. 

1. Godkänna förvaltningens redovisning för överlämnande till kommunfullmäktige. 
2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna Socialnämndens redovisning 

av effekt av vidtagna åtgärder för att bidra till en budget i balans. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har i oktober 2021 uppdragit till socialnämnden att vidta åtgärder för att bidra till 
en budget i balans. Effekt av vidtagna åtgärder ska redovisas till kommunfullmäktige i mars 2022. 

Socialnämnden har uppdragit till förvaltningschef att vidta åtgärder enligt förslag i september 2021 samt 
att redovisa effekt av vidtagna åtgärder. Socialnämnden har även i oktober uppdragit till 
förvaltningschef att fortsatt vara restriktiv och jobba mot en budget i balans. 

Förvaltningen har under slutet av året arbetat med åtgärdsplanen och lämnar en redovisning av arbetet 
med åtgärder för en budget i balans  

Ärendets tidigare behandling 
SN 2021-09-14 § 135 
SN 2021-10-12 § 143 
KF 2021-10-25 § 169 
 

 

 

  

Beslutsunderlag 
Budget i balans 

Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 

Exp     /     2022 



 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 

12 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 9 

Årsredovisning 2021 
SN/2022:1 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse socialnämnden 2021 

Protokollsutdrag till 
Controller 

Exp     /     2022 



 

 

 

 

 

 

 
Protokoll 

13 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 10 

Länsgemensam familjehemsorganisation 
SN/2022:31 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna att kommunen ansluter sig till 
den länsgemensamma familjehemsvårdsorganisationen. 

2. Kostnader för att tillhöra den gemensamma familjehemsorganisationen tas ur befintlig budget 
för individ- och familjeomsorg.  

3. Uppdra till förvaltningschef att presentera en uppföljning av anslutning till den gemensamma 
familjehemsorganisationen i november 2022. 

Ärendet 
Under 2014 utformade länets socialchefer ett uppdrag till Kommunförbundet Västernorrland om att 
lämna ett förslag för en länsgemensam familjehemsorganisation. Uppdraget startades med en 
undersökning som FoU Västernorrland genomförde 2015. Utifrån undersökningen gav länets 
socialchefer Kommunförbundet Västernorrland vidare i uppgift att under 2016 ta fram ett 
organisationsförslag för en verksamhet i gemensam regi. Fem kommuner i länet har deltagit i den 
gemensamma familjehemsorganisationen från 2018.  

Inbjudan att ansluta till gemensam familjehemsorganisation, tillsammans med ytterligare information, 
har inkommit från Kommunförbundet Västernorrland. Socialförvaltningen föreslår att även Timrå 
kommun ansluter sig till den gemensamma familjehemsorganisationen. Verksamhetschef Johan 
Vikström informerar ytterligare om ärendet i samband med sammanträdet. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår ett tillägg av två punkter i beslutsförslaget:  

- Kostnader för att tillhöra den gemensamma familjehemsorganisationen tas ur befintlig budget 
för individ- och familjeomsorg.  

- Uppdra till förvaltningschef att presentera en uppföljning av anslutning till den gemensamma 
familjehemsorganisationen i november 2022. 

Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 

 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag gällande inbjudan till länsgemensam familjehemsorganisation 
Risk- och konsekvensanalys familjehem 2017 
Vision 2025 -GFO 
Inbjudan att ansluta till GFO Timrå kommun 
Avtalsexempel Gemensam familjehemsvård 
Utvärdering av gemensam familjehemsorganisation 210809 
Verksamhetsberättelse GFO 2020 
Riktlinjer för GFO 190101 



 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 

Exp     /     2022 



 

 

 

 

 

 
Protokoll 

15 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 11 

Handlingsplan för språkutvecklande insatser 
SN/2021:191 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Anta Handlingsplan för språkutvecklande insatser inom socialförvaltningen. 
2. Uppdra till förvaltningschef att genomföra planerat projekt för språkutvecklande insatser.  
3. Uppdra till förvaltningschef att återrapportera utfallet av projektet för språkutvecklande insatser 

efter avslut. 

Ärendet 
Socialnämnden har uppdragit till förvaltningschef att redovisa de insatser som görs i verksamheterna 
för stöd i svenska språket och inkludering. Socialnämnden lämnade också i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan om hur verksamheten kommer att förstärka inkludering och arbeta med de individer som 
behöver förstärka sina språkkunskaper.  

Förvaltningen har tagit fram en redovisning av nuläget tillsammans med ett förslag till handlingsplan 
för språkutvecklande insatser. Ett projekt planeras under ett års tid, finansierat av omställningsmedel. 
En utbildare kommer anställas och tidigare enhetschef för hemsjukvård kommer arbeta med planering 
av utbildning på 50 %. 

Ärendets tidigare behandling 
SN 2021-09-14 § 126, gällande uppdrag om redovisning och handlingsplan för att förstärka inkludering 
och språkkunskaper. 

Beslutsunderlag 
Nuläge och handlingsplan för språkutvecklande insatser inom socialförvaltningen 
SN 2021-09-14 § 126, Språkkunskaper inom Socialnämndens verksamheter 
 

 

  

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 

Exp     /     2022 



 

 

 

 
Protokoll 

16 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 12 

Äldreomsorgscenter -från fas 1 till fas 2 
SN/2022:34 

Beslut 
Socialnämnden beslutar:  

1. Godkänna uppföljningen av Fas 1. 
2. Ställa sig bakom styrgruppens förslag: 

a. Placering ska vara Böle/Sörberge 
b. Byggandet av alla platser ska ske på en gång, inte i flera etapper. 
c. Äldreomsorgscenter ska förutom boendeplatser innehålla dagvård, korttidsvård, café, 

gemensamhetslokal samt lokal för extern aktör. 
d. Äldreomsorgscenter ska ha 90 boendeplatser i storleken 30-34 kvadratmeter. 
e. Varje avdelning ska innehålla upp till 15 boendeplatser. 

3. Godkänna rapporten av den ekonomiska kalkylen. 
4. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att gå vidare till Fas 2. 
5. Avsluta uppdraget att tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen utreda samordning 

med förskolebarn och målgruppen äldre. 

Ärendet 
Socialnämnden har i oktober 2020 ställt sig bakom förvaltningens förslag gällande byggnation att ÄOC 
placeras i området Böle/Sörberge, enligt Lokalresursplanen, att bygga ett ÄOC i etapper om 
möjligheten finns, att boytan i lägenheterna ska vara mellan 30-34 kvm samt att ÄOC ska innehålla 
verksamheter som är utöver ett klassiskt boende.  
 

 

 

 

Socialförvaltningen har sedan 2018 även ett uppdrag att avveckla mindre effektiva boenden när det nya 
centret är klart. 

Socialnämnden har i februari 2021 uppdragit till förvaltningschef att teckna avtal med Timråbo om att 
ta fram ett beslutsunderlag för byggnation av Äldreomsorgscenter (ÄOC).  

Statusrapporter för projektet har lämnats fortlöpande under 2021. I januari 2022 hölls en workshop 
med nämnden för genomgång av fas 1. Projektets styrgrupp har, enligt uppdrag, gjort en uppföljning av 
fas 1. 

Styrgruppen föreslår socialnämnden besluta, som tidigare, att placeringen ska vara i Böle/Sörberge samt 
att boyta per lägenhet/boendeplats ska vara 30-34 kvadratmeter. Styrgruppen föreslår vidare att hela 
ÄOC byggs på en gång i stället för, som tidigare tänkt, i etapper. Styrgruppen föreslår att ÄOC ska 
innehålla 90 boendeplatser, med upp till 15 platser per avdelning. Styrgruppen föreslår också att 
fastställa de verksamheter som ska vara utöver boende till Dagvård, Korttidsboende, Café, 
Gemensamhetslokal samt lokal för extern aktör. 
 

 

 
 

Styrgruppen flaggar också för att det kan tillkomma behov av att samordna byggandet av ÄOC med 
eventuellt behov av ett nytt produktionskök i kommunen. 

Utvecklingsledare Anna-Karin Dahlin samt Timråbos VD Micael Löfqvist deltar vid sammanträdet. 



 

 

 

 

 

 
Protokoll 

17 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår en ändring avseende punkt 3 i beslutsförslaget från 
”Godkänna den ekonomiska kalkyl som lämnats av Timråbo” tillF 

- Godkänna rapporten av den ekonomiska kalkylen. 

Övriga ledamöter bifaller förslaget. 

Ärendets tidigare behandling 
SN 2020-02-18 § 14 (innehåller lista av ärendets behandling dessförinnan) 
SN 2020-09-22 § 110.  
SN 2020-10-20 § 135 
SN/2021-02-09, § 8 
SN/2021-04-27, § 58 
SN/2021-06-15, § 95 
SN/2021-10-12, § 146 
SN/2021-12-14, § 176 

Beslutsunderlag 
Äldreomsorgscenter, uppföljning av fas 1 
Kalkyl kostnader ÄOC 
Verksamhetskostnader ÄOC 
Fas 2 Timråbo 

Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Anna-Karin Dahlin 

Exp     /     2022 

  



 

 

 

 

 

 

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 13 

Verksamhetsidé Socialnämnden -information 
SN/2022:33 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna 

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. 

Utvecklingsledare Anna-Karin Dahlin presenterar utvecklingsgruppens förslag till verksamhetsidé för 
Socialnämnden i samband med sammanträdet.  

Tanken är att verksamhetsidé kan fastställas vid nämndens sammanträde i mars månad. 

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 1 184 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens verksamhetsidé –förslag 220126 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 14 

Samverkansorganisation -information 
SN/2022:61 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Inriktning för fortsatt samarbete med samverkansmodellen är ett gemensamt politiskt 
övergripande samverkansforum med representation från regionen, socialtjänsten och skolan 
samt tre strategigrupper med utgångspunkt i barn och unga, vuxna samt äldre. 

2. Uppdra till förvaltningschef att i samarbete med beredningsgrupp och länets skolchefer utarbeta 
ett förslag på samverkansmodell utifrån ovanstående resonemang. 

Ärendet 
Kommunerna i länet och regionen har beslutat gemensamt om en målbild för God och Nära vård. En 
viktig del i det arbetet är det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet. En ny samverkansmodell 
kommer att ersätta socialreko och även inkludera skolan. Skolans medverkan anses som nödvändig och 
viktig i de frågor som rör barn och ungdomar.  

I länet pågår nu ett arbete med att ta fram en ny samverkansorganisation mellan regionen, länets 
socialförvaltningar samt länets skolförvaltningar. Ett förslag på en politisk struktur ska tas fram till den 
1 maj 2022 och ett förslag på en tjänstemannastruktur ska tas fram till 31 oktober 2022. 

Ordförande Maritza Villanueva Contreras informerar om den tilltänkta samverkansorganisationen inför 
kommande beslut i nämnd. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Marita Villanueva Contreras (V) föreslår en ändring av beslutsförslaget ”Socialnämnden lägger ärendet 
till handlingarna” till: 
Socialnämnden beslutar: 

- Inriktning för fortsatt samarbete med samverkansmodellen är ett gemensamt politiskt 
övergripande samverkansforum med representation från regionen, socialtjänsten och skolan 
samt tre strategigrupper med utgångspunkt i barn och unga, vuxna samt äldre. 

- Uppdra till förvaltningschef att i samarbete med beredningsgrupp och länets skolchefer utarbeta 
ett förslag på samverkansmodell utifrån ovanstående resonemang. 

Övriga ledamöter bifaller förslaget. 

Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 

  

Exp     /     2022 



 

 

 

  

 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 15 

Förvaltningschefens verksamhetsinformation 
SN/2022:5 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation lämnas vid sammanträdet.  

- Påverkanskampanj gällande socialtjänsten i Sverige 
- Kommunens arbete med arbetsgivarvarumärke har haft socialförvaltningens verksamheter i 

fokus under två veckor i januari. 
- Förändringar gällande tjänster och rekrytering 
- Kommunal ingår från 2022 i samverkansavtal. Nytt avtal från 2023. 
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Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 16 

Motion om En tryggare vård och äldreomsorg 
SN/2021:163 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendet 
I motionen ”En tryggare vård och äldreomsorg” från Marianne Larsson (SD) och Mats Wallin (SD) 
inkommen till kommunledningskontoret 2021-05-31 föreslås: 

- Att ett utdrag av belastningsregistret görs av all vård och omsorgspersonal 

- Att stickprov införs av vård och omsorgspersonal för att undvika/förekomma 
missbruksproblematik inom personalen 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14 § 129 att remittera motionen till socialnämnden för 
yttrande. 

Socialförvaltningen har lämnat ett yttrande med förslag att avslå motionens punkt om 
belastningsregister utifrån att lagstöd för detta ännu saknas. För motionens punkt om stickprov för att 
undvika/förekomma missbruksproblematik föreslås avslag då det redan finns ett kommunövergripande 
styrdokument som reglerar detta, Vägledande råd och bestämmelser om alkohol, andra droger och spel 
(KS 2019-09-17 § 299). 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Marianne Larsson (SD), Megan Sandberg (L) och Monica Persson (T) yrkar att föreslå bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att socialnämnden beslutar att 
föreslå att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Motion om En tryggare vård och äldreomsorg 
Socialnämndens yttrande över motionen ”En tryggare vård och äldreomsorg” 
KF § 129 Motion från Marianne Larsson (SD) om en tryggare vård och äldreomsorg 
 

 

  

Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  

Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 17 

Motion från Marianne Larsson (SD) om språkkrav 
SN/2021:162 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen, med hänvisning 
till Handlingsplanen för språkutvecklande insatser. 
 

Mot beslutet reserverar sig Marianne Larsson (SD) till förmån för eget förslag. Skriftlig motivering 
bifogas protokollet. 

Ärendet 
Marianne Larsson (SD), tillsammans med Mats Wallin (SD), föreslår i motion, inkommen den 31 maj 
2021, gällande våra äldre samt arbete inom vård och omsorg: 

”Att all personal ska kunna göra sig förstådd i det svenska språket i både tal och skrift.” 

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2021, att remittera motionen till Socialnämnden för 
yttrande. 

Socialnämnden gav, den 14 september 2021, förvaltningen i uppdrag att redovisa de insatser som görs i 
verksamheterna för stöd i svenska språket och inkludering samt att ta fram en handlingsplan om hur 
verksamheten kommer att förstärka inkludering och arbeta med de individer som behöver förstärka 
sina språkkunskaper. 

Socialförvaltningen har arbetat fram ett förslag till handlingsplan samt planerat ett projekt för 
genomförande av språkutvecklande insatser.  

Ärendets behandling i sammanträdet 
Marianne Larsson (SD), Megan Sandberg (L) och Monica Persson (T) yrkar att föreslå bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att socialnämnden beslutar att 
föreslå att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
KF 2021-06-14 § 130, Motion från Marianne Larsson (SD) om språkkrav. 
Motion om Språkkrav 

Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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Protokoll 

23 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Motivering reservation för beslut SN 2022-02-15 § 17



 

 

 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 18 

Revisionsrapport Granskning av ekonomisystemet -svar 
SN/2021:248 

Beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens svar till KPMG gällande revisionsrapporten Granskning av 
ekonomisystem. 

Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av den interna kontrollen 
kring ekonomisystemet. 

Revisonen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som berör nämnden och som 
finns redovisade i rapporten senast den 25 februari 2022. 

Förvaltningen har lämnat ett svar för nämndens godkännande. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens svar på revisionens granskning av ekonomisystemet 
Revisionsrapport Granskning av ekonomisystemet 

Protokollsutdrag till 
Revisionen 
kommunstyrelsen 

Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 19 

Beslutsattestantförteckning 2022 -revidering 
SN/2022:54 

Beslut 
Socialnämnden antar reviderad Beslutsattestantförteckning 2022 

Ärendet 
Som ett arbetsinstrument för att fördela ansvar för den ekonomiska ramen upprättas årligen en 
beslutsattestantförteckning av socialnämnden. 

Socialnämnden har antagit beslutsattestantförteckning för 2022. 

Vid revisionens granskning av ekonomisystemet framkom ett behov att tydliggöra behörigheter för 
bokföringsorder. Controller har reviderat beslutsattestantförteckning 2022 med detta tillägg. 

Vid förändringar under året har förvaltningschef delegation att besluta om kompletteringar. 

Ärendets tidigare behandling 
SN 2021-11-16 § 165 

Beslutsunderlag 
Beslutsattestantförteckning 2022 –revidering 

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschefer 
Controller 
Ekonom KLK 

Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 20 

Reglemente för socialnämnden -revidering 
SN/2021:260, SN/2019:192 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 anta revidering av reglemente för socialnämnden avseende 
Sammanträden och Deltagande på distans, ny § 10.  

Beslutsunderlag 
KF 2021-11-29 § 197 Reglemente för socialnämnden – Revidering avseende distanssammanträde 
Reglemente för socialnämnden, rev 2021-11-29 
Reglemente för socialnämnden, rev 2020-01-01 
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Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 21 

Systemförvaltningsplan 2022 
SN/2022:32 

Beslut 
Socialnämnden antar Systemförvaltningsplan 2022. 

Ärendet 
Socialförvaltningen har haft en Systemförvaltningsplan sedan 2020, ny plan antas årligen. 

Socialförvaltningens Systemförvaltare har tagit fram en Systemförvaltningsplan för 2022. 

Beslutsunderlag 
Systemförvaltningsplan 2022 

Protokollsutdrag till 
Systemförvaltare 

Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 22 

Verksamhet med personligt ombud 2021 
SN/2022:27 

Beslut 
Socialnämnden godkänner Redovisning 2021 gällande statsbidrag för verksamhet med personligt 
ombud samt Verksamhetsberättelse personligt ombud 2021. 

Ärendet 
Från den 1 augusti 2013 styrs statsbidrag för personligt ombud av förordningen SFS 2013:522. Timrå 
kommuns verksamhet bedrivs i samverkansavtal med Härnösands kommun. Från år 2022 övertas 
arbetsgivaransvaret av Härnösands kommun. (Information SN 2021-12-14 § 189) 

Enhetschef i Timrå har lämnat redovisning av statsbidrag samt verksamhetsberättelse. Ny ansökan om 
statsbidrag görs detta år av Härnösands kommun. 

Beslutsunderlag 
Redovisning 2021 gällande statsbidrag för verksamhet med personligt ombud. 
Verksamhetsberättelse personligt ombud 2021 

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 

Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 23 

IOP äldres ensamhet -rapport 
SN/2021:140 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-22, efter Socialnämndens utredning, att överlåta till 
Socialnämnden att genomföra Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) äldres ensamhet. Ett avtal mellan 
socialförvaltningen, Timrå PRO, SPF Polstjernan samt Timrå Röda Kors-krets undertecknades 2021-
05-04. Ansvarig tjänsteperson, Inga-Lill Nilsson, överlämnade i december 2021 en rapport över det 
inledande arbetet. 
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Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 24 

Rapportering av synpunkter och klagomål 2021 
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. 

Inga synpunkter och klagomål har inkommit under december. Verksamhetschef har sammanställt de 
synpunkter och klagomål som inkommit under året 2021. 

Från 2022 ingår synpunkter och klagomål som en del i ny avvikelserapportering. 

Beslutsunderlag 
Synpunkter och klagomål sammanfattning 2021 
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Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 25 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS -2021 kv 4 
SN/2022:15 

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 4 
Rapport till revisorer 2021 kv 4 

Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 

Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 26 

Redovisning av socialnämndens uppdrag, december och januari 
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 2021 12 
Uppdrag och yttranden 2022 01 
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Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 27 

Anmälan av beslut enligt delegation, december och januari 
SN/2022:3 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna 

Ärendet 
Följande beslut enligt delegation anmäls: 

Överenskommelse om lokal rutin utifrån MITTBUS-avtalet, Ungdomspsykiatrin Region 
Västernorrland, tecknad av Johan Vikström 2021-09-27. 

Avtal om uppdrag Fortsatt medveten utveckling genom ledarskapet i IFO, tecknat av verksamhetschef 
Johan Vikström 2021-12-06. 

Överenskommelse om utförande av vaccination, Region Västernorrland, tecknad av förvaltningschef 
Sara Grape Junkka 2021-12-14. 

Idéburet Offentligt Partnerskap, Söråkers folketshusförening, tecknat av förvaltningschef Sara Grape 
Junkka, 2021-12-20. 

Förordnade av Anna-Karin Dahlin som tillfällig förvaltningschef 2022-01-07, tecknat av 
förvaltningschef Sara Grape Junkka, 2022-01-04. 
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Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 28 

Inkomna skrivelser och meddelanden 
SN/2022:2, SN/2021:275, SN/2021:266, SN/2021:179 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Facklig information och protokoll 
MBL § 19 Information inför socialnämnden, Kommunal 2021-12-13 
Samverkansgrupp inför socialnämnden, SSR, Vision, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet 2021-12-13 
MBL § 19 Trygghetskamera vård- och omsorgsboende, lämnad vid samverkan 2021-12-13 

Beslutsunderlag: 

Andra nämnders protokoll 
KF 2021-11-29 § 191, Riktlinjer för styrdokument i Timrå kommun 

KS 2021-12-07 § 392, Vägledande råd och bestämmelser om bisysslor 

KoT 2021-12-01 § 153, Matsal Mariedalsskolan 
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Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-02-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 29 

Socialpsykiatrin -kartläggning av behov av boendeplatser 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Uppdra förvaltningschefen att utföra en kartläggning och analys av behovet av särskilt boende 
för målgruppen inom socialpsykiatrin. 

2. Uppdra förvaltningschefen föreslå för nämnden eventuella åtgärder utifrån analysen. 
3. Slutrapportering lämnas till nämn senast juni. 

Ärendet 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår att socialnämnden beslutar:  

Uppdra till förvaltningschef att utföra en kartläggning och analys av behovet av särskilt boende 
för målgruppen inom socialpsykiatrin. 
Uppdra till förvaltningschef att föreslå nämnden eventuella åtgärder utifrån analysen. 

      Slutrapportering lämnas till nämnd senast juni. 

Det senaste året har behov och ansökningar för särskilt boende inom målgruppen för socialpsykiatrin 
ökat. Detta har lett till placeringar hos andra aktörer och kommuner. Det är viktigt att behovet kartläggs 
med en beskrivning av nuläge som kan utmynna i en plan för att säkerställa boendeplatser i egen regi 
eller hos externa aktörer. Individperspektiv är viktigt och helheten är aspekter som kvalitet, kostnader, 
kompetensförsörjning och övriga som förvaltning anses vara viktiga ska framgå. 

Den kommunala socialpsykiatrin ansvarar för stöd och insatser för personer med psykiskt 
funktionshinder att klara den dagliga livsföringen. Ansvaret inkluderar också att olika hjälpinsatser 
samordnas och att olika aktörer samverkar kring den enskilde.  
”Boende, boendestöd och sysselsättning samt träfflokaler är i huvudsak de verksamheter som riktar sig 
till personer med psykiska funktionsnedsättningar” (Kunskapsguiden, Socialstyrelsen, 20220214). 

Socialtjänstlagen 5 kap 7§ beskriver kommunens ansvar: ”Socialnämnden skall verka för att människor 
som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att 
delta i samhällets gemenskap och att leva som andra”. Socialnämnden ska även medverka till en 
meningsfull sysselsättning och att den enskilde få bo på ett sätt som är anpassat till behovet av särskilt 
stöd. ”Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana 
svårigheter” om behovet finns. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att socialnämnden beslutar att bifalla. 
 

 

 

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
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