
 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen 08:00 

Beslutande 
 

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

Övriga närvarande 
 

Sara Grape Junkka, förvaltningschef 
Patrik Jonsson, sekreterare 
Christina Hjalte, sekreterare 

Utses att justera Alf Söderlund (S), Marianne Larsson (SD) 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2021-06-17 kl. 08:00 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Lars Kempe, vice ordförande Patrik Jonsson, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Alf Söderlund, justerare Marianne Larsson, justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Anslaget uppsatt den 
2021-06-17 

Anslaget nedtas den 
2021-07-09 

Förvaringsplats för protokollet 
socialförvaltningen 

Paragrafer 
§91-§108 

……………………………………………………………….. 

 

Patrik Jonsson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Socialnämnden 2021-06-15 

  Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 

3 91 Godkänna sammanträde på distans 

4 92 Utse justerare 

5 93 Fastställa ärendelista 

6 94 Information – Kostenheten 

7 95 Äldreomsorgscenter – statusrapport, redovisning tidsplan 

8 96 Information om aktuellt läge gällande Covid-19 i våra 
verksamheter 

9 97 Ekonomisk periodrapport per 2021 05. 

10 98 Analysseminarium budget 2022 

11 99 Förvaltningschefens verksamhetsinformation 

12 100 Digitaliseringsstrategi - uppföljning 

13 101 Intern kontroll - uppföljning 

14 102 Revisionsrapport Ärendehantering och beslutsprocess - svar 

15 103 Motionssvar Per-Arne Frisk (S) – Timrå kommun bör anställa 
”Äldreomsorgsläkare” 

16 104 Delegationsordning - revidering 

17 105 Rapportering av synpunkter och klagomål 

18 106 Redovisning av socialnämndens uppdrag 

19 107 Anmälan av beslut enligt delegation 

20 108 Inkomna skrivelser och meddelanden 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 91 
Godkänna sammanträde på distans 
SN/2021:26 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner att hålla sammanträde delvis på distans i nuvarande form. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat ge kommunens nämnder möjlighet att genomföra sina nämndsmöten, 
helt eller delvis, på distans, tills vidare (KF 2020-09-28 §148). Förutsättningarna för att genomföra 
nämndsmöten på distans är att formen för dessa uppfyller SKR:s krav och normer.  
 
Socialnämndens sammanträde har öppnats för deltagande på distans för ledamöter och ersättare som 
har behov av detta. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 92 
Utse justerare 
 
 
Beslut  
Socialnämnden utser Alf Söderlund (S) samt Marianne Larsson (SD) att tillsammans med ordförande 
justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret torsdag den 17 juni kl. 08:00. 
 
Ärendet 
Utse justerare av socialnämndens protokoll. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 93 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet. 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 94 
Information - Kostenheten 
SN/2021:106 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Socialnämnden beslutade 2019-05-22 § 72 uppdra åt förvaltningschef att säga upp avtalet med 
Centralköket från och med 2019-05-22 och omförhandla det med Centralköket till ett mer 
kostnadseffektivt avtal med bibehållen kvalitet. 
 
Kostenheten har fått en ny kostchef, Anders Larsson som lämnar information om sitt uppdrag i 
samband med sammanträdet. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 95 
Äldreomsorgscenter - statusrapport Juni 2021 
SN/2021:17 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner statusrapport för Äldreomsorgscenter. 
 
Ärendet 
Äldreomsorgscenter – statusrapport. 
 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2021-02-09 § 8 att Statusrapport avseende projektet och 
ekonomiskt läge ska lämnas till socialnämnden minst vartannat sammanträde. Peter Koserius, 
Projektledare för ÄOC, samt VD Timråbo Micael Löfqvist, deltar i samband med sammanträdet och 
redovisar status och tidplan för projektet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN/2021-04-27, § 58 
 
Beslutsunderlag 

- Statusrapport 
- Tidsplan (2 dokument) 

 
Protokollsutdrag till 
Anna-Karin Dahlin  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 96 
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 verksamhetschefer i samband 
med sammanträdet om aktuellt läge inom socialnämndens verksamheter. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 97 
Ekonomisk periodrapport per 2021 05 
SN/2021:1 
 
Beslut 
Socialnämnden  

1. godkänner ekonomiska periodrapporter, rapport om kostnader för Corona, rapport om löne- 
och vikariekostnader, volymrapport och återrapportering av genomlysning avseende 
budgetunderskott för Individ och familjeomsorg, Stöd och omsorg samt analys av kostnader 
inom äldreomsorg. 

2. uppdrar till förvaltningschef att vidta aktiva åtgärder baserat på analys för att bidra till en budget 
i balans och redovisa dessa vid nämndens sammanträde i september. 

3. uppdrar till förvaltningschef att sammanställa kostnader som orsakas av covid-19 till och med 
augusti, med prognos för helår och redovisa för socialnämnden i september. 

 
Ärendet 
Ekonomisk rapportering av perioden, kostnader för Corona, löne- och vikariekostnader, volymrapport. 
Samt återrapportering av de uppdrag som redovisas nedan. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden uppdrog 2021-02-09 § 8 till förvaltningschef att tillse en utförligare redovisning av 
gällande ekonomiskt läge för äldreomsorgen.  
 
Socialnämnden gav 2021-04-27 § 54 i uppdrag till förvaltningschef att analysera kostnader in vård och 
omsorg med särskilt fokus på verksamheter som redovisar underskott och återrapportera till nämnden 
senast juni 2021. Samma uppdrag gavs 2021-05-19 § 75 då avseende Stöd och omsorg samt individ- 
och familjeomsorg. Uppdragen återrapporteras i samband med sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 

- Periodrapport per 2021 05 
- Kostnader för Corona 2021 05 
- Löne- och vikariekostnader 2021 05  
- Volymrapport 2021 05 
- Genomlysning budgetunderskott IFO Barn och unga 
- Genomlysning budgetunderskott Stöd och omsorg 
- Analys av kostnader inom äldreomsorgen 
- Analys äldreomsorg 2015-2020 

 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 98 
Budget och verksamhetsplan 2022 -Analysseminarium 
SN/2021:152 
 
Beslut 
Socialnämnden: 

1. godkänner uppstart av budget och verksamhetsplanarbetet inför 2022. 
2. godkänner nämndens budgetprocess och upplägg 

 
Ärendet 
Gemensam uppstart av budget och verksamhetsplansarbetet för socialnämnden inför 2022. Förutom 
nämnden deltar förvaltningens ledningsgrupp och fackliga organisationer är inbjudna att delta. 
Nämnden får en genomgång av jämförelse med andra kommuner,  inriktningsmål, fokusområden och 
uppdrag samt genomför en workshop. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 99 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation 
SN/2021:5 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation lämnas vid sammanträdet. 
 
Lärande utvärdering av Covid-19 (KPMG) 

- Styrning och koordinering  
- Kommunikation 
- Logistik och materialförsörjning 
- Samverkan 

 
Rekommendationer 

- Utveckla det nära ledaskapet 
- Säkerställa att information uppfattas korrekt av medarbetare 
- Säkerställ att information når ut till alla medarbetare 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 100 
Digitaliseringsstrategi - Uppföljning 
SN/2021:147 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljning av Digitaliseringsstrategin. 
 
Ärendet 
Rapportering av uppföljning av Digitaliseringsstrategin. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN/2019-04-15 § 51 
SN/2019-09-25 § 106 
SN/2020-09-22 112 
 
Beslutsunderlag 

- Digitaliseringsstrategi - Uppföljning 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 101 
Intern kontroll 2021 - uppföljning 
SN/2021:138 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljning av Plan för intern kontroll 2021 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen 
 
Ärendet 
Uppföljning av Plan för intern kontroll 2021, planen innehåller fyra kontrollpunkter; hot och våld, 
felaktiga utbetalningar, otillbörlig åtkomst av enskilda ärenden/uppgifter samt kompetensförsörjning 
och ska följas upp i juni respektive december. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN/2020-12-15 § 175 
 
Beslutsunderlag 

- Plan för intern kontroll 2021 – uppföljning 
 

Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 102 
Svar på Revisionsrapport Granskning av ärendehantering och 
beslutsprocess 
SN/2021:80 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens svar. 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört grundläggande granskning för att bedöma 
om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten. 
 
Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i 
rapporten senast den 18 juni 2021. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas 
och när de beräknas vara genomförda. 
 
Socialförvaltningen har lämnat ett förslag till svar med synpunkter på revisionens granskning. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport ” Granskning av ärendehantering och beslutsprocess” 
Svar på Revisionsrapport ” Granskning av ärendehantering och beslutsprocess”, daterat 2021-05-26 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 103 
Svar på Motion från Per-Arne Frisk - Timrå kommun bör anställa 
äldreomsorgsläkare 
SN/2020:160 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige: Avslå motionen. 
 
Ärendet 
Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion, daterad den 6 augusti 2020; 
 
Att med uttalad vilja undersöka möjligheten att anställa ”äldreomsorgsläkare” 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 19 augusti 2020, att föreslå kommunfullmäktige att 
remittera motionen till socialnämnden för yttrande. 
 
Beslutsunderlag 

- Svar på Motion från Per-Arne Frisk - Timrå kommun bör anställa äldreomsorgsläkare,  
2021-05-31 

- Motion, 2020-08-06 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 104 
Delegationsordning - revidering 
SN/2021:58 
 
Beslut 
Socialnämnden antar revidering av delegationsordning enligt förvaltningens förslag. 
 
Ärendet 
Tillägg i delegationsordningens avsnitt Vuxna. 
 
Beslut som särskilt boende psykiatri, extern regi, delegat Verksamhetschef. 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 105 
Rapportering av synpunkter och klagomål, maj 
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, maj 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 106 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, maj 
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 05 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 107 
Anmälan av beslut enligt delegation, maj 
SN/2021:3 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Följande beslut enligt delegation anmäls: 
 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för att bryta äldres ensamhet. Undertecknat av förvaltningschef 
2021-05-04 
 
SN DEL/2021 § 5, Förordnande av tillfällig förvaltningschef, Johan Vikström för perioden  
2021-05-14. Fattat av förvaltningschef 2021-05-12. 
 
Beslut om attesträtt avseende Sanna Röding enhetschef Vivsta hemtjänst, beslut av förvaltningschef 
2021-05-18. 
 
Beslut om attesträtt avseende Linda Asplund enhetschef Strandbo, beslut av förvaltningschef  
2021-05-31. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 108 
Inkomna skrivelser och meddelanden, maj 
SN/2021:2 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Facklig information och protokoll 
Samverkan inför socialnämnd, Vision, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet, SSR 2021-04-26 
 
Förhandling MBL § 11, Tillsättande av enhetschef Vivsta hemtjänst, Vision 2021-05-12. 
 
Information MBL § 19, Information inför socialnämnd, Kommunal 2021-05-17 
 
Förhandling MBL § 11, Tillsättande av enhetschef Strandbo vård- och omsorgsboende,  
Vision 2021-05-20. 
 
Kommunerna i Västernorrland 
Avsiktsförklaring god, jämlik hälsa och en nära vård, 2021-05-14 
 
Regeringskansliet 
Regeringens handlingsplan för att minska och motverka segregation, 2021-05-06 
 
Remiss - Underlag från Folkhälsomyndigheten ”Pneumokockvaccination som ett särskilt 
vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre”, 2021-05-17. 
 
SocialReko 
Minnesanteckningar, 2021-04-16 
 
Socialstyrelsen 
Rapport om den digitala utvecklingen i kommunerna, 2021-05-17 
 
Timrå kommun 
Underrättelse om samråd – Ändring av byggnadsplan för Söråker 21:1 m.fl, Timrå kommun,  
2021-06-15. 
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