
Protokoll 
1 

Sammanträdesdatum 
2023-03-15 Socialnämnden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Alliancen 11:20-12:00 

Beslutande Johanna Bergsten (S) 
Håkan Svensson (M) 
Pirjo Jonsson (S) ersätter Lars Kempe (S) 
Lena Hallin (S) ersätter Line Essman (S) 
Christer Andersson (S) 
Anna Svensson (M) ersätter Markus Sjöström (M) 
Maritza Villanueva Contreras (V) 
Lotta Borg (T) 
Anna Jansson (SD) ersätter Marianne Larsson (SD) 
Mats Wallin (SD) 
Anita Hellstrand (C) 

Övriga närvarande Hans Hillgren (S) 
Anastasie Mukabera (KD) 
Sara Grape Junkka, förvaltningschef 
Johan Vikström, verksamhetschef IFO 
Linda Gyllenqvist, verksamhetschef SO 
Marie Backlund, verksamhetschef ÄO 
Malin Nilsson, verksamhetschef HSL 
Pernilla Ullberg, nämndsekreterare 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 

Utses att justera Christer Andersson (S) 
Maritza Villanueva Contreras (V) 

Justeringens plats och tid Digitalt 2023-03-17 

Underskrifter 

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

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

……………………………………………………………….. 

Johanna Bergsten, ordförande Christina Hjalte, sekreterare 

Christer Andersson, justerare Maritza Villanueva Contreras, justerare 

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

Sammanträdesdatum 
2023-03-15 

Anslaget uppsatt den 
2023-03-17 

Anslaget nedtas den 
2023-04-08 

Förvaringsplats för protokollet 
socialförvaltningen 

Paragrafer 
§ 36-§ 54

Christina Hjalte, sekreterare 

Comfact Signature Referensnummer: 69028SE



 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

  Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 

3 36 Mötets former och genomförande 

4 37 Utse justerare 

5 38 Fastställa ärendelista 

6 39 Information om God och nära vård 

7 40 Analys/omförhandling externa hyresavtal 

8 41 Analys och översyn över lägenhetshyror inom särskilt boende 

9-10 42 Genomlysning av bemanning och kostnadsläge inom vård- och 
omsorgsboenden 

11 43 Riktlinjer för biståndsprövning SoL och LSS 

12 44 Översyn av organisation försörjningsstöd, integration och 
arbetsmarknad 

13 45 Kostnader felaktigt redovisade som missbruksvård 

14-15 46 Handlingsplan budget i balans 2022-2024 – Tidsplan samt 
effektberäkningar på beslutade åtgärder 

16-17 47 Handlingsplan budget i balans – Förslag på verksamheter och tjänster 
som vi tillfälligt kan pausa eller sluta utföra 

18 48 Ekonomisk periodrapport 2023 02 

19 49 Ordförande och ledamöters information 

20 50 Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden 
2023-2026 

21 51 Delegationsordning socialnämnden 2023-2024 

22 52 Redovisning av socialnämndens uppdrag 

23 53 Anmälan av beslut enligt delegation 

24 54 Inkomna skrivelser och meddelanden 

Comfact Signature Referensnummer: 69028SE



 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 36 
Mötets former och genomförande 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Genomföra mötet på plats. 

Comfact Signature Referensnummer: 69028SE



 

 

  

 
Protokoll 

4 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 37 
Utse justerare 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Utse Christer Andersson (S) samt Maritza Villanueva Contreras (V) att tillsammans med ordförande 
justera dagens protokoll. Justering sker digitalt senast fredag den 17 mars kl. 08:00. 

Comfact Signature Referensnummer: 69028SE



Protokoll 
5 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-03-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 38
Fastställa ärendelista

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Fastställa ärendelistan för sammanträdet med strykning av punkt 16, Förvaltningschefens information. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Ordförande Johanna Bergsten (S) föreslår att stryka punkt 16, Förvaltningschefens information, då 
Sara Grape Junkka inte har någon information att föredra för nämnd. 

Övriga ledamöter bifaller förslaget. 

Comfact Signature Referensnummer: 69028SE



 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 39 
Information om god och nära vård 
SN/2023:51 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Lägga 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 varannan månad information om arbetet med God och nära vård i samband med 
sammanträde. 

Samordnare Elin Berglund presenterade omställningen till nära vård nationellt, inom länet samt i Timrå 
kommun. Fokus läggs på patienten/brukaren och att samordna hälsofrämjande, förebyggande och 
proaktiva insatser.  

Comfact Signature Referensnummer: 69028SE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 40 
Analys/omförhandling externa hyresavtal 
SN/2023:72 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Uppdra till förvaltningschef att i samråd med kultur- och teknikförvaltningen och Timråbo säga upp 
gällande hyresavtal i samband med avtalsutgång för omförhandling av hyran. 

Ärendet 
Förvaltningschef har bistått Kultur- och tekniknämnden i dess förvaltnings analys av externa hyresavtal 
för externt förhyrda lokaler för särskilt boende. I analysen föreslår Kultur- och teknikförvaltningen att 
när respektive hyresavtal går ut att de sägs upp och omförhandlas med TimråBo. 

Förvaltningschef Jan Eriksson presenterar analysen från Kultur- och teknikförvaltningen i samband 
med sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att uppdra till samtliga nämnder att redovisa åtgärder för att 
bidra till en budget i balans samt att kommunstyrelsen fick i uppdrag att till sammanträdet i november 
redovisa en handlingsplan utifrån nämndernas beslutade åtgärder.  

Socialnämnden beslutade i september, 2022-09-20 § 116, att godkänna redovisning av åtgärder för 
överlämnande till kommunstyrelsen. Nämnden beslutade dessutom (p 4) uppdra till förvaltningschef att 
bistå Kultur- och tekniknämnden i analys och eventuell omförhandling av externa hyresavtal. 
Ambitionen ska vara att sänka den befintliga hyreskostnaden utan att äventyra standard på boendena. 

Beslutsunderlag 
KTN tjänsteskrivelse 2023-02-24 

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef Kultur och Teknik 
Förvaltningschef Socialförvaltningen 

Exp     /     2023 

Comfact Signature Referensnummer: 69028SE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 41 
Analys och översyn över lägenhetshyror inom särskilt boende 
SN/2023:73 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Godkänna analys och översyn över lägenhetshyror inom särskilt boende. 
2. Uppdra till förvaltningschef att utgå ifrån hyresmodellen Schysst hyra och utföra en inventering 

av alla förvaltningens lägenheter inom särskilt boende, både SoL och LSS. 
3. Uppdra till förvaltningschef att i samverkan med hyresgästföreningen upprätta en ny 

hyressättningsmodell utifrån inventeringen. 

Ärendet 
Förvaltningen har analyserat lägenhetshyror inom särskilt boende, både inom vård- och 
omsorgsboenden, som styrs av Socialtjänstlagen (SoL) och Bostad med särskilt service, enligt Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

I sammanfattningen framgår att för att uppnå en systematisk hyressättning och få till en rättvisare 
bruksvärdering och därmed en mer skälig hyra av nämndens lägenheter anser förvaltningen att arbetet 
med detta skulle kunna utgå ifrån Timråbos hyresmodell Schysst hyra.  

Boendesamordnare Mats Abramson presenterar analysen i samband med sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att uppdra till samtliga nämnder att redovisa åtgärder för att 
bidra till en budget i balans samt att kommunstyrelsen fick i uppdrag att till sammanträdet i november 
redovisa en handlingsplan utifrån nämndernas beslutade åtgärder.  

Socialnämnden beslutade i september, 2022-09-20 § 116, att godkänna redovisning av åtgärder för 
överlämnande till kommunstyrelsen. Nämnden beslutade dessutom (p 2) uppdra till förvaltningschef att 
göra en analys och översyn över lägenhetshyror inom särskilt boende inför nästa års hyresförhandling. 

Beslutsunderlag 
Analys, förslag och effekter gällande lägenhetshyror inom vård- och omsorgsboenden samt inom 
bostad med särskild service enligt LSS 

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 

Exp     /     2023 

Comfact Signature Referensnummer: 69028SE
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Protokoll 
9 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-03-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 42
Genomlysning av bemanning och kostnadsläge inom vård- och 
omsorgsboenden
SN/2023:70 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Uppdra till förvaltningschef att arbeta med att stärka enhetschefernas förutsättningar att arbeta
mot en budget i balans genom tydligt mandat, ansvar och stöd från ekonomicontroller.

2. Uppdra till förvaltningschef att sänka vikariekostnaderna med 3 mkr under 2023, vilket är en
minskning på ca 30 % av vikariekostnaderna.

3. Uppdra till förvaltningschef att kartlägga alla enheter för att se över bemanningen kontra
brukartyngd/personalbehov för eventuell omfördelning av resurser inom enheterna på vård- 
och omsorgsboende. Medarbetarna skall vara delaktiga i arbetet.

4. Samtliga uppdrag återredovisas till socialnämnden september 2023.

Mot beslutets punkt 2, reserverar sig Mats Wallin (SD) till förmån för eget förslag. 

Ärendet 
Förvaltningen har gjort en genomlysning av bemanning och kostnadsläge inom vård- och 
omsorgsboenden med förslag på åtgärder. I redovisningen har även beaktats Norrlands 
utredningstjänsts genomlysning. 

Som förslag till åtgärder anger förvaltningen: 
- Att uppdra till förvaltningschef att arbeta med att stärka enhetschefernas förutsättningar att arbeta

mot en budget i balans genom tydligt mandat, ansvar och stöd från ekonomicontroller.
- Att uppdra till förvaltningschef att sänka vikariekostnaderna med 3 mkr under 2023, vilket är en

minskning på ca 30 % av vikariekostnaderna.
- Att uppdra till förvaltningschef att kartlägga alla enheter för att se över bemanningen kontra

brukartyngd/personalbehov för eventuell omfördelning av resurser inom enheterna på vård- och
omsorgsboende. Medarbetarna skall vara delaktiga i arbetet. Återredovisas till socialnämnden
september 2023.

Förvaltningschef Sara Grape Junkka samt verksamhetschef Marie Backlund presenterar 
genomlysningen i samband med sammanträdet. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Mats Wallin (SD) föreslår ett ändringsyrkande gällande punkt 2 med att sänka vikariekostnaderna med 
90 %. 
Maritza Villanueva Contreras (V) yrkar avslag till Mats Wallins förslag. 
Pirjo Jonsson (S) yrkar avslag till Mats Wallins förslag. 

Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår ett ändringsyrkande avseende punkt 3 med att lyfta ut 
meningen om återrapportering till socialnämnden september 2023 till en ny punkt 4 att gälla för 
samtliga uppdrag.  

Comfact Signature Referensnummer: 69028SE



Protokoll 
10 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-03-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång 
Avseende beslutets punkt 1 konstaterar ordföranden att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens 
förslag 

Avseende beslutets punkt 2 ställer ordföranden förvaltningens förslag mot Mats Wallins (SD) förslag 
och konstaterar att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 

Avseende beslutets punkt 3 ställer ordföranden förvaltningens förslag mot Maritza Villanuevas (V) 
förslag och konstaterar att nämnden beslutar att bifalla Maritza Villanueva Contreras (V) förslag. 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att uppdra till samtliga nämnder att redovisa åtgärder för att 
bidra till en budget i balans samt att kommunstyrelsen fick i uppdrag att till sammanträdet i november 
redovisa en handlingsplan utifrån nämndernas beslutade åtgärder.  

Socialnämnden beslutade i september, 2022-09-20 § 116, att godkänna redovisning av åtgärder för 
överlämnande till kommunstyrelsen. Nämnden beslutade dessutom (p 6) uppdra till förvaltningschef att 
göra en genomlysning av bemanning och kostnadsläge inom vård- och omsorgsboenden samt 
återkomma med förslag på särskilda åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Hållbar bemanning inom vård -och omsorgsboende för äldre 
Hållbar bemanning inom särskilt boende för äldre - Norrlands utredningstjänst 230228 

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 

Exp     /     2023 

Comfact Signature Referensnummer: 69028SE



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokoll 

11 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 43 
Riktlinjer för biståndsprövning SoL och LSS 
SN/2023:71 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Uppdra till förvaltningschef att revidera Taxa för insatser inom stöd, vård och omsorg enligt 
föreslagen åtgärd gällande serviceinsatser. 

2. Uppdra till förvaltningschef att revidera Riktlinjer för biståndsbedömning (SoL) enligt 
föreslagna åtgärder. 

Ärendet 
Förvaltningen har gjort en utredning av befintliga riktlinjer för biståndsprövning gällande 
Socialtjänstlagen (SoL) samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Det finns ett behov av att revidera Handläggningsenhetens riktlinjer samt att vidareutveckla arbetssätt i 
utförandet av biståndsprövade insatser och hitta vägar för att effektivisera och digitalisera insatser. 

Förslag till åtgärder för revidering av riktlinjer gällande socialtjänstlagen: 

- Höja kostnaderna för serviceinsatser: 
- Tidsbegränsa samtliga beslut som fattas i samband med sjukhusvistelse där potential till 

rehabilitering finns: 
- Kravställa uppföljningar: 
- Ersätta vissa fysiska besök med digitala åtgärder: 
- Ökad restriktivitet i att bevilja insatser över norm: 

Verksamhetschef Linda Gyllenqvist presenterar utredningen i samband med sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att uppdra till samtliga nämnder att redovisa åtgärder för att 
bidra till en budget i balans samt att kommunstyrelsen fick i uppdrag att till sammanträdet i november 
redovisa en handlingsplan utifrån nämndernas beslutade åtgärder.  
 

 

 

 

Socialnämnden beslutade i september, 2022-09-20 § 116, att godkänna redovisning av åtgärder för 
överlämnande till kommunstyrelsen. Nämnden beslutade dessutom (p 7) uppdra till förvaltningschef att 
utreda befintliga riktlinjer för biståndsprövning gällande Socialtjänstlagen (SoL) samt Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), för att kunna påvisa möjlig ambitionssänkning när det gäller 
biståndsbedömda insatser enligt ovan nämnda lagstiftningar. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer biståndsprövning SoL och LSS 

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 

Exp     /     2023  

Comfact Signature Referensnummer: 69028SE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 44 
Översyn av organisation arbetsmarknad, integration och 
försörjningsstöd 
SN/2022:258 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Godkänna översyn av organisation och arbetssätt kopplat till försörjningsstöd, integration och 
arbetsmarknad och lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Förvaltningen har gjort en översyn av organisation och arbetssätt inom områdena försörjningsstöd, 
integration och arbetsmarknad. 

Justeringar har genomförts inom organisation, arbetssätt och budget. Ferieungdomar och externa 
arenor för arbetsmarknad presenteras i separat utredning. 

Verksamhetschef Johan Vikström presenterar utredningen i samband med sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att uppdra till samtliga nämnder att redovisa åtgärder för att 
bidra till en budget i balans samt att kommunstyrelsen fick i uppdrag att till sammanträdet i november 
redovisa en handlingsplan utifrån nämndernas beslutade åtgärder.  

Socialnämnden beslutade i september, 2022-09-20 § 116, att godkänna redovisning av åtgärder för 
överlämnande till kommunstyrelsen. Nämnden beslutade dessutom (p 3) uppdra till förvaltningschef att 
utreda organisation och arbetssätt kopplat till försörjningsstöd, integration och arbetsmarknad. I denna 
utredning ska även feriearbete för ungdomar somt externa arenor för arbetsmarknadsåtgärder ses över. 

Beslutsunderlag 
Organisation och arbetssätt kopplat till försörjningsstöd, integration och arbetsmarknad 

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef IFO 

Exp     /     2023 

Comfact Signature Referensnummer: 69028SE



 

 

 

 

 
Protokoll 

13 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 45 
Kostnader felaktigt redovisade som missbruksvård 
SN/2023:69 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Godkänna rapporten och lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Förvaltningen har analyserat kostnader redovisade som missbruksvård. Analysens rapport visar att 
kostnader har felaktigt redovisats som kostnader för vård vuxna med missbruksproblem när de istället 
ska redovisas som andra kostnader. Detta har medfört att Timrå Kommun ser ut att ha en dyr 
missbruksvård jämfört med andra kommuner. Det påverkar dock inte resultatet på kommuntotalen. 
Arbete med att styra om konteringar har påbörjats. 

Verksamhetschef Johan Vikström presenterar analysen i samband med sammanträdet. 
 

 

 

 

 

  

Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att uppdra till samtliga nämnder att redovisa åtgärder för att 
bidra till en budget i balans samt att kommunstyrelsen fick i uppdrag att till sammanträdet i november 
redovisa en handlingsplan utifrån nämndernas beslutade åtgärder.  

Socialnämnden beslutade i september, 2022-09-20 § 116, att godkänna redovisning av åtgärder för 
överlämnande till kommunstyrelsen. Nämnden beslutade dessutom (p 2) uppdra till förvaltningschef att 
analysera ifall det finns kostnader som felaktigt redovisas som missbruksvård som ska redovisas som 
kostnader kopplade till psykisk hälsa eller annan verksamhet, såsom våld i nära relation eller LSS. 

Beslutsunderlag 
Kostnader felaktigt redovisade som missbruksvård 

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef IFO 

Exp     /     2023 

Comfact Signature Referensnummer: 69028SE
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Protokoll 
14 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-03-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 46
Handlingsplan budget i balans 2022-2024 - tidsplan samt 
effektberäkningar på beslutade åtgärder
SN/2022:178 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Godkänna tidsplan samt effektberäkningar på beslutade åtgärder för överlämnande till 
kommunstyrelsen. 

Mats Wallin (SD) reserverar sig mot beslutet, då det är otydligheter i att handlingsplanen anger 2022-
2024 medan tidsplanen anger 2023. 

Ärendet 
Socialförvaltningen har tagit fram en tidsplan och gjort effektberäkningar på beslutade åtgärder i 
handlingsplan för budget i balans 2022-2024. 

Socialnämndens beslutade åtgärder gäller: 

• Organisation arbetsmarknad, integration och försörjningsstöd
• Missbruksvård (redovisning av kostnader)
• Lokalkostnader äldreomsorgen

o Externa hyresavtal
o Lägenhetshyror särskilt boende

• Bemanning och kostnadsläge särskilt boende för äldre
• Biståndsbedömning

Tidsplaner för ovan punkter varierar från genomförda, till pågående under året eller på tre-fyra års sikt. 

Påvisad effektberäkning är sammanlagt 7,1 mnkr med 6,1 mnkr på årets budget och 1 mnkr på årsbasis 
från implementering. Effekter av omförhandlade externa hyresavtal samt förändringar i biståndsbe-
dömning och taxa går ännu inte att beräkna. 

Förvaltningschef Sara Grape Junkka presenterar förslaget i samband med sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att uppdra till samtliga nämnder att redovisa åtgärder för att 
bidra till en budget i balans samt att kommunstyrelsen fick i uppdrag att till sammanträdet i november 
redovisa en handlingsplan utifrån nämndernas beslutade åtgärder.  

Nämnderna har under september och oktober månad 2022 formulerat och återrapporterat förslag till 
åtgärder för nämndens verksamhetsområde. Förslagen har använts i beredningen av 
kommunövergripande plan. 

Comfact Signature Referensnummer: 69028SE



Protokoll 
15 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-03-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 godkänna handlingsplan för budget i balans 2022-
2024. Kommunfullmäktige beslutade dessutom (p 4) uppdra till samtliga nämnder att återkomma med 
tidsplan samt effektberäkningar på beslutade åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Tidsplan samt effektberäkning på socialnämndens beslutade åtgärder för budget i balans 2022-2024 

Protokollsutdrag till 
KS 

Exp     /     2023 

Comfact Signature Referensnummer: 69028SE
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-03-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 47
Handlingsplan budget i balans 2022-2024 - Förslag på verksamheter 
som vi tillfälligt kan pausa eller sluta utföra
SN/2022:178 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Halvera antalet ferieungdomar.
2. Avsluta IOP Söråker från den 1 juni 2023.

Mot beslutets punkt 1, förvaltningens förslag, reserverar sig Lotta Borg (T), Maritza Villanueva 
Contreras (V) samt Anita Hellstrand (C) till förmån för eget förslag. 

Mot beslutets punkt 1, avslag till tillägg, reserverar sig Mats Wallin (SD) till förmån för eget förslag. 

Mot beslutets punkt 2 reserverar sig Maritza Villanueva Contreras (V), Lotta Borg (T) samt Anita 
Hellstrand (C) till förmån för eget förslag. 

Ärendet 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på två verksamheter som bedrivs vid förvaltningen, 
ferieungdomar samt Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Söråker, som icke lagstadgade verksamheter 
som är möjliga att avsluta eller pausa.  

Förvaltningen ger som förslag till Socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige 
- Att halvera antalet ferieungdomar alternativt avsluta uppdraget med ferieungdomar
- Att avsluta IOP Söråker från 1 juli 2023

Förvaltningschef Sara Grape Junkka presenterar förslaget i samband med sammanträdet. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Ordförande Johanna Bergsten (S) informerar om att förslag i detta ärende är nämndens beslut och 
behöver inte föreslås till kommunfullmäktige. 

Lotta Borg (T) föreslår ett ändringsyrkande avseende punkt 1 till att bibehålla budget för 
ferieungdomar. 
Maritza Villanueva Contreras (V) yrkar bifall till Lotta Borgs (T) förslag. 
Mats Wallin (SD) yrkar avslag till Lotta Borgs (T) förslag. 

Mats Wallin (SD) föreslår ett tilläggsyrkande gällande punkt 1 med att ta bort särbehandling och 
behandla alla ungdomar lika. 
Maritza Villanueva Contreras (V) yrkar avslag till Mats Wallins (SD) förslag. 
Håkan Svensson (M) yrkar avslag till Mats Wallins (SD) förslag. 
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Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-03-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår ett ändringsyrkande avseende punkt 2 till att IOP Söråker ska 
fortgå året ut men med halva beloppet från den 1 juli. 
Lotta Borg (T) yrkar bifall till Maritza Villanueva Contreras (V) förslag. 

Beslutsgång 
Avseende beslutets punkt 1 ställer ordföranden förvaltningens förslag mot Lotta Borgs (T) förslag och 
konstaterar att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 

Avseende Mats Wallins (SD) tilläggsförslag till beslutets punkt 1 konstaterar ordförande att nämnden 
beslutar att avslå detta. 

Avseende beslutets punkt 2 ställer ordföranden förvaltningens förslag mot Maritza Villanuevas (V) 
förslag och konstaterar att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att uppdra till samtliga nämnder att redovisa åtgärder för att 
bidra till en budget i balans samt att kommunstyrelsen fick i uppdrag att till sammanträdet i november 
redovisa en handlingsplan utifrån nämndernas beslutade åtgärder.  

Nämnderna har under september och oktober månad 2022 formulerat och återrapporterat förslag till 
åtgärder för nämndens verksamhetsområde. Förslagen har använts i beredningen av 
kommunövergripande plan. 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 godkänna handlingsplan för budget i balans 2022-
2024. Kommunfullmäktige beslutade dessutom (p 10) uppdra till samtliga nämnder att presentera 
förslag på verksamheter inom respektive nämnds ansvarsområde som vi tillfälligt kan pausa eller sluta 
utföra. 

Beslutsunderlag 
Förslag på verksamheter som vi tillfälligt kan pausa eller sluta utföra. 

Protokollsutdrag till 
KS 

Exp     /     2023 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-03-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 48
Ekonomisk periodrapport per 2023 02
SN/2023:1 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Godkänna ekonomisk periodrapport per februari
2. Godkänna rapport om löne- och vikariekostnader till och med februari
3. Godkänna volymrapport till och med februari

Ärendet 
Ekonomisk rapportering för perioden, vikarie- och lönekostnader samt volymrapport till och med 
februari.  

Controller Jonas Lundgren presenterar den ekonomiska rapporten i samband med sammanträdet 
tillsammans med förvaltningschef och verksamhetschefer. 

 2023 02, tkr Budget 
period 

Utfall 
period 

Avvikelse 
period 

Avvikelse 
innevarande 

månad 
Socialnämnden 
INTÄKTER 14 587 13 691 -897 -216
KOSTNADER (-) -102 060 -104 230 -2 169 -1 009

Varav personalkostnader -68 904 -70 956 -2 053 -403

NETTOKOSTNADER (-) -87 473 -90 539 -3 066 -1 224
Beslutsunderlag 
Periodrapport per 2023 02 
Löne- och vikariekostnader 2023 02 
Volymrapport 2023 02 

Protokollsutdrag till 
Controller 

Exp     /     2023 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 49 
Ordförande och ledamöters information 
SN/2023:6 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Ordförande och ledamöters information lämnas i samband med sammanträdet. 

Johanna Bergsten (S) informerar om att hon och Håkan Svensson (M) deltagit i utbildningsdag för 
socialnämndspresidiet i Härnösand den 2 mars. Mötet var en uppstart för det nya presidiet med mycket 
information och presentation. 

Anita Hellstrand (C) informerar att hon deltagit möte för Kommunala pensionärs- och 
tillgänglighetsrådet (KPTR) också den 2 mars. Även detta möte var en i forma av en uppstart med 
mycket information. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 50 
Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden 
2023-2026 
SN/2023:29 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

För mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utse en ytterligare ersättare till socialnämndens 
arbetsutskott: 

Ersättare 
Lotta Borg (T) 

Ärendet 
Val av en ytterligare ersättare till socialnämndens arbetsutskott. 

Kommunallag och reglemente anger att socialnämnden får inrätta ett särskilt arbetsutskott bestående av 
tre ledamöter. Ordförande och vice ordförande är självskrivna ledamöter i arbetsutskottet. Ledamöter 
och ersättare väljs av nämnden bland dess ledamöter för fyra år.  

Arbetsutskottets uppgift är att dels fungera som beredning för nämndens ärenden, dels att besluta i 
sådana enskilda ärenden som inte delegerats till chef eller handläggare inom verksamheten. 

Förslag har inkommit välja ytterligare en ersättare från oppositionen till arbetsutskottet, då båda nu 
valda ersättare är från majoriteten. 
 

 

 

 

  

Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår Lotta Borg (T) som ersättare. 

Övriga ledamöter bifaller förslaget. 

Protokollsutdrag till 
Vald ersättare 

Exp     /     2023 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 51 
Delegationsordning socialnämnden 2023-2024 
SN/2023:66 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Fastställa Delegationsordning för socialnämnden 2023-2024, enligt förvaltningens förslag. 
2. Upphäva Delegationsordning 2020-2022 (senast reviderad 2022-09-20). 

Ärendet 
Fastställande av Delegationsordning för socialnämnden 2023-2024. Tidigare delegationsordning gällde 
2020-2022. 

Förslag till revidering av innehåll avser följande punkt i delegationsordningen: 

130. Beslut om omedelbart 6 § LVU  Johanna Bergsten, Ordförande 
 Omhändertagande  Håkan Svensson, Vice ordförande 
   Maritza Villanueva Contreras, Ledamot 
   i arbetsutskottet 
 

 

 

 

 

  

Tillägg i ärendepunkterna: 
13. Bostad med särskild service 

171.  Bostad med särskild service 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning för socialnämnden 2023-2024 

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 

Exp     /     2023 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 52 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, februari 
SN/2023:7 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till kommunfullmäktige och 
myndigheter. 

Beslutsunderlag 
Uppdrag och yttranden 2023 02 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 53 
Anmälan om beslut enligt delegation, februari 
SN/2023:3 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Följande beslut enligt delegation anmäls: 

Lokalvårdsavtal T12, HSV, tecknat av förvaltningschef Sara Grape Junkka, 2023-02-15. 
Lokalvårdsavtal T12, hälso- och sjukvård, tecknat av förvaltningschef Sara Grape Junkka, 2023-02-16. 
Lokalvårdsavtal Ungdomsmottagning, tecknat av förvaltningschef Sara Grape Junkka, 2023-02-20. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 54 
Inkomna skrivelser och meddelanden, februari 
SN/2023:2, SN/2023:74 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Lägga ärendet till handlingarna. 

Facklig information och protokoll 
Samverkansgrupp inför socialnämnden; SSR, Vision, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet, Kommunal, 
2023-02-20. 
Socialförvaltningens skyddskommitté; SSR, Vision, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet, Kommunal, 
2023-02-20. 

Funktionsrätt Sverige samt RFSU 
Föräldraskap på (o)lika villkor – föräldraskap och funktionsnedsättning i dagens Sverige, rapport. 
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