
Protokoll 
1 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-03-17 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Polstjernan 11:30-11:45 

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) 
Marcus Eriksson (S) 
Anita Hellstrand (C) 
Lotta Borg (T) ersätter Megan Sandberg (L) 
Maritza Villanueva Contreras (V) 
Alf Söderlund (S) ersätter Fredrik Timeradh (S) 

Övriga närvarande Lena Hallin (S) 
Svante Sörmark (V) 
Sara Grape Junkka, tf förvaltningschef 
Johan Vikström, verksamhetschef IFO 
Patrik Jonsson, nämndsekreterare 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 
Birgitta Andersson, verksamhetschef SVO, föredragande 
§§ 27-28
Ulrica Hedlund, MAS, föredragande §§ 27-28
Kent Mattisson, controller, föredragande § 29
Carolina Klockmo, Kommunförbundet, föredragande § 30
Annelie Ringbro, enhetschef Arbete & Integration,
föredragande § 30
Helene Hallberg Toivonen, enhetschef AME och
socialpsykiatri, föredragande § 30
Pernilla Krasser, enhetschef försörjningsstöd,
föredragande § 30
Anna-Karin Svedberg, Vision, vid föredragning §§ 26-30
Camilla Forsell, Vision, vid föredragning §§ 26-30
Marita Lundblad, Fysioterapeuterna, vid föredragning
§§ 26-27
Emma Stenman, Sveriges Arbetsterapeuter, vid
föredragning §§ 26-27

Utses att justera Alf Söderlund (S), Anita Hellstrand (C) 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2020-03-19 

Underskrifter 

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Maritza Villanueva Contreras, ordförande Christina Hjalte, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Alf Söderlund, justerare Anita Hellstrand, justerare 



 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-03-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2020-03-17 

Anslaget uppsatt den 
2020-03-19 

Anslaget nedtas den 
2020-04-10 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialförvaltningen 

Paragrafer 
§24-§41 

……………………………………………………………….. 

 

Christina Hjalte, sekreterare  

Socialnämnden 2020-03-17 Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 

3 24 Utse justerare 

4 25 Fastställa ärendelista 

5 26 Bolagisering av kommunens utförarverksamhet inom vård och omsorg -Remissvar 

6 27 Patientsäkerhetsberättelse 2019 

7 28 Information om aktuellt läge angående Corona-virus i våra verksamheter 

8 29 Ekonomisk periodrapport per 2020 02 

9 30 Översyn av arbetssökandes behov 

10 31 Förvaltningschefens verksamhetsinformation 

11 32 Information om budgetberedning 

12 33 Ordförande och ledamöters information 

13 34 Verksamhetsplan Individ- och familjeomsorg 2020-2022 

14 35 Högsta godtagbara hyror för 2020 

15 36 Statsbidrag till verksamhet med Personligt ombud 

16 37 Familjerådgivningen i Sundsvall, Timrå och Ånge kommun 

17 38 Rapportering av synpunkter och klagomål 

18 39 Redovisning av socialnämndens uppdrag 

19 40 Anmälan av beslut enligt delegation 

20 41 Inkomna skrivelser och meddelanden 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-03-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 24 
Utse justerare 
 
 
Beslut  
Socialnämnden utser Alf Söderlund (S) samt Anita Hellstrand (C) att tillsammans med ordförande 
justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret den 19 mars kl. 08:00. 
 
Ärendet 
Utse justerare av socialnämndens enskilda protokoll. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-03-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 25 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet, med tillägg av ny punkt 10, Information om 
budgetberedning. 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår ett tillägg i ärendelistan med en informationspunkt gällande 
årets budgetberedning. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-03-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 26 
Bolagisering av kommunens utförarverksamhet inom vård och omsorg -
Remissvar 
SN/2020:30, SN/2019:221 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. Uppdra till förvaltningschef att komplettera utredningen med förslag om vilken modell för 
organisation samt ledning och styrning som skulle kunna vara lämplig för bolagisering av vård 
och omsorg inom Timrå kommun, genom att undersöka Höganäs exempel 

2. Föreslå Kommunstyrelsen att förlänga svarstiden med två månader för komplettering. 
 
Ärendet 
På uppdrag av ekonomienheten har KPMG belyst konsekvenser av att bolagisera vård- och 
omsorgsverksamheten i Timrå kommun.  
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2020-02-04, § 63, remittera frågan om bolagisering av 
utförarverksamheten till socialnämnden. Svaret ska belysa hur socialnämnden ser på en bolagisering av 
verksamheten utifrån rapportens och förvaltningens beskrivning samt förslag till tidsplan för 
genomförande. Remissvar ska återrapporteras till Kommunstyrelsen i april 2020. 
 
Förvaltningen har utrett olika aspekter av en eventuell bolagisering i bifogad beskrivning, som också 
presenteras i samband med sammanträdet. Även fackliga företrädare har getts möjlighet att inkomma 
med synpunkter om eventuell bolagisering. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden informerades vid sammanträde 2019-12-18, § 155, om KPMG:s utredning och 
beslutade ta upp ärendet igen i februari med förhoppningen att fråga om hur ledning och styrning av 
nämnden och förvaltningen påverkas, hur verksamheten ska organiseras, samt om det påverkar LSS-
utjämningen då har tydliggjorts. 
 
Beslutsunderlag 

- Remissvar, Bolagisering av kommunens utförarverksamhet inom vård och omsorg, daterad 
2020-02-28 

- Skriftliga synpunkter angående en eventuell bolagisering från fackförbundet Vision 
- Synpunkter och frågor gällande bolagisering för delar av socialförvaltningens verksamheter –

Kommunal 
- Synpunkter angående ev bolagisering av verksamhet inom vård och omsorg i Timrå kommun -

Sveriges Arbetsterapeuterna + Fysioterapeuterna 
- Protokollsutdrag KS 2020-02-04 § 63 
- KMPG, Eventuell bolagisering av kommunens utförarverksamhet inom vård och omsorg, 

daterad 2019-11-18 

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2020    



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-03-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 27 
Patientsäkerhetsberättelse 2019 
SN/2020:51 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse för år 2019. 
 
Ärendet 
Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet är att främja patientsäkerheten inom hälso- 
och 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. 
 
Verksamhetschef Birgitta Andersson samt Ulrica Hedlund, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
informerar i samband med sammanträdet om föregående års patientsäkerhetsarbete samt hur 
patientsäkerheten följs upp under året. 
 
Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse 2019 
 
Protokollsutdrag till 
MAS 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-03-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 28 
Information om aktuellt läge angående Corona-virus i våra 
verksamheter 
SN/2020:31 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Med anledning av pågående smittspridning av ett Corona-virus runt om i världen informerar 
verksamhetschef Birgitta Andersson samt Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) Ulrica Hedlund i 
samband med sammanträdet om aktuellt läge inom socialnämndens verksamheter, främst Stöd, Vård 
och omsorg. 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-03-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 29 
Ekonomisk periodrapport per 2020 02 
SN/2020:1 
 
Beslut 
Socialnämnden 

1. Godkänner ekonomisk periodrapport, volymrapport samt rapporter om löne- och 
vikariekostnader och underlag för beslut om anställning för februari månad.  

2. Uppdrar till förvaltningschef att fortsätta arbetet med effektiviseringar och utveckling av 
arbetssätt. 

3. Godkänner information om att revisionsnämnd överväger att rikta anmärkning mot 
socialnämnden. 

 
Ärendet 
Rapportering av ekonomiskt resultat, volymer, löne- och vikariekostnader samt underlag för beslut om 
anställning för perioden.  
 
Ordförande informerar att revisionsnämnd överväger att rikta anmärkning mot socialnämnden. 
Grunden för den anmärkning som har diskuterats är bristande budgetefterlevnad. Nämndens presidium 
har träffat revisionen, den 3 mars 2020, för att redovisa åtgärder tagna under 2019. 
 
Beslutsunderlag 

- Periodrapport 2020 02 
- Volymrapport 2020 02 
- Löne- och vikariekostnader 2020 02 
- Underlag för beslut om anställning 2020 02 

 
Protokollsutdrag till 
Controller 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-03-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 30 
Översyn av arbetssökandes behov 
SN/2020:52 
 
Beslut 
Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att: 

1. Fortsätta utveckla arbetet och organisationen med ett individcentrerat arbetssätt. 
2. Vid utveckling av nuvarande och vid införande av nya insatser ha fokus på individen samt att 

insatserna är kompetenshöjande. 
3. Återkoppla till nämnden i november 2020. 

 
Ärendet 
Tf förvaltningschef samt verksamhetschef IFO har styrt arbetet med översynen. En arbetsgrupp 
bestående av enhetscheferna Annelie Ringbro, Pernilla Krasser och Helene Hallberg Toivonen samt 
verksamhetsutvecklare Susanne Wadell har med stöd av en referensgrupp samt Carolina Klockmo från 
kommunförbundet genomfört översynen. 
 
Arbetets genomförande samt slutsatser och förslag presenteras av arbetsgruppen i samband med 
sammanträdet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
2019-09-25 § 106, Socialnämnden gav förvaltningschef i uppdrag att göra en översyn av arbetssökandes 
behov samt föreslå justering av insatser. 
 
Beslutsunderlag 
Översyn arbetssökande i kommunen - slutdokument  
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-03-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 31 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation 
SN/2020:5 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation lämnas vid sammanträdet. 
 
Sara Grape Junkka presenterar sin information enligt den fyrfälts-modell som används för rapportering 
till Kommunstyrelsen. 
 

- Verksamhet och mål.  
Utredning av boendeplatser LSS pågår samt arbete med effektivisering utifrån besparingskrav. 
Oroande antal LVM-utredningar nu. 

- Ekonomi i balans 
Resultatet visar ett överskott på 3 mkr. Personalkostnader ligger bättre än budget, förutom 
inom äldreomsorgen. Placeringar, försörjningsstöd och intäkter ligger något bättre än budget. 

- Medarbetare och chefer 
Arbete med resultat av medarbetarenkät pågår. Arbetet med sommarvikarier påbörjat, kräver 
mycket jobb. Sökande med lite utbildning och erfarenhet. 

- Vad är på gång 
IFO börjar jobba enligt ”Linköpingsmodellen”. Daglig verksamhet har flyttat in med en grupp 
till kommunhuset. Förstudien för Heltidsresan börjar bli klar. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-03-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 32 
Information om budgetberedning 
SN/2020:32 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har antagit Planeringsdirektiv för Timrå kommuns verksamhetsplan och budget 
2021-2023. 
 
En gemensam beredningsträff gällande arbetet med verksamhetsplan och budget har hållits den 10 
mars. Tillförordnad förvaltningschef Sara Grape Junkka informerar i samband med sammanträdet om 
denna träff. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2020-02-18 § 5, Information om budgetprocessen 2021 
 
Beslutsunderlag 
KF 20200316 § 8, Planeringsdirektiv verksamhetsplan och budget 2021-2023 
Planeringsdirektiv för Timrå kommuns verksamhetsplan och budget 2021-2023 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-03-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 33 
Ordförande och ledamöters information 
SN/2020:6 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Ordförande och ledamöters information presenteras vid sammanträdet. 
 
Maritza Villanueva Contreras informerar från följande möten: 
 

- SocialReKo 21 februari, om arbetet som varit under 2019 samt uppdrag för sammanhållen vård 
och omsorg 2020. 

- Medborgardialog i Timrå kommun om God och nära vård 2020, i Söråker. I regeringens 
överenskommelse ingår 500 mKr till kommunerna.  

- Politikernätverk Integration. Migrationsverket avvecklar boendeplatser i länet vilket påverkar 
kommunerna negativt. Detta går emot regeringens intentioner i den nya EBO-lagen. 
Mottagandet av nyanlända i Västernorrland var 605 st under år 2019, varav 33 st i Timrå. 
Länsstyrelsen har ett uppdrag att arbeta för att minska brottsligheten och öka tryggheten i 
Västernorrland samt är aktiva nu att stötta kommuner i deras arbete. Hållbar 
kompetensförsörjning är ett nytt projekt i länet (§37 medel) som bygger på integration och 
tillväxt samt riktar sig till små och medelstora företag.  

 
Inga ytterligare informationer. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-03-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 34 
Verksamhetsplan Individ- och familjeomsorg 2020-2022 
SN/2020:53 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Information om verksamhetsplan för Individ- och familjeomsorgen 2020-2022 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan Individ- och familjeomsorgen 2020-2022  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-03-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 35 
Högsta godtagbara hyror för 2020 
SN/2020:47 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer högsta godtagbara hyror för år 2020 enligt förslag, att gälla från och med 
2020-04-01. 
 
Ärendet 
Socialnämnden har antagit riksnormen för försörjningsstöd för 2020. I ekonomiskt bistånd 
(försörjningsstöd) ingår även bistånd till bostadskostnad. Socialnämnden fastställer årligen högsta 
godtagbara hyror utifrån hyresnivåer och skäliga bostadskostnader på orten.  
 
Förvaltningen har lämnat ett förslag till högsta godtagbara hyror för 2020. 
 
Beslutsunderlag 

- Förslag på beslut avseende högsta godtagbara hyror för 2020 
 
Protokollsutdrag till 
Enhetschef 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-03-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 36 
Statsbidrag till verksamhet med personligt ombud 
SN/2020:26 
 
Beslut 
Socialnämnden  

1. Godkänner 2019 års redovisning och verksamhetsberättelse  
2. Ställer sig bakom ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud år 2020. 

 
Ärendet 
Från den 1 augusti 2013 styrs statsbidrag för personligt ombud av förordningen SFS 2013:522.  
Timrå kommuns verksamhet bedrivs i samarbete med Härnösands kommun.  
 
Enhetschef har lämnat redovisning av statsbidrag samt verksamhetsberättelse för 2019. Enhetschef har 
även skickat ansökan om statsbidrag till personligt ombud för år 2020 inom föreskriven tid. 
 
Beslutsunderlag 

- Redovisning Statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt  
ombud, daterad 2020-01-14 

- Verksamhetsberättelse Personligt ombud Timrå och Härnösand 2019 
- Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud, 2020-02-25 

 
Protokollsutdrag till 
Enhetschef 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-03-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 37 
Familjerådgivningen i Sundsvall, Timrå och Ånge kommun 
SN/2020:39 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Familjerådgivningen i Sundsvall, Timrå och Ånge kommun har inkommit med verksamhetsberättelse 
för år 2019.  
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2019 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-03-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 38 
Rapportering av synpunkter och klagomål, februari 
SN/2020:14 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Rapportering av synpunkter och klagomål för verksamhetsområdet Stöd, vård och omsorg. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport, synpunkter och klagomål, feb 2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-03-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 39 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, februari 
SN/2020:7 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till kommunfullmäktige och 
myndigheter. 
 
Beslutsunderlag 
Uppdrag och yttranden 2020 02 
 
 

  



 
Protokoll 

19 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-03-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 40 
Anmälan av beslut enligt delegation, februari 
SN/2020:3 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Följande beslut enligt delegation anmäls: 
 
Samverkansavtal Brottsofferjouren Västernorrland för perioden 2020-01-01 – 2021-12-31, tecknat av 
kommunchef samt kommunalråd. 
 
Överenskommelse om struktur för informationsvägar mellan Försäkringskassan och kommuner i 
ärenden rörande personlig assistans, undertecknat av enhetschef Handläggningsenheten. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-03-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 41 
Inkomna skrivelser och meddelanden, februari 
SN/2020:2 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Facklig information och protokoll 
Förhandling MBL § 11, Avveckling av våningsplan 5 på Tallnäs vård- och omsorgsboende, 2019-11-11, 
med bilaga. 
Information MBL § 19, Övergång av caféverksamheten till Stöd, Vård och omsorg, 2020-02-11. 
 
Regeringskansliet 
Remiss Ju2020/00162/L2. Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2). 
Regeringsbeslut S2020/00879/SOF. Utbetalning av medel för överenskommelsen mellan staten och 
SKR om äldreomsorg –teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. 
 
Svenska Institutet för Standarder (SIS) 
SIS-remiss 19526, SIS/TK 599 Kvalitetssäkring inom LSS, 2020-02-13. 
 
Sveriges kommuner och regioner 
Meddelande från styrelsen nr 3/2020. Överenskommelse mellan staten och SKR om äldreomsorg –
teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. 
Meddelande från styrelsen nr 4/2020. Överenskommelse mellan staten och SKR om Strategi för 
genomförande av vision ehälsa 2025. 
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 2020-02-18. 
 
Andra nämnders protokoll 
KS 2020-02-04 § 63. Remiss till socialnämnden om bolagisering av kommunens utförarverksamhet 
inom vård och omsorg. 
KS 2020-02-04 § 64. Inriktning framtida nämndstruktur. 
KF 2020-02-24 § 7, Periodrapporter 2020. 
KF 2020-02-24 § 8, Planeringsdirektiv verksamhetsplan och budget 2021-2023. 
KF 2020-02-24 § 12, Inriktningsbeslut lokalresursplan. 
KF 2020-02-24 § 20, Avsägelse som ersättare i socialnämnden Jens Johansson (M). 
 
Socialstyrelsen 
Återrapportering av 2019 års statsbidrag för förstärkning av äldreomsorgen. 
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