
 

 
 

 

 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen 11:45-12:10 

Beslutande Lars Kempe (S) 
Monica Persson (T) 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) 
Lena Hallin (S) ersätter Christer Andersson (S) 
Marianne Larsson (SD) 
Elisabeth Svahn (S) 
Svante Sörmark (V) ersätter Marcus Eriksson (S) 
Anita Hellstrand (C) 
Lotta Borg (T) ersätter Megan Sandberg (L) 
Maritza Villanueva Contreras (V) 
Alf Söderlund (S) 

Övriga närvarande Gudrun Molander (L) 
Sara Grape Junkka, förvaltningschef 
Patrik Jonsson, nämndsekreterare 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 
 
 

 

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

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

Utses att justera Alf Söderlund (S) 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2021-12-16 

Underskrifter 

Maritza Villanueva Contreras, ordförande Christina Hjalte, sekreterare 

Alf Söderlund, justerare Elisabeth Dahlin Westberg, justerare 
 
  

……………………………………………………………….. 

 

 
  

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

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Anslaget uppsatt den 
2021-12-16 

Anslaget nedtas den 
2022-01-07 

Förvaringsplats för protokollet 
socialförvaltningen 

Paragrafer 
§173-§197 

Christina Hjalte, sekreterare 



  

 
Protokoll 

2 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 

3 173 Mötets genomförande och former 

4 174 Utse justerare 

5 175 Fastställa ärendelista 

6 176 Äldreomsorgscenter – statusrapport 

7 177 Information om Kvinnofrid (Våld i nära relationer) 

8 178 Samordningsförbundet -rapport 

9 179 Information om aktuellt läge gällande Covid-19 i våra verksamheter 

10 180 Information om arbetsmarknadspolitik 2022 

11 181 Ekonomisk periodrapport per 2021 11 

12 182 Rapportering av sjukfrånvaro 

13 183 Riktlinjer för hantering av avvikelser -revidering 

14 184 Information om verksamhetsidé 

15 185 Intern kontroll 2021 -uppföljning 

16 186 Intern kontroll 2022 -plan 

17 187 Informationshanteringsplan Socialnämnden 

18 188 Förvaltningschefens verksamhetsinformation 

19 189 Verksamhet med personligt ombud 

20 190 Riksnormen för försörjningsstöd 2022 

21 191 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2022 

22 192 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m. m. för år 2022 

23 193 Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS 
år 2022 

24 194 Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner 2022 

25 195 Rapportering av synpunkter och klagomål 

26 196 Redovisning av socialnämndens uppdrag 

27 197 Inkomna skrivelser och meddelanden 

  



 
 

 

  

 
Protokoll 

3 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 173 
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 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 174 
Utse justerare 

Beslut  
Socialnämnden utser Alf Söderlund (S) samt Elisabeth Dahlin Westberg (M) att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret torsdag den 16 december  
kl. 08:00. 

Ärendet 
Utse justerare av socialnämndens protokoll. 



 
 

 

  

 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 175 
Fastställa ärendelista 

Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet. 

Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 176 
Äldreomsorgscenter - statusrapport december 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 deltar i samband med sammanträdet och redovisar status för projektet. 

Ärendets tidigare behandling 
SN/2021-02-09, § 8 
SN/2021-04-27, § 58 
SN/2021-06-15, § 95 
SN/2021-10-12,§146 

Beslutsunderlag 
Statusrapport 

Protokollsutdrag till 
Anna-Karin Dahlin 

Exp     /     2021 



 

 

 

  

 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 177 
Information om kvinnofrid (våld i nära relationer) 
SN/2021:34 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Förvaltningschef har fått i uppdrag att informera nämnden om det arbete som görs för att förebygga 
och förhindra våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor samt redovisa arbetsformer för att 
skydda den våldsutsatta och dem som bevittnar våld, som ofta är barn och unga. 

Socialsekreterare Johanna Törnberg samt Anneli Okerman och Anna Jakobsson Lund från 
Kommunförbundet Västernorrland presenterar arbetet med Kvinnofrid i samband med sammanträdet. 



 

 

 

  

 
Protokoll 

8 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 178 
Samordningsförbundet -rapport 
SN/2021:255 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Samordningsförbundet Härnösand Timrå är en kommunal samordningsorganisation som finansierar 
samordnade rehabiliteringsinsatser från samhällets sida. Syftet är att förhindra eller förkorta 
sjukskrivningar och arbetslöshet, bland annat genom tidigt stöd och förebyggande insatser. 

Socialnämndens vice ordförande Lars Kempe samt samordningsförbundets tjänsteman Ulrika Sahlin 
presenterar årets arbete samt planering inför 2022 i samband med sammanträdet. 



 

 

  

 
Protokoll 

9 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 179 
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 Medicinskt Ansvarig 
sjuksköterska (MAS) om aktuellt läge inom socialnämndens verksamheter i samband med 
sammanträdet. 



 

 

  

 
Protokoll 

10 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 180 
Information om arbetsmarknadspolitik 2022 
SN/2021:34 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Verksamhetschef Johan Vikström presenterar läget inom arbetsmarknadsområdet i samband med 
sammanträdet. 



 

 

 

 

 
 

 

 
Protokoll 

11 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 181 
Ekonomisk periodrapport per 2021 11 
SN/2021:1 

Beslut 
Socialnämnden beslutar. 

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

2. Godkänna den utförligare redovisningen för Covid-19. 
3. Godkänna rapporten Budget i balans december 2021. 

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

Dessutom en mer detaljerad redovisning av intäkter och kostnader gällande Corona till och med 
november 2021 samt en uppföljning av vidtagna åtgärder för en budget i balans. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V)föreslår att beslutsförslaget att godkänna alla rapporter i en punkt för 
tydlighetens skull delas upp i flera punkter. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt nytt förslag. 

Beslutsunderlag 
Periodrapport per 2021 11 
Kostnader för Corona 2021 11 
Löne- och vikariekostnader 2021 11  
Volymrapport 2021 11 
Utförligare redovisning av kostnader och intäkter för Covid-19 för perioden  
2021-01 – 2021-11 
Budget i balans december 2021 
 

 

Protokollsutdrag till 
Controller 

Exp     /     2021  



 

 

 

 

  

 
Protokoll 

12 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 182 
Rapportering av sjukfrånvaro 
SN/2021:126 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Sjukfrånvaro redovisas vid mbl-information samt samverkansmöte med skyddskommitté fyra gånger 
per år. Socialnämnden får rapport inför halvårs- samt årsskifte. 

HR strateg Magnus Gustafsson presenterar sjukfrånvarostatistik i samband med sammanträdet. 
Statistiken visar 12 månader, från november 2020 –oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Sjukfrånvaro 2021 11 



 

 

 

 
Protokoll 

13 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 183 
Riktlinjer för hantering av avvikelser - revidering 
SN/2021:67 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Fastställa revidering av Riktlinjer för hantering av avvikelser enligt förvaltningens förslag. 
2. Rapportering till nämnd gällande avvikelser görs var tredje månad. 

Ärendet 
Socialnämnden antog vid sammanträdet i mars 2021 Riktlinjer för avvikelsehantering, det beslutades då 
också att dessa ska revideras årligen 

Förvaltningen har fortsatt arbetet med av avvikelsehanteringen i de olika verksamhetsgrenarna. Ett 
förvaltningsgemensamt system har införts i början av oktober 2021 för enkel och tydlig hantering av 
såväl fel och brister som missförhållanden. Utbildningsinsatser har genomförts i det nya systemet 
utifrån de nya riktlinjerna och rutinerna som tagits fram. Synpunkter och klagomål ingår än så länge inte 
i det gemensamma verksamhetssystemet.  
 

 

 

 

 

  

Revideringen av riktlinjerna avser tillägg avseende återrapportering till nämnd, vilket också var ett av de 
uppdrag som gavs i samband med att Riktlinjerna antogs av nämnden i mars 2021. Utvecklingsledare 
Anna-Karin Dahlin berättar om uppstarten av avvikelsesystemet och planerad rapportering i samband 
med sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
SN/2021-03-16 § 37  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för hantering av avvikelser – förslag till revidering. 

Protokollsutdrag till 
Utvecklingsledare 

Exp     /     2021 



 

 

 

 
Protokoll 

14 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 184 
Information om verksamhetsidé 
SN/2021:75 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Godkänna utvecklingsgruppens arbete hittills med socialnämndens verksamhetsidé. 
2. Uppdra till utvecklingsgruppen att fortsätta sitt arbete med att även ta fram en plattform för 

socialnämndens styrning och ledning. 

Ärendet 
Som ett led i implementeringen av kommunens nya styrmodell ska varje nämnd ta fram en 
verksamhetsidé. 

Utvecklingsledare Anna-Karin Dahlin ger en information om det fortsatta arbetet med verksamhetsidé i 
samband med sammanträdet. 
 

 

 

 

  

Alla nämnder och förvaltningar kommer under 2022 att utifrån verksamhetsidé även arbeta 
fram/omarbeta en plattform för sin ledning och styrning. Förvaltningen föreslår att nämndens 
utvecklingsgrupp för verksamhetsidé får i uppdrag att fortsätta arbeta med en plattform för 
socialnämnden.  

Ärendets tidigare behandling 
SN 2021-03-16 § 38 
SN 2021-05-16 § 82 
SN 2021-09-14 § 117 
SN 2021-10-12 § 147 

Protokollsutdrag till 
Utvecklingsledare 

Exp     /     2021 



 

 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 

15 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 185 
Intern kontroll 2021 - uppföljning december 
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 
SN/2021-06-15 § 101 

Beslutsunderlag 
Plan för intern kontroll 2021 – uppföljning 

Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  

Exp     /     2021 



 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 

16 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 186 
Intern kontroll 2022 -plan 
SN/2021:138 

Beslut 
Socialnämnden antar Plan för intern kontroll 2022. 

Ärendet 
Förvaltningens förslag till Plan för intern kontroll 2022. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till plan 
för intern kontroll innehållande en risk- och väsentlighetsanalys samt kontrollpunkter. 

Beslutsunderlag 
Plan för intern kontroll 2022 - förslag 

Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 

Exp     /     2021 



 

 

 
Protokoll 

17 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 187 
Informationshanteringsplan för socialnämnden 
SN/2021:201 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Fastställa Informationshanteringsplanens delar för Socialnämnden gällande Vård & Omsorg 
(3.7) samt Hantera krisstödsbemanning POSOM (3.2.3.7), Arbetsmarknad & sysselsättning 
(3.4.4), Integration (3.4.5) och Budgetrådgivning & skuldsanering (3.8.4), att gälla från och med 
den 1 januari 2022. 

2. Upphäva Dokumenthanteringsplan Socialnämnden, från den 31 december 2021. 

Ärendet 
Projektgruppen Timrå i framkant med obrutna flöden har upprättat Informationshanteringsplan för 
Timrå kommun. Informationshanteringsplanen är upprättad enligt klassificeringsstruktur utarbetad av 
SKR och Riksarkivet som en grund för registrering. Syftet med en Informationshanteringsplan med 
Klassastruktur är att bygga ett nationellt klassificeringsschema som representerar alla verksamheter i 
kommunen och som inom varje område identifierar de processer som bedrivs, ett strukturerat sätt att 
visa vad verksamheterna gör. Denna struktur baseras på de processer i vilka informationen flödar och 
är inte beroende av organisationstillhörighet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Klassa är en viktig resurs i informationsförvaltningen för bland annat återsökning, dokumentstyrning 
och för att säkerställa dokumentets ursprung. Målet för varje myndighet ska vara att rätt person ska 
kunna komma åt rätt information vid rätt tillfälle. För att uppnå det behöver all information som 
myndigheten hanterar vara klassificerad och försedd med rätt tecken för återsökning och behörighet.  

Informationshanteringsplanen kommer att ersätta den nuvarande dokumenthanteringsplanen för att 
tydliggöra att det är informationen som är det centrala. Informationsklassning är en metod som hjälper 
verksamheten att välja rätt åtgärder som skyddar informationen.  

Då det är processerna i vilken informationen flödar, som är det primära, fastställs de delar som är 
gemensamma för alla nämnder, t ex HR, av kommunstyrelsen. I övrigt är det respektive styrelse/nämnd 
som äger beslutet att fastställa sin egen Informationshanteringsplan. 

Informationshanteringsplanen revideras årligen. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden har årligen fastställt en Dokumenthanteringsplan, enligt tidigare arkivstruktur. 
Socialnämnden har informerats om arbetet med den nya klassificeringsstrukturen i kommunens projekt 
”Timrå i framkant med obrutna flöden” 2020-11-11 § 183, 2019-10-25 § 165 samt 2019-05-22 § 77. 

Beslutsunderlag 
Informationshanteringsplan Socialnämnden 

Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  

Exp     /     2021  



 

 

 

  

 
Protokoll 

18 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 188 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation 
SN/2021:5 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation lämnas vid sammanträdet. 

Sara Grape Junkka redovisade övergripande resultat inom Socialförvaltningen jämfört med kommunen 
som helhet från årets medarbetarundersökning.  



 

 

 

  

 
Protokoll 

19 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 189 
Verksamhet med personligt ombud 
SN/2021:259 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Timrå och Härnösands kommun har sedan 2011 haft ett samarbetsavtal för personal anställda som 
personliga ombud. Timrå har haft arbetsgivaransvaret för verksamheten. Arbetssätt inom 
Anhörigcenter, där ombuden haft sin anställning, kommer att förändras under 2022. Verksamhetschef 
har överenskommit med motsvarande verksamhet inom Härnösands kommun att överta 
arbetsgivaransvaret från och med 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Samarbetsavtal personliga ombud (2011) 



 

 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 190 
Riksnormen för försörjningsstöd 2022 
SN/2021:249 

Beslut 
Socialnämnden antar riksnormen för försörjningsstöd 2022. 

Ärendet 
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 
försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som 
miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. 

I riksnormen 2022 har normens samtliga poster räknats upp med 1,6 procent jämfört med riksnormen 
för 2021. 

Beslutsunderlag 
Riksnormen för försörjningsstöd 2022, Socialstyrelsen 2021-10-15 

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 
Enhetschef 
Kommunstyrelsen 

Exp     /     2021 



 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 

21 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 191 
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2022 
SN/2021:250 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följa Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer i cirkulär 21:39 
avseende ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt Socialtjänstlagen (SoL) år 2022. 

Ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger via cirkulär årligen rekommendationer för 
ersättningsnivåer gällande belopp för arvode och omkostnader. Cirkuläret syftar till att ge stöd och 
vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör 
kontaktpersoner och kontakt/stödfamiljer enligt Socialtjänstlagen.  

Beslutsunderlag 
SKR cirkulär 21:39 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2022 

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 
Enhetschef 

Exp     /     2021 



 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 

22 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 192 
Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar mm år 2022 
SN/2021:251 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följa Sveriges kommuner och Regioners rekommendationer i cirkulär 21:40 
avseende ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2022. 

Ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger via cirkulär årligen rekommendationer för 
ersättningsnivåer med belopp för arvode och omkostnader. Cirkuläret syftar till att ge stöd och 
vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör 
familjehemsvård.  

Beslutsunderlag 
SKL cirkulär 21:40 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m. m. för år 2022 

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 
Enhetschef 

Exp     /     2021 



 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 

23 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 193 
Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS 
år 2022 
SN/2021:252 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följa Sveriges kommuner och Regioners rekommendationer i cirkulär 21:41 
avseende ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2022. 

Ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger via cirkulär årligen rekommendationer gällande belopp 
för arvode och omkostnader. Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och 
beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och kontakt-
/stödfamiljer enligt LSS. 

Beslutsunderlag 
SKR cirkulär 21:41 Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2022 

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 
Enhetschef 

Exp     /     2021 



 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 

24 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 194 
Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner 2022 
SN/2021:243 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län har beslutat angående fördelning av mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Västernorrlands län (kommuntal) för 
kalenderåret 2022. 

Beslutsunderlag 
Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner 2022 

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 

Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 195 
Rapportering av synpunkter och klagomål, november 
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 november 2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 196 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, november 
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 11 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 197 
Inkomna skrivelser och meddelanden, november 
SN/2021:2, SN/2021:257, SN/2021:248 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Facklig information och protokoll 
MBL § 19 Information inför socialnämnden, Kommunal 2021-11-15 
Samverkansgrupp inför socialnämnden, Fysioterapeuterna, SSR, Vårdförbundet 2021-11-15 

Migrationsverket 
Nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan, 2021-11-30 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
Nu riktar vi en kampanj till allmänheten om stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta, 2021-11-30 

Kommunförbundet Västernorrland, Region Västernorrland 
Överenskommelse i samband med sjukhusvistelse för personer med vissa funktionsnedsättningar och 
med beslut om vissa insatser enligt LSS 

Region Västernorrland 
Beslut angående samtidig vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa till personal i brukarnära 
arbete inom äldreomsorg, 2021-11-18 

Revisionen 
Revisionsrapport ” Granskning av ekonomisystem”, 2021-11-16 
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