
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen 11:05 – 11:25 

Beslutande 
 

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

Övriga närvarande 
 

Sara Grape Junkka, förvaltningschef 
Julia Simonsson, studerande 
Theodore Granberg, studerande 
Tanya Stenling, studerande 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 
Pernilla Ullberg, nämndsekreterare 

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

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2022-04-28 kl. 08:00 

Underskrifter  

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

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

  

Maritza Villanueva Contreras, ordförande Pernilla Ullberg, sekreterare 

Alf Söderlund, justerare Elisabeth Dahlin Westberg, justerare 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

Anslaget uppsatt den 
2022-04-28 

Anslaget nedtas den 
2022-05-20 

Förvaringsplats för protokollet 
socialförvaltningen 

Paragrafer 
§52-§75 

……………………………………………………………….. 

 

 Pernilla Ullberg, sekreterare 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 

  Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 

3 52 Mötets former och genomförande  

4 53 Utse justerare 

5 54 Fastställa ärendelista 

6 55 Information om aktuellt läge gällande Covid-19 

7 56 Information om aktuellt världsläge 

8 57 Ekonomisk periodrapport per 2022 03 

9 58 Redovisning av avvikelser, 2022 kvartal 1 

10 59 Information om God och nära vård 

11 60 Äldreomsorgscenter - statusrapport april 

12 61 Plattform för styrning och ledning - information 

13 62 LSS-boenden med serviceinriktning – alternativ för utökning 

14 63 Översyn av hemtjänsten - status omorganisation 

15 64 Förvaltningschefens verksamhetsinformation 

16-17 65 Effektivare bemanning inom äldreomsorgen – förslag till utredning 

18 66 Samsjuklighetsutredning - remissvar 

19 67 Medborgarförslag – Tillsätta utredning kring hur tekniska hjälpmedel 
skulle kunna nyttjas inom vård och omsorg - svar 

20 68 Taxa för Hemservice -upphävande 

21 69 Plan för ledamöters och ersättares verksamhetsbesök  

22 70 Revisionsrapport Grundläggande granskning -svar 

23 71 Revisionsrapport Granskning av åtgärder inom äldreomsorg -svar 

24 72 Rapportering av ej verkställda beslut, 2022 kvartal 1 

25 73 Redovisning av socialnämndens uppdrag 

26 74 Anmälan av beslut enligt delegation 

27 75 Inkomna skrivelser och meddelanden 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 52 
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.  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 53 
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 28 april kl. 08:00. 

Ärendet 
Utse justerare av socialnämndens protokoll.  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 54 
Fastställa ärendelista 
 
 

 

Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet. 

Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning.  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 55 
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 Medicinskt Ansvarig 
Sjuksköterska (MAS) Ulrika Hedlund om aktuellt läge inom socialnämndens verksamheter i samband 
med sammanträdet.  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 56 
Information om aktuellt världsläge 
SN/2022:17 
 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Med anledning av pågående oro i världen så informerar verksamhetschef Johan Vikström om aktuellt 
läge inom socialnämndens verksamheter i samband med sammanträdet.  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 57 
Ekonomisk periodrapport per 2022 03 
SN/2022:1 
 

 

 
  

        

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Godkänna ekonomisk periodrapport, rapport om kostnader för covid, rapport om 
lönekostnader och volymrapport per mars 2022. 

2. Uppdra till förvaltningschef att arbeta för en budget i balans. 

Ärendet 
Ekonomisk rapportering av perioden, kostnader för covid, lönekostnader samt volymrapport. 
Controller Jonas Lundgren deltar i samband med sammanträdet för information om ekonomisk 
rapport. 

Budget 
period 

Utfall 
period 

Avvikelse 
period 

Avvikelse 
innevarande 
månad 

Socialnämnden 
INTÄKTER 20 966 25 560 4 594 1 382 
KOSTNADER (-) -137 916 -148 390 -10 473 -4 757 
Varav personalkostnader -94 997 -102 417 -7 420 -2 674 
NETTOKOSTNADER (-) -116 951 -122 830 -5 880 -3 375 
 

 

 

 

 

 

Socialnämnden redovisar ett underskott på -5,9 mnkr ack mars. Nettokostnaden relaterad till 
pandemin uppgår till -1,4 mnkr. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår ett tillägg avseende ytterligare en beslutspunkt, innehållande 
att uppdra till förvaltningschef att arbeta för en budget i balans. 

Övriga ledamöter bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Periodrapport per 2022 03 
Kostnader för covid 2022 03 
Lönekostnader 2022 03 
Volymrapport 2022 03 

Protokollsutdrag till 
Controller 
Förvaltningschef 

Exp     /     2022  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 58 
Redovisning av avvikelser 2022 kvartal 1 
SN/2022:14 
 

 

 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Socialnämnden antog vid sammanträdet i mars 2021 Riktlinjer för avvikelsehantering, det beslutades då 
också att dessa ska redovisas var tredje månad. Anna-Karin Dahlin redovisar rapporterna tillsammans 
med verksamhetschefer. 

Modul för klagomål och synpunkter är på väg att införas i samma system som övriga avvikelser, planen 
är att det ska vara klart till sommaren. Under kvartal 1 har det inkommit tre klagomål och synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Avvikelser HSL kv. 1 
Avvikelser SoL/LSS kv. 1  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 59 
Information om God och nära vård 
SN/2022:84 
 

 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger 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 månadsvis information om arbetet med God och nära vård i samband med 
sammanträde.  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 60 
Äldreomsorgscenter - statusrapport april 
SN/2022:34 
 

 

 

 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2021-02-09 att statusrapport avseende projektet och 
ekonomiskt läge ska lämnas till socialnämnden minst vartannat sammanträde. Rapporter har lämnats 
löpande under året. 

Socialnämnden godkände 2022-02-15 uppföljning av Fas 1 och lämnade förslag till 
Kommunfullmäktige att gå vidare till Fas 2. Kommunfullmäktige uppdrog 2022-03-28 Socialnämnden 
att tillsammans med Timråbo gå vidare till Fas 2 gällande byggnation av Äldreomsorgscenter. 

Anna-Karin Dahlin utvecklingsledare 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 
SN/2021-12-14 § 176 
SN/2022-02-15 § 12  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 61 
Plattform för styrning och ledning - information 
SN/2022:33 
 

 

 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Som ett led i implementeringen av kommunens nya styrmodell har varje nämnd tagit fram en 
verksamhetsidé. Alla nämnder och förvaltningar kommer under 2022 att utifrån verksamhetsidé även 
arbeta fram/omarbeta en plattform för sin ledning och styrning. Socialnämnden har uppdraget till 
nämndens utvecklingsgrupp för verksamhetsidé att fortsätta arbetet med en plattform för 
socialnämnden. 

Utvecklingsledare Anna-Karin Dahlin ger en information om arbetet med plattformen i samband med 
sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
SN/2022-12-14 § 184  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 62 
LSS-boenden med serviceinriktning -alternativ för utökning 
SN/2022:85 
 

 

 

 

 

 

 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget att starta en ny servicebostad LSS på Bryggargatan, Timrå. 

Ärendet 
Socialnämnden har uppdragit till förvaltningen att utreda alternativ för att utöka antalet boendeplatser 
enligt § 9 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), bostad med särskild service för 
vuxna, serviceinriktning. Möjliga alternativ med kostnadsberäkning ska återrapporteras i april. 

Förvaltningen har utrett möjliga alternativ samt kostnader och föreslår att ny servicebostad för LSS 
startas på Bryggargatan i Timrå. Verksamhetschef presenterar förslaget i samband med sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
SN/2022.03-16 § 38 

Beslutsunderlag 
Konkretisering av möjlighet att utöka antalet platser för bostad med särskild service LSS, 
serviceinriktning, i egen regi.   

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef SO 

Exp     /     2022  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 63 
Översyn av hemtjänsten - status omorganisation 
SN/2022:120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Tacka för informationen. 
2. Uppdra till socialförvaltningen att återkomma med en kostnadssammanställning över utökat 

antal hemtjänstgrupper och vilka ekonomiska åtgärder som kan vidtas inom äldreomsorg – 
hemtjänst, positivt och negativt, för att få dess budget i balans. 

Ärendet 
Förvaltningschef inom socialförvaltningen i Timrå kommun gav hösten 2021 ett uppdrag till 
verksamhetschef för äldreomsorg och hälso- och sjukvård om en översyn gällande hur förvaltningen 
arbetar inom hemtjänsten. Översynen var nödvändig i och med de stora volymökningarna men även 
för att se över arbetsmiljön för både medarbetare och enhetschefer då personalgrupperna blivit väldigt 
stora. 

För att kvalitetssäkra hemtjänstens verksamhet både ur ett brukar- och ett medarbetarperspektiv så 
avser förvaltningen att dela upp hemtjänstens verksamheter på sex hemtjänstgrupper istället för 
nuvarande fyra. Enhetschef Marie Backlund informerar om statusen i samband med sammanträdet. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) föreslår ett tillägg avseende ytterligare en punkt i beslutet: 
socialförvaltningen ska återkomma med en kostnadssammanställning över utökat antal 
hemtjänstgrupper och vilka ekonomiska åtgärder som kan vidtas inom äldreomsorg – hemtjänst, 
positivt och negativt, för att få dess budget i balans.  

Övriga ledamöter bifaller förslaget. 

Ärendets tidigare behandling 
SN/2022-03-16 § 39 

Beslutsunderlag 
Information till Socialnämnden om status på hemtjänstens omorganisation. 

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 

Exp     /     2022  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 64 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation 
SN/2022:5 
 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation lämnas vid sammanträdet. 

• KPMG:s förstudie avseende utvecklingen av antalet anställda inom administrationen i 
kommunen. 

• Arbetet med verksamhetsplan och budget 2023-2025. 
• Ny samverkansstruktur socialtjänst, skola och region. 
• SKR workshop om insatser i socialtjänsten inom länet.  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 65 
Effektivare bemanning inom äldreomsorgen - förslag till utredning 
SN/2022:116 
 

 

 

 

 

Beslut 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att  

1. Genomföra en utredning om effektivare bemanning inom äldreomsorgen. 
2. Återrapportera senast vid nämndens sammanträde i juni. 

Ärendet 
Inom äldreomsorgen i Timrå kommun har kostnaderna ökat inom både särskilt boende och 
hemtjänstens verksamheter. Förvaltningen föreslår en utredning om effektivare bemanning. 

Beslutsunderlag 
Förslag till utredning om effektivare bemanning 

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 

Exp     /     2022  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 66 
Samsjuklighetsutredning - remissvar 
SN/2022:101 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Ställa sig bakom föreslaget remissvar på betänkandet ”Från delar till helhet – en reform för 
samordnande, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet 
(SOU 2021:93)”. 

2. Uppdra till förvaltningen att skicka in remissvaret till Socialdepartementet. 

Ärendet 
Samsjuklighetsutredningen är ett regeringsuppdrag vars syfte dels varit att föreslå hur samordnade 
insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer 
med samsjuklighet i form av missbruk och beroende, och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande 
tillstånd, dels att lämna förslag på hur ansvaret kan samlas hos en huvudman.  

Utredningen föreslår i ett delbetänkande en genomgripande reform av samhällets insatser till personer 
med samsjuklighet. Reformen förutsätter ett förändrat huvudmannaskap för vård och stöd till alla 
personer med skadligt bruk eller beroende. Betänkandet ”Från delar till helhet - En reform för 
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet” (SOU 
2021:93) skickades ut på remiss i december 2021. 

Utredningen har tagit fram tio bärande förslag som ska vara ett led i att skapa förutsättningar för hur 
samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna 
personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende, och annan psykiatrisk diagnos eller 
närliggande tillstånd ska kunna möjliggöras. Förslagen bygger på de målbilder som framtagits i dialog 
med brukare och anhöriga.  

I Västernorrland har Sundsvalls kommun och Härnösands kommun tillsammans med Region 
Västernorrland valts ut som remissinstanser. Övriga kommuner har också de möjlighet att skicka in sina 
synpunkter. 

I Västernorrland har arbetet med att lämna synpunkter på utredningen genomförts i en arbetsgrupp 
bestående av fem enhetschefer verksamma inom socialtjänstens kommunala missbruk och 
beroendeområde. Även socialsekreterar- och behandlarnätverk i länet vars verksamhetsområde är 
missbruk och beroende samt samverkanspartner inom specialistpsykiatrin har givits möjlighet att ta del 
av underlaget och kommentera. Länets personliga ombud har också inkommit med kommentarer som 
gäller punkterna kopplade till ”Utveckling för att stärka inflytande och minska stigmatisering”. 

Förvaltningen står bakom det remissvar som arbetats fram av arbetsgruppen och föreslår att 
remissvaret skickas in till Socialdepartementet. 

Beslutsunderlag 
Remissvar på” Från delar till helhet – en reform för samordnande, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)” 
Bilaga- förslag som arbetsgruppen inte lämnat synpunkter på 
SOU 2021:93 Delbetänkande av Samsjuklighetsutredningen –sammanfattning 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 

 

Protokollsutdrag till 
Socialdepartementet 

Exp     /     2022  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 67 
Medborgarförslag - Tillsätta utredning kring hur tekniska hjälpmedel 
skulle kunna nyttjas inom vård och omsorg -svar 
SN/2022:73 
 
Beslut 
Socialnämnden avslår medborgarförslaget om att tillsätta en utredning kring hur tekniska hjälpmedel 
skulle kunna nyttjas inom vård och omsorg. 
 

 

 

 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2022-03-16 översända Medborgarförslag – Tillsätta 
utredning hur tekniska hjälpmedel kan nyttjas inom vård och omsorg till socialnämnden för 
besvarande. 

Socialförvaltningen har, tillsammans med personalavdelningen, skrivit ett svar gällande språkkunskaper 
inom vård och omsorg. I svaret framgår att språkstärkande insatser, som Språkombudsutbildning, 
Språkutvecklingsprojekt, språkhandledare samt SVA-lärare finns i verksamheten. Verksamheten 
undersöker också tekniska lösningar som kan underlätta och främja språkutveckling hos medarbetare, 
till exempel genom en språk-app.  

Beslutsunderlag 
Svar på Medborgarförslag - Tillsätta utredning hur tekniska hjälpmedel kan utnyttjas inom vård och 
omsorg 
Minnesanteckningar angående medborgarförslag 
Medborgarförslag - - tillsätta en utredning kring hur tekniska hjälpmedel kan nyttjas inom vård och 
omsorg 

Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
KF presidium 

Exp     /     2022  



 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 68 
Taxa för Hemservice -upphävande 
SN/2022:103 
 

 

 

 

 

 

 

Beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige upphäva Taxa för Hemservice 
med tillämpningsanvisningar. 

Ärendet 
Taxa gällande avgift för Hemservice med tillämpningsanvisningar fastställdes av kommunfullmäktige 
enligt socialnämndens förslag att gälla från den 1 december 2020. 

Socialnämnden begärde under 2021 in en utredning av Hemservice uppdrag och beslutade i september 
2021 att avsluta säljverksamheten Hemservice, med snöskottning och gräsklippning till privatpersoner. 

Det finns inget behov av en taxa för avgifter gällande tjänster som inte längre utförs inom kommunal 
verksamhet. Gällande taxa bör därför upphävas. 

Beslutsunderlag 
SN 2022-04-26 § 123 
Taxa för Hemservice, FS nr S 28 d 

Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 

Exp     /     2022  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 69 
Plan för ledamöters och ersättares verksamhetsbesök 
SN/2022:108 
 

 

 

 

 

Beslut 
Socialnämnden avslutar uppdraget gällande plan för ledamöter och ersättares besök av verksamheter 
för denna mandatperiod. 

Ärendet 
Socialnämnden beslutade år 2020 om en plan för ledamöter och ersättares besök av verksamheter 2020-
2021. På grund av covid-19 pandemin har planen skjutits fram i tid. Förvaltningschef föreslår att 
uppdraget gällande besök av verksamheter 2020-2021 avslutas. Ny plan kan föreslås under kommande 
ny mandatperiod. 

Ärendets tidigare behandling 
SN/2020-02-18 § 15 

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 

Exp     /     2022  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 70 
Revisionsrapport Grundläggande granskning -svar 
SN/2022:29 
 

 

 

 

 

 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens svar för överlämning till revisionen. 

Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 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. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara 
genomförda. Svarstid är förlängd till den 2 maj 2022. 

Förvaltningen har lämnat ett förslag till svar på revisionens synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Svar på Revisionsrapport Grundläggande granskning -socialnämnden 
Revisionsrapport Grundläggande granskning – socialnämnden 

Protokollsutdrag till 
Revisionen 
Kommunstyrelsen 

Exp     /     2022  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 71 
Revisionsrapport Granskning av åtgärder inom äldreomsorg -svar 
SN/2022:67 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens svar och plan för uppföljning av åtgärder. 
 

 

 

 

 

 

Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens äldreomsorg 
för att bedöma om socialnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån genomförd tillsyn och utredning. 

Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i 
rapporten senast den 20 maj 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas 
och när de beräknas vara genomförda.  

Förvaltningen har lämnat ett förslag till svar på revisionens synpunkter med plan för uppföljning av 
åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Svar på Revisionsrapport Granskning av åtgärder inom äldreomsorg 
Revisionsrapport Granskning av åtgärder inom äldreomsorg 

Protokollsutdrag till 
Revisionen 
Kommunstyrelsen 

Exp     /     2022  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 72 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS -2022 kvartal 1 
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.  

Under perioden har 6 tidigare rapporterade beslut avslutats eller verkställts, 9 tidigare rapporterade 
beslut kvarstår och 4 nya ej verkställda beslut tillkommit. Sammanlagt finns 19 beslut under kvartal 1 
som ej har verkställts inom tre månader, vilket är något färre än de 25 beslut som rapporterades för 
2021 kvartal 4. 

Beslutsunderlag 
Statistikrapport KF 2022 kv 1 
Rapport revisorer 2022 kv 1 
Nyheter om rapportering om ej verkställda beslut 

Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 

Exp     /     2022  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 73 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, mars 
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 2022 03  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 74 
Anmälan av beslut enligt delegation, mars 
SN/2022:3 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 

Följande beslut enligt delegation anmäls: 

För perioden 2022-03-25 – 2022-03-25 tillförordnas verksamhetschef Johan Vikström, 850502-7832, 
som tf. Förvaltningschef för socialförvaltningen, 2022-03-25. 

Polisanmälan medicinavvikelse, misstänkt medicinstöld, 2022-03-29. 

Enhetschef för LSS/SFB och Bemanningsenheten, Marie Backlund, tilldelas beslutsattesträtt för ansvar 
644100 from 2022-03-01, 2022-03-28. 

Enhetschef för Vård och omsorgsboende, Linda Asplund, tilldelas beslutsattesträtt för ansvar 641710 
from 2022-04-01. 

Enhetschef för Nattpatrull, Marie Backlund, tilldelas beslutsattesträtt för ansvar 641650 from  
2022-04-01.  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-04-26 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 75 
Inkomna skrivelser och meddelanden, mars 
SN/2022:2 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Facklig information och protokoll 
Överenskommelse fackspår, Kommunal, 2022-02-17. 
Samverkansgrupp inför socialnämnden, SSR, Fysioterapeuterna, Vision, Kommunal, vårdförbundet, 
2022-03-14. 
Förhandling enligt 11§ MBL, avseende förändring av organisation, 2022-04-04. 
Förhandling enligt 11 § MBL, avseende tillsättande av ny enhetschef, 2022-04-04. 

Barnombudsmannen 
Barnombudsmannens årsrapport 2022. 

Familjerådgivning 
Verksamhetsberättelse 2021. 

Inspektionen för vård och omsorg 
Meddelande om tillsyn och begärda handlingar. 

Länsstyrelsen Västernorrland 
Minnesanteckningar: Beredningsdialog med Migrationsverket, 2022-03-17. 

Revisionen 
KPMG Rapport: Förstudie- antal anställda, 2022-03-08. 

Kommunförbundet Västernorrland 
Minnesanteckningar Social Reko, 2021-12-03. 

Miljö- och byggkontoret 
Underrättelse om samråd – Solhöjden Planprogram(Dnr: KS/2021:492), 2022-03-28. 

Andra nämnders protokoll 
KoT 2022-03-16 § 28 Lokalresursplan – Rapport arbete 2021. 
KS 2022-03-15 § 67 Uppmärksamma medarbetarna för arbetet med Covid under 2 år: stöd till 
nämnderna. 
KS 2022-03-15 § 81 Regional samverkansorganisation. 
KF 2022-02-28 § 20 Motion från Lotta Borg (T) – Fria arbetsskor till vård- och omsorgspersonal i 
Timrå kommun. 
KF 2022-03-28 § 33 Kompletteringsbudget 2022 
KF 2022-03-28 § 35 Äldreomsorgscenter – beslut om fas 2. 
KF 2022-03-28 § 39 Motionssvar - Motion från Marianne Larsson (SD) om språkkrav. 
KF 2022-03-28 § 40 Motionssvar - Motion från Marianne Larsson (SD) Om en tryggare vård och 
äldreomsorg. 
KF 2022-03-28 § 50 Motion från Marianne Larsson( SD) Om psykisk ohälsa bland unga. 
Motion till Barn och utbildningsnämnden, socialnämnden. 
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