
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen 10:25- 10:35 

Beslutande 
 

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

Övriga närvarande 
 

Gudrun Molander (L) distans 
Sven-Åke Jacobson (KD)  
Sara Grape Junkka, förvaltningschef 
Anna-Karin Dahlin, utvecklingsledare 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 
Pernilla Ullberg, nämndsekreterare 

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

Justeringens plats och tid Socialkontoret 20 maj kl. 08:00  

Underskrifter  

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

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

 
  

Maritza Villanueva Contreras, ordförande Pernilla Ullberg, sekreterare 

Alf Söderlund, justerare Marianne Larsson, justerare 

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

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

Anslaget uppsatt den 
2022-05-20 

Anslaget nedtas den 
2022-06-11 

Förvaringsplats för protokollet 
socialförvaltningen 

Paragrafer 
§76-§87 

……………………………………………………………….. 

 

 
  
Pernilla Ullberg, sekreterare 



 

  

 
Protokoll 

2 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 

3 76 Mötets genomförande och former 

4 77 Utse justerare 

5 78 Fastställa ärendelista 

6 79 Information om aktuellt världsläge        

7 80 Uppföljning om God och nära vård     

8-9 81 Heltidsresan – svar på ny återremiss        

10 82 Ekonomisk fyramånadersrapport per 2022 04 med prognos    

11 83 Regional samverkans- och stödstruktur – information 

12 84 
Tillfällig förändring av utbetalning 
anledning av riksdagens beslut 

av försörjningsstöd med 

13 85 
Motion från Marianne Larsson(SD) om psykisk ohälsa bland unga 
–svar       

14 86 Redovisning av socialnämndens uppdrag 

15 87 Inkomna skrivelser och meddelanden 

  



 
 

 

 
 

  

 
Protokoll 

3 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 76 
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 2022-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 77 
Utse justerare 

Beslut  
Socialnämnden utser Alf Söderlund (S) samt Marianne Larsson (SD) att tillsammans med ordförande 
justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret fredagen den 20 maj kl. 08:00. 

Ärendet 
Utse justerare av socialnämndens protokoll. 



 
 

 

 
 

  

 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 78 
Fastställa ärendelista 

Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet med ändringen att Förvaltningschefens 
information utgår. 

Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 



 

 

 

  

 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 79 
Information om aktuellt världsläge 
SN/2022:17 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Med anledning av pågående oro i världen så informerar chefer om aktuellt läge inom socialnämndens 
verksamheter i samband med sammanträdet. 



 

 

 

 

 

 
 

  

 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 80 
Uppföljning om God och nära vård 
SN/2021:40 

Beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 

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, enligt beslutad årsplanering, varje månad information om arbetet med God och 
nära vård i samband med sammanträde. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår en ändring i rubrik samt beslut till Uppföljning om God och 
nära vård samt att godkänna rapporten. 

Övriga ledamöter bifaller förslaget. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokoll 

8 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 81 
Heltidsresan - svar på ny återremiss 
SN/2021:65 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Godkänna beskrivning av hur andelen heltidsanställda, utifrån tilldelad ekonomisk ram, ska öka 
för överlämnande till kommunstyrelsen. 

2. Föreslå kommunstyrelsen att införliva arbetet med ökad andel heltidstjänster inom ramen för 
arbetet med verksamhetsplanering och de ekonomiska ramarna. 

3. Föreslå kommunstyrelsen att frågan om heltid som norm följs upp årligen i samband med 
årsbokslut. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige gav, som punkt 18 i beslut om budget och verksamhetsberättelse 2019, i uppdrag 
till socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden att använda mertidsuttaget som ett verktyg för 
omvandling av tjänster från deltid till heltid. 

Timrå kommun har sedan 2018 drivit ett projekt gemensamt med Socialförvaltningen och Kommunal 
gällande en förstudie kallad Heltidsresan. Projektets förstudie redovisar nuläge, behov samt tre 
alternativ med kostnadskalkyler för genomförande av heltidsresan. 

Projektets styrgrupp förordade alternativ tre, ett successivt införande av heltid vid nyrekrytering, som 
det alternativ som har bäst förutsättningar att nå en hanterbar och lyckad implementering ur ett 
kostnadsperspektiv.  

Socialnämnden beslutade föreslå alternativ två, att erbjuda arbetstagare som önskat högre 
sysselsättningsgrad anställning på heltid samt vid all nyrekrytering och att tillsätta nödvändig 
projektorganisation. 

Kommunstyrelsen beslutade återremittera ärendet till socialnämnden med uppdrag att återkomma med 
en beskrivning av hur heltidsresan kan genomföras inom tilldelad budget.  

Projektgruppen lämnade en beskrivning som visade att det inte finns någon möjlighet att avsätta de 
nödvändiga medlen för att genomföra starten av Heltidsresan inom tilldelad budget oavsett vilket av 
införandealternativen man skulle välja. 

Kommunstyrelsen återremitterande ärendet igen till socialnämnden med uppdrag att återkomma med 
en tydlig beskrivning av hur andelen heltidsanställda, utifrån tilldelad ekonomisk ram, ska öka. 

Förvaltningen har lämnat en beskrivning som föreslår att kontinuerligt arbeta dels med att erbjuda 
deltidsanställda en högre tjänstgöringsgrad och dels med att öka andelen heltider bland utlysta tjänster 
med målsättningen att successivt öka andelen heltidsarbetande bland medarbetarna. Uppföljning av 
frågan föreslås ske i samband med årsbokslut och med föreslagna nyckeltal. 

Projektledare Linda Gyllenqvist och HR- strateg Magnus Gustafsson deltar i samband med 
sammanträdet. 

Vid samverkan inför socialnämnden föreslog Kommunal ett tillägg i Beskrivning av hur heltidsresan 
kan genomföras inom tilldelad budget. Socialnämnden bifaller tilläggsmeningen. 



 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets tidigare behandling 
SN 2021-09-14 § 122, Heltidsresan – genomförande inom budget 
SN 2021-03-16 § 33, Heltidsresan – förstudie 

Beslutsunderlag 
Beskrivning av hur heltidsresan kan genomföras inom tilldelad budget 
KS 2021-10-05 § 303 
SN 2021-09-14 § 122 
Heltidsresan –genomförande inom budget 
KS 2021-04-06 § 133 
SN 2021-03-16 § 33 
Förstudie Heltidsresan 

Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 

Exp     /     2022 



 

 

 

 

 
Protokoll 

10 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 82 
Ekonomisk fyramånadersrapport per 2022 04 med prognos 
SN/2022:1 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Godkänna Fyramånadersrapport 2022 Socialnämnden. 
2. Godkänna rapporter gällande Kostnader för covid. Lönekostnader samt Volymrapport per 

2022 04. 

Ärendet 
Ekonomisk fyramånadersrapport med prognos. Förvaltningen redovisar även separat ekonomisk 
periodrapport och rapporter gällande Kostnader för covid, Lönekostnader samt Volymrapport till och 
med april. 

I fyramånadersrapporten redovisas även uppdrag från kommunstyrelsen och socialnämnden gällande: 
• Redovisning av vad som genomförts eller som planeras för att uppmärksamma personalen, för 

arbetet under covid-pandemin. 
• Arbetet med omställning utifrån budgetförutsättningar 2022-2024, utifrån kommunstyrelsens 

beslutade omställningspaket. 

Resultaträkning jan-apr 
(tkr) 

Budget 
period 

Utfall 
period 

Avvikelse 
period 

Avvikelse 
innevarande 

månad 

Budget 
helår 

Årsprognos Årsprognos 
budget-

avvikelse 

Socialnämnden               

INTÄKTER 27 754 34 768 7 014 2 420 81 928 95 399 13 471 

KOSTNADER (-) -184 833 -198 633 -13 800 -3 327 -547 222 -586 688 -39 466 

Varav 
personalkostnader -127 625 -137 009 -9 384 -1 964 -361 056 -383 399 -22 344 

NETTOKOSTNADER (-) -157 079 -163 865 -6 786 -907 -465 294 -491 289 -25 995 

 
 

 

 

 
 

Beslutsunderlag 
Fyramånadersrapport 2022 
Ekonomisk periodrapport 2022 04 
Kostnader för covid 2022 04 
Lönekostnader 2022 04 
Volymrapport 2022 04 

Protokollsutdrag till 
Controller 
Kommunstyrelsen 

Exp     /     2022 



 

 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 83 
Regional samverkans- och stödstruktur – information 
SN/2022:124 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Socialtjänstens regionala samverkans- och stödstruktur är länets gemensamma resurs för utveckling av 
en kunskapsbaserad socialtjänst och förstärkt kompetensförsörjning inom socialtjänsten. Det 
gemensamma utvecklingsarbetet styrs av länets socialchefer och olika styrgrupper. Verksamheterna 
tillhör organisatoriskt Kommunförbundet Västernorrland och bidrar till att uppfylla 
Kommunförbundets verksamhetsmål i det gemensamma arbetet att stärka kommunernas utveckling 
inom välfärdsområdet. 

Förvaltningschef Sara Grape Junkka presenterar de regionala samverkans- och stödstrukturerna 
ytterligare i samband med sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer, Verksamhetsberättelse 2021 
Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer, Verksamhetsplan 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 84 
Tillfällig förändring av utbetalning av försörjningsstöd 
SN/2022:121 

Beslut 
Socialnämnden kommer ej räkna det tillfälliga tilläggsbidraget som en inkomst vid prövning mot 
riksnorm. Beslutet tillämpas under den period som tilläggsbidraget gäller. 

Ärendet 
För att särskilt skydda hushåll med svag ekonomi mot kraftiga prisuppgångar föreslår regeringen ett 
tillfälligt tilläggsbidrag för barnfamiljer som har, eller senare i år kommer att ha, rätt till bostadsbidrag. 

Det förstärkta tilläggsbidraget är föreslaget att gälla från och med den 1 juli till den 31december 2022. 

Riksdagen beslutade om tilläggsbidrag även under åren 2020 och 2021, socialnämnden beslutade att ej 
räkna bidragen som en inkomst vid prövning mot riksnorm. Förvaltningen föreslår att ta samma beslut 
under 2022. 

Beslutsunderlag 
Pressmeddelande från Socialdepartementet 

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef IFO 
Enhetschef försörjningsstöd 

Exp     /     2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 

13 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 85 
Motion från Marianne Larsson (SD) om psykisk ohälsa bland unga - 
yttrande 
SN/2022:109 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 

Marianne Larsson (SD) reserverar sig. 

Ärendet 
Marianne Larsson (SD) har i en motion inkommen den 31 mars 2022 föreslagit Kommunfullmäktige: 

• Att barn- och utbildningsnämnden gemensamt med socialnämnden ser över möjligheterna att 
genomföra programmet Youth Aware of mental health (YAM) 

• Att uppföljning och utvärdering genomförs och redovisas i nämnd 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
för yttrande. Socialförvaltningen har lämnat ett yttrande med förslag till beslut till socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
KF/2022-03-28 § 50 
Socialnämndens yttrande avseende motion om psykisk ohälsa bland unga 

Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 

Exp     /     2022 



 

 

 

 
 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 86 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, april 
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 04 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 87 
Inkomna skrivelser och meddelanden, april 
SN/2022:2, SN/2022:123, SN/2022:130, SN/2022:83, SN/2022:31 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Facklig information och protokoll 
Samverkansgrupp inför socialnämnden, Kommunal, Vision, Fysioterapeuterna, SSR, Vårdförbundet, 
2022-04-25. 
Förhandling enligt 11 § MBL, avseende tillsättande av chef, 2022-04-04. 

Brottsofferjouren Västernorrland 
Verksamhetsberättelse 2021, 2022-04-19. 

Kommunförbundet Västernorrland 
Minnesanteckningar Social Reko, 2022-01-21. 
Minnesanteckningar Social Reko, 2022-02-04. 

Revisionen 
KPMG Rapport: Uppföljande granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, 2022-04-08. 

Andra nämnders protokoll 
KF 2022-04-25 § 59 Taxa för dödsboförvaltning. 
KF 2022-04-25 § 56 Länsgemensam familjehemsorganisation. 
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