
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-06-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen 11:40-12:00 

Beslutande 
 

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) 
Lena Hallin (S) 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 
Christina Hjalte nämndsekreterare 
 

Utses att justera Elisabeth Svahn (S) 
Lotta Borg (T) 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2022-06-23 

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Elisabeth Svahn, justerare Lotta Borg, justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2022-06-21 

Anslaget uppsatt den 
2022-06-23 

Anslaget nedtas den 
2022-07-15 

Förvaringsplats för protokollet 
socialförvaltningen 

Paragrafer 
§88-§107 

……………………………………………………………….. 

 

Christina Hjalte, sekreterare  
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-06-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 

  Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 

3 88 Mötets genomförande och former 

4 89 Utse justerare 

5 90 Fastställa ärendelista 

6 91 Äldreomsorgscenter – statusrapport 

7 92 Bistånd till hemutrustning 

8 93 Lokala riktlinjer för ekonomiskt bistånd samt beslut om högsta 
godtagbara hyra 

9 94 IOP äldres ensamhet  

10 95 Ekonomisk periodrapport per 2022 05 

11-12 96 Effektivare bemanning inom äldreomsorgen  

13 97 Översyn av hemtjänsten - kostnadssammanställning  

14-15 98 Socialnämndens plattform för ledning och styrning 

16 99 Information om aktuellt världsläge 

17 100 Verksamhetsplan och budget 2023 - information 

18 101 Ny samverkansstruktur mellan Region Västernorrland, 
Socialnämnden Timrå samt Barn- och utbildningsnämnden Timrå 

19 102 Intern kontroll 2022 -uppföljning 

20 103 Offentlig toalett - remissvar 

21 104 Redovisning av socialnämndens uppdrag 

22 105 Anmälan av beslut enligt delegation 

23 106 Inkomna skrivelser och meddelanden 

24 107 Familjen Bünsows hjälpstiftelse 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-06-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 88 
Mötets former och genomförande 
 
 
Beslut 
Socialnämnden genomför sammanträdet på plats. 
 
Ärendet 
Ordförande går igenom mötets former och genomförande då möjlighet finns att delta på distans. 
  



 
Protokoll 

4 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-06-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 89 
Utse justerare 
 
 
Beslut  
Socialnämnden utser Elisabeth Svahn (S) samt Lotta Borg (T) att tillsammans med ordförande justera 
dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret torsdag den 23 juni kl. 07:30. 
 
Ärendet 
Utse justerare av socialnämndens protokoll. 
  



 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-06-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 90 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet med tillägg av ett extra ärende, Familjen 
Bünsows hjälpstiftelse. 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår ett tillägg till ärendelistan med ett extra ärende gällande 
Familjen Bünsows hjälpstiftelse.  
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-06-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 91 
Äldreomsorgscenter - statusrapport maj 
SN/2022:34 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 
 
Ärendet 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2021-02-09 att statusrapport avseende projektet byggnation 
av Äldreomsorgscenter och ekonomiskt läge ska lämnas till socialnämnden minst vartannat 
sammanträde. Rapporter har lämnats löpande. 
 
Projektet har efter beslut av kommunfullmäktige den 28 mars 2022 övergått till fas 2, projektering. 
Micael Löfqvist, Timråbo, lämnar en aktuell statusrapport i samband med sammanträdet. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår en ändring avseende beslutsförslaget till att godkänna 
rapporten. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
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 
SN/2022-04-26 § 60 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-06-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 92 
Bistånd till hemutrustning 
SN/2022:60 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att hantera behov av hemutrustning som en ordinarie biståndsansökan. 
 
Ärendet 
Socialnämnden har gett förvaltningschef i uppdrag att utreda möjliga alternativ till hantering vid 
ansökan om bistånd till hemutrustning vid mottagande av nyanlända. 
 
Från detta år är det inte längre möjligt att få hemutrustningslån från CSN. Förvaltningens enhetschefer 
för försörjningsstöd samt integration har lämnat en redogörelse för hur dessa ärenden hanterats i Timra 
och vilka beslut som tagits av övriga kommuner i frågan.  
 
Förvaltningens förslag är att integrationshandledare möblerar innan mottagandet till boendet med 
möbler från kommunens möbelprojekt. Individers ytterligare behov av hemutrustning bedöms som 
övriga biståndssökande. 
 
Enhetschef Pernilla Krasser presenterar förslaget i samband med sammanträdet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN/2022-03-16 § 45 
 
Beslutsunderlag 
Hemutrustning vid mottagning 
 
Protokollsutdrag till 
Enhetschef för försörjningsstöd 
Enhetschef för integration 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-06-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 93 
Lokala riktlinjer för ekonomiskt bistånd samt beslut om högsta 
godtagbara hyra 
SN/2022:152 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Upphäva Timrås lokala riktlinjer för ekonomiskt bistånd. 
2. Upphäva det årliga beslutet om högsta godtagbara hyra. 
3. Uppdra till förvaltningschef att kompletterande rutiner och vägledningar tas fram för att möta 

upp lokala villkor där behovet finns hos verksamheten. 
 
Ärendet 
De lokala riktlinjer som finns antagna i Timrå reviderades senast 2017, de saknar ett formulerat syfte 
och mål och är att se som upprepningar av de riktlinjer som ges nationellt av Socialstyrelsen. Detta 
skapar en otydlighet till varför vi har lokala riktlinjer och hur det kopplar mot behovet hos 
verksamheten.  
 
Förvaltningen har genomför en granskning med slutsatsen att behovet av vägledning och stöd till 
socialsekreterarna i den allra största delen väl kan tillgodoses av befintlig lagstiftning, rättsfall, 
Socialstyrelsens uppdaterade handbok, kommunens styrmodell, IFO:s verksamhetsstrategi, skriftliga 
rutiner, metodhandledning och kollegialt stöd inom enheten.  
 
Behovet av vägledning kopplat till särskilda lokala villkor som behöver vara kända för att kunna 
bedöma vad som anses skäligt för medborgare just i Timrå, kan tillgodoses genom att kompletterande 
rutiner tar fram hos verksamheten som vägledning i den dagliga handläggningen. 
 
Utifrån detta så föreslår förvaltningen att upphäva de årliga riktlinjerna samt beslutet om högsta 
godtagbara hyra. 
 
Enhetschef Pernilla Krasser presenterar förslaget i samband med sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Lokala riktlinjer för ekonomiskt bistånd samt beslut om högsta godtagbara hyra. 
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef IFO 
Enhetschef ekonomiskt bistånd 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-06-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 94 
IOP äldres ensamhet 
SN/2022:161 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Godkänna rapporten. 
2. Förlänga avtalet om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) äldres ensamhet under perioden 

2022-09-01-2023-08-31. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-22, efter Socialnämndens utredning, att överlåta till 
Socialnämnden att genomföra Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) äldres ensamhet. Ett avtal mellan 
socialförvaltningen, Timrå PRO, SPF Polstjernan samt Timrå Röda Kors-krets undertecknades 2021-
05-04.  
 
En rapport från december 2021 över det inledande arbetet lämnades vid nämndens sammanträde i 
februari. Ny anhörigkonsulent, Sandra Sjödin, presenterar rapport över arbetet fram till maj i samband 
med sammanträdet. Förvaltningen föreslår att förlänga avtalet ytterligare ett år. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN/2022-02-15 § 23 
 
Beslutsunderlag 
Rapport juni 2022 IOP äldres ensamhet 
 
Protokollsutdrag till 
Anhörigkonsulent 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-06-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 95 
Ekonomisk periodrapport per 2022 05 
SN/2022:1 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner ekonomisk periodrapport, rapport om kostnader för covid, rapport om 
lönekostnader och volymrapport per maj 2022. 
 
Ärendet 
Ekonomisk rapportering av perioden, kostnader för covid, lönekostnader samt volymrapport. 
Controller Jonas Lundgren deltar i samband med sammanträdet för information om ekonomisk 
rapport. 
 
 Socialnämnden Budget 

period 
Utfall 
period 

Avvikelse 
period 

Avvikelse 
innevarande 
månad 

INTÄKTER 34 543 43 124 8 581 1 567 
KOSTNADER (-) -232 162 -248 330 -16 168 -2 368 
Varav personalkostnader -160 664 -171 100 -10 435 -1 051 
NETTOKOSTNADER (-) -197 619 -205 206 -7 587 -800 
 
Socialnämnden redovisar ett underskott på -7,6 mnkr ack maj. Nettokostnaden relaterad till pandemin 
uppgår till -1,7 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
Periodrapport per 2022 05 
Kostnader för covid 2022 05 
Lönekostnader 2022 05 
Volymrapport 2022 05 
 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-06-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 96 
Effektivare bemanning inom äldreomsorgen 
SN/2022:116 
 
Beslut 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att: 

1. Utreda och planera för möjligheten av ett utökat användande av rotationsturer inom vård och 
omsorgsboenden. Detta sker i samverkan med medarbetare och lokal facklig part.  

2. Utöka vikariepoolen. 
3. Ändra namn från vikariepoolen till resurspoolen. 
4. Återrapportera arbetet med effektivare bemanning inom äldreomsorgen till nämnd i september. 
5. Se över benämningen av rotationsturer (r-turer) till något mer ändamålsenligt. 

 
Ärendet 
Socialnämnden gav i april förvaltningschef i uppdrag att genomföra en utredning om effektivare 
bemanning inom äldreomsorgen. Förvaltningen har lämnat en utredning avseende främst 
grundscheman, rotationsturer samt vikariepoolen. 
 
Timrå Kommun har ett högt kostnadsläge vid sina vård- och omsorgsboenden i jämförelse med andra 
jämförbara kommuner.  Ett arbete för att minska kostnaderna påbörjades 2019 med bromsades upp av 
pandemin. Ett högt kostnadsläge kan bero på flera saker; bland annat lokalernas utformning, stora 
omvårdnadsbehov hos brukarna samt på bemanningstal och schemaläggning. 
 
För att få en effektivare bemanning och bidra till en budget i balans så avser förvaltningen göra en 
kartläggning över nuvarande grundscheman inom vård- och omsorgsboendena. När detta är genomfört 
kommer samtliga scheman att justeras efter förhandlingar med den fackliga organisationen. 
 
Förvaltningen föreslår socialnämnden att. 

1. Införa ett utökat användande av rotationsturer inom alla vård- och omsorgsboenden. 
2. Utöka vikariepoolen. 
3. Återrapportering av dessa uppdrag ska lämnas i december. 

 
Verksamhetschef Maria Nordin presenterar utredningen i samband med sammanträdet. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår ändringar avseende beslutet enligt förslag: 

1. Utreda och planera för möjligheten av ett utökat användande av rotationsturer inom vård och 
omsorgsboenden. Detta sker i samverkan med medarbetare och lokal facklig part.  

2. Utöka vikariepoolen. 
3. Ändra namn från vikariepoolen till resurspoolen. 
4. Återrapportera arbetet med effektivare bemanning inom äldreomsorgen till nämnd i september. 
5. Uppdra till förvaltningschefen att se över benämningen av rotationsturer (r-turer). 

 
Övriga ledamöter bifaller samtliga förslag. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2022-04-26 § 65 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-06-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Beslutsunderlag 
Utredning om effektivare bemanning inom äldreomsorgen 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-06-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 97 
Översyn av hemtjänsten - kostnadssammanställning 
SN/2022:120 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar. 

1. Godkänna sammanställningen. 
2. Uppdra till förvaltningschef att från och med genomförandet av utökat antal hemtjänstgrupper 

lämna en kostnadssammanställning halvårsvis till socialnämnden över de utökade kostnaderna 
och effektivitetsvinsterna som redovisats i översynen av hemtjänsten. 

 
Ärendet 
Socialnämnden gav i april socialförvaltningen uppdraget att återkomma med en 
kostnadssammanställning över utökat antal hemtjänstgrupper och vilka ekonomiska åtgärder som kan 
vidtas inom äldreomsorg – hemtjänst, positivt som negativt, för att få en budget i balans. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår att ändra beslutsförslaget ”tackar för informationen” till 
”godkänner sammanställningen”. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) föreslår ett tillägg i beslutet med innehållet: 

- Från och med genomförandet av utökat antal hemtjänstgrupper lämnas en 
kostnadssammanställning halvårsvis till socialnämnden över de utökade kostnaderna och 
effektivitetsvinsterna som redovisats i översynen av hemtjänsten. 

 
Lotta Borg (T), Angela Bodin (SD), Megan Sandberg (L) samt Sven-Åke Jacobsson (KD) yrkar bifall till 
detta förslag. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN/2022-03-16 § 39 
SN/2022-04-26 § 63 
 
Beslutsunderlag 
Kostnadssammanställning över utökat antal hemtjänstgrupper samt övriga ekonomiska åtgärder som 
kan vidtas för en budget i balans. 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-06-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 98 
Socialnämndens plattform för ledning och styrning 
SN/2022:33 
 
Beslut 
Socialnämnden antar text och innehåll av socialnämndens plattform för ledning och styrning, med 
följande ändringar: 

1. Under rubriken Verksamhetsidé lägga in en ny mening lydande ”Förvaltningens medarbetare är 
den viktigaste resursen”. 

2. Under rubriken Handlingsutrymme, fjärde punkten, ändra första meningen till: ”Chefernas roll 
är att med ett nära och coachande ledarskap styra, leda, följa upp och utveckla verksamheten 
utifrån de mål och ramar som fastställts.” 

 
Ärendet 
Som ett led i implementeringen av kommunens nya styrmodell har varje nämnd tagit fram en 
verksamhetsidé. Alla nämnder kommer under 2022 att utifrån verksamhetsidé även arbeta 
fram/omarbeta en plattform för sin ledning och styrning.  
 
Socialnämnden har uppdragit till nämndens utvecklingsgrupp för verksamhetsidé att fortsätta arbetet 
med en plattform för socialnämnden. Förvaltningens utvecklingsledare har lämnat regelbunden 
information till nämnden om arbetet. I samband med nämndens sammanträde i maj hölls en workshop 
med samtliga närvarande ledamöter om plattformens innehåll. 
 
Utvecklingsgruppen har färdigställt ett förslag till plattform och föreslår att socialnämnden antar denna. 
Utvecklingsledare Anna-Karin Dahlin presenterar förslaget i samband med sammanträdet. 
 
En synpunkt gällande texten har inkommit från Kommunal vid samverkansmöte inför socialnämnden. 
Kommunal önskar ett tillägg under rubrik Handlingsutrymme, punkten -Chefernas roll är att… 
lydande: ”med ett nära och coachande ledarskap”. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår att ändra i föreslagen text enligt Kommunals synpunkt. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Lotta Borg (T) föreslår ett tillägg i texten gällande personalen. Förslaget blir ett tillägg under rubrik 
Verksamhetsidé lydande ”Förvaltningens medarbetare är den viktigaste resursen”. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN/2022-12-14 § 184 
SN/2022-02-15 § 13 
SN/2022-03-16 § 47 
SN/2022-04-26 § 61 
SN 2022-05-17 workshop 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-06-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens plattform för ledning och styrning 
Bilaga 1 socialnämndens årshjul 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelse 
Utvecklingsledare 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-06-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 99 
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. 
 

- Ny prognos för Sverige är 55 000 asylsökande från Ukraina på helåret, tidigare 76 000. 
- I Timrå fanns den 16 juni 82 skyddsökande från Ukraina, de flesta boende på Bergeforsens 

camping. 
- Timrås nya anvisningstal för att erbjuda boende är 40. 
- Dialog förs från Kultur och teknikförvaltningen om att fortsätta hyra Bergeforsens camping. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-06-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 100 
Verksamhetsplan och budget 2023 -information 
SN/2022:163 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Socialnämnden har planerat ett Analysseminarium den 1 september inför kommande års 
verksamhetsplan och budget. 
 
Förvaltningschef Sara Grape Junkka informerar i samband med sammanträdet om årets budgetprocess 
inom kommunen. 
 

- Gemensam beredning i mars-april. Fackliga kontakter i maj-juni. 
- Partigruppernas förslag i maj, kommunstyrelsens beslut i juni. 
- Respektive nämnds analysseminarium inför verksamhetsplan och budget 2023-2025 under 

hösten, Socialnämnden den 1 september. 
- Kommunfullmäktige tar beslut i november. 
- Inriktningar/prioriteringar är: 

o Främja ett växande Timrå 
o Likvärdig utbildning 
o Tidiga insatser 
o Det goda åldrandet 

- Fokusområden är: 
o Att låta barnen gå först 
o Samhällsbyggande för ett växande Timrå 
o Åldras med värdighet 
o Minskad segregation och ökad integration 

- Socialnämndens inriktningsmål och uppdrag. 
- Volymer jämfört med länets övriga kommuner samt i det nya normala. 
- Behovsbudget 2023, som redovisats i gemensam beredning, pekar på ett behov utöver ram 

2022 med 47 720 tkr utifrån uppräkningar och volymförändringar. Behovsbudgeten har 
justerats även efter gemensam beredning på grund av nytt pensionsavtal. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-06-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 101 
Ny samverkansstruktur mellan Region Västernorrland, Socialnämnden 
Timrå samt Barn- och utbildningsnämnden Timrå 
SN/2022:61 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Anta den nya politiska samverkansstrukturen HälSam. 
2. Det nya samverkansorganet, HälSam, börjar gälla från och med 2023-01-01. 
3. Det nuvarande samverkansorganet, Socialreko, upphör gälla från och med 2022-12-31. 
4. Ordförande för socialnämnden Timrå utses att representera nämnden i HälSam under 

mandatperioden. 
5. Ett presidium för HälSam väljs utifrån beskrivning i bilaga. 

 
Ärendet 
Den nuvarande politiska samverkansorganisationen för hälso- och sjukvård och socialtjänst, 
SocialReKo, har 2022-06-03 tillsammans med skolans representanter ställt sig bakom ett förslag för en 
ny politisk samverkansstruktur som inkluderar skolans representanter. SocialReKo tillsammans med 
skolans representanter rekommenderar berörda nämnder i Regionen och kommunerna att besluta enligt 
rekommendationen. 
 
En arbetsgrupp har levererat ett förslag för den politiska samverkansstrukturen till SocialReKos möte 
2022-06-03. På mötet deltog även skolans representanter. Förslaget innebär en beskrivning för den 
länsövergripande, politiska samverkansstrukturen HälSam som inkluderar skolans representanter. 
Förslaget innehåller en beskrivning på uppdraget för den politiska strukturen, representationen och hur 
kopplingen till huvudmännen ska se ut. 
 
Ordförande samt förvaltningschef presenterar förslaget i samband med sammanträdet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade, 2022-02-15 § 14, om att: Inriktning för fortsatt samarbete med 
samverkansmodellen är ett gemensamt politiskt övergripande samverkansforum med representation 
från regionen, socialtjänsten och skolan samt tre strategigrupper med utgångspunkt i barn och unga, 
vuxna samt äldre samt att: Uppdra till förvaltningschef att i samarbete med beredningsgrupp och länets 
skolchefer utarbeta ett förslag på samverkansmodell utifrån ovanstående resonemang. 
 
Beslutsunderlag 
Ny samverkansstruktur – Förslag på politisk nivå 
 
Protokollsutdrag till 
KFVN samverkanskoordinator 
Ordförande 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-06-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 102 
Intern kontroll 2022 - uppföljning 
SN/2022:18 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljning av Plan för intern kontroll 2022 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendet 
Uppföljning av Plan för intern kontroll 2022, planen innehåller fem kontrollpunkter; hot och våld, 
felaktiga utbetalningar, otillbörlig åtkomst av enskilda ärenden/uppgifter, IT-haveri, fel på mobilnät, 
strömavbrott samt GDPR, brister i Informationssäkerhet och ska följas upp i juni respektive december. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN/2021-12-14 § 186 
 
Beslutsunderlag 
Plan för intern kontroll 2022 - uppföljning 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-06-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 103 
Offentlig toalett - remissvar 
SN/2022:135 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Sedan 2007 har kultur- och teknikförvaltningen hyrt en toalett av ägaren till centrumhuset för 
ändamålet offentlig toalett i Timrå centrum. Kultur- och teknikförvaltningen har bett om 
socialförvaltningens och miljö- och byggkontorets synpunkter på behovet av en offentlig toalett.  
 
Socialförvaltningen har lämnat ett remissvar, där ingen av förvaltningens verksamheter ser något behov 
av en offentlig toalett. 
 
Beslutsunderlag 
Remissvar – Offentlig toalett i Timrå centrum 
Remiss – Offentlig toalett i Timrå centrum 
Lite historia om centrumtoaletten 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-06-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 104 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, maj 
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 05 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-06-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 105 
Anmälan av beslut enligt delegation, maj 
SN/2022:3 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Följande beslut enligt delegation anmäls: 
 
För perioden 2022-05-06 – 2022-05-06 tillförordnas verksamhetschef Maria Nordin, som tf. 
Förvaltningschef för socialförvaltningen. 
 
För perioden 2022-05-27 – 2022-05-27 tillförordnas verksamhetschef Maria Nordin, som tf. 
Förvaltningschef för socialförvaltningen. 
 
Polisanmälan medicinavvikelse, misstänkt medicinstöld, 2022-04-07. 
 
Avtal gällande psykologutredning, Modigo, tecknat av förvaltningschef Sara Grape Junkka, 2022-05-09. 
 
Samarbetsavtal personliga ombud, Härnösands kommun, tecknat av förvaltningschef Sara Grape 
Junkka, 2022-04-04. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-06-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 106 
Inkomna skrivelser och meddelanden, maj 
SN/2022:2, SN/2021:167, SN/2022:158, SN/2022:136, SN/2022:154 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Facklig information och protokoll 
Samverkansgrupp inför socialnämnden, SSR, Vision, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet, Kommunal, 
2022-05-16. 
Förhandling enligt 11 § MBL, ekonomisk ersättning byte av semestervecka, 2022-05-05. 
Förhandling enligt 11 § MBL, avseende arbete ferieungdomar 2022, 2022-05-20 
 
Kommunal Mellersta Norrland Timrå 
Samverkan förvaltningsnivå samt närvarorätt i nämnder. Arbetsplatsombud/Skyddsombud från 
Kommunal 2022 
 
SPF Seniorerna 
Information till förtroendevalda om projektet Hemtjänstindex. 
 
Andra nämnders protokoll 
KTN 2022-05-25 § 58 Pangea, utökat samarbete med det idéella föreningslivet – återrapport. 
 
Socialdepartementet 
Remiss - Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet (SOU 2022:11) 
 
Remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-06-21 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 107 
Familjen Bünsows hjälpstiftelse 
SN/2022:168, SN/2017:28 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Bevilja RSMH Timrå medel till stöd för midsommarfest med 6 000 kr. Bidraget tas ur familjen 
Bünsows hjälpstiftelse. Sökande ska lämna en redovisning till socialnämnden efter 
genomförande av aktiviteten. 

2. Uppdra till förvaltningschef att utreda möjlig användning av medel i familjen Bünsows 
hjälpstiftelse, samt hur information om ansökan kan uppdateras och spridas. 

 
Ärendet 
RSMH Timrå har ansökt om 12 000 kronor i medel från familjen Bünsows hjälpstiftelse. Medlen är 
tänkta att användas till midsommarbuffé för medlemmarna, ca 40 personer. Ansökan om bidrag har 
inkommit från RSMH tidigare, senast för julbord med underhållning. Förvaltningen föreslår att bevilja 
medel med 6 000 kr.  
 
Stiftelsens årsredovisning för 2020 visar att stiftelsens kapital inte gett någon avkastning de senaste fem 
åren, dock finns ett visst disponibelt kapital. Förvaltningen ser ett behov av att se över användandet av 
hjälpstiftelsen utifrån att disponibel avkastning saknas. Ska möjligheten att söka om medel finnas kvar 
så finns också ett behov av information till kommunens boendeformer och handikapporganisationer 
om möjligheten att söka medel för aktiviteter. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från RSMH Timrå, daterad 2022-06-10 
Arbetsordning och regler för utdelning av medel ur familjen Bünsows hjälpstiftelse 
 
Protokollsutdrag till 
RSMH Timrå 
Ekonom klk 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2022 
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