
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen 08:00-11:20 

Beslutande 
 

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

Övriga närvarande 
 

Gudrun Molander (L) (Skype) 
Sven-Åke Jacobson (KD) (Skype) 
Sara Grape Junkka, förvaltningschef (Skype) 
Birgitta Andersson, verksamhetschef §§ 151,152 (Skype) 
Johan Vikström, verksamhetschef § 152 (Skype) 
Jonas Lundgren, controller § 152 (Skype) 
Ulrica Hedlund, MAS § 151 (Skype) 
Jens Grelsson, trygghetssamordnare § 153 (Skype) 
Inga-Lill Nilsson, Anhörigcenter § 154 (Skype) 
Patrik Jonsson, sekreterare 
Christina Hjalte, sekreterare (Skype) 
Linda Eriksson, praktikant 

 
Utses att justera 

 
Marcus Eriksson (S) 
Lotta Borg (T) 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2020-11-19 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Maritza Villanueva Contreras, ordförande Patrik Jonsson, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Marcus Eriksson, justerare Lotta Borg, justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Anslaget uppsatt den 
2020-11-19 

Anslaget nedtas den 
2020-12-11 

Förvaringsplats för protokollet 
socialförvaltningen 

Paragrafer 
§146-§162 

……………………………………………………………….. 

 

Patrik Jonsson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Socialnämnden 2020-11-17 

  Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 

3 146 Utse justerare 

4 147 Fastställa ärendelista 

5 148 Godkänna distanssammanträde 

6 149 Information om aktuellt läge gällande Covid-19 

7 150 Ekonomisk periodrapport per 2020 10 

8 151 Information från Rådet för trygghet och hälsa 

9 152 IOP äldres ensamhet                                                               

10 153 Remissvar bolagisering av kommunens utförarverksamhet inom 
vård och omsorg 

11 154 Förvaltningschefens verksamhetsinformation 

12 155 Ordförande och ledamöters information 

13 156 Överenskommelse om fördelning av ensamkommande barn och 
unga i Västernorrland 2021 och 2022 

14 157 Rapportering av synpunkter och klagomål 

15 158 Revidering av sammanträdesdagar 2021 

16 159 Revidering av delegationsordning 

17 160 Redovisning av socialnämndens uppdrag 

18 161 Anmälan av beslut enligt delegation 

19 162 Inkomna skrivelser och meddelanden 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 146 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
Socialnämnden utser Marcus Ericsson (S) samt Lotta Borg (T) att tillsammans med ordförande justera 
dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret torsdag den 19 november kl. 15:00. 
 
Ärendet 
Utse justerare av socialnämndens enskilda protokoll. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 147 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet. 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 148 
Godkänna distanssammanträde 
SN/2020:70 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner att hålla sammanträde delvis på distans i nuvarande form. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat ge kommunens nämnder möjlighet att genomföra sina nämndsmöten, 
helt eller delvis, på distans. Förutsättningarna för att genomföra nämndsmöten på distans är att formen 
för dessa uppfyller SKR:s krav och normer. Nämndens ordförande avgör om det är möjligt genomföra 
nämndsmöten på distans. 
 
Socialnämndens sammanträde har öppnats för deltagande på distans (via skype) för ledamöter och 
ersättare som har behov av detta. 
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6 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 149 
Information om aktuellt läge gällande covid-19 i våra verksamheter 
SN/2020:31 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Med anledning av pågående smittspridning av Corona-virus informerar verksamhetschef för stöd, vård 
och omsorg Birgitta Andersson och Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) Ulrica Hedlund i 
samband med sammanträdet om aktuellt läge inom socialnämndens verksamheter. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 150 
Ekonomisk periodrapport per 2020 10 
SN/2020:1 
 
Beslut 
Socialnämnden 

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

2. Socialnämnden uppdrar förvaltningschef att fortsätta arbeta i kampen för att förhindra 
smittspridning av covid-19 även om det medför en viss kostnadsökning. Rapportering av 
åtgärder sker som vanligt utifrån ekonomi och aktuellt covidläge. 

 
Ärendet 
Rapportering av ekonomiskt resultat, kostnader för Corona, löne- och vikariekostnader, samt volymer. 
 
Controller Jonas Lundgren deltar i samband med sammanträde för genomgång av den ekonomiska 
periodrapporten. 
 
Ärendets behandling vid sammanträdet  
Grupp S och V yrkar om ett tillägg till beslutet: Socialnämnden uppdrar förvaltningschef att fortsätta 
arbeta i kampen för att förhindra smittspridning av covid-19 även om det medför en viss 
kostnadsökning. Rapportering av åtgärder sker som vanligt utifrån ekonomi och aktuellt covidläge. En 
enig nämnd ställer sig bakom yrkandet. 
 
Beslutsunderlag 

- Periodrapport 2020 10 
- Kostnader för Corona 2020 10 
- Löne- och vikariekostnader 2020 10 
- Volymrapport 2020 10 

 
Protokollsutdrag till 
Controller 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 151 
Information från Rådet för trygghet och hälsa 
SN/2020:31 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Rådet för trygghet och hälsa, RTH, stöder och stimulerar det brottsförebyggande arbetet genom 
samverkan, information och utbildning. Vilka hälsofrämjande åtgärder ska prioriteras? Vad kan 
förebyggas? Vilka åtgärder måste prioriteras för att förebygga och förhindra brott i Timrå? 
 
Jens Grelsson, trygghetssamordnare deltar i samband med sammanträdet och informerar om rådet och 
dess arbete. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 152 
IOP Äldres ensamhet 
SN/2020:102 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Godkänna utredningen 
2. Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att genomföra IOP Äldres ensamhet. 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2019-08-20 § 266 uppdra åt socialnämnden att 
återkomma med en utredning och ett beslutsunderlag som gör det möjligt för kommunstyrelsen att 
rekommendera kommunfullmäktige ett beslut i frågan om IOP äldres ensamhet. Socialnämnden ska 
senast återkomma med detta till kommunstyrelsens möte i december 2019. Inga-Lill Nilsson som är 
förvaltningens representant i arbetet med aktuellt ärende deltar i samband med sammanträdet och ger 
information. 

 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden föreslog 2019-06-19 § 85 att inte skapa något IOP utifrån det ansträngda ekonomiska 
läget. Ärendet återremitterades till socialnämnden av Kommunstyrelsen 2019-08-20 med uppdrag att 
återkomma med en utredning och beslutsunderlag. 

Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2019-11-20 § 138 godkänna utredningens rapport och 
överlämna den till kommunstyrelsen samt att föreslå kommunstyrelsen att förlänga utredningstiden till 
mars 2020. 

Socialnämnden: beslutade vid sammanträde 2020-05-19 § 65 Lägga delrapporten till handlingarna. samt 
att föreslå kommunstyrelsen förlänga utredningstiden till december 2020. 

Beslutsunderlag 
- Utredning IOP Äldres ensamhet, daterad 2020-11-03. 

 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 153 
Remissvar Bolagisering av kommunens utförarverksamhet inom vård 
och omsorg 
SN/2020:30 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Föreslå kommunstyrelsen att inte gå vidare med frågan om bolagisering av utförarverksamhet 
inom vård och omsorg.  

2. Förslå kommunstyrelsen att inte utreda frågan ytterligare. 
 
Reservationer: Elisabeth Dahlin Westberg (M), Anita Hellstrand till förmån för eget förslag till beslut. 
Lotta Borg (T), Monica Persson (T), Megan Sandberg (L) till förmån för M och C:s förslag till beslut. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har skickat frågan på remiss till socialnämnden och har vid sammanträde 2020-04-27 
§ 138 förlängt svarstiden till september 2020. Förslag till beslutet grundar sig dels på ett ideologiskt 
ställningstagande samt att det finns starka signaler från Finansdepartementet om att lagstiftningen 
gällande särskild momsersättning kommer att ses över för att motverka den här typen av pågående 
trender inom kommuner i landet. Nämnden har därför inte utrett frågan vidare, eftersom de 
ekonomiska incitamenten som väckte frågan från början riskerar att försvinna. 

Ärendets behandling vid sammanträdet 
Grupp S och V föreslår ett tillägg till ärendetexten: Dessutom arbetar socialförvaltningen med 
systematiskt kvalitetsarbete genom bl. a. olika typer av översyner, utredningar och organisatoriska 
struktureringar. Detta gör det mycket svårt att undersöka en ny organisationsmodell och starta en ny 
och omfattande organisationsförändring, särskilt i covid tider. Evidens inom område är inte 
omfattande, men det som finns tyder på att på att kommunal verksamhet varken försämras eller 
förbättras.  
Elisabeth Dahlin Westberg (M) och Anita Hellstrand (C) yrkar om avslag på förslag till beslut och yrkar 
om att Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att förlänga svarstiden i avvaktan för att avvakta vilket 
beslut Finansdepartementet kommer att ta om särskild momsersättning. Lotta Borg (T) och Monica 
Persson (T) yrkar på bifall till M och C:s yrkande. 
Lars Kempe (S) yrkar om bifall till förslaget beslut och yrkar om avslag på M och C:s yrkande. 
Yrkandena ställs mot varandra och ordförande finner att nämnden beslutar enligt S och V:s förslag till 
beslut. 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2019-12-18 § 155, SN 2020-03-17 § 26 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag, KS 2020-04-07 § 138 

 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 154 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation 
SN/2020:5 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation lämnas vid sammanträdet. 
 

- Lägesbild månadsrapport 
- Dialog med fackliga organisationer om organisationsförändring inom Stöd, vård och omsorg 

pågår. Förändringen avser en uppdelning i två delar, funktionen biträdande verksamhetschef 
upphör och ersätts av ytterligare en verksamhetschef. Varav en ansvarar för Äldreomsorg samt 
hälso- och sjukvård och den andra för LSS och handläggningsenheten.  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 155 
Ordförande och ledamöters information 
SN/2020:6 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Ordförande och ledamöters information. 
 
Ordförande har träffat revisionen utifrån deras årliga granskning. 

- Budget i balans 
- Nationella brukarundersökningen visar gott resultat men låg svarsfrekvens. 
- Intern kontroll, behöver kopplas mer till kompetensförsörjning 
- Coronarelaterade konsekvenser. 

 
Webinar om hedersrelaterat våld.  

- Ett antal ledamöter deltog, men länk till webinaret finns kvar för de som vill titta på det i 
efterhand. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 156 
Överenskommelse om fördelning av ensamkommande barn och unga i 
Västernorrland 2021-2022 
SN/2020:206 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar ingå i överenskommelse med Länsstyrelsen om fördelning av ensamkommande 
barn och unga i Västernorrland och uppdrar till socialnämndens ordförande Maritza Villanueva 
Contreras (V) att teckna överenskommelse med Länsstyrelsen angående detta. 
 
Ärendet 
Överenskommelse om att fördela ensamkommande barn och unga till Ånge kommun under en 
tvåårsperiod. Under 2021 och 2022 kommer omfördelning att göras till Ånge kommun. Den andel som 
enligt anvisningsmodellen skulle tilldelats Timrå, Sundsvall, Sollefteå, Örnsköldsvik och Kramfors 
tilldelas därmed direkt till Ånge kommun. 
 
Beslutsunderlag 

- Länsstyrelsen Västernorrland 2020-10-16, Överenskommelse om fördelning av 
ensamkommande barn och unga i Västernorrland. 

 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 157 
Rapportering av synpunkter och klagomål, oktober 
SN/2020:14 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

 
Ärendet 
Rapportering av synpunkter och klagomål för verksamhetsområdet Stöd, vård och omsorg för oktober. 
 
Inga synpunkter eller klagomål har inkommit. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 158 
Revidering av sammanträdesdagar 2021 
SN/2020:162 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer reviderad plan för sammanträdesdagar för 2021. 
 
Ärendet 
Revidering av sammanträdesdagar 2021 avseende socialnämndens sammanträde i maj som i och med 
revideringen ändras från 18 till 19 maj. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden fastställde vid sammanträde 2020-09-22 § 115 sammanträdesdagar 2021. 
 
Beslutsunderlag 

- Socialnämndens sammanträdesdagar 2021 – reviderad 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 159 
Revidering av Delegationsordning 
SN/2020:76 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer reviderad Delegationsordning för Socialnämnden 2020-2022. Med tillägg för 
Maritza Villanueva Contreras (V) yrkande om att även ledamot från oppositionen ska namnges som 
delegat. 
 
Ärendet 
Justitieombudsmannen (JO) har i ett beslut 2019 bedömt att fråga om omedelbart omhändertagande 
enligt 6 § Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) inte får delegeras endast 
till en befattning. Personerna måste vara namngivna. 
 
Utifrån det behöver gällande delegationsordning revideras på den punkten med tillägg för namn på 
ordförande respektive vice ordförande i Socialnämndens arbetsutskott. 
 
Ärendets behandling vid sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras V yrkar på ett tillägg till föreslagen revidering: Att ledamot från 
oppositionen i arbetsutskottet också namnges som delegat i delegationsordningen om ordförande eller 
vice ordförande inte är tillgängliga. Nämnden beslutar i enighet med det tilläggsyrkandet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2020-04-15 § 53 
SN 2020-09-22 § 116 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 160 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, oktober 
SN/2020:7 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till kommunfullmäktige och 
myndigheter. 
 
Beslutsunderlag 

- Uppdrag och yttranden 2020 10 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 161 
Anmälan av beslut enligt delegation, oktober 
 
SN/2020:3 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Följande beslut enligt delegation anmäls:  
 
Rädda barnen, Avtal avseende TMO-utbildning. Av Förvaltningschef Sara Grape Junkka 2020-10-13. 
 
Polisanmälan (kopia av) skadegörelse och stöld på Södra Köpmangatan 19. Av personal på 
serviceboendet 2020-10-19. 
 
SN DEL/2020 § 8, Förordnande av Anna-Karin Dahlin som tillfällig förvaltningschef för perioden 
2020-10-26 - 2020-10-27. Av Förvaltningschef Sara Grape Junkka. 
 
SN DEL/2020 § 9, Förordnande av Johan Vikström som tillfällig förvaltningschef för perioden  
2020-10-23 samt 2020-10-28 – 2020-10-30. Av förvaltningschef Sara Grape Junkka. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 162 
Inkomna skrivelser och meddelanden, oktober 
SN/2020:2 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Facklig information och protokoll 
Förhandling MBL § 11, tillfällig förflyttning av personal från nattpatrullen till Hagalid, Kommunal 
2020-10-05. 
Information MBL § 19, vakanssättning av 50% tjänst på biståndsenheten, 2020-10-13. 
Förhandling MBL § 11, verksamhetsplan och budget, Kommunal 2020-10-19. 
Information MBL § 19, inför socialnämndens sammanträde, Kommunal 2020-10-19. 
Samverkan inför socialnämndens sammanträde, Vision 2020-10-19. 
 
Länsstyrelsen 
Information kring kartläggning om kommunens behov av kompetensstöd inom området våld i nära 
relationer. 
Beslut om fördelning av anvisningar år 2021 till kommuner i Västernorrlands län, 2020-10-21. 
 
Protokoll/minnesanteckningar 
Socialpresidiet, 2020-09-04 
Social reko, 2020-09-18 
Politikerplattform, 2020-10-28 
 
SKR 
Intresseförfrågan om medverkan i tvåårigt ESF-projekt med fokus på samverkan med sociala företag. 
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