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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Nämndhuset, via Zoom, torsdagen den 20 maj 2021 kl 13.15 – 16.00, med ajournering 
15.15 – 15.30. 

Beslutande Ledamöter 

Krister Mc Carthy (S), Ordförande 
Birgitta Alevård (V), 1:e vice ordförande 
Margareta Tjärnlund (M), 2:e vice ordförande 
May Andersson (S) 
Fredrik Olsson (S) 
Christine Sprinzl (MP) 
Maria Norberg (C) 
Kenneth Lunneborg (SD) 
Agneta Jonsson (S) 
 
Tjänstgörande ersättare 

Birgitta Wiklander (KD) tjänstgörande för Elina Visén (KD) 
Camilla Nilsson (L) tjänstgörande för Malin Plantin Sjöblom (M) 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Johan Wester (C) kl. 13.15 – 14.30. 
Börje Karlsson (SD) 
Ingrid Mähler (S) 

Övriga närvarande Mats Collin, förvaltningschef 
Linda Ångman, nämndsekreterare 
Antonia Nordling, nämndsekreterare 

Justerare Margaretha Tjärnlund (M) 

Justeringens plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, 2021-05-28 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 56-66 

 Linda Ångman  

 Ordförande 
  

 Krister Mc Carthy  

 Justerare 
  

 Margaretha Tjärnlund (M)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-29 Datum då anslaget tas ned 2021-06-20 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Linda Ångman, sekreterare  
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§ 56 Dnr 22355  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, samt 
att protokollet justeras den 28 maj klockan 16.00.         .  
______                                                
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§ 57 Dnr 22356  

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.                     

Bakgrund 
Ordförande går igenom upprättad dagordning. 
Ärende § 60, Återrapport - Verksamhetsöversyn inom Omsorg om 
funktionshindrade, utgår och flyttas till socialnämndens nästa sammanträde.    
Ärende § 61, Hyreslättnad utifrån verksamhetsöversyn Pumpbacksgatan, 
utgår och flyttas till socialnämndens nästa sammanträde.             

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, dagordning 2021-05-11.              
______                
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§ 58 Dnr 22377  

Informationsärenden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.              

Bakgrund 
Socialnämnden har fått ta del av följande informationspunkt:          
Information om Framtida behov av boende för äldre, demenssjuka och äldre 
personer med psykisk funktionsnedsättning – Elisabeth Sjölander, 
verksamhetschef, Fredrik Mattsson, verksamhetschef, Pär Hägglund, 
enhetschef och Mats Collin, förvaltningschef. 
På grund av yttre händelser fick sammanträdet senareläggas och övriga 
informationsärenden flyttas till nästkommande sammanträde. Därutav den 
reducerade dagordningen. 
 

Närvarande ledamöter och ersättare 
Som framgår av närvaroförteckningen ovan, dessa ledamöter, tjänstgörande 
ersättare och ersättare närvarar under hela sammanträdet.  
______                 
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§ 59 Dnr 2021-000102 1.1.3.1 

Ansökan om medel från Samordningsförbundet 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att ansöka om medel med 230 tkr från Samordningsförbundet under 2021 
samt 300 tkr under 2022 till projektet SKAPA.             

Bakgrund 
Samordnade insatser från olika aktörer ger bättre förutsättningar för att 
arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få arbete och bli 
självförsörjande. Enligt en omfattande forskning från Danmark, BIP, har det 
visat sig att om olika aktörer arbetar samtidigt med individen mot arbete, 
kompetenshöjning, insatser för att hantera psykisk och fysisk ohälsa och 
eventuellt missbruk kommer personer snabbare ut i arbete. Faktorer som är 
avgörande för självförsörjning är handläggarnas tilltro till att en förändring 
är möjlig, samt individens egen tro på att det är möjligt. Individens förmåga 
att klara av vardagen och hantera sin hälsa är också viktiga indikatorer för att 
individer ska kunna få ett arbete.  
Progressionsverktyget SKAPA ska användas inom projektet. SKAPA utgår 
ifrån de mest verkningsfulla indikatorerna för att närma sig 
arbetsmarknaden. Det är ett enkelt verktyg där individen och 
samverkanspartners får en bild över vart individen befinner sig utifrån olika 
områden beträffande den egna tron på möjligheten att få arbete, stöd av 
nätverk, hälsa mm. Uppföljning ska ske kontinuerligt över individens 
förflyttning. Verktyget ökar professionaliteten i samtalen och utbildning 
kommer att anordnas tillsammans med Timrå kommun. 
Projektet startas i augusti 2021 och pågår i en första fas fram till 2021-12-31. 
Sökta medel för denna period är 235 tkr till personalkostnader där 25 tkr 
avser utbildning för socialsekreterare. Projektet innebär ingen egen insats av 
Socialförvaltningen. En ny ansökan för medel på 300 tkr ska göras inför 
2022 eftersom budget för Samordningsförbundet 2022 ännu inte är fastställd. 
Tanken är att det en hållbar metod som ska kunna implementeras för att flera 
personer ska bli självförsörjande.                 
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§ 59. Fort                           

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-04-28, med tillhörande bilaga. 
Bilaga 1 - Ansökan om finansiering av projekt 2021-04-27.                     
______                            
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§ 60 Dnr 2020-000270 1.1.3.1 

Återrapport - Verksamhetsöversyn inom Omsorg om 
funktionshindrade 
Ärendet utgår och flyttas till socialnämndens nästa sammanträde.                                   
______                                 
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§ 61 Dnr 2021-000110 1.1.3.1 

Hyreslättnad utifrån verksamhetsöversyn 
Pumpbacksgatan 
Ärendet utgår och flyttas till socialnämndens nästa sammanträde.                                
______                       
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§ 62 Dnr 2021-000051 1.1.3.1 

Revisionsrapport - Uppföljning av granskningar åren 
2016 och 2017 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att anta ” Socialnämndens svar gällande uppföljning av granskning åren 
2016 och 2017” som sitt eget,  
att översända svaret till revisionen, 
att uppdra till socialförvaltningen att sammanställa en rutin för den 
samverkan som finns mellan biståndsenheten och verkställigheten i 
verksamhetsområde Omsorg om funktionshindrade, samt   
att påtala till kommunstyrelsen behovet av en utredning gällande en 
kommungemensam introduktionsutbildning i IT-säkerhet.           

Bakgrund 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning 
av granskningar under åren 2016 och 2017 för att se om nämnden har 
vidtagit beslutade åtgärder.  
Den sammanfattande bedömningen är att ett antal åtgärder har vidtagits med 
anledning av lämnade rekommendationer, men att det finns utrymme för 
förbättringar.  
Med bakgrund av granskningen rekommenderas socialnämnden att 

- Säkerställa att rutiner och arbetssätt för strukturerad samverkan 
utformas. 

- Utvärderar om vidtagna åtgärder har fått avsedd effekt. 
- Säkerställer att styrdokument, däribland systemförvaltningsmodell 

och instruktioner för användare, regelbundet omprövas och vid behov 
revideras, gärna årligen. 

- Säkerställer rutiner för hantering av behörigheter vid avslutad eller 
förändrad anställning. 
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§ 62. Fort 
- Regelbundet följer upp att rätt behörigheter har tilldelats för att 

förhindra obehörig åtkomst.  
- Säkerställer ändamålsenliga rutiner för att dokumentera återläsningen 

av genomförda backuper.  
- Säkerställer att en utredning gällande en kommungemensam 

introduktionsutbildning i IT-säkerhet genomförs enlighet med 
tidigare rekommendation fortsätter att arbeta med 
kompetensförsörjning och i sitt svar på denna rapport beskriver hur 
arbetet bedrivs. 

Socialnämndens synpunkter och svar på rekommendationerna besvaras i 
bifogad bilaga, Socialnämndens svar gällande uppföljning av granskning 
åren 2016 och 2017.   

Socialt perspektiv  
Ingen påverkan bedöms.  

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan bedöms.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan bedöms.         

Beslutsunderlag 
Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017.     
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-05-03. 
Socialnämndens svar på uppföljning av granskning åren 2016 och 2017, 
2021-04-29.              
______                            
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§ 63 Dnr 2021-000050 1.1.3.1 

Revisionsrapport - Grundläggande granskning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att anta ”Socialnämndens svar på grundläggande granskning” som sitt eget,  
att översända svaret till revisionen, samt  
att uppdra till socialförvaltningen att se över mätmetoder och mätvärden för 
de tre tidigare resultatmålen, och att dessa förtydligas i verksamhetsplan 
2022.                                        

Bakgrund 
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. 
Utifrån granskningen bedömer revisionen att nämnden behöver säkerställa 
styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål och förstärka arbetet 
mot en budget i balans. De bedömer också att nämnden behöver se över 
arbetet med intern kontroll.  
Med bakgrund av granskningen rekommenderas socialnämnden att  

- Undersöka varför så få har svarat samt gå igenom resultatet av 
enkäten tillsammans med revisionens slutsatser. 

- Se över mätmetoder och mätvärden för att säkerställa en effektiv 
styrning mot kommunfullmäktiges mål. 

- Upprättar en handlingsplan för budget i balans. 
- Ser över arbetet med intern kontroll.  

Socialnämndens synpunkter och svar på rekommendationerna besvaras i 
bifogad bilaga, Socialnämndens svar på Grundläggande granskning.    

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan bedöms.  
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§ 63. Fort 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan bedöms.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan bedöms.          

Beslutsunderlag 
Grundläggande granskning – Socialnämnden.       
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-04-29. 
Socialnämndens svar på grundläggande granskning, 2021-05-06.                 
______                                      
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§ 64 Dnr 2020-000275 1.1.3.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.               

Bakgrund 
Aktuella listor över delegationsbeslut har gått ut till socialnämnden i 
handlingarna inför dagens möte.                     

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, listor delegationsbeslut numrerade 1-4.                       
______                             
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§ 65 Dnr 22382  

Skrivelser, meddelanden, beslut 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att skrivelser, meddelanden och beslut anmäls och läggs till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Planering socialnämnden 202105. 
Kommunfullmäktige beslut 2021-04-26 § 41.  
Kommunstyrelsen beslut 2021-05-04 § 93. 
Kommunfullmäktige beslut 2021-04-26 § 38. 
Väntelista 202104.  
______                 
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§ 66 Dnr 22383  

Eventuellt tillkommande ärende 
Inget tillkommande ärende.    
______                  
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