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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunkontoret, Sessionssalen, kl. 13.00-16.50 
 
Ajournering 14.30-14.45, 16.15-16.30 
 
Beslutande Ingrid Nygren, ordförande  C 
 Gunilla Forsberg KD  
 Birgitta Dahlberg S 
 Linda Berglund S 
 
  
 Sven-Åke Boström, tjänstgörande ersättare M 
 Eila Eriksson, tjänstgörande ersättare  S 
 Karin Gustafsson, tjänstgörande ersättare  S 
 
Övriga 

Närvarande  Staffan Berggren, socialchef, § 39-44 
  Maria Egelby, ekonomichef, § 43 
 Ann-Louise Svensson, enhetschef, § 43 
 Malin Falk, enhetschef, § 43 
 Camilla Eliasson Moström, personalkonsulent, § 43 
 
 

Utses att justera Linda Berglund  S 
 

Ersättare: Eila Eriksson  S 

 
 
 
 
Plats och tid för 

justering Kommunkontoret, Sessionssalen, 2021-11-08, kl. 13.00 
 
Underskrifter ...............................................................................Paragrafer 39-44 
 Annica Westman, sekreterare 
 
 ............................................................................. 
 Ingrid Nygren, ordförande 
 
 .............................................................................. 
 Linda Berglund, justerare 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom 

anslag www.bjurholm.se 
 
  Anslås  2021-11-08 
  Anslaget upphör 2021-11-30 

  

http://www.bjurholm.se/
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 § 39 Dnr SN21-090 700 
 

Sammanträdesdagar 2022 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar om följande sammanträdesdagar för 
socialnämnden 2022: 
 
Socialnämndens sammanträden 
2 mars, 4 maj, 14 september, 2 november. 
Sammanträdena startar kl. 08.00 vid heldagssammanträden och kl. 
13.00 vid halvdagssammanträden. 
 
Beredning inför socialnämnden  
17 februari, 21 april, 1 september, 20 oktober. 
Sammanträdena startar kl.10.00. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Sekreterare har tillsammans med ekonomichef sammanställt ett 
förslag på sammanträdesdagar för socialnämnden 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Nämndssekreterarens tjänsteskrivelse 2021-10-14. 
Översikt sammanträden 2022. 
 

Beslutet ska skickas till 
Nämndssekreterare 
Socialchef 
Ekonomi 
Personalstrateg 
Webb 
Diariet 
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 § 40 Dnr SN21-091 739 
 

Sparförslag att stänga Smörblomman eller 
Johannesgården 2022 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att inte stänga Smörblomman och 
Johannesgården 2022. 
 
Reservation 
Alliansen reserverar sig mot beslutet till förmån för liggande förslag. 

 
Förslag till socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar uppdra till socialchef att stänga 
verksamheten Smörblomman alternativt stänga verksamheten 
Johannesgården med anledning av att behovet av boendeplatser har 
minskat samt på grund av den rådande ekonomiska situationen. 
Beslutet ska vara verkställt senast 30 april 2022. 
 
Sammanfattning av ärende 
Smörblomman beräknas år 2021 kosta 3,7 miljoner kronor, prognos 
räknat på utfallet för september. Smörblomman beräknas därmed gå 
med ett underskott på 200 000 kronor.  
 
Fördelen med att stänga Smörblomman är att det endast är 4 
brukare som blir berörda och de skulle kunna flytta till tomma rum på 
Rödklövern och Blåklockan och behöver därmed inte byta hus. Då 
hyran på Smörblomman är kvar även om vi inte bedriver verksamhet 
där innebär att vi vid behov skulle kunna öppna avdelningen igen 
med kort varsel. 
 
Nackdelen med detta förslag är att det inte genererar samma 
ekonomiska besparing som att stänga Johannesgården. En annan 
aspekt är att Johannesgården ligger avsides samt att 
Johannesgårdens fysiska arbetsmiljö är sämre utformad än 
Smörblomman. 
 
Detta sparförslag genererar en faktisk besparing på ca 2,7 miljoner 
kronor 2022. Kostnaden för fastigheten på 933 000 kronor/år fram till 
år 2024 kommer att belasta Bjuregårdens budget även om 
Smörblomman inte är i drift. 
 
Johannesgården beräknas år 2021 kosta 4,6 miljoner kronor, 
prognos räknat på utfallet för september. Johannesgården beräknas 
därmed gå med ett underskott på 500 000 kronor. 
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Fördelen med förslaget att stänga Johannesgården är att få in all 
verksamhet under samma tak då Johannesgården idag ligger 
avsides vilket påverkar närvaro av chef och legitimerad personal 
negativt. Det finns även brister i Johannesgårdens fysiska arbetsmiljö 
genom att personalutrymmena inte är tillräckliga då det är små  
omklädningsrum, manlig personal saknar dusch, kontoret är i samma 
rum som personalrummet och samtliga rum saknar taklyft.  
 
Nackdelen med att stänga Johannesgården är att de brukare som 
bor där har en demensdiagnos och i vissa fall en BPSD-problematik 
(Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom). Att 
placera dem på olika avdelningar där lokalerna inte är anpassade för 
personer med demens riskerar att skapa oro och förvärra deras 
demensproblematik. Personalen på Johannesgården har också god 
kunskap inom bemötande gentemot personer med demens och 
BPSD-problematik, vilket inte finns i samma utsträckning på andra 
verksamheter där behoven till största del varit somatiska. Har det 
funnits personer med BPSD-problematik med behov av specialiserad 
demenskunskap har dessa individer omplacerats till Johannesgården 
eller Solrosen. Johannesgården har också alltid haft ett gott rykte och 
varit ett uppskattat boende av både brukare, personal och anhöriga.  
 
Detta sparförslag genererar en faktisk besparing på ca 4 miljoner kr 
2022. Kostnaden för fastigheten på 532 815 kr/år kommer att ligga 
kvar på verksamheten till dess att någon annan verksamhet tar över 
driften. Därefter blir besparingen drygt 500 000 kronor/år. 
 
Beslutsunderlag 
Socialchefens tjänsteskrivelse 2021-10-15. 
Utredning 2021-10-25. 
Riskbedömning och handlingsplan Smörblomman 2021-10-18. 
Riskbedömning och handlingsplan Johannesgården 2021-10-18. 
Riskbedömning och handlingsplan – att behålla verksamheterna 
2021-10-18. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Socialdemokraterna föreslår att Smörblomman och Johannesgården 
inte ska stängas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
socialnämnden bifaller socialdemokraternas förslag. 
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 § 40 (forts) Dnr SN21-091 739 
 
Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för liggande förslag 
Nej-röst för socialdemokraternas förslag 
 
Omröstningsresultat 
Med 3 Ja-röster för liggande förslag och 4 Nej-röster för 
socialdemokraternas förslag beslutar socialnämnden att bifalla 
socialdemokraternas förslag. 
 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja- röst Nej- röst Avstår 

Ingrid Nygren (C) X   

Eila Eriksson (S)  X  

Sven-Åke Boström (M) X   

Karin Gustafsson (S)  X  

Gunilla Forsberg (KD) X   

Birgitta Dahlberg (S)  X  

Linda Berglund (S)  X  

 
Beslutet ska skickas till 
Socialchef 
Enhetschefer 
Diariet 
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 § 41 Dnr SN21-093 753 
 

Ansökan om verksamhetsbidrag från Kvinno- och 
tjejjouren i Umeå 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar ge verksamhetsbidrag med 30 000 kronor 
till Kvinno- och tjejjouren i Umeå för år 2021.  
 
Reservation 
Alliansen reserverar sig mot beslutet till förmån för liggande förslag 
med motivationen att kommunen har ansträngd ekonomi. 
 
Förslag till socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar utifrån det ansträngda ekonomiska läget år 
2021 avslå ansökan om ett årligt verksamhetsbidrag uppgående till 
30 000 kr till Kvinno- och tjejjouren i Umeå.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kvinno- och tjejjouren bedriver en mycket bred och viktig verksamhet 
i Umeå. Där våldsutsatta kvinnor och barn söker stöd och skydd. De 
anger att Bjurholm innefattas i deras upptagningsområde eftersom 
det inte bedrivs någon motsvarande verksamhet i kommunen. 
 
Jourerna är ideella med ett femtiotal frivilliga jourkvinnor och tjejer 
som jobbar kvällar och helger. Det finns sju personer anställda 
(625%) som jobbar kontorstid. Förutom samtalsstöd driver de också 
stödboende för kvinnor och barn. 
 
Beslutsunderlag 
Socialchefens tjänsteskrivelse 2021-10-25. 
Bidragsansökan från Kvinno- och tjejjouren i Umeå 2021-10-22. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Socialdemokraterna föreslår att ge verksamhetsbidrag med 30 000 
kronor till Kvinno- och tjejjouren i Umeå 2021.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
socialnämnden bifaller socialdemokraternas förslag. 
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Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:  
Ja-röst för liggande förslag 
Nej-röst för socialdemokraternas förslag 
 
Omröstningsresultat 
Med 3 Ja-röster för liggande förslag och 4 Nej-röster för 
socialdemokraternas förslag beslutar socialnämnden att bifalla 
socialdemokraternas förslag. 
 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja- röst Nej- röst Avstår 

Ingrid Nygren (C) X   

Eila Eriksson (S)  X  

Sven-Åke Boström (M) X   

Karin Gustafsson (S)  X  

Gunilla Forsberg (KD) X   

Birgitta Dahlberg (S)  X  

Linda Berglund (S)  X  

 
Beslutet ska skickas till 
Socialchef 
Kvinno- och tjejjouren Umeå 
Diariet 
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 § 42 Dnr SN21-094 050 
 

Överenskommelse mellan Region Västerbotten och 
länets kommuner om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
- nytt arbetssätt för betalningsansvar införs, enligt modell 4, vilket 
innebär att inget betalningsansvar utfaller om en kommun tar hem 
alla patienter i snitt inom tre dagar under en månad från att sluten 
hälso- och sjukvård har skickat ett meddelande om utskrivningsklar. 
 
 - den reviderade överenskommelsen mellan Region Västerbotten 
och kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård gäller. 
 
- den reviderade överenskommelsen ersätter den tidigare 
överenskommelsen mellan Västerbottens läns landsting och 
kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård (2017-11-10 VLL 2343_2–2017). 
  
- den reviderade överenskommelsen träder i kraft från och med den 
1 januari 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård trädde i kraft 1 januari 2018 och tillämpades i 
Västerbotten från och med den 3 april 2018. Ett nytt arbetssätt att 
hantera betalningsansvar i Västerbotten har tagits fram på uppdrag 
av Länssamverkansgruppen. Målbilden för utskrivningsprocessen är 
att stärka den enskildes rätt till trygg och effektiv utskrivning, att 
arbetet ska vara tillitsskapande och utgå från den enskildes behov 
och förutsättningar. Den enskilde ska med behovsanpassade 
insatser få möjlighet att leva självständigt under trygga förhållanden 
och bli bemött med respekt för sitt självbestämmande och sin 
integritet. Länssamverkansgruppen rekommenderar Samråd vård 
och omsorg att besluta att ny betalningsansvarsmodell ska tillämpas i 
Västerbotten.  
 
Utifrån förändrad betalningsansvarsmodell har ett reviderat förslag av 
politisk överenskommelse mellan Region Västerbotten och 
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kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård tagits fram. 
Detaljfrågor kring ansvarsfördelning mellan parterna samt definitioner 
av termer och begrepp i utskrivningsprocessen hänvisas till 
länsrutinen. Termer och begrepp utgår från gällande lagstiftning och 
Socialstyrelsens termbank. 
 
Beslutsunderlag 
Socialchefens tjänsteskrivelse 2021-10-25. 
Reviderad Överenskommelse mellan Region Västerbotten och länets 
kommuner om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård. 
Överenskommelse mellan Region Västerbotten och länets 
kommuner om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 2018. 
 
Beslutet ska skickas till 
Socialchef 
Diariet 
Samverkanskoordinator Britta.edstrom@regionvasterbotten.se 
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 § 43  

 
Information 
 
Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella 
händelser samt genomgång av gällande lagar inom nämndens 
verksamhetsområde. 
 
Ekonomichef: information om socialnämndens ekonomi. 
 
Enhetscheferna: information från verksamheterna och om 
heltidsresan. 
 
Personalkonsulent: tillbudsrapportering utifrån underlag från KIA, 
sjukfrånvaro och kostnader kopplade till sjukfrånvaron. Information 
om Bjurholm satsat friskt – friskfaktorer och hälsofrämjande arbete. 
Nämndens deltagare får möjlighet att skatta hur starka de upplever 
att friskfaktorerna är just nu inom nämndens område.  
 
Socialchef: Diamanten och budget 2022.  
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 § 44  
 

Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande, 
tjänstemän och arbetsutskott enligt socialnämndens antagna 
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden. 
Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller 
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt 
att återkalla lämnad delegering. 
 
Socialsekreterare 
Bilaga vid sammanträde.  
 
Socialchef 
Bilaga vid sammanträde. 
 
Byggnadsinspektör 
Bilaga vid sammanträde. 

 


