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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen 08:00-12:10 

Beslutande 
 

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

Övriga närvarande 
 

Sven-Åke Jacobson (KD) 
Sara Grape Junkka, verksamhetschef 
Patrik Jonsson, sekreterare 
Christina Hjalte, sekreterare 
Susanne Bill, praktikant 

Utses att justera Christer Andersson (S), Monica Persson (T) 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2021-11-18 

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Christer Andersson, justerare Monica Persson, justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Anslaget uppsatt den 
2021-11-18 

Anslaget nedtas den 
2021-12-10 

Förvaringsplats för protokollet 
socialförvaltningen 

Paragrafer 
§136-§172 

……………………………………………………………….. 

 

Patrik Jonsson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Socialnämnden 2021-11-16  

  Innehållsförteckning 

Sid Paragraf Rubrik 

3 136 Mötets genomförande och former 

4 137 Utse justerare 

5 154 Fastställa ärendelista 

6 155 Information om aktuellt läge gällande Covid-19 i våra 
verksamheter 

7 156 Ekonomisk periodrapport per 2021 10 

8 157 Information om God och nära vård 

9 158 Information om Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård 

10 159 Information om fritidsbanken 

11 160 Information om Utredning av missbruk och beroendevården i 
Västernorrland 

12 161 Förvaltningschefens verksamhetsinformation 

13 162 Ordförande och ledamöters information 

14 163 Ansökan om medel ur familjen Bünsows hjälpstiftelse 

15 164 Tillägg till överenskommelse om omfördelning av 
ensamkommande barn i Västernorrland 2021-2022 

16 165 Beslutsattestantförteckning 2022 

17 166 Socialnämndens sammanträdesdagar 2022 

18 167 Revisionsrapport Granskning av upphandling - Socialnämndens 
svar 

19 168 Rapport ej verkställda beslut kv 3 2021 

20 169 Rapportering av synpunkter och klagomål 

21 170 Redovisning av socialnämndens uppdrag 

22 171 Anmälan av beslut enligt delegation 

23 172 Inkomna skrivelser och meddelanden 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 136 
Mötets former och genomförande 
SN/2021:26 
 
Beslut 
Socialnämnden genomför sammanträdet delvis på distans. 
 
Ärendet 
Ordförande går igenom mötets former och genomförande då möjlighet finns att delta på distans. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 137 
Utse justerare 
 
 
Beslut  
Socialnämnden utser Christer Andersson (S) samt Monica Persson (T) att tillsammans med ordförande 
justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret torsdag den 18 november kl. 07:50. 
 
Ärendet 
Utse justerare av socialnämndens protokoll. 
 
 

  



 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 154 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet. 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
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6 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 155 
Information om aktuellt läge gällande Covid-19 i våra verksamheter 
SN/2021:34 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Med anledning av pågående smittspridning av Corona-virus informerar verksamhetschefer i samband 
med sammanträdet om aktuellt läge inom socialnämndens verksamheter. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 156 
Ekonomisk periodrapport per 2021 10 
SN/2021:1 
 
Beslut 
Socialnämnden  

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

2. Uppdrar till förvaltningschef att se över och säkerställa volymuppgifter relaterade till 
hemtjänsten 

3. Återremitterar rapport om kostnader för Corona, för en mer detaljerad kostnadsredovisning 
 
Ärendet 
Ekonomisk rapportering av perioden, kostnader för Corona, löne- och vikariekostnader samt 
volymrapport. 
 
Ärendets behandling under sammanträdet 
Lars Kempe (S) yrkar att: Uppdra till förvaltningschef att se över och säkerställa volymuppgifter 
relaterade till hemtjänsten. 
 
Elisabeth Dahlin Westberg (M), yrkar: Avslag avseende godkännande av rapporten om redovisningen 
av kostnader för Corona då den inte anses tillräckligt detaljerad. Anita Hellstrand (C), och Megan 
Sandberg (L) ställer sig bägge bakom yrkandet. 
 
Mötet ajourneras för överläggningar inom grupp S och V 
 
Efter överläggningarna återtar Elisabeth Dahlin Westberg (M) yrkandet och yrkar istället enligt följande: 
Återremittera rapport om kostnader för Corona, för en mer detaljerad kostnadsredovisning.  
 
En enig nämnd ställer sig bakom Elisabeth Dahlin Westbergs (M) yrkande. 
 
Beslutsunderlag 

- Periodrapport per 2021 10 
- Kostnader för Corona 2021 10 
- Redovisning Corona tom 2021 08 
- Löne- och vikariekostnader 2021 10  
- Volymrapport 2021 10 

 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 157 
Information om God och nära vård 
SN/2021:40 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
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. Jessica Rosdahl ger i samband med sammanträdet information. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 158 
Information om Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård 
SN/2021:34 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Socialnämndens årsplanering innehåller teman för nämndens information. Vid novembers 
sammanträde har turen kommit till verksamhetsområdet Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård. 
Verksamhetschef Maria Nordin deltar i samband med sammanträdet och ger information kopplat till 
uppdragen inom demensvård och hemtjänst. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 159 
Information om Fritidsbanken 
SN/2021:34 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
En Fritidsbank är en verksamhet där medborgaren kan låna idrottsutrustning för att prova på. En sådan 
planeras nu att startas som en del i verksamheten på Kompetenscenter. Fritidsbank ökar möjligheten 
till aktivering och inkludering genom socioekonomisk utjämning, likhet mellan ålder, kön, samt ökad 
integration. Fritidsbanken kan bli en resurs för skolan i samband med frilufts- och temadagar och den 
är också en bra plats för arbetsträning och även en tillgång för turismen. Enhetschef Helene Hallberg-
Toivonen informerar i samband med sammanträdet om Fritidsbanken. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 160 
Information om Utredning av Missbruk och Beroendevården i 
Västernorrland 
SN/2021:238 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Social Reko gav i maj år 2020 beredningsgruppen uppdragsdirektivet att kartlägga aktuellt nuläge samt 
se över de utvecklings- och förbättringsbehov som finns inom länets missbruk och beroendevård. 
Syftet med uppdragsdirektivet är att få en gemensam bild av länets missbruks- och beroendevård och 
föreslå utvecklings- och förbättrings satsningar som kan behöva genomföras.  
 
Arbetet har genomförts av två projektledare, en från regionen och en från Kommunförbundet, samt en 
styrgrupp med representation från kommunens socialtjänst samt regionens primär- och specialistvård. 
Även en översyn och revidering av länsöverenskommelsen inom missbruk och beroende området 
ingick. Det revideringsarbetet kvarstår och kommer genomföras utifrån de beslut som Social ReKo 
fattar. Camilla Carpholt från Kommunförbundet och Anna-Karin Drewsen från Regionen deltar i 
samband med sammanträdet och informerar om utredningen. 
 
Beslutsunderlag 

- Utredning av Missbruk och Beroendevården i Västernorrland 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 161 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation 
SN/2021:5 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation lämnas vid sammanträdet. 
 
Chefsutbildning pågår 
Denna utbildning är en start på implementeringen av kommunens nya styrmodell. Vi tydliggör vår 
vision, vår verksamhetsidé och ger oss gemensamma målbilder. 
 
Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjningsplaner håller på att tas fram på verksamhetsnivå. 
 
Implementering av nya larm och trygghetstjänster pågår 
Ny larmupphandling blev klar i somras. Implementering pågår. 
 
Nytt lönesystem 
 
Silvia arbetsterapeut 
Timrå kommuns demenssamordnare, Sandra Sjödin, kan nu titulera sig som Silviaarbetsterapeut, den 
första i länet. Innebär fördjupade kunskaper inom demensvård, vilket är väl i linje med Sandras 
uppdrag. 
 
Gemensam dialog med arbetsgivare 
Kommunens enhet för Försörjningsstöd, Näringslivskontoret och Kompetenscenter samutvecklar sitt 
uppdrag samt utformade under en heldag den 29 oktober en gemensam dialog för mötet med 
arbetsgivare. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 162 
Ordförande och ledamöters information 
SN/2021:6 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Ordförande och ledamöters information. 

Ordförande lämnar information om: 

Delbetänkande: En sammanhållen god och nära vård för barn och unga SOU 2021:34 

Slutbetänkande: Utredningens förslag ska bidra till en samlad uppföljning av barns och ungas hälsa 
SOU 2021:78 

Äldreomsorgslagen och en stärkt medicinsk kompetens i kommuner S 2020:16 

Migrationsverket och asylsökande 

Övrigt aktuellt 

• Tillägg till överenskommelse om omfördelning av ensamkommande barn i  Västernorrland 
• SocialReKo: samverkansorgan mellan social- och IFO-nämnder i länet och Regionen: ny 

organisation där skolan kommer också att ingå. Återkommer längre fram om det, ej blivit 
presenterad än 

• Folkhälsorapport för länet är klart, gjort av Region Västernorrland 
• Idag träffar presidiet och förvaltningschef Revisionen 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 163 
Ansökan om medel ur familjen Bünsows hjälpstiftelse 
SN/2021:222, SN/2017:28 
 
Beslut 
Socialnämnden beviljar RSMH Timrå 10 500 kr till stöd för årets julbord. Sökande ska lämna en 
redovisning till socialnämnden efter genomförande av aktiviteten. 
 
Bidraget tas ur familjen Bünsows hjälpstiftelse. 
 
Ärendet 
RSMH Timrå har ansökt om 12 000 kronor i medel från familjen Bünsows hjälpstiftelse. Medlen är 
tänkta att användas till julbord med musikunderhållning för medlemmarna, ca 40-50 personer.  
 
Arbetsordning för familjen Bünsows hjälpstiftelse säger att den för utdelning disponibla avkastningen 
av fonden användes enligt beslut av socialnämnden som: 

- bidrag till särskilda kulturella aktiviteter som utförs på kommunens särskilda boendeformer och 
kommer de boende till del. 

- bidrag till handikapporganisationer för särskilda aktiviteter. 
 
Stiftelsens årsredovisning för 2020 visar att stiftelsens kapital inte gett någon avkastning de senaste fem 
åren, dock finns ett visst disponibelt kapital. Ansökan om bidrag har inkommit från RSMH årligen, 
dock ej under 2019-2020, och beviljats i varierande storleksordning. Förvaltningen föreslår efter 
kontakt med sökande förening att bevilja bidrag för jultallrik och musik med 10 500 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från RSMH Timrå, daterad 2021-10-01 
Arbetsordning och regler för utdelning av medel ur familjen Bünsows hjälpstiftelse 
Familjen Bünsows hjälpstiftelse, Årsredovisning 2020 
 
Protokollsutdrag till 
RSMH Timrå 
Ekonom klk 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 164 
Tillägg till överenskommelse om omfördelning av ensamkommande 
barn i Västernorrland 2021-2022 
 
SN/2021:239 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Godkänna tecknande av avtal enligt Ånge kommuns förslag under förutsättning att övriga kommuner 
som omfattas också väljer att ingå i avtalet. 
 
Ärendet 
En skrivelse har inkommit från socialnämndens ordförande i Ånge kommun – Brigitta Sjögren; 
 
I samband med pandemin har resor varit svåra att genomföra för samtliga i världen. Så även för 
ensamkommande till Sverige. Det har inneburit ett minskat underlag för HVB-verksamheten för 
ensamkommande i Ånge. Med det också minskade intäkter.  
 
Socialnämnden i Ånge, HVB-verksamheten och alla våra gemensamma ungdomar önskar ett gott 
samarbete i frågan och att vi solidariskt delar på det underskott som nu uppstått under pandemin. 
 
Beslutsunderlag 

- Tillägg till överenskommelse om omfördelning av ensamkommande barn i Västernorrland 
2021-2022  

 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
Socialnämnden i Ånge kommun 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 165 
Beslutattestantförteckning 2022 
SN/2021:89 
 
Beslut 
Socialnämnden antar Beslutsattestantförteckning, att gälla från och med 2022-01-01. 
 
Ärendet 
Som ett arbetsinstrument för att fördela ansvar för den ekonomiska ramen upprättas årligen en 
beslutsattestantförteckning av socialnämnden. 
 
Vid förändringar under året har förvaltningschef delegation att besluta om kompletteringar. 
 
Beslutsunderlag 

- Beslutsattestantförteckning SN 2022 

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschefer 
Controller 
Ekonom KLK 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 166 
Socialnämndens sammanträdesdagar 2022 
SN/2021:192 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer sammanträdesdagar för 2022 enligt förvaltningens förslag. 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret och ekonomienheten har tillsammans med förvaltningar tagit fram ett 
gemensamt förslag för sammanträdesdagar 2022.  
 
Förvaltningen har i detta arbete tagit fram ett förslag för socialnämndens fastställande.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens sammanträdesdagar 2022 – förslag v. 3 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 167 
Revisionsrapport Granskning av upphandling - Socialnämndens svar 
SN/2021:205 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens svar på Revisionsrapporten Granskning av upphandling. 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av verksamheten för 
upphandling i kommunen. 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen och granskade nämnder lämnar synpunkter på slutsatser som 
finns redovisade i rapporten senast den 14 december 2021. Av svaret bör det framgå vilka eventuella 
åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 

Socialnämnden har inte specifikt granskats i denna revisionsgranskning och har heller inte blivit 
tillfrågade under granskningen men ska enligt information från KPMG svara enligt följande: 

Samtliga nämnder ska svara på hur de säkerställer att upphandlingsregler följs och rapportera det till 
Kommunstyrelsen. 

Socialnämndens svar 
Socialnämnden har i sin delegationsordning delegerat till förvaltningschef att teckna avtal på upp till 
100 basbelopp, högre summor beslutas av arbetsutskott. Undantag är tecknande samt avslut av 
avtal/kontrakt avseende- familjehem- HVB- stödboende. Där har enhetschef delegation på upp till 100 
basbelopp. Eftersom förvaltningen har ett stort antal avtal har förvaltningen under 2020 tillsatt en 
HVB-controller, en person som på del av tjänst säkerställer avtalsefterlevnad och är ett stöd vid 
direktupphandling. 

Förvaltningen begär alltid stöd av upphandlingsenheten vid upphandling, i vissa upphandlingar tas även 
externt konsultstöd in. Vissa upphandlingar genomförs i samverkan med andra kommuner till exempel 
ramupphandlingar angående Särskilt boende, fordonsupphandling med mera. 

Beslutsunderlag 
- Revisionsrapport Granskning av upphandling 

 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 168 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kv 3 2021 
SN/2021:36 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner rapporter för överlämning till kommunfullmäktige samt revisorer. 
 
Ärendet 
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande nämndbeslut 
enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd), som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser). 
 
Rapportering skall göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapport skall även 
lämnas till revisorer. Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige. 
 
Förvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och rapporterat till IVO inom 
föreskriven tid. 
 
Beslutsunderlag 
Statistikrapport till kommunfullmäktige 2021 kv 3 
Rapport till revisorer 2021 kv 3 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 169 
Rapportering av synpunkter och klagomål, oktober 
SN/2021:14 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Rapportering av synpunkter och klagomål för verksamhetsområde Stöd och omsorg samt Äldreomsorg 
och Hälso- och sjukvård. 
 
Beslutsunderlag 

- Synpunkter och klagomål oktober 2021 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 170 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, oktober 
SN/2021:7 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till kommunfullmäktige och 
myndigheter. 
 
Beslutsunderlag 

- Uppdrag och yttranden 2021 10 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 171 
Anmälan av beslut enligt delegation, oktober 
SN/2021:3 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna 
 
Ärendet 
Följande beslut enligt delegation anmäls: 
 
Avtal mellan Timrå kommun och Samordningsförbundet Härnösand Timrå, gällande medfinansiering 
av insatsen SIP/SKIP. Tecknat av verksamhetschef Johan Vikström 2021-09-24 
 
Avtal mellan Timrå kommun och Ånge kommun, gällande Ånge kommuns köp av social beredskap 
från Timrå kommun. Tecknat av förvaltningschef Sara Grape Junkka. Samt personuppgiftsbiträdesavtal 
gällande dito tecknat av ordförande Maritza Villanueva Contreras 2021-10-15. 
 
Beslut om attesträtt, gällande enhetschef Västra hemtjänsten Liselott Jakobsson, beslut av 
förvaltningschef Sara Grape Junkka 2021-10-11 
 
SN/DEL 2021 § 14, För perioden 2021-10-14 – 2021-10-15 tillförordnas verksamhetschef Linda 
Gyllenqvist som tf. förvaltningschef. Beslut av förvaltningschef Sara Grape Junkka 2021-10-13. 
 
SN/DEL 2021 § 15, För perioden 2021-11-01 – 2021-11-05 tillförordnas verksamhetschef Maria 
Nordin som tf. förvaltningschef. Beslut av förvaltningschef Sara Grape Junkka 2021-10-29. 
 
Kopia av polisanmälan gjord av enhetens för ekonomiskt bistånd 2021-09-27 gällande misstänkt 
bidragsbrott. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 172 
Inkomna skrivelser och meddelanden, oktober 
SN/2021:2 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Facklig information och protokoll 
MBL § 19 Information inför socialnämnden, Kommunal 2021-10-11 
 
Samverkansgrupp inför socialnämnden, Vision, Fysioterapeuterna, SSR, Vårdförbundet 2021-10-11 
 
Protokollsutdrag 
KS/2021-10-05 § 303 Heltidsresan – Socialnämndens svar på återremiss 
KS/2021-10-05 § 304 Delårsrapport 2021 med helårsprognos 
 
KF/2021-09-27 § 145 Motionssvar – Motion från Per-Arne Frisk ”Timrå kommun bör anställa 
äldreomsorgsläkare 
KF 2021-10-25 § 169 Delårsrapport 20021 med helårsprognos 
 
KTN/2021-10-13 § 118 Matsal Mariedalsskolan 
KTN/2021-10-13 § 119 Utredning av möjligheten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller delvis drivs av 
föreningslivet. 
 
Andra nämnders skrivelser 
Miljö- och bygg kontoret, Underrättelse om granskning, Ändring av byggnadsplan för Söråker 21:1 m fl 
 
Socialstyrelsen 
Socialstyrelsens termbank – remiss för begrepp rörande besökstyper 
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