
 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-01-23   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

1 

Plats och tid Borgmästaren 09:00-11:30  

Beslutande 
ledamöter 

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

Övriga närvarande 
ersättare 
 
 
 
 
tjänstemän 

 
Patrik Norberg (S) 
Lotta Borg (T) 
Angela Bodin (SD) 
Gudrun Molander (L) 
Sven-Åke Jacobson (KD) 
Ingeborg Melin, förvaltningschef 
Sara Grape Junkka, biträdande förvaltningschef 
Bo Glas, ekonomichef § 12 
Kent Mattison, controller § 12 
Ulricha Gatugård, enhetschef barn- och familj § 12 
Patrik Jonsson, nämndsekreterare 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Lars Kempe (S), Marianne Larsson (SD) 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2019-01-25 

Underskrifter  

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

…………………………………………………. …………………………………………………. 
Lars Kempe, justerare Marianne Larsson, justerare 

 

 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2019-01-23  

Anslaget uppsatt den 
2019-01-25 

Anslaget nedtas den 
2019-02-17 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialkontoret 

Paragrafer 
§§ 1-12 

  
Patrik Jonsson, sekreterare 
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Socialnämnden 2019-01-23 Innehållsförteckning 
 

Sida Paragraf Rubrik 

   

3 1 Val av justerare 

   

4 2 Fastställande av ärendelista 

   

5 3 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott för tiden  
2019-01-01--2022-12-31 

   

6 4 Val av ordförande och vice ordförande till socialnämndens arbetsutskott för 
tiden 2019-01-01--2022-12-31 

   

7 5 Val av socialnämndens ledamöter till barn- och ungdomsberedningen för tiden  
2019-01-01--2022-12-31 

   

8 6 Val av socialnämndens ledamöter till kommunala pensionärsrådet för tiden  
2019-01-01--2022-12-31 

   

9 7 Val av socialnämndens ledamöter och ersättare till miljö- och 
klimatberedningen för tiden 2019-01-01--2022-12-31 

   

10 8 Val av socialnämndens ledamot och ersättare till Timrå kommuns  
tillgänglighetsråd för tiden 2019-01-01--2022-12-31 

   

11 9 Val av socialnämndens representanter till Vård- och omsorgscollege för tiden  
2019-01-01--2022-12-31 

   

12 10 Socialnämndens mötesordning 

   

13 11 Åtgärdsplan för att klara budget 2019 

   

14 12 Ekonomisk periodrapport per 2018 12 
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§ 1 

Val av justerare 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Utse Lars Kempe (S) samt Marianne Larsson (SD) att tillsammans med ordförande justera 
dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret den 25 januari 2019. 
 
Ärendet 
Val av justerare av socialnämndens protokoll. 
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§ 2 

Fastställande av ärendelista 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar:  
 
Fastställa ärendelistan för sammanträdet.  
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
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§ 3 

Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 
för tiden 2019-01-01--2022-12-31 
Dnr SN/2019:20 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
För tiden 2019-01-01--2022-12-31 utse följande ledamöter och ersättare till socialnämndens 
arbetsutskott: 
 
Ledamot   Ersättare 
Maritza Villanueva Contreras (V)  Elisabeth Svahn (S) 
Lars Kempe (S)   Gudrun Molander (L) 
Megan Sandberg (L)  
 
Ärendet 
Socialnämnden ska välja tre ledamöter och två ersättare till socialnämndens arbetsutskott för 
tiden 2019-01-01--2022-12-31. 
 
I Kommunallag (2017:725) 6 kap. 37 § anges att en nämnds beslutanderätt får delegeras till ett 
utskott. I 6 kap. 42 § samma lag anges att en nämnd ska välja utskott bland ledamöterna och 
ersättarna i nämnden.  
 
Ärendets behandling vid sammanträdet 
Som ledamöter föreslår majoriteten, Maritza Villanueva Contreras (V) och Lars Kempe (S), 
oppositionen föreslår Megan Sandberg (L). 
 
Som ersättare föreslår majoriteten Elisabeth Svahn (S) och oppositionen  
Gudrun Molander (L). 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Valda ledamöter 
 
Exp     /     2019 
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§ 4 

Val av ordförande och vice ordförande till socialnämndens 
arbetsutskott för tiden 2019-01-01--2022-12-31 
Dnr SN/2019:27 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
För tiden 2019-01-01—2022-12-31 utse Maritza Villanueva Contreras (V) till ordförande och 
Lars Kempe (S) till vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott. 
 
Ärendet 
Val av ordförande och vice ordförande till socialnämndens arbetsutskott för tiden  
2019-01-01—2022-12-31. 
 
Ärendets behandling vid sammanträdet 
Majoriteten föreslår Maritza Villanueva Contreras (V) till ordförande och Lars Kempe (S) till 
vice ordförande.  
 
 
Protokollsutdrag till 
Valda ledamöter 
 
Exp     /     2019 
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§ 5 

Val av socialnämndens ledamöter till barn- och 
ungdomsberedningen för tiden 2019-01-01--2022-12-31 
Dnr SN/2019:21 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
För tiden 2019-01-01--2022-12-31 utse Lars Kempe (S) och Monica Persson (T) till ledamöter 
i barn- och ungdomsberedningen. 
 
Ärendet 
Val av socialnämndens ledamöter till barn- och ungdomsberedningen för tiden  
2019-01-01--2022-12-31. 
 
Två av socialnämndens ledamöter - en från majoriteten och en från oppositionen ska utses till 
ledamöter i barn- och ungdomsberedningen. 
 
Ärendets behandling vid sammanträdet 
Som ledamot föreslår majoriteten Lars Kempe (S) och oppositionen  
Monica Persson (T). 
 
Beslutsunderlag 

- Arbetsordning för barn och ungdomsberedningen, reviderad av kommunfullmäktige 
2011-11-28 § 143 
 

 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Barn- och ungdomsberedningen 
Valda ledamöter 
 
Exp     /     2019 
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§ 6 

Val av socialnämndens ledamöter till kommunala 
pensionärsrådet för tiden 2019-01-01--2022-12-31 
Dnr SN/2019:22 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 

1. Att utöver en ledamot också utse en ersättare till kommunala pensionärsrådet. 
 

2. För tiden 2019-01-01-01—2022-12-31 utse Lars Kempe (S) till ledamot och Elisabeth 
Dahlin Westberg (M) till ersättare i kommunala pensionärsrådet. 

 
Ärendet 
Val av socialnämndens ledamot till kommunala pensionärsrådet (KPR) för tiden  
2019-01-01-01—2022-12-31. 
 
Socialnämndens ordförande är tillika ordförande i KPR, socialnämnden ska utse en ledamot 
förutom ordförande. 
 
Ärendets behandling vid sammanträdet 
Majoriteten föreslår Lars Kempe (S) till ledamot, oppositionen föreslår Elisabeth Dahlin 
Westberg (M).  
 
Nämnden väljer att också utse en ersättare och föreslår Elisabeth Dahlin Westberg (M). 
 
Beslutsunderlag 

- Arbetsordning för kommunalt pensionärsråd i Timrå, fastställd av 
kommunfullmäktige 2015-09-28 § 120 
 

 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Kommunala pensionärsrådet 
Valda ledamöter 
 
Exp     /     2019 
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§ 7 

Val av socialnämndens ledamöter och ersättare till miljö- och 
klimatberedningen för tiden 2019-01-01--2022-12-31 
Dnr SN/2019:23 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
För tiden 2019-01-01--2022-12-31 utse Patrik Norberg (S) och Anita Hellstrand (C) till 
ledamöter samt Marcus Eriksson (S) och Lotta Borg (T) till ersättare i miljö- och 
klimatberedningen. 
 
Ärendet 
Val av socialnämndens ledamöter och ersättare till miljö- och klimatberedningen för tiden 
2019-01-01--2022-12-31 . 
 
Från socialnämnden ska majoriteten och oppositionen utse en ledamot och en ersättare 
vardera till miljö- och klimatberedningen. 
 
Ärendets behandling vid sammanträdet 
Till ledamöter föreslår majoriteten Patrik Norberg (S) och oppositionen  
Anita Hellstrand (C). 
 
Till ersättare föreslår majoriteten Marcus Eriksson (S) och oppositionen  
Lotta Borg (T). 
 
Beslutsunderlag 

- Arbetsordning för miljö- och klimatberedningen, fastställd av kommunfullmäktige 
2016-09-26 § 129 
 

 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och klimatberedningen 
Valda ledamöter 
 
Exp     /     2019 
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§ 8 

Val av socialnämndens ledamot och ersättare till Timrå kommuns 
tillgänglighetsråd för tiden 2019-01-01--2022-12-31 
Dnr SN/2019:24 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
För tiden 2019-01-01--2022-12-31 utse Alf Söderlund (S) till ledamot och Anita Hellstrand (C) 
till ersättare i Timrå kommuns tillgänglighetsråd. 
 
Ärendet 
Val av socialnämndens ledamöter till Timrå kommuns tillgänglighetsråd.  
 
Socialnämnden ska bland sina ledamöter och ersättare utse en ledamot och en ersättare till 
Timrå kommuns tillgänglighetsråd för tiden 2019-01-01--2022-12-31. 
 
Ärendets behandling vid sammanträdet 
Till ledamot föreslår majoriteten Alf Söderlund (S) och till ersättare föreslår oppositionen 
Anita Hellstrand (C). 
 
Beslutsunderlag 

- Arbetsordning för Timrå kommuns tillgänglighetsråd, fastställd av 
kommunfullmäktige 2015-06-15 § 95 
 

 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Timrå kommuns tillgänglighetsråd 
Valda ledamöter 
 
Exp     /     2019 
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§ 9 

Val av socialnämndens representanter till Vård- och 
omsorgscollege för tiden 2019-01-01--2022-12-31 
Dnr SN/2019:25 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
För tiden 2019-01-01--2022-12-31 utse Maritza Villanueva Contreras (V) och Elisabeth 
Dahlin Westberg (M) som representanter till Vård- och omsorgscollege. 
 
Ärendet 
Val av socialnämndens representanter till Vård- och omsorgscollege för tiden  
2019-01-01--2022-12-31. 
 
Socialnämnden ska utse en representant från majoriteten och en från oppositionen till Vård- 
och omsorgscollege  
 
Ärendets behandling vid sammanträdet 
Som representant föreslår majoriteten Maritza Villanueva Contreras (V) och opposition 
Elisabeth Dahlin Westberg (M). 
 
 
Protokollsutdrag till 
Vård- och omsorgscollege  
Valda ledamöter 
 
Exp     /     2019 
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§ 10 

Socialnämndens mötesordning 
Dnr SN/2019:28 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Anta mötesordning för socialnämnden enligt förslag att gälla från 2019-02-01. 
 
Ärendet 
Socialnämnden föreslås en ny mötesordning bestående av tre steg: 
 

1. Tjänstepersonsföredragning  
2. Gruppmöte 
3. Beslutsmöte 

 
Tjänstepersonsföredragningarna (av de ärenden som skickats ut till socialnämndens 
ledamöter) ska vara tidsatta innan respektive föredrag och syftar till att ge ledamöterna en så 
heltäckande information och kunskap i ärendet som möjligt innan beslutsmöte. Tidsättningen 
av mötets tre olika steg görs vid ordförandes genomgång av ärenden inför nämnd tillsammans 
med förvaltningschef och nämndsekreterare.   
 
Efter tjänstepersonsföredragningen finns möjlighet för ledamöterna att i sina respektive 
partigrupper prata ihop sig inför beslutsmöte. 
 
 
Beslutsunderlag 

- Mötesordning för socialnämnden - förslag 
 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden  
Förvaltningschef 
Nämndsekreterare  
 
Exp     /     2019 
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§ 11 

Åtgärdsplan för att klara budget 2019 
Dnr SN/2019:31 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 

1. Godkänna planen och överlämna den till Kommunstyrelsen. 
2. Uppdra till förvaltningen att i enlighet med Kommunstyrelsens beslut presentera 

reviderad åtgärdsplan vid nämndens sammanträde i februari.  
3. Uppdra till förvaltningen att vid nämndens sammanträde i mars redovisa 

vikariekostnader per verksamhetsområde och hur stor besparing restriktivitet vid 
tillsättning av vikarier innebär. 

4. Uppdra till förvaltningen att regelbundet redovisa för nämnden förslag till ytterligare 
effektiviseringar för att klara budget 2019.  

 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2019-01-15 § 6 uppdra åt Socialnämnden att 
senast på kommunstyrelsens möte i februari 2019 presentera en åtgärdsplan över vilka 
åtgärder nämnden ska vidta för att säkerställa att den klarar sin budget för 2019. Av 
åtgärdsplanen ska det framgå: Vilka åtgärder som ska genomföras, när dessa ska vara 
genomförda, det ekonomiska värdet av åtgärderna samt vem som ansvarar för att de 
genomförs. Jämte detta ska det finnas en plan för uppföljning av beslutade åtgärder. 
 
Planen redovisas vid sammanträdet. 
 
Ärendets behandling vid sammanträdet 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) yrkar om att uppdra till förvaltningen att vid nämndens 
sammanträde i mars redovisa vikariekostnader per verksamhetsområde och hur stor besparing 
restriktivitet vid tillsättning av vikarier innebär. 
 
Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag, KS 2019-01-15 § 6, Socialnämnden – handlingsplan för att klara 
budget 2019 

- Plan för uppföljning av beslutade åtgärder för ekonomi i balans – Socialnämnden 2019 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2019 
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§ 12 

Ekonomisk periodrapport per 2018 12 
Dnr SN/2019:1 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Ärendet 
Ekonomisk periodrapport för december redovisas vid sammanträdet. Ekonomichef Bo Glas 
och Kent Mattison controller deltar vid sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 

- Periodrapport per 2018 12 
 

 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2019 
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