
 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-02-20   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

1 

Plats och tid Polstjernan 11:30 – 12:15  

Beslutande ledamöter Lars Kempe (S) 
Monica Persson (T) 
Gunilla Nilsson (S) 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) 
Christer Andersson (S) § 13-16 
Alf Söderlund (S) ersätter Christer Andersson (S)  
§ 17-29 
Angela Bodin (SD) ersätter Marianne Larsson (SD) 
Elisabeth Svahn (S) 
Marcus Eriksson (S) 
Anita Hellstrand (C) 
Megan Sandberg (L) 
Maritza Villanueva Contreras (V) 
 

Övriga närvarande 
Ledamöter 
 
 
 
 
Tjänstemän 
 

 
Alf Söderlund (S) § 13-16 
Lena Hallin (S) 
Patrik Norberg (S) 
Sven-Åke Jacobson (KD) 
Andreas Strömgren, § 17, 19 
Ingeborg Melin, förvaltningschef 
Sara Grape Junkka, biträdande förvaltningschef 
Felicia Schmidt, praktikant 
Patrik Jonsson, nämndsekreterare 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Gunilla Nilsson (S) 
Monica Persson (T) 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret, 2019-02-25 

Underskrifter  

…………………………………………………. …………………………………………………. 
Maritza Villanueva Contreras, ordförande Christina Hjalte, sekreterare 

…………………………………………………. …………………………………………………. 
Gunilla Nilsson, justerare Monica Persson, justerare 

 
  



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-02-20   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

2 

 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2019-02-20  

Anslaget uppsatt den 
2019-02-25 

Anslaget nedtas den 
2019-03-19 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialkontoret 

Paragrafer 
§§ 13-29 

  
Christina Hjalte, sekreterare 

 

 
Socialnämnden 2019-02-20 Innehållsförteckning 
Sida Paragraf Rubrik 
   
3 13 Val av justerare 
   
4 14 Fastställande av ärendelista 
   
5 15 Patientsäkerhetsberättelse 2018 
   
6-7 16 Taxa för insatser inom Stöd, Vård och Omsorg 
   
8 17 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
   
10 18 Ekonomisk årsredovisning 2018 
   
 utgår Ekonomisk periodrapport 2019 01 
   
10-11 19 Åtgärdsplan för att klara budget 2019  
   
12 20 Uppföljning av plan för internkontroll 2018 
   
13 21 Plan för internkontroll 2019 
   
14 22 Revidering av delegationsordning 
   
15 23 Val av socialnämndens representanter till Socialpresidiet för mandatperioden 

2019-2022 
   
16 24 Rapportering av synpunkter och klagomål t 3 2018 
   
17 25 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2018 
   
18 26 Statusrapport angående Dataskyddsförordningen 
   
19 27 Redovisning av socialnämndens uppdrag 
   
20 28 Anmälan av beslut enligt delegation 
   
21-23 29 Inkomna skrivelser och meddelanden 
   
   



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-02-20   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

1 

Plats och tid Polstjernan 08:30 – 11:15  

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

Övriga närvarande 
Ledamöter 
 
 
 
Tjänstemän 

 
Alf Söderlund (S) 
Lena Hallin (S) 
Patrik Norberg (S) 
Sven-Åke Jacobson (KD) 
Ingeborg Melin, förvaltningschef 
Sara Grape Junkka, biträdande förvaltningschef 
Felicia Schmidt, praktikant 
Patrik Jonsson, nämndsekreterare 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Gunilla Nilsson (S) 
Monica Persson (T) 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret, 2019-02-20 

Underskrifter  

…………………………………………………. …………………………………………………. 
Maritza Villanueva Contreras, ordförande Christina Hjalte, sekreterare 

…………………………………………………. …………………………………………………. 
Gunilla Nilsson, justerare Monica Persson, justerare 

 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2019-02-20  

Anslaget uppsatt den 
2019-02-20 

Anslaget nedtas den 
2019-03-14 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialkontoret 

Paragrafer 
§ 16 

  
Christina Hjalte, sekreterare 

 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-02-20   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

3 

§ 13 
Val av justerare 
 
 
Beslut 
Socialnämnden utser Gunilla Nilsson (S) samt Monica Persson (T) att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret måndag den 25 
februari. 
 
Ärendet 
Val av justerare av socialnämndens protokoll. 
 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-02-20   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

4 

§ 14 
Fastställande av ärendelista 
 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet med ändring att punkt 8 utgår. 
  
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
 
Ärendets behandling under sammanträdet 
Ordförande föreslår att punkt 8, Ekonomisk periodrapport per 2019 01 utgår, då det ännu 
inte går att garantera kvaliteten på rapporter från det nya ekonomisystemet. 
 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-02-20   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

5 

§ 15 
Patientsäkerhetsberättelse 2018 
Dnr SN/2019:42 

 

Beslut 
 

1. Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse för år 2018. 
 

2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att återkomma med en uppföljning av 
läkargenomgångar under juni månad. 

 
Ärendet 
Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet är att främja patientsäkerheten inom 
hälso- och sjukvården genom att tydliggöra vårdgivarens ansvar. Säkrare vård ska leda till färre 
vårdskador och därmed öka patientsäkerheten.  
 
Vårdgivaren ska arbeta förebyggande genom systematiskt patientsäkerhetsarbete, beskriva 
fördelningen av det organisatoriska ansvaret samt årligen upprätta patientsäkerhetsberättelse. 
Vårdgivaren får ett större och tydligare ansvar för att utreda händelser, förebygga vårdskador 
och se till att personalens kompetens tillgodoser kravet på en god vård. 
 
Ulrica Hedlund, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) informerar om föregående års 
patientsäkerhetsarbete samt hur patientsäkerheten följs upp under året. 
 
Beslutsunderlag 

- Patientsäkerhetsberättelse 2018 
 
 
Protokollsutdrag till 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 
Exp     /     2019 
 
 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-02-20   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

6 

§ 16 
Taxa för insatser inom Stöd, vård och omsorg 
Dnr SN/2019:43 

 

Beslut 
 

1. Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige fastställa 
Tillämpningsanvisningar för avgiftstaxa inom Stöd, vård och omsorg, att gälla från den 
1 mars 2019.  
 

2. Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige upphäva 
Avgifter i omsorg om äldre och funktionshindrade i Timrå kommun från 2008-01-16. 
 

3. Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att omgående informera målgruppen om 
att prisjusteringar med anledning av ny taxa. 
 

4. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendet 
Taxa gällande avgifter för omsorg om äldre och funktionshindrade fastställdes senast 2008, 
och har under en tid varit föremål för omarbetning. 
 
Verksamheten har lämnat ett förslag till ny avgiftstaxa, med tillämpningsanvisning, för insatser 
inom Stöd, vård och omsorg, det vill säga insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamhetschef Birgitta Andersson 
presenterar förslaget. 
 
Ärendets behandling under sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår att de personer som har insatser och därmed kan 
komma att få ändrade kostnader ska informeras om detta innan förändringen genomförs.  
 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår att detta ärende justeras omedelbart, i syfte att hinna 
lämna det vidare i tid till kommunstyrelse och kommunfullmäktiges sammanträden. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utforma en ny, tidsbaserad timtaxa. 
SN/2018-12-19, § 171. 
 
Beslutsunderlag 

- Förslag till Tillämpningsanvisningar för avgiftstaxa inom Stöd, vård och omsorg 
- Avgifter i omsorg om äldre och funktionshindrade i Timrå kommun 2008 
- Vision 2025 

 
 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-02-20   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2019 
 
 
 
 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-02-20   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 17 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
Dnr SN/2019:5 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas vid sammanträdet. 
 

- Mycket arbete handlar om det ekonomiska läget. 
- Förvaltningschef har, tillsammans med verksamhetschef, träffat samtliga enhetschefer 

för genomgång av förutsättningar och förväntningar för år 2019. 
- Länets sju socialchefer har träffats och konstaterat att läget är lika för alla kommuner.  
- Politikerutbildningen var, även om kort tid att berätta om förvaltningens verksamhet 

för deltagande grupper. 
- KPMG gör en revision gällande Vård- och omsorgsboende, och samlar information 

via intervjuer med flera chefer. 
- Kommunens ledningsgrupp har påbörjat ett arbete angående verksamhetsidé och mål, 

utifrån gällande vision, som ska vara klart för beslut i november. 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-02-20   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

9 

§ 18 
Ekonomisk årsredovisning för 2018 
Dnr SN/2019:1 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Ekonomienheten har, i samråd med förvaltningen, sammanställt en ekonomisk rapport samt 
en verksamhetsberättelse för socialnämnden 2018 att ingå som en del i kommunens bokslut.  
 
Beslutsunderlag 

- Socialnämnden ekonomisk rapport 2018 
- Socialnämnden verksamhetsberättelse 2018 

 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonom 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2018 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-02-20   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

10 

§ 19 
Åtgärdsplan för att klara budget 2019, februari 
Dnr SN/2019:31 

 
Beslut 
 

1. Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att , enligt Kommunstyrelsens beslut 
2019-02-12, § 77, tydliggöra det ekonomiska värdet och presentera uppföljning av 
presenterade åtgärder samt presentera ytterligare åtgärder. 
 

2. Socialnämnden delegerar till arbetsutskottet i mars att fatta beslut om åtgärdsplanen. 
Till Arbetsutskottet adjungeras detta möte även en representant från Alliansen. 
 

3. Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att, enligt Kommunstyrelsens beslut 
2019-02-12, § 75, presentera förslag på vilka verksamheter och tjänster som 
förvaltningen kan sluta utföra, med ekonomiskt värde, effekt samt konsekvensanalys. 

 
Ärendet 
Socialnämnden följer upp beslutad plan över åtgärder för att klara budget för 2019. 
Förvaltningschef redovisar presentation till Kommunstyrelsen gällande genomförda åtgärder 
samt ekonomiskt värde. Förvaltningschef presenterar även rapporteringsunderlaget för beslut 
om anställning, att redovisas varje månad, dock togs inga beslut under januari. 
 
Verksamheterna Individ- och Familjeomsorg (IFO) samt Stöd, Vård och Omsorg (SVO) har 
gått igenom beslutad budget och analyserat alternativ till samt konsekvenser av ytterligare 
effektiviseringar. Förvaltningen lämnar inget förslag utan överlåter till nämnden att besluta om 
inriktningen av fortsatta effektiviseringar. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade 2019-01-23, § 11, att 1, godkänna en plan och överlämna den till 
kommunstyrelsen. Socialnämnden uppdrog även till förvaltningen att 2, presentera reviderad 
åtgärdsplan vid sammanträde i februari samt att 3, regelbundet redovisa förslag till ytterligare 
effektiviseringar för att klara budget 2019. 
 
Ärendets behandling under sammanträdet 
Kommunstyrelsen har lämnat två nya uppdrag till nämnden efter sitt sammanträde i februari. 
Underlagen delas ut vid sammanträdet.  
 
Ordförande föreslår att socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att utföra dessa uppdrag, 
samt att arbetsutskottet får delegering att besluta om reviderad plan för överlämning till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

- Presentation KS 
- Effektiviseringar budget 2019 IFO 
- Effektiviseringar budget 2019 SVO 
- Underlag för beslut om anställning 2019 01 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-02-20   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

11 

 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelse 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2019 
 
 
 
 
 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-02-20   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

12 

§ 20 
Uppföljning av plan för internkontroll 2018 
Dnr SN/2018:45, SN/2019:35 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner Internkontrollrapport 2018 för överlämning till kommunstyrelsens 
utvärdering. 
 
Ärendet 
Uppföljning av internkontrollplanen genomförs varje år. 
 
Beslutsunderlag 

- Internkontrollrapport 2018 
- Plan för intern kontroll 2018 

 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2018 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-02-20   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

13 

§ 21 
Plan för Intern kontroll 2019 
Dnr SN/2019:35 

 

Beslut 
 

1. Socialnämnden antar föreslagen Internkontrollplan 2019. 
 

2. Socialnämnden ska göra en ny risk- och väsentlighetsanalys senast i november 2019. 
 
Ärendet 
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och 
att det sker på ett bra och säkert sätt. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika 
allvarliga fel. Inför medborgare och fullmäktige är det ledamöter i nämnderna som har det 
fulla ansvaret för verksamheten - även för dess eventuella brister. 
 
I vardagen handlar internkontroll om löpande rutiner och processer i verksamheten. I 
praktiken ligger det i de anställdas uppdrag att organisera och utföra kontroller. 
Förtroendevalda ska ställa krav på att det fungerar och få information om detta. 
Förvaltningschefen ansvarar för att rapportera till nämnden. 
 
Nämnden ska, som grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet, 
göra en risk- och väsentlighetsanalys. Förvaltningen har, i samråd med ordförande, reviderat 
2018 års analys samt lämnat ett förslag till internkontrollplan för innevarande år. Ordförande 
föreslår att hela nämnden går igenom risk- och väsentlighetsanalysen inför nästa år. 
 
Beslutsunderlag 

- Förslag till Internkontrollplan 2019 
 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2018 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-02-20   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 22 
Revidering av delegationsordning 
Dnr SN/2019:39 

 

Beslut 
Socialnämnden fastställer föreslagen revidering i delegationsordning för socialtjänsten. 
 
Ärendet 
Delegationsordningen för socialtjänsten är under översyn, främst avseende gällande lagrum. 
 
Organisationsförändringar utifrån effektivisering av organisation har dock medfört att viss 
revidering av delegationsordningen behöver göras snarast.  
 
Revideringen gäller vissa personaladministrativa ärenden, enligt bifogat förslag. 
 
Ärendets behandling under sammanträdet 
Förslaget rättas så att punkt 5, som är lika som punkt 3, utgår. I punkt 17 ska termen ’HR 
strateg’ användas. 
 
Beslutsunderlag 

- Delegationsordning för socialtjänsten , Personaladministrativa ärenden. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschefer 
 
Exp     /     2019 
 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-02-20   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 23 
Val av socialnämndens representanter till Socialpresidiet för 
mandatperioden 2019-2022 
Dnr SN/2019:52 

 

Beslut 
Socialnämnden utser ordinarie ledamöter i arbetsutskottet till socialnämndens representanter i 
Kommunförbundets socialpresidium för tiden 2019-01-01--2022-12-31. 
 
Ärendet 
Kommunförbundet Västernorrland (KFVN) har ett socialpresidium, som fungerar som 
beredningsgrupp för SocialReKo. I socialpresidiet deltar nämndsordförande från 
kommunernas socialnämnd (eller motsvarande) samt en samordnare från Kommunförbundet. 
 
Ordförande föreslår att ordinarie ledamöter från socialnämndens arbetsutskott ska kunna 
delta i socialpresidium. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunförbundet  
Valda ledamöter 
 
Exp     /     2019 
 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-02-20   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 24 
Rapportering av synpunkter och klagomål, Stöd, Vård och 
Omsorg tertial 3 2018 
Dnr SN/2019:44 

 

Förslag till beslut 
 

1. Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 
 

2. Socialnämnden uppdrar till verksamhetschef att rapportera inkomna synpunkter och 
klagomål månadsvis, samt att utöver klagomålets art och kommentarer till detta även 
redovisa vilken enhet som avses. 

 
Ärendet 
Synpunkter och klagomål inom verksamhetsområde Stöd, vård och omsorg tas emot och om 
hand löpande under året. Biträdande verksamhetschef har sammanställt inkomna synpunkter 
och klagomål för sista tertialen 2018. Det finns även en sammanfattning för hela året 2018. 
 
Ärendets behandling vid sammanträdet 
Ordförande föreslår att rapporteringen ska göras varje månad, samt redovisa enhet utöver 
klagomål och kommentarer. 
 
Beslutsunderlag 

- Synpunkter och klagomål sep - dec 2018 
- Sammanfattning synpunkter och klagomål 2018 

 
 
Protokollsutdrag: 
Verksamhetschef SVO 
 
Exp. … / … 2019 
 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-02-20   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

17 

§ 25 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 
4 2018 
Dnr SN/2019:34 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner rapporterna 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, kvartal 4 2018 
- Rapport till revisorer, kvartal 4 2018 

 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
 
Exp     /     2019 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-02-20   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

18 

§ 26 
Statusrapport angående Dataskyddsförordningen 
Dnr SN/2019:45 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Socialnämnden har i svar på revisionsrapport om dataskyddsförordningen begärt en 
statusrapport vid sammanträde i februari. Förvaltningen har uppdaterat checklista över 
åtgärder kring införandet av den nya förordningen.  
 
Biträdande verksamhetschef Sara Grape Junkka presenterar uppföljningen av införandet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden fick 2018-10-03 § 129 information om nya Dataskyddsförordningen (GDPR). 
Socialnämnden godkände 2018-12-19 § 169 förvaltningens svar på revisionsrapport 
”Uppföljning av IT-säkerhet och granskning av införandet av dataskyddsförordningen”, samt 
beslutade att delges en statusrapport vid nämndssammanträde 20 februari 2019. 
 
Beslutsunderlag 

- Checklista GDPR socialförvaltningen 
 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
 
Exp     /     2019 
 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-02-20   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 27 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, januari 
Dnr SN/2019:7 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till 
kommunfullmäktige och myndigheter. 
 
Beslutsunderlag 

- Rapport aktuella uppdrag och ärenden för yttrande till och med 2019-02-05. 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-02-20   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

20 

§ 28 
Anmälan av beslut enligt delegation, december-januari 
Dnr SN/2019:3 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Följande beslut enligt delegation anmäls: 
 
Vidaredelegation 2018-11-18, Johan Vikström enhetschef t.f Verksamhetschef vid 
socialförvaltningen i Timrå kommun ges delegation att företräda förvaltningschef Ingeborg 
Melin i ärende med diarienummer 7.5.3-2018-38864. 
 
Avtal 2018-12-04, mellan Timrå kommun och Sundsvalls kommun gällande tjänst på 
stödcentrum Vuxna. Undertecknat av förvaltningschef. 
 
Avtal 2018-12-12, mellan Timrå kommun och Karolinska institutet gällande 
uppdragsutbildning för fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Undertecknat av 
verksamhetschef inom stöd, vård och omsorg. 
 
Avtal 2018-12-12, mellan Timrå kommun och Securitas avseende ronderande 
bevakningstjänst. Undertecknat av samordnare för hemsjukvården. 
 
Licensavtal BBIC 2018-12-21, mellan Timrå kommun och Socialstyrelsen undertecknat av 
förvaltningschef. 
 
Kopia av polisanmälan-tilläggsanmälan gällande stöld, 2018-12-18, anmälan gjord av 
enhetschef inom stöd, vård och omsorg. 
 
Avtal gällande handledning för personligt ombud 2018-12-28, mellan Timrå kommun och 
Sundsvalls kommun, undertecknat av förvaltningschef. 
 
Delegation för samordnare under perioden 20190122-20190722 gällande beslut att avsluta 
utredning utan åtgärd samt att ej inleda utredning, undertecknat av enhetschef Barn och 
Familj. 
 
Tilläggsavtal Procapita/Lifecare, Integration DUA 2019-01-09, undertecknat av 
förvaltningschef. 
 
Avtal mellan Timrå kommun och BPSD-registret, 2019-01-27, undertecknat av 
förvaltningschef 
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§ 29 
Inkomna skrivelser och meddelanden, december-januari 
Dnr SN/2019:2 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Protokoll 
Förhandling enligt MBL § 11, 2018-11-05, angående nya placeringar för Strandvillans 
personalgrupp, Kommunal (undertecknat 2018-12-03). 
 
Bilaga till förhandlingsprotokoll MBL § 11 2018-11-05 (daterad 2018-12-11) 
 
Förhandling enligt MBL § 11, 2018-11-27, angående bemanning jul och nyår 2018/2019 enligt 
länsrutin, Vision (undertecknat 2018-12-06). 
 
Förhandling enligt MBL § 11, 2018-11-27, angående bemanning jul och nyår 2018/2019 enligt 
länsrutin, Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter (undertecknat 2018-12-11). 
 
Förhandling enligt MBL § 11, 2018-12-03, angående schemaförändring för nattpatrullen, 
kommunal. 
 
Förhandling enligt MBL § 11, 2018-12-06 angående tillsättande av vikarier inom stöd, vård 
och omsorg under jul och nyår 2018, kommunal. 
 
Förhandling enligt MBL § 11, 2018-12-06, angående uppsägning på grund av personliga skäl, 
kommunal. 
 
Förhandling enligt MBL § 11, 2019-01-03, angående ändring av schema, Kommunal. 
 
Information till Kommunal gällande pool-personal, 2019-01-15. 
 
Förhandling enligt MBL § 11, 2019-01-16, Basplacering av Pool-personal, Kommunal. 
 
Förhandling enligt MBL § 11, 2019-01-16, Omorganisering av pool-personal, Kommunal. 
 
Förhandling enligt MBL § 11, 2019-01-18, angående avveckling av årsarbetare inom daglig 
verksamhet LSS, Kommunal. 
 
Förhandling enligt MBL § 11, 2019-01-30, Angående Rörlighet inom hemtjänsten, 
Kommunal. 
 
Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp och information inför socialnämnden. 
2018-12-18, SSR, Vision, Fysioterapeuterna, Sveriges arbetsterapeuter. 
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Länsstyrelsen Västernorrland 
Mottagande och etablering av nyanlända 2018. Lägesbild från kommuner och landsting 
oktober 2018. 
 
Migrationsverket 
Skrivelse 2018-12-14, Dnr. 7.1-2018-49655. Information avseende årsschabloner och uppstart 
av den nya e-tjänstfunktionen ”Ansök om statlig ersättning”. 
 
Statens institutionsstyrelse 
Skrivelse 2108-12-06, Angående pilotförsök för bättre och snabbare målgruppsbedömningar 
på SiS akutavdelningar. 
 
Skrivelse 2018-12-10, Vårdavgifter år 2019 för ungdomar som vårdas med stöd av 2 § LVU 
eller SoL (frivillig vård), mm. 
 
Skrivelse 2018-12-10, Vårdavgifter för personer med missbruk som vårdas med stöd av SoL, 
fängelselagen eller 27 § LVM. 
 
Skrivelse 2018-12-18, Förändrade avgifter vid placeringar hos SiS från och med 1 januari 2019. 
 
SiSFS 2018:1, Statens institutionsstyrelses föreskrifter om vårdavgifter för ungdomar som 
vistas vid särskilda ungdomshem med stöd av 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU) mm. 
 
SiSFS 2018:2, Statens institutionsstyrelses föreskrifter om vårdavgift för personer med 
missbruk som vårdas vid LVM-hem med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM). 
 
Sveriges kommuner och landsting 
Cirkulär 18:59, Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker. 
 
Cirkulär 18:65, EU-förordning om säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar 
 
Meddelande från styrelsen nr 15/2018, Meddelande från styrelsen – Rekommendation till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter. 
 
Revisionen 
Revisionsrapport ”Grundläggande granskning”, 2019-01-15. 
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KF 2018-11-26, § 199, Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden för tiden  
2019-01-01--2022-12-31. 
 
KF 2018-11-26, § 200, Val av ordförande och vice ordförande i socialnämnden för tiden 
2019-01-01—2022-12-31. 
 
KS 2018-12-04, § 342, Äskande av tilläggsanslag, socialnämnden. 
 
KS 2018-12-04, § 346, Revisionsrapport Uppföljning av IT-säkerhet och införande av 
dataskyddsförordningen – svar 
 
KS 2018-12-04, § 350, VROB Förvaltning och drift av IT. 
 
KS 2018-12-04, § 351, VROB Användare av IT system inom Timrå kommun. 
 
KS 2018-12-04, § 352, VROB Distansarbetsplats. 
 
KS 2018-12-04, § 353, VROB Mobila enheter. 
 
KS 2019-01-15 § 6, Socialnämnden – handlingsplan för att klara budget 2018. 
 
KS 2019-01-15 § 14, Vi lovar – servicedeklarationer företag. 
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