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Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-04-17   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

1 

Plats och tid Polstjernan 08:00 – 12:10  

Beslutande 
 

Lars Kempe (S) 
Monica Persson (T) 
Gunilla Nilsson (S) §§ 43-57 
Alf Söderlund (S) ersätter Gunilla Nilsson (S) §§ 58-63 
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 ersättare 
 
 
 
Tjänstemän 

Alf Söderlund (S) §§ 43-57 
Lena Hallin (S) 
Gudrun Molander (L) §§ 43-53 
Sven-Åke Jacobson (KD) 
Ingeborg Melin, förvaltningschef 
Sara Grape Junkka, biträdande förvaltningschef 
Johan Vikström, verksamhetschef IFO §§ 45-52 
Pernilla Krasser, enhetschef ekonomiskt bistånd § 45 
Karin Sandström, specialistsocionom § 45 
Linda Gyllenqvist, bitr verksamhetschef SVO § 52 
Andreaz Strömgren, kommunchef § 52 
Patrik Jonsson, nämndsekreterare 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Elisabeth Dahlin Westberg (M), 
Elisabeth Svahn (S) 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret, 2019-04-23, kl 15:30 

Underskrifter  

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

…………………………………………………. …………………………………………………. 
Elisabeth Dahlin Westberg (M), justerare Elisabeth Svahn (S), justerare 

 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2019-04-17  

Anslaget uppsatt den 
2019-04-23 

Anslaget nedtas den 
2019-05-15 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialkontoret 

Paragrafer 
§§ 43 - 63 

  
Christina Hjalte, sekreterare 
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Socialnämnden 2019-04-17 Innehållsförteckning 
 
Sida Paragraf Rubrik 
   
3 43 Val av justerare 
   
4 44 Fastställande av ärendelista 
   
5 45 Information om Individ- och familjeomsorg  
   
6 46 Förstudie om boendelösningar 
   
7 47 Inventering lokaler IFO 
   
8 48 Lokalbyte för enheten Ekonomiskt bistånd 
   
9 49 Högsta godtagbara hyror 2019 
   
10 50 Överlåtelse av anvisningar av ensamkommande barn till annan kommun 
   
11 51 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
   
12 52 Ekonomisk kvartalsrapport med prognos per 2019 03 
   
13-14 53 Åtgärdsplan för att klara budget 2019 
   
15 54 Vikariekostnader per verksamhetsområde 
   
16 55 Gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 

socialtjänstens verksamheter 
   
17 56 Svar på återremiss av motion från Marcus Molinder (SD) –Rullstolsanpassa 

alla lokaler/rum/områden som nyttjas inom äldreomsorgen/demensvården i 
Timrå kommun 

   
18 57 Svar på motion från Gudrun Molander (L) –Ge äldre möjlighet till 

biståndsbedömt trygghetsboende 
   
19 58 Svar på medborgarförslag rörande ensamkommande ungdomar som bor i 

Timrå kommun och omfattas av nya gymnasielagen 
   
20 59 Rapportering ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kv 1 2019 
   
21 60 Rapportering av synpunkter och klagomål, januari -mars 
   
22 61 Redovisning av socialnämndens uppdrag 
   
23 62 Anmälan av beslut enligt delegation 
   
24 63 Inkomna skrivelser och meddelanden 
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§ 43 

Val av justerare 
 
 
Beslut 
Socialnämnden utser Elisabeth Dahlin Westberg (M) samt Elisabeth Svahn (S) att tillsammans 
med ordförande justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret den 23 april. 
 
Ärendet 
Val av justerare av socialnämndens protokoll. 
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§ 44 
Fastställande av ärendelista 
 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet, med ändring att punkt 17, Svar på 
medborgarförslag, bordläggs till nästkommande sammanträde. 
  
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
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§ 45 
Information om Individ- och familjeomsorg 
Dnr SN/2019:88 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Verksamhetschef Johan Vikström informerar om verksamhetsområdet Individ- och 
familjeomsorg, genom enhetschef Pernilla Krasser och specialistsocionom Karin Sandström, 
som presenterar området ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. 
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§ 46 
Förstudie om boendelösningar 
Dnr SN/2019:86 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningen beslutade under hösten 2018 att göra en förstudie om boendelösningar för 
vuxna med insatser från individ- och familjeomsorgen. För att beskriva socialtjänstens 
boendelösningar för målgruppen, målgruppens behov och komma med förslag på 
boendelösningar. Socialnämnden informeras om förstudien. 
 
Beslutsunderlag 

- Förstudie om boendelösningar för vuxna med insatser från individ- och 
familjeomsorgen, 2019-03-12. 
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§ 47 
Inventering lokaler IFO 
Dnr SN/2019:87 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Utifrån Timrå Kommuns strategi och syfte angående lokalanvändning samt det 
effektiviseringsarbete som pågår inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) beslutade 
förvaltningen under hösten 2018 att inventera IFO:s lokalanvändning, samt ta fram förslag på 
förändringar och/eller effektiviseringar. Socialnämnden informeras om utredningen. 
 
Beslutsunderlag 

- Inventering lokaler IFO – Förslag till förändring och effektivisering, 2019-02-28. 
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§ 48 
Lokalbyte för enheten Ekonomiskt bistånd 
Dnr SN/2019:89 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Verksamhetschef Johan Vikström berättar om en kommande flytt av enheten för Ekonomiskt 
bistånd (försörjningsstöd).  
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§ 49 
Högsta godtagbara hyror för år 2019 
Dnr SN/2019:37 

 

Beslut 
Socialnämnden fastställer högsta godtagbara hyror för år 2019 enligt förslag, att gälla från och 
med 2019-04-01. 
 
Ärendet 
Socialnämnden har antagit riksnormen för försörjningsstöd för 2019. I ekonomiskt bistånd 
(försörjningsstöd) ingår även bistånd till bostadskostnad. Socialnämnden fastställer årligen 
högsta godtagbara hyror utifrån hyresnivåer och skäliga bostadskostnader på orten.  
 
Förvaltningen har lämnat ett förslag till högsta godtagbara hyror för 2019. 
 
Beslutsunderlag 

- Förslag avseende högsta godtagbara hyror för år 2019 
 
 
Protokollsutdrag till 
Enhetschef 
 
Exp     /     2019 
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§ 50 
Överlåtelse av anvisningar av ensamkommande barn till annan 
kommun 
Dnr SN/2019:90 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att uppdra till Länsstyrelsen att överlåta anvisningar av 
ensamkommande barn till övriga kommuner i länet.  
 
Ärendet 
Möjlighet till omfördelning av andelstal för EKB mellan kommuner i ett län finns sedan 
hösten 2018, detta kan göras en gång per år under senhösten och registreras av 
Migrationsverket. Kalenderåret därpå anvisas de barn som skulle ha anvisats till 
”givarkommunen” istället till ”mottagarkommunen”. I Västernorrland kom kommunerna 
under hösten 2018 fram till att ingen omfördelning av andelar ska göras inför 2019. Inför 
2020 har några kommuner i länet öppnat upp för att ta emot andra kommuners anvisningar 
för att själva få ett tillräckligt underlag för att fortsätta bedriva verksamhet inom området.  
 
Då Timrå Kommun inte har någon egen verksamhet innebär det positiva konsekvenser 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt att överlåta sina anvisningar. Att inte överlåta 
anvisningar innebär att Timrå Kommun blir ansvarig för myndighetsutövning samt kommer 
behöva genomföra tjänsteköp av placeringar hos andra kommuner eller privata aktörer då 
ingen egen HVB eller stödboendeverksamhet drivs i egen regi eller via entreprenad.  
 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef IFO 
 
Exp     /     2019 
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§ 51 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
Dnr SN/2019:5 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas vid sammanträdet. Ingeborg Melin visar en 
presentation gällande översyn av styrmodell inom kommunen. 
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§ 52 
Ekonomisk kvartalsrapport med prognos per 2019 03 
Dnr SN/2019:1 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningens redovisning av ekonomin för årets första kvartal, med prognos för helåret. 
Även en uppställning av årsbudget 2018/2019 samt volymrapport redovisas. 
 
Beslutsunderlag 

- Kvartalsrapport med prognos 2019 03, uppdaterad version lämnas vid sammanträdet 
- Årsbudget 2018/2019 
- Volymrapport 2019 03 

 
 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2019 
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§ 53 
Åtgärdsplan för att klara budget 2019, april 
Dnr SN/2019:31 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 

1. Uppdra till förvaltningschef att lägga till förstudien om boendelösningar samt 
inventering av lokaler IFO till åtgärdsplanen. 

 
2. Uppdra till förvaltningschef att i åtgärdsplanen även redovisa kostnader från 2018, 

som inte återkommer samt lägga beslutade åtgärder för 2019 i kronologisk ordning. 
 

3. Reviderat ”Förslag på verksamheter och tjänster som förvaltningen kan sluta utföra” 
ska antas av arbetsutskottet i maj, med adjungerad ledamot från Alliansen, för 
överlämning till kommunstyrelsen. 

 
Ärendet 
Socialnämnden har uppdragit till förvaltningen att regelbundet redovisa för nämnden förslag 
till ytterligare effektiviseringar för att klara budget 2019. Kommunstyrelsen och 
socialnämnden har även gett specifika uppdrag till förvaltning samt arbetsutskott om 
tydliggörande av värde, uppföljning samt ytterligare åtgärder.  
 
Specifika uppdrag redovisades i mars. Förvaltningschef redovisar denna månad uppföljning av 
tidigare beslut om effektiviseringar. 
 
Ärendets behandling under sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) yrkar att utredning om boendelösningar samt 
lokalinventering IFO läggs till i åtgärdslistan. 
 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) yrkar att även åtgärdade punkter, det vill säga kostnader från 
2018 som inte återkommer, ska läggas tillbaka och finnas med i åtgärdsplanen samt att 
beslutade åtgärder för 2019 ska läggas i kronologisk ordning. 
 
Ordföranden lägger fram båda yrkandena som ett förslag till beslut och finner att nämnden 
beslutar enligt detta. 
 
Ordförande föreslår att Förslag på verksamheter och tjänster som förvaltningen kan sluta 
utföra ses över av förvaltningen och att reviderat förslag kan antas av arbetsutskottet för 
överlämnande till kommunstyrelsen i maj, samt att en ledamot från Alliansen adjungeras till 
arbetsutskottet vid detta tillfälle. 
 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt detta förslag. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2019-01-23 § 11 
SN 2019-02-20, § 19 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-04-17   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

14 

SN 2019-03-20 § 36 
 
Beslutsunderlag 

- Plan för uppföljning av åtgärder för ekonomi i balans 2019 03 
- Underlag för beslut om anställning 2019 03 

 
 
Protokollsutdrag till: 
Förvaltningschef 
 
Exp. …/… 2019 
 
 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2019-04-17   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

15 

§ 54 
Vikariekostnader per verksamhetsområde 
Dnr SN/2019:92 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningen fick i uppdrag av socialnämnden 2019-01-23 § 11 att redovisa vikariekostnader 
per verksamhetsområde och hur stor besparing restriktivitet vid tillsättning av vikarier 
innebär. 
 
Beslutsunderlag 

- Lönejämförelser 2018 och 2019 
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§ 55 
Gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 
Dnr SN/2019:81 

 

Beslut 
Socialnämnden i Timrå kommun antar Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation 
om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter enligt Meddelande från SKL:s styrelse nr 15/2018. 
 
Ärendet 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och landsting (SKL) beslutade vid sammanträde den 14 
december 2018  

1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och nationell 
samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i 
kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023). 

2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. De 
fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent. 

3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där kommunerna 
så väl som staten bidrar långsiktigt. 

4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem meddela 
SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 2019. 

 
Medlen till de olika delarna i förslaget kan vid behov och med god framförhållning omfördelas 
utifrån beslut i styrgruppen. Den föreslagna rekommendationen om gemensam finansiering 
med tillhörande lednings- och styrningsmodell kommer att gälla från 2020 förutsatt att 
tillräckligt många kommuner antar rekommendationen. 
 
Beslutsunderlag 

- Meddelande från SKLs styrelse nr 15/2018 
- Följebrev till Meddelandet till styrelsen 

 
Protokollsutdrag till 
SKL 
 
Exp     /     2019 
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§ 56 
Svar på återremiss av motion från Marcus Molinder (SD) -
Rullstolsanpassa alla lokaler/rum/områden som nyttjas inom 
äldreomsorgen/Demensvården i Timrå kommun 
Dnr SN/2017:149 

 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Ärendet 
Marcus Molinder och Fredrik Bernblom har i en motion, den 26 juni 2017 föreslagit 
kommunfullmäktige besluta: - Att omgående påbörja arbetet med att rullstolsanpassa samtliga 
lokaler som nyttjas av äldreomsorgen inom Timrå kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till socialnämnden för yttrande. 
Socialnämnden fastställde ett yttrande med förslag om avslag till motionen. 
Kommunfullmäktige beslutade återremittera motionen till socialnämnden för att ge 
Tillgänglighetsrådet möjlighet att yttra sig. 
 
Tillgänglighetsrådet har lämnat protokoll samt yttrande som uttrycker att inga direkta åtgärder 
behöver göras, däremot framtida planeringar vid nya lokaler. Förvaltningen anser att 
tillgänglighetsrådet yttrande överensstämmer med socialnämndens tidigare svar på motionen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2017-09-25 § 140 
SN 2018-04-27 § 58 
KF 2018-09-24 § 125 
 
Beslutsunderlag 

- Protokoll KTR 2018-12-11, med yttrande över motionen 
- KF 2018-09-24 § 125, återremiss av motion 
- SN 2018-04-27 § 58, svar på motion  
- Motion från Marcus Molinder (SD) -Rullstolsanpassa alla lokaler/rum/områden som 

nyttjas inom äldreomsorgen/Demensvården i Timrå kommun 
 
Protokollsutdrag till 
KS 
 
Exp     /     2019 
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§ 57 
Svar på motion från Gudrun Molander (L) - Ge äldre möjlighet till 
biståndsbedömt trygghetsboende 
Dnr SN/2018:231 

 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motion från Gudrun Molander (L) – Ge äldre möjlighet 
till biståndsbedömt trygghetsboende. 
 
 
Megan Sandberg (L), Monica Persson (T), Angela Bodin (SD), Anita Hellstrand (C) samt 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden. 
 
Ärendet 
Gudrun Molander (L) lämnade 2018-09-12 in en motion om att ge äldre möjlighet till 
biståndsbedömt trygghetsboende. Kommunfullmäktige remitterade motionen till 
socialnämnden för yttrande. 
 
Förvaltningen har avgett ett yttrande utifrån gällande lagstiftning.  
 
Ärendets behandling under sammanträdet 
Megan Sandberg (L), Monica Persson (T), Angela Bodin (SD), Anita Hellstrand (C) samt 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) yrkar att nämnden ska föreslå bifall på motionen. 
 
Lars Kempe (S) samt Maritza Villanueva Contreras (V) yrkar att nämnden ska föreslå avslag 
på motionen. 
 
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar föreslå 
avslag på motionen. 
 
Beslutsunderlag 

- Yttrande angående motion från Gudrun Molander (L) – Ge äldre möjlighet till 
biståndsbedömt trygghetsboende 

- KF 2018-10-29 § 175 
- Motion om att ge äldre möjlighet till biståndsbedömt trygghetsboende 

 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2019 
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§ 58 
Svar på medborgarförslag - Rörande ensamkommande ungdomar 
som bor i Timrå kommun och som omfattas av Nya 
gymnasielagen 
Dnr SN/2019:38 

 

Förslag till beslut 
Socialnämnden bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag inkom i januari 2019. Kommunfullmäktiges presidium skickade detta till 
socialnämnden för besvarande. Medborgarförslaget lämnar förslag på åtgärder för att stärka 
insatserna kring unga vuxna som beviljats uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. 
 
Förvaltningen besvarar förslaget i ett yttrande. 
 
Ärendets behandling under sammanträdet 
Förslagsställaren har inte möjlighet att närvara vid dagens sammanträde varför ordföranden 
föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 
 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt detta förslag. 
 
Beslutsunderlag 

- Yttrande medborgarförslag – rörande ensamkommande ungdomar som bor i Timrå 
kommun och som omfattas av Nya gymnasielagen 

- PM Ny möjlighet till uppehållstillstånd  
- Minnesanteckningar 190215 
- Medborgarförslag – Rörande ensamkommande ungdomar som bor i Timrå kommun 

och som omfattas av Nya gymnasielagen 
 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
 
Exp     /     2019 
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§ 59 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 
1 2019 
Dnr SN/2019:34 

 

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, kvartal 1 2019 
- Rapport till revisorer, kvartal 1 2019 

 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
 
Exp     /     2019 
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§ 60 
Rapportering av synpunkter och klagomål, Stöd, Vård och 
Omsorg jan-mars 2019. 
Dnr SN/2019:44 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
 
Socialnämnden beslutar att berörd enhet ej ska redovisas till nämnd. 
 
Ärendet 
Synpunkter och klagomål inom verksamhetsområde Stöd, vård och omsorg tas emot och om 
hand löpande under året. Biträdande verksamhetschef Stöd, vård och omsorg har 
sammanställt inkomna synpunkter och klagomål för jan-mars 2019.  
 
Rapportering görs framgent månadsvis efter beslut SN 2019-02-20 § 24. 
 
Beslutsunderlag 

- Synpunkter och klagomål jan-mars 2019 
 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef SVO 
 
Exp     /     2019 
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§ 61 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, mars 
Dnr SN/2019:7 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till 
kommunfullmäktige och myndigheter. 
 
Förvaltningen har gått igenom listan inför detta sammanträde och markerat ett antal ärenden 
för avslut, med information i noteringsfältet. 
 
Beslutsunderlag 

- Uppdrag och yttranden 2019 03 
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§ 62 
Anmälan av beslut enligt delegation, mars 
Dnr SN/2019:3 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Anmälan av följande beslut enligt delegation: 
 
Uppsägning hyresavtal för lokal Vivsta-3-39-V1 (Köpmangatan 44), av kommunchef samt 
ekonomichef, 2019-03-26. 
 
Polisanmälan Stöld genom inbrott i kontor, Terminalvägen 12, 2018-12-09. 
 
Polisanmälan Stöld genom inbrott, Köpmangatan 31, 2019-01-03 (2 st) 
 
Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och Timrå kommun 
avseende abonnemang av e-tjänsten FamiljehemSverige, förvaltningschef, 2019-04-01 
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§ 63 
Inkomna skrivelser och meddelanden, mars 
Dnr SN/2019:2 

 

Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Fackliga protokoll 
Förhandling MBL § 11, Helgtjänstgöring för hemtjänstens planerare, Vision, 2019-02-27. 
 
Förhandling MBL § 11, Grundbemanning Hagalids Vård- och omsorgsboende, Kommunal, 
2019-03-07. 
 
Kallelse till förhandling MBL § 11, genomlysning av verksamheterna i syfte att komma i 
ekonomisk ram, Vision, 2019-03-19. 
 
Förhandling MBL §11, Schemaförändring i assistansgrupp, Kommunal, 2019-03-26. 
 
Förhandling MBL § 11, Kopplingsavtal enhetschefer i Timrå kommun, Vision, Ledarna,  
2019-03-28. 
 
Samverkansgrupp, Information inför socialnämnden, SSR, Vision, Sveriges arbetsterapeuter, 
2019-03-19. 
 
Kommunal 
Ny rapport: Välfärdsteknik för hälsa, trygghet och utveckling i arbetet, information via epost 
2019-03-21. 
 
Region Västernorrland 
Avtal om patientnämndsverksamhet 2019-2021, Patientnämnden-etiska nämnden – Timrå 
kommunstyrelse, 2019-03-14. 
 
Andra nämnders protokoll 
KF 2019-03-25 § 53. Kompletteringsbudget 2019 (godkänd). 
 
KF 2019-03-25 § 55, Taxa för insatser inom stöd, vård och omsorg (fastställd). 
 
KS 2019-03-12 § 97, Socialnämndens åtgärder för att klara budget (uppdrag om oberoende 
utredning). 
 
BUN 2019-03-20 § 25, BUN plan 2019 – aprilnämnden (sammanträde 24 april ställs in) 
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