
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-09-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Polstjernan 14:00 – 16:00 

Beslutande 
 

Lars Kempe (S) 
Lotta Borg (T) ersätter Monica Persson (T) 
Alf Söderlund (S) ersätter Gunilla Nilsson (S) 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) 
Lena Hallin (S) ersätter Christer Andersson (S) 
Gudrun Molander (L) ersätter Marianne Larsson (SD) 
Svante Sörmark (V) ersätter Elisabeth Svahn (S) 
Marcus Eriksson (S) 
Sven-Åke Jacobson (KD) ersätter Anita Hellstrand (C) 
Megan Sandberg (L) 
Maritza Villanueva Contreras (V) 
 

Övriga närvarande 
 

Sara Grape Junkka, tf förvaltningschef 
Kent Mattisson, ekonom 
Johan Vikström, verksamhetschef IFO 
Birgitta Andersson, verksamhetschef SVO 
Linda Gyllenqvist, biträdande verksamhetschef SVO 
Patrik Jonsson, nämndsekreterare 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Lars Kempe (S), 
Lotta Borg (T) 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret, omedelbar justering 

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Lars Kempe (S), justerare Lotta Borg (T), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2019-09-25 

Anslaget uppsatt den 
2019-09-25 

Anslaget nedtas den 
2019-10-17 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialkontoret 

Paragrafer 
106 

……………………………………………………………….. 

 

Christina Hjalte, sekreterare  
 

  



Protokoll 
1 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-09-25 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Polstjernan 14:00-16:00 

Beslutande Lars Kempe (S) 
Lotta Borg (T) ersätter Monica Persson (T) 
Alf Söderlund (S) ersätter Gunilla Nilsson (S) 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) 
Lena Hallin (S) ersätter Christer Andersson (S) 
Gudrun Molander (L) ersätter Marianne Larsson (SD) 
Svante Sörmark (V) ersätter Elisabeth Svahn (S) 
Marcus Eriksson (S) 
Sven-Åke Jacobson (KD) ersätter Anita Hellstrand (C) 
Megan Sandberg (L) 
Maritza Villanueva Contreras (V) 

Övriga närvarande Sara Grape Junkka, tf förvaltningschef 
Kent Mattisson, ekonom 
Johan Vikström, verksamhetschef IFO 
Birgitta Andersson, verksamhetschef SVO 
Linda Gyllenqvist, biträdande verksamhetschef SVO 
Patrik Jonsson, nämndsekreterare 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 

Utses att justera Lars Kempe (S), 
Lotta Borg (T) 

Justeringens plats och tid Socialkontoret, 2019-09-27, kl 08:30 

Underskrifter 

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Lars Kempe (S), justerare Lotta Borg (T), justerare 

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

Sammanträdesdatum 
2019-09-25 

Anslaget uppsatt den 
2019-09-27 

Anslaget nedtas den 
2019-10-19 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialkontoret 

Paragrafer 
98 – 105, 107 - 113 

……………………………………………………………….. 
Christina Hjalte, sekreterare 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-09-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Socialnämnden 2019-09-25 Innehållsförteckning 

 
Sida Paragraf Rubrik 
   
3 98 Anteckning av närvarande 
   
4 99 Val av justerare 
   
5 100 Fastställande av ärendelista 
   
6 101 Information om hemtjänstplanering 
   
7 102 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
   
8 103 Delårsbokslut med prognos och måluppföljning 
   
9 104 Analys av kostnader inom socialnämnden 
   
10 105 Åtgärdsplan för att klara budget 2019 
   
11-12 107 Socialnämndens sammanträdesdagar 2020 
   
13 108 Utredning till Arbetsmiljöverket gällande ett allvarligt tillbud vid Tallnäs vård- 

och omsorgsboende 
   
14 109 Rapportering synpunkter och klagomål, SVO jun-aug. 
   
15 110 Rapportering ej verkställda beslut SoL och LSS, kv 2 2019 
   
16 111 Redovisning av socialnämndens uppdrag 
   
17 112 Anmälan av beslut enligt delegation 
   
18-19 113 Inkomna skrivelser och meddelanden 
   
   
  



 
Protokoll 

3 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-09-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 98 
Anteckning av närvarande 
 
Se protokollets första-sida. 
 
 
  



 
Protokoll 

4 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-09-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 99 
Val av justerare 
 
Beslut 
Socialnämnden utser Lars Kempe (S) samt Lotta Borg (T) att tillsammans med ordförande justera 
dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret den 27 september, kl 08:30. 
 
Punkt gällande Verksamhetsplan och budget 2020-2022 justeras omedelbart, se separat protokoll. 
 
Ärendet 
Val av justerare av socialnämndens protokoll. 
 
 
 
 
  



 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-09-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 100 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet, med ändring av att  
punkt 4, Länsstyrelsens utbildning i social hållbarhet, utgår. 
  
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
 
 
 
 
  



 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-09-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 101 
Information om hemtjänstplanering 
SN/2019:157 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Biträdande verksamhetschef föredrar ärendet, tillsammans med enhetschef från hemtjänsten, med en 
presentation om hemtjänsten i Timrå och hur den planeras. 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-09-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 102 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
SN/2019:5 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport föredras vid sammanträdet. 
 
Individ- och familjeomsorgen har haft ett par dyra placeringar på vuxen-sidan, men ser även bekymmer 
med ett antal unga missbrukare. Placeringar gällande vård i nära relationer har minskat medan 
försörjningsstöd ökar i både antal sökande och utbetalt bistånd. 
 
Inom Stöd, vård och omsorg har det varit ett högt inflöde från specialistvården hela sommaren, med 
hög arbetsbelastning på legitimerad personal, biståndshandläggare samt enhetschefer. Ny hemtjänsttaxa 
har inneburit begränsad sommarsemester för avgiftshandläggare. Vissa veckor har hyrsjuksköterskor 
använts, sjuksköterskorna upplever allmänt att det varit mycket telefonrådgivning till övrig personal.  
Vikarietillgången är starkt begränsad med personalförsörjningen har i stort fungerat bra, dock är många 
vikarier helt nya i yrket. En enkät har skickats ut till alla nya vikarier, resultatet ska sammanfattas. 
 
Två allvarliga incidenter har inträffat under sommarperioden, båda med anmälan till arbetsmiljöverket. 
Under hösten inleds en säkerhetsgenomgång av socialtjänsten, med början på vård- och 
omsorgsboenden. 
 
Det har inte varit några problem med värme, men man har varit förberedd och haft möjlighet att testa 
olika lösningar. 
 
Förvaltningen har varit behjälplig med material till revisionens Grundläggande granskning. 
Ledamöterna påminns om den enkät som skickats ut från KPMG samt planerad utbildning gällande 
Intern kontroll. 
 
 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-09-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 103 
Delårsbokslut med prognos och måluppföljning 
SN/2019:1 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 

1- Godkänna Delårsbokslut med prognos per 2019 08 samt övriga rapporter. 
 

2- Uppdra till förvaltningen att iaktta fortsatt strikt återhållsamhet vad gäller kostnader under det 
återstående verksamhetsåret. 

 
Ärendet 
Delårsbokslut med prognos och kommentarer från förvaltningen redovisas vid sammanträdet. 
Måluppföljning, löne- och vikariekostnader samt volymer rapporteras även. 
 
Ekonom föredrar delårsbokslutet. 
 
Beslutsunderlag 

- Delårsbokslut med prognos per 2019 08 
- Måluppföljning per 2019 08 
- Löne- och vikariekostnader 2019 08 
- Volymrapport per 2019 08 

 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonom 
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-09-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 104 
Analys av kostnader inom socialnämnden 
SN/2019:163 
 
Beslut 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att följa kommunstyrelsens anmodan enligt beslut KS 
2019-08-20 § 255, punkt 5 och 6. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchefen att genomlysa socialnämndens kostnadsökningar, 
effekterna av beslutade och genomförda besparingsåtgärder samt föreslå ytterligare åtgärder för att 
nämnden ska klara sin budget för perioden 2019-2021. Genomlysningen är utförd av extern utredare 
och presenteras i rapportform. Kommunstyrelsen har tagit ställning till rapporten och beslutat om 
nödvändiga åtgärder.  
 
Kommunstyrelsen anmodar (punkt 5)socialnämnden att vidta åtgärder enligt rapportens förslag för att 
aktivt arbeta med kommunfullmäktiges uppdrag från kvartalsrapporten (KF § 102 2019) och 
återkomma med ytterligare redovisning till kommunstyrelsen om vilka åtgärder som vidtas, vilken effekt 
de förväntas få och när de kan vara genomförda till kommunstyrelsen i oktober 2019. 
 
Kommunstyrelsen anmodar (punkt 6) socialnämnden att beakta åtgärderna även i framtagandet av 
underlag till budgetberedningen inför 2020-2022 med ev. justeringar av målnivåer. 
 
Beslutsunderlag 

- KS 2019-08-20 § 255: Analys av kostnader och åtgärder inom socialnämnden för en budget i 
balans 

- Rapport: Analys av kostnader i socialnämnden 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
 
Exp.     /     2019 
 
  



 
Protokoll 

10 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-09-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 105 
Åtgärdsplan för att klara budget 2019, utvärdering 
SN/2019:31 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar. 
 

1. Överlämna uppdaterad åtgärdsplan som rapport till kommunstyrelsen.  
2. Avsluta rapportering av Åtgärdsplan för 2018 och 2019. 
3. Uppdra till förvaltningschef att utreda effektiviseringen vid införandet av nyckelfri hemtjänst 

och rapportera detta till nämnden senast i december. 
 
Ärendet 
Socialnämnden har, 2019-01-23 § 11, uppdragit till förvaltningen att regelbundet redovisa för nämnden 
förslag till ytterligare effektiviseringar för att klara budget 2019. Socialnämnden har även, 2019-05-22 § 
71, uppdragit till förvaltningen att vara fortsatt återhållsam med ekonomin samt att redovisa löne- och 
vikariekostnader varje månad. 
 
Kommunfullmäktige har, 2019-05-27 § 102, uppdragit till socialnämnden att vidta åtgärder för att klara 
budget och återrapportera åtgärder till kommunstyrelsen i augusti. Kommunstyrelsen har, 2019-08-20 § 
255, anmodat socialnämnden att återkomma med ytterligare redovisning i oktober. 
 
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med åtgärder och har uppdaterat rapporten för utvärdering. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2019-01-23 § 11,  
SN 2019-02-20, § 19  
SN 2019-03-20, § 36,  
SN 2019-04-17, § 53 
SN 2019-05-22, § 72 
SN 2016-06-19 § 95 
 
Beslutsunderlag 

- Åtgärdsplan 2019 08 
- Underlag för beslut om anställning 2019 06 
- Underlag för beslut om anställning 2019 08 

 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2019 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-09-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 106 

Verksamhetsplan och budget 2020-2022 
SN/2019:129 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 

1. Förslaget till verksamhetsplan och budget 2020-2022 överlämnas som underlag till 
budgetberedning och uppdra till förvaltningschef att sänka kostnader med 8 mkr 2020 inom 
äldreomsorgen exempelvis genom att sänka personalkostnader på vård- och omsorgsboende, 
minska antal boendeplatser enligt förslaget och anta nya riktlinjer för vikarietillsättning samt se 
över bemanningsenheten.  

2. Uppdra till förvaltningschef att kartlägga och utreda bemanning inom LSS-boenden,  
redovisas till socialnämnden senast december 2019.  

3. Uppdra till förvaltningschef att kartlägga och utreda bemanning inom hemtjänsten,  
redovisas till socialnämnden senast december 2019. 

4. Uppdra till förvaltningschef att göra en översyn av arbetssökandes behov samt  
föreslå justering av insatser, redovisas till socialnämnden senast februari 2020. 

5. Uppdra till förvaltningschef att återkomma med ytterligare information gällande strategi för 
placeringar inom Individ- och Familjeomsorg, redovisas till socialnämnden senast februari 2020. 

6. Uppdra till förvaltningschef att kartlägga befintliga lokaler inom Stöd, Vård och Omsorg samt 
ge förslag till eventuella förändringar, redovisas till socialnämnden senast december 2019. 
Påskynda beslutet för nytt Äldreomsorgscenter. 

7. Uppdra till förvaltningschef att ta fram en digitaliseringsstrategi för socialförvaltningen,  
med syfte att öka kunskapen samt förslag på prioriterade områden, redovisas till socialnämnden 
senast mars 2020. 

8. Uppdra till förvaltningschef att fortsätta arbetet med att omvårdnadspersonal i större 
utsträckning arbetar flexibelt inom hela vård- och omsorgsboendet, uppföljning till 
socialnämnden senast december 2019. 

9. Uppdra till förvaltningschef att arbeta vidare med ledning, styrning och arbetssätt inom 
socialförvaltningens alla nivåer, planering för arbetet redovisas till socialnämnden senast 
december 2019. 

10. Uppdra till förvaltningschefen att uppmuntra enheterna att prova beprövade eller nya 
arbetssätt, som kan leda till mer personcentrerad och effektiv vård och omsorg. 

 

Lotta Borg (T) reserverar sig mot beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-09-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Ärendet 
Socialnämnden ska lämna förslag till verksamhetsplan och budget till budgetberedningen. 
Förvaltningschef har haft i uppdrag att bereda ett förslag till nämnden.  
 
Förslaget presenteras vid sammanträdet. Förvaltningens ledning deltar även med utförligare analyser av 
förslag till effektiviseringar för kommande budgetår. 
 
Förslaget, med föreslagna åtgärder, når inte målet en budget i balans. Differensen motsvarar t ex 
stängning av ett mindre vård- och omsorgsboende, all viktig men icke lagstadgad verksamhet inom 
arbetsmarknadssidan samt ytterligare ca 50 tjänster. 
 
Fackliga företrädare från Kommunal, SSR och Vision närvarade vid föredragning av ärendet. 
Kommunal framförde muntligt sina farhågor gällande konsekvenser av föreliggande förslag. 
 
Ärendets behandling vid sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår en ny skrivning för beslutsförslagets punkt 1, ”Förslaget till 
verksamhetsplan och budget 2020-2022 överlämnas som underlag till budgetberedning och uppdra till 
förvaltningschef att sänka kostnader med 8 mkr inom äldreomsorgen exempelvis genom att sänka 
personalkostnader på vård- och omsorgsboende, minska antal boendeplatser enligt förslaget och anta 
nya riktlinjer för vikarietillsättning samt se över bemanningsenheten.” samt ytterligare en punkt 10, 
”Uppdra till förvaltningschefen att uppmuntra enheterna att prova beprövade eller nya arbetssätt, som 
kan leda till mer personcentrerad och effektiv vård och omsorg”. 
 
Mötet ajournerades mellan kl 14:20-14:35 för överläggningar. 
 
Elisabeth Dahlin Westberg (M), Sven-Åke Jacobsson (KD), Lotta Borg (T), Megan Sandberg (L) och 
Gudrun Molander (L) lämnade ett ändringsyrkande på skrivning av punkt 1, ”Förslaget till 
verksamhetsplan och budget 2020-2022 överlämnas som underlag till budgetberedning och uppdra till 
förvaltningschef att sänka kostnader med 8 mkr per år inom äldreomsorgen bland annat genom att 
sänka personalkostnader på vård- och omsorgsboende, kraftigt minska vikarietillsättningen samt nyttja 
befintlig personal och se över bemanningsenheten”. 
 
Gudrun Molander (L) föreslår ett tilläggsyrkande till punkt 6, ”Påskynda beslutet för nytt 
Äldreomsorgscenter.  
 
Mötet ajournerades mellan kl 14.40-15:15 för överläggningar. 
 
Ordförande ställer Maritza Villanueva Contreras (V) m fl förslag till punkt 1 mot Elisabeth Dahlin 
Westbergs (M) m fl förslag till punkt 1 mot varandra och finner att socialnämnden beslutar enligt 
Maritza Villanueva Contreras (V) m fl förslag. 
 
Elisabeth Dahlin Westberg (M), Sven-Åke Jacobsson (KD), Lotta Borg (T), Megan Sandberg (L) och 
Gudrun Molander (L) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Ordföranden föreslår att besluta punkt 2-10 och finner att socialnämnden beslutar enligt förslag. 
 
Punkten justeras omedelbart. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-09-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2019-06-19 § 96, Budget 2020 –Analysseminarium.  
 
Beslutsunderlag 

- Verksamhetsplan och budget 2020-2022 SN 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonom 
Verksamhetschefer 
 
Exp.     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-09-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 107 
Socialnämndens sammanträdesdagar 2020 
SN/2019:155 
Beslut 
Socialnämnden godkänner föreslagna inlämnings-, berednings-, samverkans-, och sammanträdesdagar 
för socialnämnden 2020, med ändring av sammanträdesdag från föreslagen dag 1 september till den 2 
september.  
 
Socialnämndens beredningsgrupp/arbetsutskotts möten startar kl 10:00. 
 
Socialnämndens sammanträden börjar kl 08:00. 
 
Nämnden framför önskemål till kommunstyrelsen att budgetprocessen tas med i kommande års 
planering för sammanträden. 
 
Ärendet 
Inlämnings-, berednings-, samverkans-, och sammanträdesdagar för socialnämnden 2020, föreslås enligt 
följande. Reviderat förslag lämnas vid sammanträdet: 
 
Månad Inlämning Beredning Samverkan Sammanträde 
 
Januari 14 20 endast Au - - 
Februari 4 10 17 18 
Mars 3 9 16 17 
April 31/3 6 14 15 
Maj 5 11 18 19 
Juni 2 8 15 16 
Juli 7  13 endast Au - - 
Augusti 18 24 31 1/9 1/9 2/9 
September 8 14 - - 
Oktober 6 12 19 20 
November 3 9 16 17 
December 1 7 14 15 
 
Inlämning 
Ärenden som skall behandlas av socialnämnden lämnas till nämndsekreterare senast klockan 15.00 
inlämningsdagen. Enskilda ärenden lämnas till områdeschef senast torsdag 15.00, veckan före 
inlämningsdagen. 
 
Underlag för beslut skall vara renskrivna. Tjänsteskrivelser skrivs i LEX och anmäls till önskat 
sammanträde. 
 
Beredning 
Ärendena bereds av socialnämndens beredningsgrupp klockan 09.00 10.00. 
 
Samverkan 
Information/förhandling sker till fackliga representanter i samverkansgruppen med början klockan 
13.00.  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-09-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Sammanträde 
Socialnämnden sammanträder med början klockan 09.00 08.00 för allmänna ärenden och sedan 
enskilda ärenden. Om mängden ärenden kräver heldagssammanträde fortsätter sammanträdet efter 
lunchuppehåll.  
 
Ett eller flera av socialnämndens sammanträden i början av året ska kan vara ett heldagssammanträde. 
Vilket/vilka av mötena det blir meddelas senare. 
 
I januari och, juli och september hålls enbart arbetsutskott för enskilda ärenden, inga allmänna 
sammanträden de månaderna. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschefer 
Enhetschefer 
Fackliga organisationer 
Kommunledningskontoret 
 
 
Exp       /       2018 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-09-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 108 
Utredning till Arbetsmiljöverket gällande ett allvarligt tillbud vid Tallnäs 
vård- och omsorgsboende 
SN/2019:146 
 
Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens svar till Arbetsmiljöverkets ärende 2019/040919. 
 
Ärendet 
Natten mot måndag den 15 juli skedde en skottlossning mot fasaden på Tallnäs vård- och 
omsorgsboende. Händelsen anmäldes och utreddes av polis. 
 
Verksamhetschef anmälde även händelsen som ett allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket, som 
meddelade att tillbudet ska utredas och utredning skickas in till Arbetsmiljöverket.  
 
Svar och utredning till Arbetsmiljöverket har skickats av verksamhetschef inom föreskriven tid. 
 
Beslutsunderlag 

- Anmälan till Arbetsmiljöverket, 2019-07-16 
- Tillsynsmeddelande Arbetsmiljöverket, 2019-07-16 
- Svar på tillsynsmeddelande, 2019-08-01 

 
 
Protokollsutdrag till: 
Verksamhetschef 
 
Exp.     /     2019 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-09-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 109 
Rapportering av synpunkter och klagomål,  
Stöd, Vård och Omsorg, 2019 jun-aug 
SN/2019:44 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
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 sommaren 2019.  
 
Beslutsunderlag 

- Synpunkter och klagomål juni - augusti 2019 
  
 
 
  



 
Protokoll 

15 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-09-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 110 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2019 
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 2 2019 
- Rapport till revisorer, kvartal 2 2019 

 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
 
Exp     /     2019 
 
  



 
Protokoll 

16 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-09-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 111 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, jun-aug 
SN/2019:7 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna 
 
Ärendet 
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till kommunfullmäktige och 
myndigheter. 
 
Beslutsunderlag 

- Uppdrag och yttranden 2019 08 
 
  



 
Protokoll 

17 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-09-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 112 
Anmälan av beslut enligt delegation, jun-aug 
SN/2019:3 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Anmälan av följande beslut enligt delegation: 
 
KS DEL/2019 § 30 
Beslut fattat på delegation av Kommunchef 2019-06-18. KS ger fullmakt åt förvaltningschef och 
verksamhetschef IFO att föra kommunens talan i förvaltningsrätt, kammarrätt och högsta 
förvaltningsdomstolen avseende mål nr. 6247-18.  
 
SN DEL/2019 § 2 
Beslut fattat på delegation av förvaltningschef 2019-06-24. För perioden 2019-07-22 – 2019-07-28 
tillförordnas verksamhetschef Lars Backlund som tf. förvaltningschef.  
 
SN DEL/2019 § 3  
Beslut fattas på delegation av förvaltningschef 2019-06-24. För perioden 2019-07-29 – 2019-08-04 
tillförordnas verksamhetschef Birgitta Andersson som tf. förvaltningschef. 
 
Anmälan till Datainspektionen avseende personuppgiftsincident enligt GDPR. Anmälan gjord av 
biträdande förvaltningschef. 
 
Avtal Samordningsförbundet projekt SGI och nollklassade, undertecknat av förvaltningschef  
2019-08-05. 
 
Rekvisition av statsbidrag för 2019 för förstärkning av äldreomsorgen. Undertecknat av 
förvaltningschef 2019-08-05. 
 
Överenskommelse om elektroniskt lämnande av folkbokföringsuppgifter från Skatteverket till Timrå 
kommun och elektroniskt intag av information från Timrå kommun till Skatteverket. Undertecknat av 
ordförande 2019-09-09. 
 
  



 
Protokoll 

18 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-09-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 113 
Inkomna skrivelser och meddelanden jun-aug 
SN/2019:2 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Fackliga protokoll 
Förhandling MBL § 11, Uppsägan på grund av personliga skäl. Kommunal 2019-05-21. 
Förhandling MBL § 11, Ändring av arbetspass på Cirkelvägen 14 och 16 samt Tallnäsvägen 43. 
Kommunal 2019-06-03. 
Förhandling MBL § 11, Schemaförändringar nattpersonal Strandbo. Kommunal 2019-06-10 
Förhandling MBL § 11, Flytt av handläggningen av myndighetsbeslut avseende socialpsykiatri från stöd, 
vård och omsorg till IFO. SSR 2019-06-25. 
Förhandling MBL § 11, Förändringar enhetschefer stöd, vård och omsorg. Vision 2019-05-29. 
Förhandling MBL § 11, Tillsättande av enhetschef. Vision 2019-05-31. 
Information MBL § 19 inför Socialnämnd, Kommunal 2019-06-18 
Samverkan information inför Socialnämnd, Vision 2019-06-18 
Överenskommelse, Ersättning vid extra arbetspass för sjuksköterskor sommaren 2019.  
Vårdförbundet 2019-06-19. 
Överläggning LAS § 30, avseende eventuell uppsägning av personliga skäl, Kommunal, 2019-08-29. 
 
Socialstyrelsen 
Remiss av begrepp inom läkemedelsområdet. 
 
Standardiseringsinstitutet i Sverige (SIS) 
SIS-remiss 18552 Patientdelaktighet i personcentrerad vård. 
 
Sveriges kommuner och landsting 
Cirkulär 19:25 Behörighetsreglering för den sociala barn- och ungdomsvården.  
Cirkulär 19:26 Ny lag om tobak och liknande produkter, samt rättelse av hänvisning i bilaga 1. 
Cirkulär 19:30 Provisorisk dödsboförvaltning gravsättning 
 
Länsstyrelsen Västernorrland 
Inbjudan – information rörande social hållbarhet, 2019-06-13 
 
Region Västernorrland 
Årsredovisning 2018. 
 
Medelpads räddningstjänstförbund 
Tjänsteanteckning planerad tillsyn GDPR. Dataskyddsombud Matts Boman, 2019-06-27 
 
Revisionen 
Revisionsrapport ”Granskning av kommunens arbete med digitalisering för utveckling och 
effektivisering av verksamheten”.  
 
 
 
 



 
Protokoll 

19 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-09-25 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Andra nämnders protokoll  
KoT 2019-06-04 § 69, Byte av sammanträdesdag september 2019. 
KS 2019-06-04 § 230, Policy för lokalanvändning 
KS 2019-06-11 § 232, Attestreglemente, tillämpningsanvisningar. 
KS 2019-06-11 § 233, Överföring av ansvaret för arbetsmarknad och integration från 
Kommunstyrelsen till socialnämnden. 
KS 2019-06-11 § 244, Socialnämndens åtgärdsplan för att klara budget 2019, maj. 
KS 2019-08-20 § 255 Analys av åtgärder inom socialnämnden för en budget i balans 
KS 2019-08-20 § 257 Prioriterade områden för samverkan Sundsvall-Timrå 
KS 2019-08-20 § 259 Svar på revisionsrapport ”Uppföljning av granskningar 2015-16” 
KS 2019-08-20 § 266 Idéburet Offentligt Partnerskap kring äldres ensamhet inom socialnämnden 
KS 2019-08-20 § 267 Idéburet Offentligt Partnerskap för verksamhet som tidigare finansierats genom 
socialnämndens föreningsbidrag. 
KTN 2019-08-22 § 82 Mötestid för kultur- och tekniknämnden 
 
Material från ledamöters medverkan i konferenser et c 
Minnesanteckningar, Kommunförbundets Socialpresidium, 24 maj 2019 + Presentationer ”Koll på 
hemtjänsten” och ”Gemensam framtidsbild – försörjningsstöd & arbetsmarknad. 
Minnesanteckningar, Socialreko, 14 juni. 
 
Övrigt 
Öppet brev från Florencegruppen angående undermåliga förutsättningar för vårdförbundets 
medlemmar att utföra sina uppdrag. 
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