
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-10-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Polstjernan 08:00-11:45 

Beslutande  
 

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

Övriga närvarande 
 

Lotta Borg (T) 
Gudrun Molander (L) 
 
Sara Grape Junkka, Tf. Förvaltningschef 
Birgitta Andersson, Verksamhetschef SVO 116, 118 §§ 
Linda Gyllenqvist, Bitr. Verksamhetschef SVO 120 § 
Johan Vikström, Verksamhetschef IFO 118 § 
Andreaz Strömgren, Kommunchef 118 § 
Kent Mattison, Controller 118 § 
Jessica Rosdahl, Enhetschef 116 § 
Patrik Jonsson, Nämndsekreterare 
Christina Hjalte, Nämndsekreterare 
 

Utses att justera Marcus Eriksson (S) 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2019-10-25 

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Marcus Eriksson, justerare Elisabeth Dahlin Westberg, justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2019-10-23 

Anslaget uppsatt den 
2019-10-25 

Anslaget nedtas den 
2019-11-16 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialkontoret 

Paragrafer 
114-131 §§ 

…………………………………………………………….. 

 

Patrik Jonsson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-10-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Socialnämnden 2019-10-23 Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 
   
3 114 Utse justerare 
   
4 115 Fastställande av ärendelista 
   
5 116 Information om TUFF 
   
6 117 Information om Samordningsförbundet 
   
7 118 Ekonomisk periodrapport per 2019 09 
   
8 119 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
   
9 120 Yttrande över motion från Gudrun Molander (L) – Ge äldre möjlighet till 

biståndsbedömt trygghetsboende 
   
10 121 Revisionsrapport – Granskning av äldreboende 
   
11 122 Synpunkter på Program för bostadsförsörjning 
   
12 123 Internkontrollplan 2020 – Riskbeskrivning 
   
13 124 Uppföljning av socialnämndens mötesordning 
   
14 125 Plan för ledamöter och ersättares verksamhetsbesök  
   
15 126 Socialnämndens representanter vid rekrytering av utvecklingsledare 
   
16 127 Rapportering ej verkställda beslut SoL och LSS, kv 3 2019 
   
17 128 Rapportering av synpunkter och klagomål, september 2019 
   
18 129 Redovisning av socialnämndens uppdrag 
   
19 130 Anmälan av beslut enligt delegation 
   
20 131 Inkomna skrivelser och meddelanden 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-10-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

§ 114 
Utse justerare 
 
 

Beslut 
Socialnämnden utser Marcus Eriksson (S) samt Elisabeth Dahlin Westberg (M) att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret den 25 oktober kl. 08:00. 
 
Ärendet 
Val av justerare av socialnämndens protokoll. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-10-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 115 
Fastställande av ärendelista 
 
 

Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet. 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-10-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 116 
Information om TUFF 
SN/2019:172 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
TUFF står för Träning, Utbildning, Fallförebyggande och är ett samarbete mellan Timrå kommun och 
Räddningstjänsten i Medelpad. Syftet med TUFF:s pilotgrupp var att erbjuda personer, som bor i 
ordinärt boende i Timrå kommun, med nedsatt balans möjlighet att få utbildning och träning för att 
förebygga fall och fallolyckor. Målet med TUFF var att deltagarna skulle öka sin fysiska 
prestationsförmåga i syfte att förebygga fall, men även att ge kunskap kring olika faktorer som orsakar 
olyckor. Ett ytterligare mål med TUFF var att skapa en trevlig stund, med möjlighet för deltagarna att 
skapa sociala kontaktnät. 
 
Enhetschef Jessica Rosdahl informerar om pilotgruppen. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-10-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 117 
Information om Samordningsförbundet 
SN/2019:173 
Beslut 
Socialnämnden beslutar lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Samordningsförbundet i Västernorrland arbetar med finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet. Ulrika Sahlin, verkställande tjänsteman för Samordningsförbundet  
i Härnösand och Timrå informerar om verksamhetens arbete. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-10-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 118 
Ekonomisk periodrapport per 2019 09 
SN/2019:1 
Beslut 
Socialnämnden 

1. godkänner rapporter per 2019 09 
2. uppdrar till förvaltningschef att utreda möjligheten att särredovisa budget för särskilt boende 

och hemtjänst i periodrapport 
3. uppdrar till förvaltningschef att utreda möjligheten att särskilja verkliga personalkostnader från 

insatser inom Individ- och familjeomsorgen i periodrapport 
 
Ärendet 
Förvaltningens redovisning av ekonomisk periodrapport och volymrapport per september. 

Beslutsunderlag 
- Periodrapport per 2019 09 
- Volymrapport per 2019 09 
- Löne- och vikariekostnader 2019 09 
- Underlag för beslut om anställning 2019 09 

 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-10-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 119 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
SN/2019:5 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas vid sammanträdet. 
 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har kontaktat som en av ett mindre antal kommuner utifrån 
vårt arbete med LMO, nyckelfri hemtjänst och optimal digital planering. De kommer att utföra 
intervjuer hos oss den 5 och 6 november för att bättre förstå effekterna av införandet av välfärdsteknik. 
 
Stöd, vård och omsorg kommer att genomföra språkombudsutbildning för att stärka de nysvenska 
undersköterskornas anställningsbarhet genom kunskap i svenska språket. 20 personer kommer att få 
utbildning och tre personer i verksamheten att bli huvudspråkombud. Utbildningen är tre månader lång 
med uppföljningsträffar efter ett år. Utbildningen finansieras av omställningsfonden.  
 
Ledning och styrning av förvaltningen. Kommunstyrelsen har beslutat att rekryteringen av ny 
förvaltningschef skjuts fram och görs inför verksamhetsåret 2021. Tf förvaltningschef fortsätter utifrån 
det sitt uppdrag under 2020. Detta frigör resurser för att driva ett utvecklingsarbete och möjliggör för 
ledningsgruppen att fortsätta det arbete som har påbörjats.  
 
Man kommer påbörja rekrytering av utvecklingsledare som ska driva arbetet med de 
utvecklingsområden som lyfts fram i Helene Erssons rapport. Utvecklingsledaren finansieras med 
medel avsatt för verksamhetsutvecklare och biträdande förvaltningschef. I rekryteringen av 
utvecklingsledare så kommer det finnas med tre grupper, en med fackliga, en med tjänstepersoner och 
en med politiker. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-10-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 120 
Yttrande över motion från Gudrun Molander (L) - Ge äldre möjlighet till 
biståndsbedömt trygghetsboende 
SN/2019:127, SN/2018:231 
Beslut 
Socialnämnden: 

1. Fastställer yttrandet med avslag till motionen 
2. Föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige avslå motionen 

___________________ 
Mot beslutet reserverar sig Megan Sandberg (L), Marianne Larsson (SD) och  
Monica Persson (T). 
 
Ärendet 
Gudrun Molander (L) lämnade 2018-09-12 in en motion till Kommunfullmäktige om att ge äldre 
möjlighet till biståndsbedömt trygghetsboende. Socialnämnden har yttrat sig över motionen.  
 
Biträdande Verksamhetschef inom stöd, vård och omsorg Linda Gyllenqvist deltar vid sammanträdet 
och redogör för yttrandet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden svarade på och föreslog avslag på motionen vid sammanträde 2019-04-17 § 57. 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2019-05-27 § 116 att återremittera ärendet till 
socialnämnden för att ta fram en konsekvensbeskrivning vid ett eventuellt införande. 
 
Beslutsunderlag 

- Yttrande över motion från Gudrun Molander (L) – Ge äldre möjlighet till biståndsbedömt 
trygghetsboende, daterat 2019-09-10 

- KF 2019-05-27 § 116, Motionssvar - Motion från Gudrun Molander (L) - Ge äldre möjlighet till 
biståndsbedömt trygghetsboende 

- Motion om att ge äldre möjlighet till biståndsbedömt trygghetsboende, daterad 2018-09-12 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-10-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 121 
Revisionsrapport - Granskning av äldreboende 
SN/2019:118 
Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens synpunkter på revisionsrapporten – Granskning av 
äldreboende. 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört granskning för att bedöma om kommunen 
bedriver ändamålsenligt arbete med att utveckla effektiviteten inom äldreomsorgen. Revisionen önskar 
socialnämndens synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten. Av svaret bör det framgå 
vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Beslutsunderlag 

- Synpunkter på Revisionsrapport – Granskning av äldreboende, daterad 2019-10-08 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-10-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 122 
Synpunkter på program för bostadsförsörjning 
SN/2019:158 
Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens synpunkter på Program för bostadsförsörjning. 
 
Ärendet 
Samhällsenheten har i en skrivelse daterad 2019-08-23 begärt att få nämndernas synpunkter på Program 
för bostadsförsörjning. Avseende de föreslagna målen, riktlinjerna och åtgärderna liksom synpunkter på 
de underlag och analyser som redovisas. 
 
Beslutsunderlag 

- Socialnämndens synpunkter på program för bostadsförsörjning, daterad 2019-09-27 
- Program för bostadsförsörjning, slutlig remissversion 23 augusti 2019 
- Underlag och analyser till Program för bostadsförsörjning, slutlig remissversion 23 augusti 2019 

 
Protokollsutdrag till 
Samhällsenheten 
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 

12 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-10-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 123 
Internkontrollplan 2020 - Riskbeskrivning 
SN/2019:35 
Beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till riskbeskrivning i Internkontrollplan 2020. 
 
Ärendet 
Nämnden ska, som grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet, göra en 
risk- och väsentlighetsanalys. Risk- och väsentlighetsanalys är en del av Interkontrollplanen och 
förvaltningen har tagit fram ett förslag till riskbeskrivning som redovisas vid sammanträdet. 
 
Samtliga ledamöter och ersättare har bjudits in av ekonomiavdelningen till utbildning i intern kontroll 
den 24 oktober. Utbildningen ger en teoretisk förståelse för intern kontroll och deltagarna kommer att 
praktiskt få jobba med risk- och väsentlighetsanalys. I samband med utbildningen görs en ny risk- och 
väsentlighetsanalys som redovisas vid nämndens sammanträde i november. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2019-02-20 § 21 anta Internkontrollplan för 2019 samt att 
nämnden ska göra en ny risk- och väsentlighetsanalys senast i november 2019.  
 
Beslutsunderlag 

- Internkontrollplan 2020 - Riskbeskrivning, förslag 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-10-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 124 
Uppföljning av socialnämndens mötesordning 
SN/2019:28 
Beslut 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att följa upp mötesordningen och redovisa resultatet vid 
nämndens sammanträde i november. 
 
Ärendet 
Uppföljning av socialnämndens mötesordning för att utvärdera och säkerhetsställa att nämndens 
ledamöter och ersättare med den nya mötesordningen getts rätt förutsättningar till beslut eller om något 
behöver justeras. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2019-01-23 § 10 att anta ny mötesordning för 
socialnämnden att gälla från 2019-02-01. Den stora förändringen mot tidigare blev att mötet delades in 
i tre delar; 

1. Tjänstepersonsföredragning 
2. Gruppmöte 
3. Beslutsmöte 

Innan ändringen skedde gruppmöten innan sammanträde och både tjänstepersonsföredragning och 
beslut skedde samtidigt för respektive ärende. Syftet med ändringen var att förtroendevalda skulle få så 
bra underlag som möjligt och kunna prata ihop sig i sina respektive partigrupper innan beslut. 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-10-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 125 
Plan för ledamöter och ersättares verksamhetsbesök 
SN/2019:175 
Beslut 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att göra en plan för ledamöter och ersättares besök av 
verksamheter för 2020 och redovisa den vid nämndens sammanträde i februari 2020. 
 
Ärendet 
Plan  för ledamöter och ersättares verksamhetsbesök 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-10-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 126 
Socialnämndens representanter vid rekrytering av utvecklingsledare 
SN/2019:176 
Beslut 
Socialnämnden  

1. utser ledamöter i arbetsutskottet att representera nämnden vid rekrytering av utvecklingsledare. 
2. utser Elisabeth Dahlin Westberg att som adjungerad ledamot från Alliansen (M, C, KD) 

representera nämnden vid rekrytering av utvecklingsledare. 
 
Ärendet 
Socialnämndens representanter vid rekrytering av utvecklingsledare. 
 
Ärendets behandling vid sammanträdet 
Sven-Åke Jacobsson (KD) föreslår Elisabeth Dahlin Westberg (M) som Alliansens (M, C, KD) 
representant vid rekrytering av utvecklingsledare. 
 
Protokollsutdrag till  
Kommunstyrelsen 
 
Exp    /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-10-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 127 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 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 3 2019 
- Rapport till revisorer, kvartal 3 2019 

 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
 
Exp     /     2019 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-10-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 128 
Rapportering av synpunkter och klagomål, september 2019 
SN/2019:44 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Rapportering av synpunkter och klagomål för verksamhetsområdet Stöd, vård och omsorg.  
 
Beslutsunderlag 

- Rapport, synpunkter och klagomål, september 2019 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-10-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 129 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, september 
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 09 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-10-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 130 
Anmälan av beslut enligt delegation, september 
SN/2019:3 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Anmälan av följande beslut enligt delegation: 
 
Beslut fattat på delegation av Tf. Förvaltningschef 2019-09-20, Ann-Charlotte Westerman enhetschef 
tilldelas beslutsattesträtt för ansvarskod xx. 
 
SN DEL/2019 § 5, Beslut fattat på delegation av Tf. Förvaltningschef 2019-10-10, Margareta 
Sandström enhetschef tilldelas beslutsattesträtt för ansvarskod xx. 
 
SN DEL/2019 § 6, Beslut fattat på delegation av Tf. Förvaltningschef 2019-10-10, Elisabeth Juneblad 
enhetschef tilldelas beslutsattesträtt för ansvarskod xx. 
 
Polisanmälan avseende hot mot tjänsteman, undertecknad av Tf. förvaltningschef 2019-10-03. 
 
Polisanmälan avseende stöld ur hemtjänstens personalrum på Rönnvägen 3,  undertecknad av Tf. 
förvaltningschef 2019-10-07. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-10-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 131 
Inkomna skrivelser och meddelanden september 
SN/2019:2 
Beslut 
Socialnämnden beslutar lägga ärendet till handlingarna. 
 
Fackliga protokoll 
Förhandling MBL  § 11, Ändring av arbetspass i samband med ordinarie personals frånvaro och när 
verksamheten tillåter. Avseende Cirkelvägen 14 och 16 samt Tallnäsvägen 43. Kommunal 2019-06-17. 
Information MBL §19 inför socialnämnd, Kommunal 2019-09-24 
Samverkan information inför socialnämnd, Vision 2019-09-24 
 
Kommunledningskontoret 
Vägledande råd och bestämmelser – Alkohol andra droger och spel 
Vägledande råd och bestämmelser – Resor och möten 
 
Andra nämnders protokoll 
KTN § 89 2019-09-10, Ändring av sammanträdesdag oktober 2019 
KS § 299 2019-09-17, Vägledande råd och bestämmelser – Alkohol andra droger och spel 
KS § 300 2019-09-17, Vägledande råd och bestämmelser – Resor och möten 
 
Region Västernorrland 
Protokoll från Regionala Pensionärsrådet den 24 maj 2019. 
 
Material från ledamöters medverkan i konferenser et c 
Minnesanteckningar från Socialpresidiet den 20 september, med bilagor. 
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