
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-11-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Polstjernan 11:35-12:00 

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) 
Anita Hellstrand (C) 
Megan Sandberg (L) 
Maritza Villanueva Contreras (V) 
 

Övriga närvarande 
 

Lotta Borg (T) 
Gudrun Molander (L) 
Svante Sörmark (V) 
Sven-Åke Jacobson (KD) 
Sara Grape Junkka, tf förvaltningschef 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 
Patrik Jonsson, nämndsekreterare 
Pernilla Ullberg, praktikant 
 

Utses att justera Christer Andersson (S) 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2019-11-22 

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Christer Andersson (S), justerare Elisabeth Dahlin Westberg (M), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

Anslaget uppsatt den 
2019-11-22 

Anslaget nedtas den 
2019-12-14 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialkontoret 

Paragrafer 
§132-§151 

……………………………………………………………….. 

 

Christina Hjalte, sekreterare  
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-11-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Socialnämnden 2019-11-20 Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 
   
3 132 Utse justerare 
   
4 133 Fastställande av ärendelista 
   
5 134 Information om analys av försörjningsstöd 
   
6 135 Länsstyrelsens utbildning i social hållbarhet 
   
7 136 Ekonomisk periodrapport per 2018 10, med helårsprognos 
   
8 137 Redovisning av sjukfrånvaro 
   
9 138 Idéburet Offentligt Partnerskap kring äldres ensamhet 
   
10 139 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
   
11 140 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef 
   
12 141 Reglemente för socialnämnden -revidering 
   
13 142 Val av vice ordförande samt ersättare från socialnämnden till kommunala 

tillgänglighets- och pensionärsrådet 
   
14 143 Beslutsattestantförteckning 2020 
   
15 144 Avtal med Brottsofferjouren 
   
16 145 Samverkansområden inom kärnverksamheter 
   
17 146 Uppföljning av läkemedelsgenomgångar 
   
18 147 Uppföljning av socialnämndens mötesordning -resultat 
   
19 148 Rapportering av synpunkter och klagomål, oktober 2019 
   
20 149 Redovisning av socialnämndens uppdrag 
   
21 150 Anmälan av beslut enligt delegation 
   
22 151 Inkomna skrivelser och meddelanden 
   
   
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-11-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 132 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
Socialnämnden utser Christer Andersson (S) samt Elisabeth Dahlin Westberg (M) att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret den 22 november kl. 07:45. 
 
Ärendet 
Val av justerare av socialnämndens protokoll. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

4 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-11-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 133 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet. 

 

Ordförande inleder sammanträdet med en tyst minut för socialnämndens ledamot Gunilla Nilsson (S), 
som gått bort efter en tids sjukdom. 

 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-11-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 134 
Information om analys av försörjningsstöd 
SN/2019:188 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. lägger informationen till handlingarna 
2. uppdrar till förvaltningschef att redovisa nuläge och hur det ser ut i mars 2020 avseende hur 

många som är aktualiserade inom arbetsmarknadstorget och uppbär försörjningsstöd.  
 
Ärendet 
Som ett led i åtgärder att effektivisera verksamheten har en omfattande analys gjorts av beslut och 
utbetalningar inom enheten Försörjningsstöd. Granskningen har inte anmärkt på några felaktiga eller 
dubbla utbetalningar eller felaktiga beslut. 
 
Verksamhetschef Johan Vikström presenterar Lars Anteskogs analys i samband med sammanträdet. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) föreslår att uppdra till förvaltningschef att redovisa nuläge och hur det 
ser ut i mars 2020 avseende hur många som är aktualiserade inom arbetsmarknadstorget och uppbär 
försörjningsstöd.  
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Protokollsutdrag till: 
Förvaltningschef 
 
Exp.      /     2019 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-11-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 135 
Länsstyrelsens utbildning i social hållbarhet 
SN/2019:159 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Länsstyrelsens enhet Social hållbarhet har, efter önskemål från kommuner om information, erbjudit ett 
antal nämnder en utbildning om sin roll och hur det regionala arbetet inom det sociala 
hållbarhetsområdet ser ut. 
 
Emma Wik samt Sara Brundin från Länsstyrelsen Västernorrland informerar socialnämnden i samband 
med sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 

- Inbjudan - politikerutbildning 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-11-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 136 
Ekonomisk periodrapport per 2019 10, med prognos 
SN/2019:1 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Godkänna rapporter per 2019 10. 
2. Begära en utförligare redovisning av personalkostnader inom Stöd, Vård och Omsorg. 
3. Uppdra till förvaltningschef att utreda hur mycket av det försörjningsstöd som betalas ut som 

återkommer till kommunen samt redovisa hur underlag lämnas. 
 
Ärendet 
Förvaltningens ekonomiska redovisning per oktober.  
 
Socialnämnden har uppdragit till förvaltningen att redovisa periodrapport med prognos vid 
sammanträde i november månad. Volymer, Löne- och vikariekostnader samt Underlag för beslut om 
anställning rapporteras månatligen. 
 
Kommunfullmäktige har, 2019-10-28 § 166, uppdragit till socialnämnden att vidta åtgärder för att få en 
budget i balans, samt att tillämpa återhållsamhet, restriktivitet och anställningsstopp. 
 
Controller Kent Mattisson redogör för den ekonomiska rapporten i samband med sammanträdet. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Megan Sandberg (L) föreslår ett tillägg i beslutet med en punkt 2, begära en utförligare redovisning av 
personalkostnader inom Stöd, Vård och Omsorg.  
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Marianne Larsson (SD) föreslår ett tillägg i beslutet med en punkt 3, uppdra till förvaltningschef att 
utreda hur mycket av det försörjningsstöd som betalas ut som återkommer till kommunen samt 
redovisa hur underlag lämnas. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 

- Periodrapport per 2019 10, med prognos 
- Volymrapport 2019 10 
- Löne- och vikariekostnader 2019 10 
- Underlag för beslut om anställning 2019 10 
- KF 2019-10-28 § 166 

 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef SVO 
Controller 
 
Exp     /     2019 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-11-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 137 
Redovisning av sjukfrånvaro 
SN/2019:190 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Personalavdelningen har under detta år tagit fram en ny redovisning av sjukfrånvaro, som presenteras 
vid förvaltningens samverkansmöte/skyddskommitté vår och höst. Vid maj-sammanträde visades 
statistiken av förvaltningschef.  
 
Höstens rapport presenteras av HR-strateg Magnus Gustafsson i samband med sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 

- Sjukfrånvaro 2019 10 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-11-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 138 
Idéburet Offentligt Partnerskap kring äldres ensamhet 
SN/2019:124 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Godkänna utredningens rapport att överlämnas till kommunstyrelsen  
2. Föreslå kommunstyrelsen att förlänga utredningstiden till mars 2020 

 
Ärendet 
Utreda möjligheten att skapa ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) kring äldres ensamhet. 
 
Förvaltningen har gjort en utredning med förslag att utredningstiden förlängs. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunalfullmäktige beslutade, i samband med fastställande av budget och verksamhetsplan för år 
2019-2021, att uppdra till kommunstyrelsen att, med hjälp av socialnämnden, pröva möjligheten att 
skapa ett IOP kring Äldres ensamhet.  
 
Socialnämnden föreslog 2019-06-19 att inte skapa något IOP utifrån det ansträngda ekonomiska läget. 
Ärendet återremitterades till socialnämnden av Kommunstyrelsen 2019-08-20 med uppdrag att 
återkomma med en utredning och beslutsunderlag. 
 
Verksamhetschef Lars Backlund redogör för uppdraget i samband med sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 

- KF 2018-11-26 § 183, punkt 17 
- SN 2019-06-19 § 85 
- KS 2019-08-20 § 286 
- Utredning om IOP kring äldres ensamhet 
- Utredning om IOP kring äldres ensamhet –bilagor 
- Vision 2025 -IOP kring äldres ensamhet -utredning 

 
Protokollsutdrag till: 
KS 
 
Exp.     /     2019 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-11-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 139 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
SN/2019:5 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas i samband med sammanträdet. 
 

- KPMG genomför en revision av hemtjänsten 
- Partsgemensam utbildning gällande MBL och arbetsmiljö 
- Annonsering för tjänst som utvecklingsledare har påbörjats. 
- Komunfullmäktige har beslutat en ny styrmodell för kommunen att gälla från 2021. Under 2020 

pågår arbete med införandet inom förvaltningarna. Styrmodellen innebär också ett nytt 
arbetssätt gällande budget och verksamhetsplaner. 

 
Ordförande Maritza Villanueva Contreras (V) meddelar att: 

- Socialpresidiet arbetar med missbruksvård samt nära vård-konceptet. 
- KS har fått en rapport angående bolagisering av omsorgs-verksamhet. Önskvärt att 

socialnämnden får ta del av denna rapportering. 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-11-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 140 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef 
SN/2019:184 
 
Beslut 
Socialnämnden fördelar arbetsuppgifter gällande arbetsmiljön till Sara Grape Junkka i sin befattning 
som tillförordnad förvaltningschef, enligt blankett undertecknad av ordförande samt förvaltningschef. 
 
Ärendet 
Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvar för arbetsmiljön och ska säkerställa att arbetstagaren 
inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. I Timrå kommun är kommunfullmäktige ytterst ansvarig för 
arbetsmiljön. Kommunfullmäktige har i gällande reglemente lagt det övergripande arbetsmiljöansvaret 
på respektive nämnd, som fördelar arbetsmiljöuppgifter vidare till förvaltningschef.  
 
Sara Grape Junkka utsågs till tillförordnad förvaltningschef inom socialförvaltningen från den 13 
augusti 2019. Ordförande har gått igenom aktuella arbetsmiljöuppgifter med Sara och överenskommit 
om fördelningen. 
 
Beslutsunderlag 

- Vägledande råd och bestämmelser för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från socialnämnd till Sara Grape Junkka 

 
 
Protokollsutdrag till 
HR 
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-11-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 141 
Reglemente för socialnämnden -revidering 
SN/2019:192, SN/2017:52 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 överföra ansvaret för arbetsmarknad och integration från 
kommunstyrelsen till socialnämnden med uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram förslag till ny 
reglementen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28 godkänna revidering av socialnämndens reglemente, att 
gälla från och med 1 januari 2020. 
 
Revideringen innebär tillägg i reglementets 1§ ”Socialnämnden är därutöver arbetslöshetsnämnd.” samt 
i 2§ punkter att ”Fullgöra kommunens ansvar för mottagna flyktingar enligt ingångna avtal med staten” 
och ”Sysselsättningsfrågor samt åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen i kommunen”. 
 
Beslutsunderlag 

- KF 2019-10-28 § 169 
- Reglemente för socialnämnden, gällande från 2020-01-01 
- Reglemente för socialnämnden, gällande från 2018-01-01 

 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-11-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 142 
Val av vice ordförande samt ersättare från socialnämnden till 
kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet 
SN/2019:193 
 
Beslut 
Socialnämnden väljer: 

1. Maritza Villanueva Contreras (V) till vice ordförande i Kommunala tillgänglighets- och 
pensionärsrådet för tiden 2020-01-01--2022-12-31. 

2. Elisabeth Dahlin Westberg (M) till ersättare i Kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet 
för tiden 2020-01-01--2022-12-31. 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 § 82 slå ihop rådsfunktionerna pensionärsrådet och 
tillgänglighetsrådet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28 § 171 fastställa arbetsordning för Kommunala 
tillgänglighets- och pensionärsrådet, samt uppmana samtliga nämnder att utse ledamöter enligt den nya 
arbetsordningen. 
 
Socialnämnden ska utse vice ordförande och en ersättare. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Alf Söderlund (S) föreslår Maritza Villanueva Conteras (V) till vice ordförande. 
 
Anita Hellberg (C) föreslår Elisabeth Dahlin Westberg (M) som ersättare. 
 
Megan Sandberg (L) föreslår Elisabeth Dahlin Westberg (M) som ersättare. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslagen. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet 
Valda ledamöter 
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-11-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 143 
Beslutsattestantförteckning socialförvaltningen för år 2020 
SN/2019:189 
 
Beslut 
Socialnämnden antar Beslutsattestantförteckning, att gälla från och med 2020-01-01. 
 
Ärendet 
Som ett arbetsinstrument för att fördela ansvar för den ekonomiska ramen upprättas årligen en 
beslutsattestantförteckning av socialnämnden. Förvaltningen har föreslagit nödvändiga uppdateringar i 
ett förslag för år 2020. 
 
Vid förändringar under året har förvaltningschef delegation att besluta om kompletteringar. 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsattestantförteckning 2020 -förslag 
 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Controller 
Ekonom KLK 
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-11-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 144 
Tecknande av avtal med Brottsofferjouren 
SN/2019:182 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Ställa sig bakom att avtal tecknas med Brottsofferjouren, till en kostnad av 3 kronor per 
invånare för år 2020. 

2. Uppdra till förvaltningschef att återkomma med en utvärdering av avtalet. 
 
Ärendet 
Avtal mellan Timrå kommun och Brottsofferjouren för att verkställa stöd till brottsoffer. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår ett tillägg i beslutet, till en kostnad av 3 kronor per invånare 
för år 2020. Samt ett tillägg av en punkt 2, uppdra till förvaltningschef att återkomma med en 
utvärdering av avtalet. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchef 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-11-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 145 
Samverkansområden inom kärnverksamheter 
SN/2019:191 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten för överlämnande till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att samverkan ska ske med Sundsvall för att bibehålla eller förstärka 
kvaliteten samt bedriva de kommunala verksamheterna mer kostnadseffektivt. Kommunstyrelsen har i 
detta ärende anmodat socialnämnden att fortsätta dialogen om samverkansområden inom 
kärnverksamheterna och återkomma med rapport till kommunstyrelsen senast i december 2019. 
 
Socialförvaltningen rapporterar följande samverkan med Sundsvall inom verksamheten: 
 

Individ- och familjeomsorg 
Delar tjänst om stöd för våldsutövare i nära relation. 
Köper familjerådgivning av Sundsvall. 
Samarbetar kring rekrytering av familjehem. 
Köper missbruksvård och boende vid behov. 

 
Beslutsunderlag 

- KS 2019-08-20 §257 
- Vision 2025 -samverkansområden inom kärnverksamheter 

 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-11-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 146 
Uppföljning av läkemedelsgenomgångar 
SN/2019:64 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
I samband med presentation av Patientsäkerhetsberättelse för år 2018 fick förvaltningen i uppdrag av 
socialnämnden att återkomma med en uppföljning av läkemedelsgenomgångar under juni månad. 
Förvaltningen fick då i uppdrag att återkomma med ytterligare uppföljning i november. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ulrica Hedlund, har kontrollerat med kommunens sjuksköterskor. 
Under perioden januari –oktober 2019 har 91 läkemedelsgenomgångar genomförts (68 t o m maj). 
Ytterligare 17 st. pågår för närvarande. Detta innebär i dagsläget att 52% av vårdtagarna på vård - och 
omsorgsboenden har fått en läkemedelsgenomgång, vilket är samma nivå som 2018 (88% 2017).  
 
Förvaltningen kommer att lyfta frågan till primärvården vid kommande samverkansmöte. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2019-02-20 § 15 
SN/2019-06-19 § 88 
 
Protokollsutdrag till 
MAS 
Premicare 
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-11-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 147 
Uppföljning av socialnämndens mötesordning - resultat 
SN/2019:28 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner utredningen. 
 
Ärendet 
Redovisning av uppföljning av mötesordning. Samtliga ledamöter och ersättare har fått följande tre 
frågor att svara på: 
 

1. Vad har blivit bra med den nya mötesordningen? 
2. Har något blivit dåligt med den nya mötesordningen? 
3. Förslag till förbättringar 

 
Resultat 
Av de svar som inkommit framgår att samtliga tycker det blivit bra med nuvarande ordning och att man 
i huvudsak inte vill ändra på den. Föredragningarna ses som positiva och verkar ha givit bra 
förutsättningar till beslut. De flesta tycker inte att något blivit dåligt med den nya ordningen. De flesta 
har inte några förslag till förbättringar, men några få tycker att mötet kunde börja lite senare än idag och 
någon föreslår en tankepaus vid respektive beslut så att alla är med på vad som beslutas. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2019-01-23 § 10 att anta ny mötesordning för 
socialnämnden att gälla från 2019-02-01. Vidare beslutade socialnämnden 2019-10-23 § 124 att uppdra 
till förvaltningschef att följa upp mötesordningen och redovisa resultatet vid nämndens sammanträde i 
november.  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår att ändra beslutsförslaget ”lägger ärendet till handlingarna” till 
”godkänner utredningen”. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 

- Uppföljning av socialnämndens mötesordning – resultat, daterat 2019-11-04 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-11-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 148 
Rapportering av synpunkter och klagomål, oktober 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, oktober 2019 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-11-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 149 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, oktober 
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 10 
 
 

  



 
Protokoll 

21 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-11-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 150 
Anmälan av beslut enligt delegation, oktober 
SN/2019:3 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Anmälan av följande beslut enligt delegation: 
 
-Beslut fattat på delegation av Tf. Förvaltningschef 2019-10-25: 
För perioden 2019.10-26 – 2019-11-03, tillförordnas verksamhetschef Birgitta Andersson som tf 
förvaltningschef för Socialförvaltningen. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-11-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 151 
Inkomna skrivelser och meddelanden, oktober 
SN/2019:2 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Fackliga protokoll 
Begäran om förhandling enligt MBL 10 och 64 §§, Kommunal Mellersta Norrland, 2019-10-08. 
Information enligt MBL § 19, översyn Bemanningsenheten, 2019-10-14. 
Information enligt MBL § 19, inför socialnämndens sammanträde, Kommunal, 2019-10-22. 
Samverkan, inför socialnämndens sammanträde, Vision, Fysioterapeuterna, Sveriges arbetsterapeuter, 
2019-10-22. 
Förhandling enligt MBL § 11, Schema nattpatrullen, Kommunal, 2019-10-29. 
 
Länsstyrelsen Västernorrland 
Beslut om fördelning av anvisningar år 2020 till kommuner i Västernorrlands län, 2019-10-17. 
 
Marschen för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter 
Utskick angående funktionsrättskonventionen, MFFMR, 2019-10-14 
 
Andra nämnders protokoll 
KF 2019-10-28, § 166, Delårsrapport 2019 med helårsprognos Timrå kommun 
KF 2019-10-28, § 167, Kommunal skattesats 2020. 
KF 2019-10-28, § 168, Timrå kommuns styrmodell. 
KF 2019-10-28 § 169, Reglemente för socialnämnden – Revidering 
KF 2019-10-28 § 171, Arbetsordning för kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet, KPTR 
KS 2019-10-15, § 336, Delårsrapport 2019 med helårsprognos Timrå kommun. 
KS 2019-10-15 § 345, Socialnämndens uppdrag utifrån Analys av kostnader inom socialnämnden. 
KS 2019-10-15 § 346, Socialnämndens åtgärder för att klara budget 2019, utvärdering. 
KS 2019-10-15 § 347, Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2019. 
KS 2019-10-15 § 353, Ett år med policy för Näringslivsutveckling –strategi för Norrlands bästa 
företagsklimat. 
 
Kommunledningskontoret 
Timrå kommuns styrmodell. 
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