
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Polstjernan 08:00-12:00 Ajournering 11:30-11:45 

Beslutande 
 

Alf Söderlund (S) ersätter Lars Kempe (S) 
Monica Persson (T) 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) 
Christer Andersson (S) 
Gudrun Molander (L) ersätter Marianne Larsson (SD) 
Elisabeth Svahn (S) 
Marcus Eriksson (S) 
Anita Hellstrand (C) 
Megan Sandberg (L) 
Maritza Villanueva Contreras (V) 
Lena Hallin (S) ersätter Fredrik Thimeradh (S) 

Övriga närvarande 
 

Svante Sörmark (V) 
Sven-Åke Jacobson (KD) 
Sara Grape Junkka, Tf. Förvaltningschef 
Birgitta Andersson, Verksamhetschef SVO §§ 154-156 
Linda Gyllenqvist, Bit.Verksamhetschef SVO §§ 154-156 
Johan Vikström, Verksamhetschef IFO § 154 
Bo Glas, Ekonomichef §§ 154-155 
Kent Mattison, Controller §§ 154-155 
Jonas Lundgren, Controller §§ 154-155 
Patrik Jonsson, Nämndsekreterare 
Christina Hjalte, Nämndsekreterare 
 

Utses att justera Elisabeth Svahn (S) och Monica Persson (T) 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2019-12-20 

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Elisabeth Svahn, justerare Monica Persson, justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2019-12-18 

Anslaget uppsatt den 
2019-12-20 

Anslaget nedtas den 
2020-01-11 

Förvaringsplats för protokollet 
socialförvaltningen 

Paragrafer 
§§ 152-173 

……………………………………………………………….. 

 

Patrik Jonsson, sekreterare  
 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Socialnämnden 2019-12-18 Innehållsförteckning 
Sida Paragraf Rubrik 
   
3 152 Utse justerare 
   
4 153 Fastställa ärendelista 
   
5 154 Ekonomisk periodrapport per 2019-11 
   
6 155 Information om bolagiseringsutredningen  
   
7 156 Kartläggning och utredning av bemanning inom LSS-boenden 
   
8 157 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
   
9 158 Kartläggning och utredning av lokaler Stöd, vård och omsorg 
   
10 159 Plan för arbetet med ledning, styrning och arbetssätt 
   
11 160 Fastställande av verksamhetsplan och budget 2020-2022 
   
12 161 Återkoppling från Workshop i intern kontroll 
   
13 162 Uppföljning av intern kontroll 2019 
   
14 163 Plan för intern kontroll 2020 
   
15 164 Delegationsordning för socialnämnden 2020-2022 
   
16 165 Dokumenthanteringsplan 2020 
   
17 166 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 

vårdnadsöverflyttningar m. m. för år 2020 
   
18 167 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse 

enligt LSS för år 2020 
   
19 168 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2020 
   
20 169 Riksnormen för försörjningsstöd 2020 
   
21 170 Rapportering av synpunkter och klagomål, november 2019 
   
22 171 Redovisning av socialnämndens uppdrag 
   
23 172 Anmälan av beslut enligt delegation 
   
24 173 Inkomna skrivelser och meddelanden 
   
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 152 

Utse justerare 
 
Beslut 
Socialnämnden utser Elisabeth Svahn (S) samt Monica Persson (T) att tillsammans med ordförande 
justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret den 20 december kl. 08:00. 
 
Ärendet 
Utse justerare av socialnämndens protokoll. 
 
 

  



 
Protokoll 

4 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 153 
Fastställa ärendelista 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet. 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 154 
Ekonomisk periodrapport per 2019 11 
SN/2019:1 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  

1. godkänna rapporter per 2019 11. 
2. godkänna förslag till ny periodrapport att gälla från 2020-01-01. 

 
Ärendet 
Rapportering av Periodrapport, Volymer, Löne- och vikariekostnader samt Underlag för beslut om 
anställning. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny periodrapport. 
 
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. Kent Mattisson, 
Controller deltog i samband med sammanträdet och informerade om rapporterna. 
 
Beslutsunderlag 

- Periodrapport per 2019 11 
- Periodrapport - förslag 
- Volymrapport 2019 11 
- Löne- och vikariekostnader 2019 11 
- Underlag för beslut om anställning 2019 11 

 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 155 
Information om bolagiseringsutredning 
SN/2019:221 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. lägga ärendet till handlingarna 
2. ta upp ärendet igen i februari med förhoppningen att fråga om hur ledning och styrning av 

nämnden och förvaltningen påverkas, hur verksamhetens ska organiseras, samt om det påverkar 
LSS-utjämningen då har tydliggjorts. 

 
Ärendet 
På uppdrag av ekonomienheten har KPMG belyst konsekvenser av att bolagisera vård- och 
omsorgsverksamheten i Timrå kommun. Kent Mattison, Controller deltar i samband med 
sammanträdet och informerar om utredningen. 
 
Ärendets behandling vid sammanträdet 
Gudrun Molander (L) yrkar på att ärendet tas upp vid nämndens sammanträde i februari. Att det utreds 
vidare hur en bolagisering påverkar ledning och styrning i nämnden och i förvaltningen, hur 
verksamheten ska organiseras samt att kopplingen till LSS-utjämningen påverkas av en bolagisering har 
kunnat tydliggöras. 
 
Beslutsunderlag 

- Utredning KPMG ”Eventuell bolagisering av kommunens utförarverksamhet inom vård och 
omsorg”, daterad 2019-11-18 

 
 

  



 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 156 
Kartläggning och utredning av bemanning inom LSS-boenden 
SN/2019:211 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  

1. godkänna Kartläggning och utredning av bemanning inom LSS-boenden och lägger ärendet till 
handlingarna. 

2. Uppdra till förvaltningschef att utreda framtida behov och redovisa resultatet vid 
socialnämndens sammanträde i maj 

 
Ärendet 
Redovisning av Kartläggning och utredning av bemanning inom LSS-boenden. Biträdande 
verksamhetschef för Stöd, vård och omsorg Linda Gyllenqvist deltar i samband med sammanträdet och 
informerar om ärendet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2019-09-25 § 106 uppdra till förvaltningschef att kartlägga 
och utreda bemanning inom LSS-boenden. 
 
Beslutsunderlag 

- Kartläggning och utredning av bemanning inom LSS-boenden, daterad 2019-12-03 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 157 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
SN/2019:5 
 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas vid sammanträdet. 
 
Bryta långvarigt biståndsberoende 
Sara Grape Junkka informerar om SKR:s nätverksträff som hon, Johan Vikström och Maritza 
Villanueva Contreras (V) varit på. 
 
Barnkonventionen 
Barnkonventionen blir lag från 2020-01-01, Sara informerar om att internutbildning har skapats av 
enhetschef inom barn- och familj, webutbildning kommer att finnas via SKR för såväl tjänstepersoner 
som politiker. 
 
Kompetensförsörjningsplan  
Sara har möte bokat med HR den 20 december och ska skapa en tidsplan därefter sätta ihop en 
arbetsgrupp som ska jobba med planen. 
 
God och nära vård 
Maritza informerar utifrån material om God och nära vård från SKR med referens till Anna Nergård på 
SKR som gjort en del SOU-utredningar. SKR:s film om nära vård visas.  
 
SKR:s ekonomirapport 
Maritza informerar utifrån SKR:s ekonomirapport från oktober 2019.  
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 158 
Kartläggning och utredning av lokaler Stöd, vård och omsorg 
SN/2019:213 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna Kartläggning och utredning av lokaler Stöd, vård och omsorg och 
lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Redovisning av Kartläggning och utredning av lokaler Stöd, vård och omsorg. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2019-09-25 § 106 uppdra till förvaltningschef att till 
förvaltningschef att kartlägga befintliga lokaler inom SVO samt ge förslag till eventuella förändringar. 
Tf. Förvaltningschef Sara Grape Junkka deltar i samband med sammanträdet och informerar om 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 

- Kartläggning och utredning av lokaler Stöd, vård och omsorg, daterad 2019-12-10 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 

10 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 159 
Ledning, styrning och arbetssätt 
SN/2019:215 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner planen och lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Redovisning av Plan för arbetet med ledning, styrning och arbetssätt 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2019-09-25 § 106 uppdra till förvaltningschef att arbeta 
vidare med ledning, styrning och arbetssätt inom socialförvaltningens alla nivåer. Tf. Förvaltningschef 
Sara Grape Junkka deltog i samband med sammanträdet och informerade om ärendet. 
 
Beslutsunderlag 

- Plan för arbetet med ledning, styrning och arbetssätt 
 
Protokollsutdrag till 
Tf. Förvaltningschef 
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 

11 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 160 
Fastställande av Verksamhetsplan och budget 2020-2022 
SN/2019:129 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer Verksamhetsplan och budget 2020-2022 enligt kommunfullmäktiges beslut. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde vid sammanträde 2019-11-25 § 186 Verksamhetsplan och budget för 
2020-2022. Socialnämndens budget och verksamhetsplan omsluter 449 380 tKr. Tf. Förvaltningschef, 
Sara Grape Junkka deltar i samband med sammanträdet och informerar om ärendet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2019-09-25 § 106 överlämna nämndens förslag till 
Verksamhetsplan och budget för 2020-2022 till budgetberedningen. 
 
Beslutsunderlag 

- KF 2019-11-25 § 186, Verksamhetsplan och budget 2020-2022 
- Verksamhetsplan och budget Timrå kommun 2020-2022 S+V, Slutversion 
- Verksamhetsplan 2020-2022 Socialnämnden 

 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
Controller 
Verksamhetschefer 
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 161 
Återkoppling från Workshop i intern kontroll 
SN/2019:35 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-20 § 259 att kommunen ska erbjuda samtliga nämnder en 
utbildning i intern kontroll. Utbildningen hölls 2019-10-24 av en representant från Föreningen Sveriges 
kommunekonomer (KEF). Socialnämndens representanter på workshopen listade ett antal risker och 
prioriteringar, förvaltningens återkoppling på dessa redovisas vid sammanträdet. Patrik Jonsson deltar 
vid sammanträdet och informerar om ärendet. 
 
Beslutsunderlag 

- Återkoppling från workshop intern kontroll 2019-10-24 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 162 
Uppföljning av internkontroll 2019 
SN/2019:35 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner Uppföljning av internkontroll 2019, rapport och överlämnar den till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendet 
Uppföljning av internkontroll 2019. Patrik Jonsson deltar vid sammanträdet och informerar om 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 

- Uppföljning av internkontroll 2019, rapport 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 163 
Plan för intern kontroll 2020 
SN/2019:35 
 
Beslut 
Socialnämnden antar Plan för intern kontroll 2020. 
 
Ärendet 
Förvaltningens förslag till Plan för intern kontroll 2020. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till plan 
för intern kontroll innehållande fyra kontrollpunkter och en risk och väsentlighetsanalys. Patrik Jonsson 
deltar vid sammanträdet och informerar om ärendet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2019-02-21 § 21 att nämnden ska göra en risk- och 
väsentlighetsanalys och redovisa den vid sammanträdet i november. 
 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2019-10-23 § 123 godkänna förslag till riskbeskrivning i 
plan för interkontroll för 2020.  
 
Beslutsunderlag 

- Plan för intern kontroll 2020 - förslag 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 

15 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 164 
Fastställande av Delegationsordning för Socialnämnden 2020-2022 
SN/2019:179 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer Delegationsordning 2020-2022, att gälla från 2020-01-01. 
 
Ärendet 
Fastställande av Delegationsordning för socialnämnden 2020-2022. Förvaltningen har gjort en större 
översyn av Delegationsordningen, beslut som omfattas av delegationsförbud har tydliggjorts, lagrum 
har uppdaterats och dispositionen är ändrad för att göra den lättare att hitta i. Tillägg har också gjorts 
för arbetsmarknad och integration i och med överföringen av ansvaret för den verksamheten 
tillkommit Socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

- Delegationsordning, Socialnämnden 2020-2022 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschefer 
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 

16 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 165 
Revidering av Dokumenthanteringsplan 
SN/2019:103 
 
Beslut 
Socialnämnden antar reviderad dokumenthanteringsplan för socialnämnden. 
 
Ärendet 
Förvaltningen har sett över dokumenthanteringsplanen ytterligare en gång inför övergång till digital 
nämndprocess inom kommunen från nästkommande år. Endast marginella ändringar har gjorts. 
 
Kommunens projekt ”Timrå i framkant med obrutna flöden”, med inriktning på ytterligare 
digitalisering samt framtida övergång till e-arkiv fortgår. Under detta år pågår inventering av dokument. 
Nästa år planeras framtagande av en processorienterad informationshanteringsplan i stället för 
nuvarande dokumenthanteringsplan. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2019-05-22 § 77 
 
Beslutsunderlag 

- Dokumenthanteringsplan SN - förslag 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 

17 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 166 
Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m. m. för år 2020 
SN/2019:205 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar följa Sveriges kommuner och Landstings rekommendationer i cirkulär 19:44 
avseende ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2020 
 
Ärendet 
I cirkulär 19:44 ger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommendationer för ersättningsnivåer 
för år 2020. Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i 
kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör familjehemsvård. Eftersom det är generella 
rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för 
handläggningen av dessa ärenden. 
 
Beslutsunderlag 

- SKL cirkulär 19:44, Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m. m. för år 2020. 

 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 
Enhetschef 
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 167 
Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som 
korttidsvistelse enligt LSS för år 2020 
SN/2019:206 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar följa Sveriges kommuner och Landstings rekommendationer i cirkulär 19:46 
avseende ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS 
för år 2020. 
 
Ärendet 
I cirkulär 19:46 ger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommendationer för ersättningsnivåer 
för år 2020. Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i 
kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj 
enligt LSS. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av 
kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden. 
 
Beslutsunderlag 

- SKL cirkulär 19:46, Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som 
korttidsvistelse enligt LSS för år 2020 

 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 
Enhetschef 
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 

19 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 168 
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 
2020 
SN/2019:207 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar följa Sveriges kommuner och Landstings rekommendationer i cirkulär 19:45 
avseende ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt Socialtjänstlagen (SoL) för år 2020. 
 
Ärendet 
I cirkulär 19:45 ger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommendationer för ersättningsnivåer 
för år 2020. Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i 
kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktfamiljer och kontaktpersoner. 
Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens 
egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden. 
 
Beslutsunderlag 

- SKL cirkulär 19:45, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2020. 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 
Enhetschef 
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 169 
Riksnormen för försörjningsstöd 2020 
SN/2019:208 
 
Beslut 
Socialnämnden antar riksnormen för försörjningsstöd 2020, med tillägg för specificering av kostnader 
för livsmedel avseende vuxna att gälla från och med 2020-01-01. 

Ärendet 
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 
försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som 
miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. 
 
Riksnormen specificerades tidigare av socialstyrelsen i olika delposter men sedan ett antal år tillbaka 
anges riksnormen som en helhet. Det kan dock ibland vara motiverat att endast bevilja kostnad för 
livsmedel, det rör sig då oftast om situationer där ekonomiskt bistånd beviljas för att nödsituation ska 
undvikas. Av praktiska skäl kan det då vara motiverat att ändå dela upp riksnormen avseende posten 
livsmedel, därför har en sådan uppdelning gjorts men utgångspunkt i den procentsats som framgår av 
socialstyrelsens tidigare uppdelning av riksnormens poster (se beslutsunderlag för ytterligare info). 
 
Beslutsunderlag 

- Riksnormen för försörjningsstöd 2020 
- Skrivelse Tillägg riksnorm för försörjningsstöd 2020 

 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 
Enhetschef 
Kommunstyrelsen 
 

Exp     /     2019 

 

  



 
Protokoll 

21 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 170 
Rapportering av synpunkter och klagomål, november 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, november 2019 
 

  



 
Protokoll 

22 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 171 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, november 
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 11 
 
 

  



 
Protokoll 

23 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-12-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 172 
Anmälan av beslut enligt delegation, november 
SN/2019:3 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Anmälan av följande beslut enligt delegation: 
 
Randstad AB, Rekryteringsavtal avseende Utvecklingsledare, undertecknat av Tf Förvaltningschef  
2019-11-16. 
 
Omvida AB, Avtal avseende Bostad med särskild service enligt LSS 2019-08-16--2019-11-16, 
undertecknat av Tf. Förvaltningschef 2019-11-20. (SN/2019:132) 
 
Omvida AB, Avtal avseende Bostad med särskild service enligt LSS 2019-11-17--2020-02-17, 
undertecknat av Tf. Förvaltningschef 2019-11-20. (SN/2019:132) 
 
Avtal för placering Korttidsboende, Västernorrland utveckling och omvårdnad AB,  
2019-07-10 – 2019-09-10. Undertecknat av Verksamhetschef för Stöd, vård och omsorg 2019-07-19. 
(SN/2019:219) 
 
Avtal för placering i hem för vård eller boende (HVB), Jägarbacken HVB AB, 2019-11-25 – 2020-02-25 
undertecknat av Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen 2019-11-20. (SN/2019:201) 
 
Avtal för placering i hem för vård eller boende (HVB), Hugin HVB 2019-11-19—2020-02-19, 
undertecknat av Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen 2019-11-20. (SN/2019:202) 
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§ 173 
Inkomna skrivelser och meddelanden, november 
SN/2019:2 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Fackliga protokoll 
Förhandling enligt MBL § 11, Ändring av arbetspass och minskad bemanning, S:a Köpmangatan 19. 
Förhandling enligt MBL § 11, Ändring av arbetspass och minskad bemanning, Nygatan 3. 
Förhandling enligt MBL § 11, Ändring av arbetspass och minskad bemanning, Köpmangatan 31. 
Förhandling enligt MBL § 11, Ändring av arbetspass och minskad bemanning, Köpmangatan 34. 
Information enligt MBL § 19 inför socialnämndens sammanträde, Kommunal, 2019-11-19. 
Samverkan inför socialnämndens sammanträde, Vision, SSR, Fysioterapeuterna, Sveriges 
arbetsterapeuter, 2019-11-19. 
 
Andra nämnders protokoll 
KS 2019-11-12, § 366 Anvisningar för beredning av ärenden till styrelser/nämnder i Timrå kommun. 
KF 2019-11-25, § 191 Program för bostadsförsörjning (inkl. Program för bostadsförsörjning) 
KF 2019-11-25, § 194 Motion från Gudrun Molander (L) – Ge äldre möjlighet till biståndsbedömt 
trygghetsboende 
KF 2019-11-25, § 196 Gunilla Nilsson (S) har lämnat sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden 
 
Arbetsförmedlingen 
Presentation Rådslag integration 21 november 2019. 
 
Länsstyrelsen Västernorrland 
Minnesanteckningar Politikerplattform 9 oktober 
 
Kommunal 
Omfördelning av facklig tid för 2019. 
 
Minnesanteckningar 
Minnesanteckningar socialpresidiet 15 november 2019. 
 
Region Västernorrland 
Protokoll från Regionala Pensionärsrådet den 17 september 2019. 
 
Ärendets behandling vid sammanträdet 
Tillgänglighetsrådet 
Alf Söderlund (S) ger information från senaste Kommunala tillgänglighetsrådet. Det råder stort 
missnöje angående sammanslagningen av nämnda råd och Kommunala pensionärsrådet. Frågan om 
simhallen var uppe och Timråbo gav en information. 
 
Psykisk hälsa  
Samordningsförbunden i länet hade bjudit in till en inspirationsdag i Härnösand den 9 december. Alf 
Söderlund (S), Lena Hallin (S), Elisabeth Dahlin Westberg (M), Sven-Åke Jacobson (KD), Marianne 
Larsson (SD) och Monica Persson (T) deltog. Ett antal av de som deltog informerar om dagen. 
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