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Sammanträdesdatum  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Plats och tid Polstjernan 09:00-12:00  

Beslutande ledamöter Per-Arne Frisk (S) 
Pirjo Jonsson (S) 
Alf Söderlund (S) 
Elisabeth Svahn (S) 
Lars Kempe (S) 
Eduardo Villanueva Pinto (V) 
Gudrun Molander (L) 
Anita Hellstrand (C) 
Megan Sandberg (L) ersätter Ali El-Najjar (M) 
Marianne Larsson (SD) ersätter Marcus Molinder (SD) 
Angela Bodin (T) ersätter David Forslund (T) 
 

Övriga närvarande 
Ersättare 
 
Tjänstemän 

 
Christer Andersson (S) 
Marie Bergman (S) 
Ingeborg Melin, förvaltningschef 
Håkan Eriksson, planarkitekt § 48 
Anneli Mackin, enhetschef § 49 
Veronica Åström, företagskoordinator § 49 
Ronny Rönnbäck, verksamhetschef §§ 49-50 

 
 
 
 
Utses att justera 
 
 

Cecilia Lindstein, enhetschef §§ 49-50 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 
Patrik Jonsson, nämndsekreterare 
 
Elisabeth Svahn (S) 
Anita Hellstrand (C)  
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2018-05-03 

Underskrifter  

…………………………………………………. …………………………………………………. 
Per-Arne Frisk, ordförande Patrik Jonsson, sekreterare 

…………………………………………………. …………………………………………………. 
Elisabeth Svahn, justerare Anita Hellstrand, justerare 

 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2018-04-27  

Anslaget uppsatt den 
2018-05-03 

Anslaget nedtas den 
2018-05-25 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialkontoret 

Paragrafer 
§§ 46-62 

  
Patrik Jonsson, sekreterare 
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Socialnämnden 2018-04-27 Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 
   
3 46 Val av justerare 
   
4 47 Fastställande av ärendelista 
   
5 48 Information om Översiktsplan för Timrå kommun 
   
6 49 Information om Arbetsmarknadstorget 
   
7 50 Information om 7 timmars arbetsdag 
   
8 51 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
   
9 52 Ordföranden informerar 
   
10 53 Ekonomiska rapporter 
   
11 54 Ändring av dag för socialnämndens sammanträde i maj 
   
12 55 Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott 
   
13 56 Verksamhetsplan Stöd, vård och omsorg i Timrå kommun 2018-2020 
   
14 57 Remissvar gällande nytt Äldreomsorgscenter i Timrå kommun 
   
15 58 Svar på motion från Marcus Molinder (SD) – Rullstolsanpassa alla 

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

   
16 59 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS, kvartal 1 
   
17 60 Redovisning av socialnämndens uppdrag 
   
18 61 Anmälan av beslut enligt delegation 
   
19 62 Inkomna skrivelser och meddelanden 
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§ 46 
Val av justerare 
 
 
Beslut 
Socialnämnden utser Elisabeth Svahn (S) samt Anita Hellstrand (C) att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret den 3 maj 2018. 
 
Ärendet 
Val av justerare av socialnämndens protokoll. 
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§ 47 
Fastställande av ärendelista 
 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet. 
  
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
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§ 48 
Information om Översiktsplan för Timrå kommun 
Dnr SN/2018:100 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendet 
Enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900), ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan 
som omfattar kommunens hela geografiska område. 
 
Planarkitekt Håkan Eriksson presenterar sig och informerar om Översiktsplan 2035.  
 
Beslutsunderlag 

- Översiktsplan 2035, Utställningshandling 2018-03-06 
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§ 49 
Information om Arbetsmarknadstorget 
Dnr SN/2018:105 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendet 
I socialnämndens årsplanering ingår olika teman. För april är temat IFO – 7 timmars 
arbetsdag samt Arbetsmarknadstorget. 
 
Enhetschef Anneli Mackin (Lärande och arbete) och företagskoordinator Veronica Åström 
presenterar sig och informerar om Arbetsmarknadstorgets arbete i kommunen. 
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§ 50 
Information om 7 timmars arbetsdag 
Dnr SN/2018:106 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendet 
I socialnämndens årsplanering ingår olika teman. För april är temat IFO – 7 timmars 
arbetsdag samt Arbetsmarknadstorget. 
 
Enhetschef Cecilia Lindstein informerar om arbetet med 7 timmars arbetsdag inom IFO. 
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§ 51 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
Dnr SN/2018:5 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas vid sammanträdet. 
 

- Påbörjat samarbete med Mittuniversitetet-Timråbo AB, uppstartsmöte i början av 
april inriktningen är bostäder och integration. Forskare från Mittuniversitetet, 
förvaltningschef, enhetschef från AME och Timråbo håller samman arbetet. 

- Återkrav av skulder som skötts av ekonomikontoret har inte fungerat under en tid 
och man har skrivit av 300 tkr för dödsbon. Förvaltningen har för cirka tre veckor 
sedan skickat ut uppmaning till övriga skyldiga om betalning. 

- Framnäsgården, förhandling på gång med kommunal om verksamhetsövergång och 
inrangering.  

- Biträdande förvaltningschef, Sara Grape Junkka påbörjade sin anställning den 9 
april. 

- Modulerna i Bergeforsen är uppsagd och kommer att avvecklas så snart som 
möjligt efter 31 maj. 

- Projekt upphandling av välfärdsteknik för Vård- och omsorgsboenden påbörjat, 
förhandlat förfarande går ut under sommaren, träff med tänkbara leverantörer under 
hösten. Upphandling från mitten av december, implementering maj-juni 2019. 

- Fått information om de nya riktlinjerna för demensvård i samband med 
SocialReko.  

- Västernorrland bäst i Sverige på att använda den webbaserade utbildningen för 
vård- och omsorgspersonal - Demens ABC nu finns även Demens ABC plus. 
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§ 52 
Ordföranden informerar 
Dnr SN/2018:6 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendet 
Ordföranden informerar vid sammanträdet. 
 
19 april, Socialpresidiet direkt före SocialReKo  

- Diskussion inför kommande ReKo möte 
 

19-20 april, SocialReKo  
- Samverkans- och dokumentstrukturer för det fortsatta arbetet ur ett tjänstemanna- 

och politiker perspektiv 
- Plan och fördelning av satsningen med 3 miljarder till vården 
- En första placering inför SVOM 18-19 oktober i Sundsvall (samarbete med Jämtland) 
- Dag två ägnades helt åt Socialstyrelsens besök och en presentation av de nya nationella 

riktlinjerna för demensvården 



 
Protokoll 

 
 

Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  2018-04-27   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

10 

§ 53 
Ekonomiska rapporter 
Dnr SN/2018:1 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna periodrapport per 2018 03  
 
Socialnämnden överlämnar Kvartalsrapport för kvartal 1 till Kommunstyrelsen. 
 
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att: 

- starta en förstudie om utredningshem/familjejour 
- göra en utredning om var kostnaderna ligger inom äldreomsorgen och vad det beror 

på att vi har högre kostnader jämfört med andra kommuner i länet 
- anordna ett analysseminarium med inriktning på äldreomsorg  

 
Ärendet 
Kvartalsrapport avseende kvartal 1 2018, Ekonomisk periodrapport för mars med prognos för 
helår samt volymrapport redovisas vid sammanträdet.  
 
Kostnaderna för placering av familjer i utredningshem är mycket höga, förvaltningen behöver 
se över möjligheten till alternativa lösningar. 
 
Äldreomsorgen i Timrå kommun har högre kostnader jämfört med andra kommuner i länet 
och det skulle behövas en utredning om vad det beror på. 
 
Beslutsunderlag 

- Kvartalsrapport – Socialnämnden, kv 1 2018 
- Periodrapport per 2018 03 
- Volymer per 2018 03 

 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonom 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2018 
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§ 54 
Ändring av dag för socialnämndens sammanträde i maj 
Dnr SN/2018:108 

 

Beslut 
Socialnämnden ändrar dag för sammanträde till tisdag den 22 maj. 
 
Ärendet 
Eftersom dag för uppstart av Verksamhetsplanering och budgetering 2019-2021 sammanfaller 
med socialnämndens sammanträde och socialnämndens ordförande och vice ordförande är 
kallade, behöver dag för socialnämndens sammanträde ändras. 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämndsledamöter 
 
 
Exp     /     2018 
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§ 55 
Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott 
Dnr SN/2018:104 

 

Beslut 
Socialnämnden utser Anita Hellstrand (C) som ny ersättare för ordinarie ledamot i 
arbetsutskottet för tiden till och med 2018-12-31. 
 
Ärendet 
Val av ny ersättare till socialnämndens arbetsutskott. 
 
Maria Hellstrand (tidigare Fahlén) valdes av kommunfullmäktige 2014-11-24 till ordinarie 
ledamot i socialnämnden för mandatperioden 2015-01-01 – 2018-12-31. Socialnämnden utsåg 
2015-01-28 Maria Hellstrand (tidigare Fahlén) till ersättare för ordinarie ledamot i 
arbetsutskottet. 
 
Maria Hellstrand (C) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i socialnämnden. 
Därmed finns även ett behov av ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott. 
 
Anita Hellstrand (C) har 2018-03-26 utsetts av kommunfullmäktige till ny ledamot i 
socialnämnden. Socialnämndens oppositionsledare föreslår Anita Hellstrand till ny ersättare i 
nämndens arbetsutskott. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Anita Hellstrand 
 
Exp     /      2018 
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§ 56 
Verksamhetsplan Stöd, vård och omsorg i Timrå kommun  
2018-2020 
Dnr SN/2018:101 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendet 
Verksamhetsplanen för äldreomsorgen samt hälso- och sjukvården 2017-2019 har reviderats 
för perioden 2018-2020 och heter sedan organisationsförändringen Verksamhetsplan för Stöd, 
vård och omsorg. 
 
Beslutsunderlag 

- Verksamhetsplan Stöd, vård och omsorg i Timrå kommun 2018-2020, daterad  
2018-03-28. 
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§ 57 
Remissvar gällande nytt Äldreomsorgscenter i Timrå kommun 
Dnr SN/2018:23 

 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens remissvar till Kommunstyrelsen.  
 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 
 

1. Uppdra till socialnämnden att beställa ett nytt Äldreomsorgscenter (ÄOC).  
2. Uppdra till socialnämnden att avveckla två mindre effektiva boenden när det nya 

centret är klart. 
3. Inriktningen för förändringen ska vara att Timråbo bygger och hyr ut 

äldreomsorgscentret och är aktiv i omvandlingen av de gamla boendena för att främja 
bostäder eller annan verksamhet,  

 
Ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-06 beslutades (KS § 77) att återremittera 
ärendet om Nytt äldreomsorgscenter i Timrå kommun till socialnämnden för komplettering 
med utförligare handlingar i ärendet. 
 
Förvaltningschef har skrivit ett remissvar i ärendet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens skrivelse samt rapport och lämnar förslag till 
beslut till kommunstyrelsen, SN § 7, 2018-01-24 
 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschefen att beställa byggnation av nytt 
Äldreomsorgscentrum (ÄOC) inom Timrå kommun från Timråbo, SN § 98, 2017-08-23 
 
Beslutsunderlag 

- Remissvar gällande nytt Äldreomsorgscenter i Timrå kommun, 2018-04-03 
- Protokollsutdrag nytt Äldreomsorgscenter i Timrå kommun , KS § 77, 2018-03-06 

 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2018 
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§ 58 
Svar på motion från Marcus Molinder (SD) -Rullstolsanpassa alla 
lokaler/rum/områden som nyttjas inom 
äldreomsorgen/Demensvården i Timrå kommun 
Dnr SN/2017:149 

 

Beslut 
Socialnämnden fastställer yttrandet med avslag till motionen. 
 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
Avslå motionen. 
 
Ärendet 
Ansvarig verksamhetschef har skrivit ett yttrande på motionen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017 att remittera motionen till 
socialnämnden för yttrande. 
 
Marcus Molinder och Fredrik Bernblom har i en motion, den 26 juni 2017 föreslagit 
kommunfullmäktige besluta: - Att omgående påbörja arbetet med att rullstolsanpassa samtliga 
lokaler som nyttjas av äldreomsorgen inom Timrå kommun 
  
Beslutsunderlag 

- Yttrande, 2018-03-26 
- Protokollsutdrag, KF § 140, 2017-09-25  
- Motion, 2017-06-26  

 
Protokollsutdrag till 
KS 
 
Exp     /     2018 
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§ 59 
Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS, kvartal 1 
Dnr SN/2018:32 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
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) och även till 
revisorer. Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige. 
 
Förvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och lämnat rapport till IVO 
inom föreskriven tid.  
 
Beslutsunderlag 

- Statistikrapport till kommunfullmäktige, kvartal 1, 2018 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
 
Exp     /     2018 
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§ 60 
Redovisning av socialnämndens uppdrag 
Dnr SN/2018:7 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendet 
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till 
kommunfullmäktige och myndigheter. 
 
Beslutsunderlag 

- Rapport aktuella uppdrag och ärenden för yttrande till och med 2018-04-10. 
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§ 61 
Anmälan av beslut enligt delegation 
Dnr SN/2018:3 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Följande beslut anmäls enligt delegation:  
 
Avtal mellan Samordningsförbundet Sundsvall-Timrå och Timrå kommun avseende 
medfinansiering av projektet 0-placerade som uppbär ekonomiskt bistånd. Undertecknat av 
förvaltningschef 2018-03-13. 
 
Anmälan till SKL:s utvecklingsprojekt – Att bryta långvarigt biståndsmottagande och utveckla 
verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Undertecknat av nämndens ordförande och 
förvaltningschef 2018-03-12. 
 



 
Protokoll 

 
 

Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  2018-04-27   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

19 

§ 62 
Inkomna skrivelser och meddelanden 
Dnr SN/2018:2 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Protokoll 
Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp och information inför socialnämnden. 
2018-03-20, Kommunal, SSR, Fysioterapeuterna och Vision. 
 
Protokoll, Förhandling om omplacering av medarbetare, 2018-03-19, Kommunal. 
 
MBL § 11, Nattpatrullens schema och tjänstgöringsgrader, 2018-03-26, Kommunal 
 
MBL § 11, Tillsättande av enhetschefer inom verksamhetsområdet stöd, vård och omsorg,  
2018-03-15, Vision. 
 
Protokoll hyresförhandling mellan socialtjänsten i Timrå kommun och Hyresgästföreningen 
region Norrland för år 2018, 2018-03-26. 
 
Barnombudsmannen 
Sammanfattning av Barnombudsmannens årsrapport 2018, Utanförskap, våld och kärlek till 
orten – Barns röster om att växa upp i utsatta kommuner och förorter.  
 
IVO 
Dnr. 10.4-8616/2018-1, 2018-03-08, Begäran om uppgifter. Angående om Timrå kommun 
har några ej verkställda lagakraftvunna gynnande domar genom vilka enskilda beviljats insatser 
enligt SoL eller LSS. Begäran besvarad 2018-04-10, kommunen har inga ej verkställda 
gynnande domar. 
 
SKL 
Cirkulär 18:14, Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, förvaltare 
samt vissa vårdnads- och förmyndarskapsfrågor (5 bilagor). 
 
Socialstyrelsen 
Enkätsvar, Uppföljning av utvecklingsmedel för arbete med våld i nära relationer 2017. 
 
Timrå kommun 
Revisionsrapport ”Löner”, 2018-03-06, för kännedom. 
 
Revisionsrapport ”Grundläggande granskning”, 2018-03-06, överlämnas till Socialnämnden 
för yttrande. 
 
KS 2018-03-06 § 72: Anvisningar för beredning av ärenden till styrelser/nämnder i Timrå 
kommun, revidering. 
KS 2018-03-06 § 81: Information om anmälan av IT-incident. 
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KTN 2018-03-08 § 15: Lokalförsörjningsplan 2018-2020. 
 
KS 2018-04-03 § 96: Intern kontroll 2017, nämndernas rapportering 
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