
 

  

 
Protokoll  

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialn ämnden  2018-10-26   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

1 

Plats och tid  Polstjernan 09:00-14:05  

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

Övriga närvarande  ersättare  
 
 
Tjänstemän  
 
 
 
 
 
 
 
Personal  

Gunilla Nilsson (S) 
Christer Andersson (S) §§ 126-134 
Marie Bergman (S) 
Ingeborg Melin, förvaltningschef 
Sara Grape Junkka, biträdande förvaltningschef 
Birgitta Andersson, verksamhetschef § 128  
Johannes Löfquist, enhetschef, § 128 
Andreaz Strömgren, kommunchef §§ 126-127, 
129-134 
Bo Glas, ekonomichef §§ 126-127, 129-134 
Kent Mattisson, ekonom §§ 126-127, 129-134 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 
Emma Salomonsson, hemtjänstpersonal § 128 
 

Utses att justera  Pirjo Jonsson (S) 
Anita Hellstrand (C)  
 

Justeringens plats och tid  Socialkontoret 2018-10-30 

Underskrifter   

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

…………………………………………………. …………………………………………………. 
Pirjo Jonsson, justerare Anita Hellstrand, justerare 

 ANSLAG  / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum  
2018-10-26  

Anslaget uppsatt den  
2018-10-30 

Anslaget nedtas den  
2018-11-21 

Förvarings plats för protokollet  
Socialkontoret 

Paragrafer  
§§ 126-144 



 

 

  

 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2018-10-26   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

1 

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) 
Marianne Larsson (SD) ersätter Ali El-Najjar (M) 
Megan Sandberg (L) ersätter Gudrun Molander (L) 
Anita Hellstrand (C) 
Marcus Molinder (SD) 
Monica Persson (T) ersätter Lotta Borg (T) 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Tjänstemän 
 
 

 
Gunilla Nilsson (S) 
Christer Andersson (S) 
Sara Grape Junkka, biträdande förvaltningschef 
Christina Hjalte, sekreterare 
 

Utses att justera Pirjo Jonsson (S) 
Anita Hellstrand (C) 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret, 2018-10-26 

Underskrifter  

…………………………………………………. …………………………………………………. 
Per-Arne Frisk, ordförande Christina Hjalte, sekreterare 

…………………………………………………. …………………………………………………. 
Pirjo Jonsson, justerare Anita Hellstrand, justerare 

 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2018-10-26  

Anslaget uppsatt den 
2018-10-26 

Anslaget nedtas den 
2018-11-17 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialkontoret 

Paragrafer 
§ 136 

  
Christina Hjalte, sekreterare 

 



 

 
Protokoll  

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialn ämnden  2018-10-26   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

2 

Socialnämnden 2018-10-26 Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 
   
3 126 Val av justerare 
   
4 127 Fastställande av ärendelista 
   
5 128 Information om årets handledare i Timrå kommun 
   
6 129 Information om nya Dataskyddsförordningen 
   
7 130 Dataskyddsombud för Socialnämnden 
   
8 131 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
   
9 132 Ordföranden informerar 
   
10 133 Ekonomisk periodrapport per 2018 09 
   
11 134 Rapport om åtgärdsplan för att klara budget 2018 
   
12 135 Äskande om tilläggsanslag 
   
13 136 Hyresavtal avseende LSS-boende 
   
14 137 Tillfällig attesträtt i samband med byte av ekonomisystem 
   
15 138 Komplettering av beslutsattestantförteckning 
   
16 139 Taxa för hemsjukvård 
   
17 140 Flytt av verksamhetsbidrag till Kultur- och tekniknämnden 
   
18 141 Förstudie om utredningshem/familjejour 
   
19 142 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 
   
20 143 Redovisning av socialnämndens uppdrag 
   
21 144 Inkomna skrivelser och meddelanden 
   



 
Protokoll  

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialn ämnden  2018-10-26   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

3 

§ 126 
Val av justerare  
 
 
Beslut 
Socialnämnden utser Pirjo Jonsson (S) samt Anita Hellstrand (C) att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret den 30 oktober 2018. 
 
Ärendet 
Val av justerare av socialnämndens protokoll. 
 
 
 



 
Protokoll  

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialn ämnden  2018-10-26   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

4 

§ 127 
Fastställande av ärendelista  
 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet med tillägg av § 136, Hyresavtal 
avseende LSS-boende.  
  
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
 
 
 



 
Protokoll  

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialn ämnden  2018-10-26   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

5 

§ 128 
Information om årets handledare i Timrå kommun  
Dnr SN/2018:204 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendet 
Emma Salomonsson valdes till årets handledare inom Timrå kommun av Vård- och 
Omsorgscollege Södra Norrland. Emma, som arbetar inom Vivsta hemtjänstgrupp, deltar vid 
sammanträdet tillsammans med Enhetschef Johannes Löfquist och Birgitta Andersson, 
Verksamhetschef Stöd, Vård och omsorg. 
 
 



 
Protokoll  

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialn ämnden  2018-10-26   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

6 

§ 129 
Information om nya Dataskyddsförordningen 
Dnr SN/2018:209 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendet 
Den 25 maj 2018 började en ny dataskyddsförordning gälla inom hela EU och som ersatte 
personuppgiftslagen (PUL). Genom Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data 
Protection Regulation) utökas och förtydligas den personuppgiftsansvariges ansvar och 
skyldigheter. De registrerade som hanteras i personuppgiftsbehandlingar har fått stärkta 
rättigheter jämfört med tidigare. 
 
Nämndsekreterare Christina Hjalte deltar vid sammanträdet och berättar om förvaltningens 
anpassning av personuppgiftshantering med avseende på GDPR. 
 
 
 



 
Protokoll  

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialn ämnden  2018-10-26   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

7 

§ 130 
Dataskyddsombud för Socialnä mnden 
Dnr SN/2018:214 

 

Beslut 
Socialnämnden utser Matts Boman till dataskyddsombud. 
 
Ärendet 
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordning (General Data 
Protection Regulation, GDPR) och Timrå kommuns reglemente. Ansvaret gäller för alla 
personuppgifter som nämnden i sin verksamhet förfogar över. 
 
Alla personuppgiftsansvariga myndigheter måste utse ett dataskyddsombud. 
Dataskyddsombudets uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga 
organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt GDPR. Ombudet ska också bevaka 
att reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen. 
 
Kommunstyrelsen har 2017-08-22 § 243 beslutat godkänna avtal avseende dataskyddsombud 
mellan Medelpads Räddningstjänstförbund och Sundsvalls kommun, Timrå kommun samt 
Ånge kommun. Socialnämnden föreslås därför utse det ombud som anställts enligt det avtalet, 
Matts Boman. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Matts Boman 
 
Exp     /     2018 
 



 
Protokoll  

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialn ämnden  2018-10-26   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

8 

§ 131 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport  
Dnr SN/2018:5 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas vid sammanträdet. 
 
Vårdutbildningen för sjuksköterskor har pausat intag i Sundsvall. Vilket innebär problem för 
våra fortsatta rekryteringar samt att vi inte kommer att få några praktikanter därifrån.  
 
Många röda dagar runt jul i år, oklart kring utskrivning från sjukhuset då primärvården inte 
har bemanning röda dagar. 
 
Brukarundersökningen 2018, positivt resultat jämfört med 2017. Främst hemtjänsten, inte lika 
bra på boendena. 
 
 



 
Protokoll  

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialn ämnden  2018-10-26   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

9 

§ 132 
Ordföranden informerar 
Dnr SN/2018:6 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendet 
Ordföranden informerar vid sammanträdet. 
 
Fram till 10:e oktober jobbade vi internt med budget 2019, vi jobbade vidare med besparingar 
och efter ett intensivt prutande kunde vi minska vårt yrkande med 13,2 Mkr. 
 
10:e oktober jobbade vi tillsammans alla nämnder/styrelse (ordförande) med 
”budgetberedningen”. Vi fick ökade krav på oss och vi hamnade till slut på en minskning med 
15,2 Mkr.  Jag brukar inte lägga mig i övriga nämnder/styrelse, de fick betydligt mindre 
prutningar. Jag reagerade dock på Vänsterns förslag att halvera budgeten för 
Näringslivskontoret. En sådan prutning är lika med en nedläggning så där yrkade jag avslag 
om det inte kunde motiveras bättre. Vi, Kultur & Teknik samt Barn & Utbildning fick i 
uppdrag att dela på tjänst för att utöka föräldra-kontakterna. Även här trilskades Vänster som 
ansåg att Barn & Utbildning inte hade råd med det. 
 
12:e oktober Socialpresidiet. Allmän genomgång av ärenden. Gemensamt föräldrahemsstöd i 
länet går vidare i Norr. Då Sundsvall sa nej, följer vi dem. 
Vi hade också en genomgång av politiska läget i kommunerna, lite oklart i Ångermanland men 
i Medelpad, ansågs vi det klart. 
 
15:e oktober Au/Beredning. Vi beslutade att bjuda in Kommunchef och Ekonomichef till 
dagens möte. Detta på grund av att det tagits beslut i KS att föreslå KF att göra det. Vi i 
Arbetsutskottet ser ett stort värde i att få informera främst kommunchefen om hur vi jobbar 
med bland annat ekonomi men framförallt hur vi bistår medborgarna.  
 
18-19:e oktober SVOM tillsammans med Lars Kempe, Pirjo Jonsson och Ingeborg Melin 
mycket om Skönsmomodellen, psykisk ohälsa och förebyggande arbete i skolan. 
 
 
 



 
Protokoll  

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialn ämnden  2018-10-26   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

10 

§ 133 
Ekonomisk periodrapport per 2018 09  
Dnr SN/2018:1 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner periodrapport per 2018 09. 
 
Ärendet 
Ekonomisk periodrapport för september redovisas vid sammanträdet. Volymrapport bifogas 
även. 
 
Ekonom Kent Mattison deltar vid sammanträdet och går igenom den ekonomiska rapporten 
för september. Socialnämnden kan inte påverka volymökningen, återstår att jobba med 
pris/kostnader. Ekonomi centralt är behjälpliga med att ordna avtal och centralisera 
leasingavtal. 
 
Beslutsunderlag 

- Periodrapport per 2018 09 
- Periodkommentarer IFO 2018 09 
- Volymrapport per 2018 09 

 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonom 
 
Exp     /     2018 
 



 
Protokoll  

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialn ämnden  2018-10-26   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

11 

§ 134 
Rapport om åtgärdsplan för att klara budget 2018  
Dnr SN/2018:134 

 

Beslut 
1. Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att avveckla poolen i sin nuvarande form. 

 
2. Socialnämnden beslutar att ej återbesätta tjänst som Enhetschef bemanning, att 

vakanssätta tjänsten som verksamhetsutvecklare under barnledighet samt att inte 
återbesätta tjänsten som biträdande verksamhetschef för IFO 

________________________ 
Mot beslutet i punkt 1 reserverar sig Monica Persson (T). Skriftlig reservation med motivering 
kommer att lämnas in före protokollets justering. Vid justering av protokollet har ingen 
skriftlig reservation inkommit. 
 
Ärendet 
Socialnämnden har gett förvaltningschef i uppdrag att återkommande rapportera om åtgärder 
för att klara 2018 års budget.  
 
Arbetsutskottet beslutade att ordförande bjuder in kommunchef samt ekonomichef att 
närvara vid sammanträdet för samtal kring det ekonomiska läget. 
 
Förvaltningschef redovisar planerade och vidtagna åtgärder samt resultat vid sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 

- Handlingsplan effektiviseringar oktober 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2018 
 
 



 
Protokoll  

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialn ämnden  2018-10-26   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

12 

§ 135 
Äskande om tilläggsanslag  
Dnr SN/2018:217 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen ansöka till Kommunfullmäktige om 
tilläggsanslag till Socialnämnden för år 2018 med 8 612 tkr. 
 
Ärendet 
Den ekonomiska periodrapporten september 2018 visar en avvikelse jämfört med budget 
2018 med -33 113 tkr. Med anledning av denna avvikelse har en genomlysning av budget 2018 
gjorts för säkerställning att socialförvaltningens behov och volymer har blivit budgeterade. 
Genomlysningen visar på ett flertal punkter som inte har beaktats eller budgeterats. 
 
Det som har framkommit i belopp och områden är: 
 

Område   Belopp 
 Moduler i  Bergeforsen  -1 092 tkr 
 Facklig tid 2 tjänster            -960 tkr 
 Överföring mellan 2017 och  -2 500 tkr 
 2018 som inte godkändes 
 Minskad budgetram försörjningsstöd         -2 000 tkr 
 Minskning OB-ersättning  -2 060 tkr 

 
Totalt:                         -8 612 tkr 
 
Med denna redovisning vill socialförvaltningen påvisa underfinansierade områden som 
förklarar delar av avvikelsen. Socialförvaltningen vill belysa att budgetprocessen för 2018 
missgynnade socialförvaltningen med anledning av dessa punkter.  
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2018 
 
 



 
Protokoll  

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialn ämnden  2018-10-26   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

13 

§ 136 
Hyresavtal avseende LSS -boende  
Dnr SN/2018:224 

 

Beslut 
Socialnämnden uppdrar till kommunchef samt kommunstyrelsens ordförande att som 
firmatecknare skriva hyresavtal med CBH förvaltning, organisationsnummer 559030-2229, 
avseende LSS-boende. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendet 
Ekonomichef Bo Glas, har i hyresförhandlingar med CBH förvaltning, tagit fram ett 
hyresavtal för LSS-boendet Framnäsgården. 
 
I korthet handlar det om ett avtal för nio lägenheter om totalt ca 342 kvm och gemensamhets-
utrymmen om ca 157 kvm. Avtalet sträcker sig över 15 år till en hyra av 1 281 000 mkr/år. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchef 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2018 
 
 



 
Protokoll  

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialn ämnden  2018-10-26   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 137 
Tillfällig attesträtt i samband med byte av ekonomisystem  
Dnr SN/2018:208 

 

Beslut 
Socialnämnden ger förvaltningschef Ingeborg Melin och controller Kent Mattison attesträtt 
för ansvar 61000000, slag 17910, under tiden 2018-10-01 – 2019-01-19. 
 
Ärendet 
Timrå kommun byter ekonomi-/fakturasystem från den 1 januari 2019. Fram till årsskiftet 
måste fakturor som kostnadsmässigt, helt eller delvis, rör kommande år hanteras i nuvarande 
system. Kommunledningskontorets ekonomienhet har föreslagit en lösning för bokföring av 
fakturor från detta år/gamla ekonomisystemet, som rör kommande år/nya ekonomisystemet. 
 
Leverantörsfakturor som, helt eller delvis, rör kommande verksamhetsår beslutsattesteras, vad 
gäller del som avser kommande år, på ett särskilt balanskonto med ansvarskodning per 
nämnd. Förvaltningschef och ekonom per förvaltning ges attesträtt på balanskontot. Bokförda 
balansposter dokumenteras i ett Excel-dokument, där även fakturakopia biläggs. Excel-
dokumentet används sedan för inläsning/bokföring på kommande års resultat i det nya 
ekonomisystemet. 
 
Ett särskilt balanskonto med ansvarskod ställs till förfogande i nuvarande ekonomisystem, där 
Socialnämnden tilldelas ansvar 6, slag 17910. Förvaltningschef samt ekonom per förvaltning 
föreslås få attesträtt på denna kodsträng under aktuell tid, från 1 oktober 2018 till 19 januari 
2019. Kommunledningskontoret, ekonomi, tillser att aktuella fakturor konteras enligt förslag i 
avvaktan på formellt beslut i respektive nämnd. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
Ekonom 
KLK ekonomi 
 
Exp     /     2018 
 



 
Protokoll  

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialn ämnden  2018-10-26   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 138 
Komplettering av beslutsattestantförteckning  
Dnr SN/2018:51 

 

Beslut 
Socialnämnden antar komplettering till beslutsattestantförteckning 2018. 
 
Ärendet 
Inom förvaltningen har det skett ett flertal förändringar på chefsnivå. Beslutsattestantförteck-
ningen behöver därmed uppdateras. Ett förslag till komplettering har tagits fram av 
förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 

- Komplettering till Beslutsattestantförteckning Socialförvaltningen okt 2018 
 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonom 
 
Exp     /     2018 
 



 
Protokoll  

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialn ämnden  2018-10-26   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 139 
Taxa för Hemsjukvård  
Dnr SN/2018:210 

 

Beslut 
Socialnämnden antar utredningens förslag och föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fastställa taxa för hemsjukvård inom Timrå kommun. 
 
Ärendet 
Från 2014 överfördes hemsjukvården till kommunal regi från regionen. Sedan skatteväxlingen 
2014 har ingen taxa fastställts för hemsjukvård.  
 
Handläggningsenhetens Enhetschef har gjort en utredning, med beskrivning av nuläget och 
jämförelse av kostnader inom primärvården samt avgifter i närliggande kommuner. 
Utredningen föreslår att införa en taxa för avgifter gällande hemsjukvård i Timrå kommun att 
läggas till i nuvarande vård- och omsorgstaxa. 
 
Beslutsunderlag 

- Utredning av taxa för hemsjukvård 2018 
 
 
Protokollsutdrag till: 
KS 
Verksamhetschef SVO 
 
Exp.     /     2018 
 



 

 
Protokoll  

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialn ämnden  2018-10-26   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 140 
Flytt av verksamhetsbidrag till Kultur - och tekniknämnden  
Dnr SN/2018:205 

 

Beslut 
1. Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att utse lämplig person att utreda Idéburet 

Offentligt Partnerskap (IOP), eller annan samverkansmöjlighet, för de verksamheter 
som tidigare finansierats genom nämndens föreningsbidrag. 

2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att, i samverkan med Kultur- och 
teknikförvaltningen, överlämna samtliga föreningsbidrag med undantag för 
Kvinnogemensskapsstöd. 

 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har haft ett uppdrag att se över föreningsstödet, värdera 
föreningarnas behov och tydliggöra gränsdragningar mellan marknadsföring och 
föreningsstöd. Utredningen föreslår ett helhetsgrepp när det gäller kommunens ansvar för 
föreningsbidrag. 
 
Kommunfullmäktige har, enligt utredningens förslag, beslutat föra över samtliga 
föreningsbidrag från Socialnämnden till Kultur- och tekniknämnden med undantag för 
Kvinnogemenskapsstöd. 
 
Kommunfullmäktige har också uppdragit till Socialnämnden att utreda Idéburet Offentligt 
Partnerskap (IOP), eller annan samverkansmöjlighet, för de verksamheter som tidigare 
finansierats genom nämndens föreningsbidrag. 
 
Socialförvaltningens förslag, efter dialog med Kultur- och teknikförvaltningen, är att 
Socialnämnden tar emot ansökan om verksamhetsbidrag till föreningar med social verksamhet 
för år 2019 enligt socialnämndens beslut om bidrag för år 2018 från 2017-11-22, §§ 149-160. 
Ansökningar överlämnas inför den 1 januari till kultur- och tekniknämnden för beslut. 
Respektive budget anpassas i enlighet med omfattningen av överflyttade bidrag. 
 
Beslutsunderlag 

- KS 2018-09-24 § 118 Utredning av föreningsbidrag och policy för 
marknadsföringsinsatser. 

 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2018 
 



 

 
Protokoll  

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialn ämnden  2018-10-26   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 141 
Förstudie om utredningshem/familjejour 
Dnr SN/2018:213 

 

Beslut 
1. Socialnämnden beslutar att inte gå vidare med att starta ett utredningshem i egen regi. 

2. Socialnämnden beslutar att inriktningen ska vara att arbeta mer med utredning i 
hemmiljö. 

 
Ärendet 
Socialnämnden har gett förvaltningschef i uppdrag att starta en förstudie om 
utredningshem/familjejour utifrån att kostnaderna för placeringar är höga och förvaltningen 
behöver se över möjligheter till alternativa lösningar. 
 
Förvaltningschef presenterar förstudien vid sammanträdet.  
 
Beslutsunderlag 

- Förstudie om utredningshem, 2018-10-05 
 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2018 
 



 
Protokoll  

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialn ämnden  2018-10-26   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 142 
Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS, kvartal 3  
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 3 2018 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
 
Exp     /     2018 
 



 
Protokoll  

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialn ämnden  2018-10-26   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

20 

§ 143 
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 2018-09-30. 
 
 



 
Protokoll  

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialn ämnden  2018-10-26   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 144 
Inkomna skrivelser och meddelanden, september 
Dnr SN/2018:2 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna. 
 
Protokoll 
Förhandling enligt MBL 11 §, 2018-09-12, Specialistundersköterskor vård- och 
omsorgsboende, Kommunal. 
 
Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp och information inför socialnämnden. 
2018-09-19, Kommunal, SSR, Vision. 
 
Förhandling enligt MBL § 11, 2018-10-02, Uppsägning på grund av personliga skäl, 
Kommunal. 
 
SKL  
Cirkulär 18:32, Information om överenskommelse avseende vissa frågor om 
sommartid/vintertid. 
 
Revisionen 
Revisionsrapport ”Granskning av strategiskt fastighetsunderhåll”, 2018-09-11. 
 
Timrå kommun 
KF 2018-09-24 § 119, Nytt Äldreomsorgscenter i Timrå kommun. 
 
KF 2018-09-24 § 125, Motion från Marcus Molinder (SD) – Rullstolsanpassa alla 
lokaler/rum/områden som nyttjas inom äldreomsorgen/demensvården i Timrå kommun. 
Återremiss SN för yttrande från Tillgänglighetsrådet. 
 
 
 

  


