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Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  2018-12-19   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

1 

Plats och tid Polstjernan 09:00 – 12:15  

Beslutande ledamöter Per-Arne Frisk (S) 
Pirjo Jonsson (S) 
Alf Söderlund (S) 
Elisabeth Svahn (S) 
Lars Kempe (S) 
Eduardo Villanueva Pinto (V) 
Ingrid Sendelbach (KD) ersätter Ali El-Najjar (M) 
Megan Sandberg (L) ersätter Gudrun Molander (L) 
Anita Hellstrand (C) 
Marianne Larsson (SD) ersätter Marcus Molinder (SD) 
Monica Persson (T) ersätter Lotta Borg (T) §§ 159-162 
Gunilla Nilsson (S) ersätter Lotta Borg (T) §§ 163-179 
 

Övriga närvarande 
Tjänstemän 
 

 
Ingeborg Melin, förvaltningschef 
Sara grape Junkka, biträdande förvaltningschef 
Patrik Jonsson, nämndsekreterare 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 
Birgitta Andersson §§ 163, 170-171 
Kent Mattisson, ekonom, §§ 163-167, 176 
Bo Glas, ekonomichef, §§ 164-167, 176 
Ronny Rönnbäck, verksamhetschef § 163 
Johan Vikström, verksamhetschef IFO, § 163 
Ulrica Hedlund, MAS, § 163 
 

Utses att justera Lars Kempe (S), Megan Sandberg (L) 

Justeringens plats och tid Socialkontoret, 21 december 2018 

Underskrifter  

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

…………………………………………………. …………………………………………………. 
Lars Kempe, justerare Megan Sandberg, justerare 

 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2018-12-19  

Anslaget uppsatt den 
2018-12-21 

Anslaget nedtas den 
2019-01-12 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialkontoret 

Paragrafer 
§§ 159-179 

  
Christina Hjalte, sekreterare 
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Socialnämnden 2018-12-19 Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 
   
3 159 Val av justerare 
   
4 160 Fastställande av ärendelista 
   
5 161 Sju timmars arbetsplatsförlagd arbetstid -slutrapport 
   
6 162 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
   
7 163 Ordföranden informerar 
   
8 164 Ekonomisk periodrapport per 2018 11 
   
9 165 Rapport om åtgärdsplan för att klara budget 2018 
   
10 166 Fastställande av budget och verksamhetsplan 2019-2021 
   
11 167 Kommunstyrelsens handlingsplan för budget i balans 2019-2021 
   
12 168 Beslutsattestantförteckning socialförvaltningen för år 2019 
   
13 169 Svar på revisionsrapport "Uppföljning av IT-säkerhet och granskning av 

införandet av dataskyddsförordningen" 
   
14 170 Riktlinjer för biståndsprövning med utgångspunkt från SoL och LSS 
   
15 171 Förändringar i taxa för insatser inom Stöd, vård och omsorg 
   
16 172 Riksnormen för försörjningsstöd 2019 
   
17 173 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse 

enligt LSS för år 2019 
   
18 174 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2019 
   
19 175 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 

vårdnadsöverflyttningar m. m. för år 2019 
   
20 176 Avtal avseende boende för Ensamkommande barn (EKB) 
   
21 177 Redovisning av socialnämndens uppdrag 
   
22 178 Anmälan av beslut enligt delegation 
   
23 179 Inkomna skrivelser och meddelanden 
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§ 159 
Val av justerare 
 
 
Beslut 
Socialnämnden utser Lars Kempe (S) samt Megan Sandberg (L) att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret den 21 december 
2018. 
 
Ärendet 
Val av justerare av socialnämndens protokoll. 
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§ 160 
Fastställande av ärendelista 
 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet med tillägg av ett extra ärende, Avtal 
avseende boende för Ensamkommande barn/ungdomar. 
 
Extra ärendet blir ny punkt 19 i ärendelistan, nuvarande punkter 19, 20 och 21 blir 20, 21 och 
22. 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
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§ 161 
Sju timmars arbetsplatsförlagd arbetstid - slutrapport 
Dnr SN/2018:106 

 

Beslut 
1. Socialnämnden avslutar projektet. 

2. Socialnämnden ger verksamhetschef IFO i uppdrag att permanenta 
arbetstidsmodellen sju timmars arbetsplatsförlagd arbetstid i verksamheten.  

3. Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att kontakta kommunförbundet 
Västernorrland angående fortsatt uppföljning av FoU gällande arbetstidsmodellen. 

 
Ärendet 
Projektet Sju timmars arbetsplatsförlagd arbetstid har bedrivits inom Socialförvaltningens 
Individ- och familjeomsorg under år 2018. Förvaltningschef Ingeborg Melin presenterar 
verksamhetens slutrapport samt en sammanfattning Kommunförbundet FoU Västernorrlands 
utvärdering vid sammanträdet.  
 
Arbetstidsmodellen med sju timmars arbetsplatsförlagd arbetstid har haft en positiv påverkan 
på personalens arbetsmiljö och verksamheten föreslår att arbetssättet permanentas.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Vid socialnämndens sammanträde 2017-11-01, § 140, informerades nämnden om Individ- och 
familjeomsorgens vilja att under perioden 2018-01-01 – 2018-12-31 bedriva ett projekt med 
sju timmars arbetsplatsförlagd arbetstid för samtliga socialsekreterare med 
myndighetsutövning.  
 
Nämnden såg positivt på projektet och gav verksamhetschef i uppdrag att rapportera om 
projektet vid tertialrapport samt delårsbokslut samt lämna slutrapport med förslag om 
implementering i december 2018. 
 
Rapporter har lämnats vid sammanträden 2018-04-27, § 50, samt 2018-09-19, § 115. 
 
Beslutsunderlag 

- Utvärdering av sju timmars arbetsplatsförlagd arbetstid 
- Slutrapport för projekt 7 timmars arbetsplatsförlagd arbetstid 
- Vision 2025 

 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
 
Exp     /     2018 
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§ 162 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
Dnr SN/2018:5 

 

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

- Kommunen har påbörjat upphandling av alla IT-drift och har sett över 
förvaltningarnas krav och behov. Upphandlingen planeras bli färdig kvartal 4, 2019 
och förhoppningen är att leverantör är igång från första kvartalet 2020. 

- Ingeborg har träffat en brukarpanel inom socialpsykiatri, som har ingått i ett Interreg-
projekt inom Skandinavien. Fantastiskt roligt med så många bra idéer. Bland annat 
finns önskemål om en ”träffpunkt ”för personer i åldern ca 18-35 år på kvällar och 
helger. En ny träff är planerad till februari, förhoppning finns att kunna bjuda in dessa 
personer även till nämnden. 

- Har även hört på Anna Nergård, utredare inom ”nära vård”. Det finns en målsättning 
att flytta vården närmare patienterna, det vill säga att stärka primärvård och även 
hemsjukvård. Dock kan inte staten styra denna utveckling utan det är kommunernas 
(och regionernas) ansvar att besluta om användning av skattepengarna. Ett problem 
med den nära vården är brist på allmänläkare, därför finns också en vilja att utveckla 
mer digitaliserade läkarkontakter. Premicares hälsocentral i Söråker samt 
korttidsvården är med i ett pilotprojekt angående digitaliserad vårdkontakt. 

- Alla hemtjänstgrupper är nu igång med nyckelfri hemtjänst. Några problem har 
uppstått, och lösts, i samband med övergången, och ännu återstår några lås att 
montera, men i stort har allt gått bra. 

- KIVO (Kvalitetssäkrad Inkudering i Verksamhet och Organisation), ett projekt inom 
Svenska ESF-rådet i Västernorrland och Jämtland har haft avslutskonferens. Projektet, 
som arbetat med samverkan för att få in nyanlända i vården har varit lyckat. En större 
andel män än förväntat har deltagit, många har fortsatt med vidareutbildning inom 
vård-området. Ett stort antal handledare har även utbildats i kultur- och 
språkbemötande. 
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§ 163 
Ordföranden informerar 
Dnr SN/2018:6 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendet 
Ordföranden informerar vid sammanträdet genom att visa en presentation med bland annat 
detta innehåll: 
 
-I runda tal 1500 av Timrås medborgare får, som brukare, klienter eller patienter, sitt stöd och 
sin omsorgsinsats från socialnämnden. Nämnden jobbar efter Barns behov i Centrum, BBIC, 
och Äldres behov i centrum, ÄBIC, och alltid i alla ärenden enskilt och personcentrerat. 
Nämnden har maximal transparens i allt utom just det enskilda beslutet och levererar 
månatligen kostnadsutveckling med beskrivning och volymer på alla områden. 
 
-Socialnämndens ökade kostnader utöver budget beror till största delen på lagkrav som måste 
uppfyllas, till exempel ökad volym av insatser enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, samt Socialförsäkringsbalken (ca 10 Mkr), volymökningar inom 
verksamheterna hälso- och sjukvård, hemtjänst och placeringar inom individ- och 
familjeomsorg, IFO, (ca 24 Mkr) samt interna kostnader som vi inte kan påverka, som 
friskvårdssatsning, hyreshöjningar, internservice och externa skolkostnader (ca 2 Mkr). 
 
-Enligt kommunens revisorer har Timrå lägre kostnader per invånare för barn- och 
ungdomsvård, missbrukarvård, individ och familjeomsorg, IFO, än samtliga referensgrupper. 
Kostnad för ekonomiskt bistånd är högst av samtliga referensgrupper. Timrå har fler beviljade 
hemtjänsttimmar än samtliga referensgrupper. Dock är kostnad för hemtjänst samt särskilt 
boende lägre än samtliga referensgrupper. 
 
-För framtiden syns en positiv trend inom IFO, med personal som stannar och ökar sin 
erfarenhet och utveckling av samarbetet inom Arbetsmarknadstorget. En stängd enhet 
(Strandbo) inom vård och omsorg minskar kostnader för tomma lägenheter. Alla vård- och 
omsorgsboenden bildar enskilda enheter för personal, vilket ger minskat behov av vikarier 
och smidigare arbetsledning. Vi ser också fram emot att byta två svårjobbade boenden 
(Tallnäs och Merlo) till ett nytt Äldreomsorgscenter. Hela hemtjänsten jobbar nu med 
nyckelfria lås och arbetsplaner i mobilen, Hemtjänstfakturering övergår till att bli mer 
rättvisande baserat på planerad tid.  
 
 
Gunilla Nilsson (S) tackar ordförande för den gångna mandatperioden. 
 
Förvaltningschef Ingeborg Melin tackar alla ledamöter och ersättare för gott samarbete med 
medborgarnas bästa i fokus. 
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§ 164 
Ekonomisk periodrapport per 2018 11 
Dnr SN/2018:1 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner den ekonomiska periodrapporten per 2018 11. 
 
Ärendet 
Ekonomisk periodrapport för november redovisas vid sammanträdet. Volymrapport bifogas 
även. Ekonom deltar vid sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 

- Periodrapport per 2018 11 
- Periodkommentarer IFO 2018 11 
- Volymrapport per 2018 11 

 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonom 
 
Exp     /     2018 
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§ 165 
Rapport om åtgärdsplan för att klara budget 2018, december 
Dnr SN/2018:134 

 

Beslut 
Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att verkställa föreslagna åtgärder enligt 
beslutsunderlag för 2018-12-19. 
 
Ärendet 
Socialnämnden har gett förvaltningschef i uppdrag att återkommande rapportera om åtgärder 
för att klara 2018 års budget.  
 
Förvaltningschef redovisar planerade och vidtagna åtgärder samt resultat vid sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 

- Handlingsplan effektiviseringar december 
 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2018 
 
 



 
Protokoll 

 
 

Sammanträdesdatum  
Socialnämnden  2018-12-19   

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

10 

§ 166 
Fastställande av Budget och verksamhetsplan 2019-2021 
Dnr SN/2018:177 

 

Beslut 
Socialnämnden fastställer Budget och verksamhetsplan 2019-2021 enligt kommunfullmäktiges 
beslut.  
 
Ärendet 
Utifrån kommunens ekonomiska läge har handlingsplaner tagits fram för att effektivisera 
verksamheten och klara uppsatta mål inom de ramar som finns. Ekonomienhet och 
förvaltning har gjort vissa revideringar i socialnämndens överlämnade förslag till 
budgetberedningen anpassat utifrån nuvarande förutsättningar. 
 
Kommunfullmäktige har fastställt 2018-11-26 Verksamhetsplan och budget för 2019-2021. 
Socialnämndens budget och verksamhetsplan omsluter 398 186 tKr. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2018-09-10 § 111, Socialnämnden beslutar att överlämna socialnämndens förslag till 
verksamhetsplan 2019-2021 och budget 2019 till budgetberedningen.  
 
Beslutsunderlag 

- KF 2018-11-26 §183, Verksamhetsplan och budget 2019-2021 
- Verksamhetsplan och budget Timrå kommun 2019-2021 
- Revideringar Verksamhetsplan 2019-2021, Socialnämnden 
- Revidering budget IFO samt SVO 
- Förslag till Verksamhetsplan 2019-2021 Socialnämnden 

 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Ekonom 
Verksamhetschefer 
 
Exp     /     2018 
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§ 167 
Kommunstyrelsens handlingsplan för budget i balans 2019-2021 
Dnr SN/2018:244 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendet 
Vid behandlingen av delårsrapport 2018 har kommunfullmäktige uppdragit till 
kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan för att skapa förutsättningar för en budget i 
balans under kommande mandatperiod.  
 
Kommunstyrelsen antog 2018-11-20 en handlingsplan, med syfte att ge nämnderna verktyg 
och förutsättningar att klara de ekonomiska målen. Handlingsplanens sju punkter ska gälla för 
kommunens samtliga nämnder och förvaltningar. Planen gäller under hela 2019 och kan 
därefter förlängas. 
 
Förvaltningschef har informerat verksamhetschefer om handlingsplanen och presenterar 
planen för nämnden vid sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 

- KS §325 Handlingsplan för budget i balans 2019-2021 
- Handlingsplan för budget i balans 2019-2021 
- Timråpartiets reservation mot beslutad handlingsplan 
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§ 168 
Beslutsattestantförteckning socialförvaltningen för år 2019 
Dnr SN/2018:51 

 

Beslut 
Socialnämnden antar ny beslutsattestantförteckning 2019 att gälla från och med 2019-01-01. 
 
Ärendet 
Som ett arbetsinstrument för att fördela ansvar för den ekonomiska ramen upprättas en 
beslutsattestantförteckning. 
 
Nytt förslag till beslutsattestantförteckning redovisas på sammanträdet, då två nya 
ansvarskoder har tillskapats. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden antog en Beslutattestantförteckning 2019 vid sammanträde  
2018-11-21, § 153.  
 
Beslutsunderlag 

- Beslutsattestantförteckning 2019. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschefer  
Ekonom 
Hans Jonsson, KLK 
 
Exp     /     2018 
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§ 169 
Svar på revisionsrapport "Uppföljning av IT-säkerhet och 
granskning av införandet av dataskyddsförordningen" 
Dnr SN/2018:221 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens svar. 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning av tidigare 
granskning av IT-säkerhet samt granskning av införandet av dataskyddsförordningen. 
Revisionen önskar att berörda nämnder kommer med synpunkter på de slutsatser som 
rapporten redovisat. 
 
Förvaltningens förslag till svar: 
Socialnämndens systemförvaltare kommer att utarbeta riktlinjer för olika behörigheter i 
systemet Procapita. Detta arbete ska vara färdigställt under 2019. Systemförvaltarna kommer 
dessutom att utarbeta en förvaltningsplan över våra system, inklusive budget. Färdigställs 
2019. 
 
Socialnämnden delges en statusrapport angående GDPR samt plan för åtgärder och 
uppföljning vid nämndssammanträdet den 20 februari 2019. 
 
Socialnämnden kommer i sin internkontrollplan 2019 att lägga till en kontrollpunkt gällande 
uppföljning av att all personal tar del av utbildningsinsatser inom GDPR och IT säkerhet. 
Interkontrollrapport skickas årligen till Kommunstyrelsen under vilken Central IT ligger. 
 
Beslutsunderlag 

- Revisionsrapport "Uppföljning av IT-säkerhet och granskning av införandet av 
dataskyddsförordningen" 

 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
KS 
 
Exp     /     2018 
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§ 170 
Riktlinjer för biståndsprövning med utgångspunkt från 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 
Dnr SN/2018:252 

 

Förslag till beslut 
Socialnämnden antar reviderade Riktlinjer för biståndsprövning med utgångspunkt från 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)  
 
Ärendet 
Riktlinjer revideras vid behov, senaste revisionen gjordes 2017-10-04. Verksamheten föreslår 
nu revidering av riktlinjerna med avseende på nya insatser i form av trygghetssamtal samt 
tillsyn nattetid via trygghetsskapande teknik. I övrigt har nuvarande riktlinjer även setts över i 
sin helhet, vilket innebär vissa förslag till förändringar. 
 
Verksamhetschef Birgitta Andersson presenterar förslaget till reviderade riktlinjer vid 
sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 

- Förslag till reviderade Riktlinjer för biståndsprövning med utgångspunkt från SoL och 
LSS 

 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 
Enhetschef 
 
Exp     /     2018 
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§ 171 
Förändringar i taxa för insatser inom Stöd, vård och omsorg 
Dnr SN/2018:256 

 

Beslut 
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utforma en ny tidsbaserad timtaxa med 
utgångspunkt från planerad tid. Timkostnad regleras till 350 kronor per timme från och med 
2019, och styrs av årliga revideringar. 
 
Ärendet 
Taxa för insatser inom Stöd, vård och omsorg, det vill säga insatser enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) håller på att omarbetas.  
 
Verksamheten föreslår att insatser som utges inom Stöd, vård och omsorg ska följa 
majoriteten av länets och landets debiteringsform, det vill säga att utforma en ny tidsbaserad 
timtaxa med utgångspunkt från planerad tid. Förslaget är att timkostnaden ska regleras till 350 
kronor per timme from 2019, styrt av årliga revideringar. 
 
Verksamhetschef Birgitta Andersson presenterar förslaget till ny taxa vid sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 

- Förslag till förändringar i taxa som rör insatser för Stöd, vård och omsorg 
 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef SVO 
 
Exp     /     2018 
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§ 172 
Riksnormen för försörjningsstöd 2019 
Dnr SN/2018:255 

 

Beslut 
Socialnämnden antar riksnormen för försörjningsstöd 2019 att gälla från och med 2019-01-01. 
 
Riksnormen överlämnas till kommunstyrelsen som information. 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 

- Riksnormen för försörjningsstöd 2019 
 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 
Enhetschef 
Kommunstyrelsen 
 
Exp       /       2018 
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§ 173 
Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som 
korttidsvistelse enligt LSS för år 2019 
Dnr SN/2018:257 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att följa Sveriges kommuner och Landstings rekommendationer i 
cirkulär 18:62 avseende ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som 
korttidsvistelse enligt LSS för år 2019. 
 
Ärendet 
I cirkulär 18:62 ger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommendationer för 
ersättningsnivåer för år 2019. 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 18:62, Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som 
korttidsvistelse enligt LSS för år 2019 
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Verksamhetschef 
Enhetschef 
 
Exp       /       2018 
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§ 174 
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL 
för år 2019 
Dnr SN/2018:260 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att följa Sveriges kommuner och Landstings rekommendationer i 
cirkulär 18:61 avseende ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) för år 2019. 
 
Ärendet 
I cirkulär 18:61 ger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommendationer för 
ersättningsnivåer för år 2019. 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 18:61, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL 
för år 2019. 
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§ 175 
Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och 
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m. m. för år 2019 
Dnr SN/2018:261 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att följa Sveriges kommuner och Landstings rekommendationer i 
cirkulär 18:60 avseende ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2019. 
 
Ärendet 
I cirkulär 18:60 ger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommendationer för 
ersättningsnivåer för år 2019. 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 18:60, Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och 
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m. m. för år 2019 
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§ 176 
Avtal avseende boende för Ensamkommande barn (EKB) 
Dnr SN/2018:265 

 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner hyreskontrakt nr Vivsta-3-39-V1 samt Vivsta-3-39-V2 med 

Västernorrland Utveckling & Omvårdnad AB, granskade av ekonomichef Bo Glas 
samt konsult Eric Liljeström.  
 

2. Socialnämnden överlämnar till kommunens firmatecknare att underteckna avtalen. 

Ärendet 
Utifrån att de flesta av våra ensamkommande ungdomar har varit placerade sedan år 2015-
2016 i hem för vård och boende (HVB) och därefter stödboende samt nu är myndiga bedöms 
nästa steg i integrationen i det svenska samhället vara ett eget boende. I och med att 
stödbehovet är så pass litet bedöms detta kunna tillgodoses med egna insatser inom 
förvaltningen varför stödboendeverksamheten hos entreprenören kan avvecklas och lokalerna 
hyras ut som egna bostäder till ungdomarna. 
 
Ekonomichef Bo Glas har i förhandlingar med Västernorrland Utveckling & Omvårdnad tagit 
fram hyreskontrakt avseende boende för ensamkommande ungdomar på adress 
Köpmangatan 44, våning 1 och 2. Hyreskostnad är 800 000 kr per år och våning. 
 
Avtalet för våning 1 (plats för 19 personer) löper tills vidare, med en uppsägningstid om 3 
månader. Avtalet för våning 2 (plats för 17 personer) gäller i 1 år från 1 januari. Avtalet måste 
sägas upp inom 9 månader, annars löper det 1 år till.  
 
Beslutsunderlag 

- Förslag till hyreskontrakt Köpmangatan 44, våning 1, med bilagor 
- Förslag till hyreskontrakt Köpmangatan 44, våning 2, med bilagor 
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§ 177 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, november 
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 2018-12-04. 
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§ 178 
Anmälan av beslut enligt delegation, november 
Dnr SN/2018:3 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Följande beslut anmäls enligt delegation:  
 
Avtal gällande socialtjänstens uppdrag att genomföra ett antal barnutredningar, Rum för 
samtal AB, 2018-11-28. 
 
Avtal gällande Handledning personalgrupper inom barn- och familj, Aloga konsult, 2018-12-
03. 
 
Anslutningsavtal för användande av Migrationsverkets e-tjänst ”Ansök om statlig ersättning”, 
Migrationsverket, 2018-12-03 
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§ 179 
Inkomna skrivelser och meddelanden, november 
Dnr SN/2018:2 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna. 
 
Protokoll 
Förhandling enligt MBL 11 §, 2018-06-19, angående inrättande av ytterligare en enhetschef 
för individ och familjeomsorgen, SSR och Vision. (undertecknat 2018-11-05) 
 
Förhandling enligt MBL 11 §, 2018-10-22avseende förändring av arbetstagares 
arbetsförhållande, SSR och Vision.  
 
Förhandling enligt MBL 11 §, 2018-11-07, angående uppsägan på grund av personliga skäl, 
Kommunal. 
 
Förhandling enligt MBL 11 §, 2018-11-20, avseende förändring av sysselsättningsgrad 
enhetschef mottagning och stöd samt tillsättning av tjänst, SSR, Vision. 
 
Förhandling enligt MBL 11 §, 2018-11-20, angående byte av enhetschef, Vision. 
 
Förhandling enligt MBL § 11, 2018-12-03, angående uppsägan på grund av personliga skäl, 
Kommunal. 
 
Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp och information inför socialnämnden. 
2018-11-20, Kommunal, SSR, Vision, Fysioterapeuterna. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Cirkulär 18:47, Budgetpropositionen för 2019 och höständringsbudgeten för år 2018. 
 
Inspektionen för vård och omsorg 
Dnr 8.5-36433/2018, Meddelande om tillsyn och begäran om yttrande. 
 
Timrå kommun 
KF 2018-11-26, § 184, Avtal om samverkan med gemensam nämnd Överförmyndarnämnden 
Mitt.  
 
KS 2018-11-06, § 300, Kriteriemodell för kontinuitetshantering. 
 
KS 2018-11-06, § 301, Svar på revisionsrapport Granskning av strategiskt fastighetsunderhåll. 
 
KS 2018-11-06, § 302, Ekonomisk periodrapport januari-september 2018. 
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