
 

  

 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Polstjernan 08:00-12:35 

Beslutande 
 

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

Övriga närvarande 
 

Lena Hallin (S) (deltog ej vid beslutsmöte) 
Gudrun Molander (L) 
Svante Sörmark (V) 
Sven-Åke Jacobson (KD) (deltog ej vid beslutsmöte) 
Sara Grape Junkka, Tf. Förvaltningschef 
Patrik Jonsson, Sekreterare 
Christina Hjalte, Sekreterare 
 

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

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2020-02-20, 08:00 

Underskrifter  

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

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

 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2020-02-18 

Anslaget uppsatt den 
2020-02-20 

Anslaget nedtas den 
2020-03-13 

Förvaringsplats för protokollet 
socialförvaltningen 

Paragrafer 
§§ 1-23 

……………………………………………………………….. 

 

Patrik Jonsson, sekreterare  



  

 
Protokoll 

2 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 

3 1 Utse Justerare 

4 2 Fastställa ärendelista 

5 3 Bokslut och årsredovisning 2019 

6 4 Ekonomisk periodrapport 2020 01 

7 5 Information om budgetprocessen 2021 

8 6 Information om Arbetsmarknad och integration 

9 7 Verksamhetsstrategi för IFO 

10 8 Information från brukarpanelen, psykisk hälsa 

11 9 Kartläggning och utredning av bemanning inom hemtjänsten 

12 10 Utredning av effektivisering vid införande av nyckelfri hemtjänst 

13 11 Mer flexibelt arbetssätt inom vård- och omsorgsboendet 

14 12 Förvaltningschefens verksamhetsinformation 

15 13 Ordförande och ledamöters information 

16 14 Äldreomsorgscenter 

17 15 Plan för ledamöters och ersättares verksamhetsbesök 2020-2021 

18 16 Svar på Revisionsrapport granskning av orosanmälan 

19 17 Svar på Revisionsrapport granskning av personalförsörjning inom hemtjänsten 

20 18 Svar på Revisionsrapport grundläggande granskning 

21 19 Rapportering ej verkställda beslut SoL och LSS, kv 4 2019 

22 20 Rapportering av synpunkter och klagomål 

23 21 Redovisning av socialnämndens uppdrag 

24 22 Anmälan av beslut enligt delegation 

25 23 Inkomna skrivelser och meddelanden 



 
Protokoll 

3 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 1 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
Socialnämnden utser Lars Kempe (S) samt Megan Sandberg (L) att tillsammans med ordförande justera 
dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret den 20 februari kl. 08:00. 
 
Ärendet 
Utse justerare av socialnämndens protokoll. 
 
 

  



 
Protokoll 

4 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 2 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet. 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
 
 

  



 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 3 
Bokslut och årsredovisning 2019 
SN/2020:1 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner ekonomisk rapport och verksamhetsberättelse för 2019. 
 
Ärendet 
Ekonomienheten har, i samråd med förvaltningen, sammanställt en ekonomisk rapport samt en 
verksamhetsberättelse för socialnämnden 2019 att ingå som en del i kommunens bokslut. Kent 
Mattisson och Jonas Lundgren – controllers, deltar i samband med sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 

- Ekonomisk rapport 2019 
- Verksamhetsberättelse 2019 

 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
Controller 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 4 
Ekonomisk periodrapport per 2020 01 
SN/2020:1 
 
Beslut 
Socialnämnden  

1. godkänner rapporter  
2. uppdrar till förvaltningschef att fortsätta arbetet med effektiviseringar och utveckling av 

arbetssätt. 
 
Ärendet 
Rapportering av Periodrapport, Volymer, Löne- och vikariekostnader samt Underlag för beslut om 
anställning. December 2019 gjordes inga anställningar, därför redovisas inget underlag för beslut om 
anställning för den perioden. Kent Mattisson och Jonas Lundgren – controllers, deltar i samband med 
sammanträdet. 
 
Ärendets behandling vid sammanträdet 
Ordförande föreslår ett tillägg till beslut i ärendet – ”Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att 
fortsätta arbetet med effektiviseringar och utveckling av arbetssätt.” och nämnden beslutar enligt detta. 
 
Beslutsunderlag 

- Periodrapport per 2020 01 
- Volymrapport 2019 12 
- Volymrapport 2020 01 
- Löne- och vikariekostnader 2019 12 
- Löne- och vikariekostnader 2020 01 
- Underlag för beslut om anställning 2020 01 

 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 5 
Information om budgetprocessen 2021 
SN/2020:32 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Budgetprocessen inför 2021, Ekonomichef Bo Glas deltar i samband med sammanträdet och 
informerar om processen. 
  



 
Protokoll 

8 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 6 
Information om Arbetsmarknad och integration 
SN/2020:31 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Ansvaret för Arbetsmarknad och integration är sedan 1 januari 2020 överfört från Kommunstyrelsen 
till Socialnämnden. Nämnden får vid sammanträdet information om enheten för Arbetsmarknad och 
integration av Verksamhetschef Lars Backlund.  
  



  

 
Protokoll 

9 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 7 
Verksamhetsstrategi för IFO 
SN/2020:33 
 
Beslut 
Socialnämnden antar Verksamhetsstrategi för IFO. 
 
Ärendet 
Information om Verksamhetsstrategi för individ- och familjeomsorgen (IFO). Verksamhetschef för 
IFO, Johan Vikström deltar i samband med sammanträdet och informerar om strategin. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2019-09-25 § 106 uppdra till förvaltningschef att 
återkomma med ytterligare information gällande strategi för placeringar inom IFO och redovisa till 
socialnämnden senast februari 2020.  
 
Beslutsunderlag 

- Verksamhetsstrategi för IFO, daterad 2020-02-06. 



 
Protokoll 

10 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 8 
Information om brukarpanelen, psykisk hälsa 
SN/2020:31 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
I årsplanen för socialnämnden lämnas återkommande information om verksamheten. Nämnden får vid 
sammanträdet information om brukarpanelen, psykisk hälsa av Enhetschef Helene Hallberg Toivonen 
som deltar i samband sammanträdet tillsammans med två representanter för panelen. 
 
Brukarpanelen bedrevs som ett projekt under tre år som avslutades i juni 2019 och är nu en del av 
ordinarie verksamhet. Panelen skiljer sig från brukarråd och myndigheter på så vis att det är deltagarna 
som har makten och styr diskussionen och det är deras erfarenheter som är viktiga i panelen. Förslag 
kan tas fram som sedan presenteras för ansvariga tjänstemän och förtroendevalda. 
 
  



 
Protokoll 

11 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 9 
Kartläggning och utredning av bemanning inom hemtjänsten 
SN/2019:212 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner Kartläggning och utredning av bemanning inom hemtjänsten. 
 
Ärendet 
Redovisning av Kartläggning och utredning av bemanning inom hemtjänsten. Birgitta Andersson, 
Verksamhetschef och Linda Gyllenqvist, biträdande Verksamhetschef deltar i samband med 
sammanträdet och informerar om ärendet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2019-09-25 § 106 att uppdra till förvaltningschef att 
kartlägga och utreda bemanning inom hemtjänsten. 
 
Beslutsunderlag 

- Kartläggning och utredning av bemanning inom hemtjänsten, daterad 2019-12-03 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

12 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 10 
Utredning av effektivisering vid införande av nyckelfri hemtjänst 
SN/2019:210 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner Utredning av effektivisering vid införande av nyckelfri hemtjänst.  
 
Ärendet 
Redovisning av utredning om införande av nyckelfri hemtjänst. Linda Gyllenqvist, biträdande 
Verksamhetschef deltar i samband med sammanträdet och informerar om ärendet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2019-09-25 § 105 uppdra till förvaltningschef att utreda 
effektiviseringen vid införandet av nyckelfri hemtjänst och rapportera detta till nämnden senast i 
december.  
 
Beslutsunderlag 

- Utredning av effektivisering vid införande av nyckelfri hemtjänst, daterad 2019-12-02 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 
 
Exp     /     2020 
 

  



  

 
Protokoll 

13 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 11 
Mer flexibelt arbetssätt inom vård- och omsorgsboendet 
SN/2019:214 
 
Beslut 
Socialnämnden  

1. godkänner redovisning om Mer flexibelt arbetssätt inom vård- och omsorgsboendet. 
2. Bjuda in fackliga representanter till sammanträde. 

 
Ärendet 
Redovisning av förvaltningens arbete med att skapa ett Mer flexibelt arbetssätt inom hela vård- och 
omsorgsboendet. Birgitta Andersson, Verksamhetschef och Linda Gyllenqvist, biträdande 
Verksamhetschef deltar i samband med sammanträdet och informerar om ärendet. 
 
Ärendets behandling vid sammanträdet 
Marianne Larsson (SD) föreslår att nämnden bjuder in fackliga representanter att närvara vid 
sammanträde.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2019-09-25 § 106 uppdra till förvaltningschef att fortsätta 
arbetet med att omvårdnadspersonal i större utsträckning arbetar flexibelt inom hela vård- och 
omsorgsboendet. 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 
 
Exp     /     2020 
 



 
 

  

 
Protokoll 

14 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 12 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation 
SN/2020:5 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation lämnas vid sammanträdet. 
 
Sara Grape Junkka, visar statusrapport, den så kallade ”4-fältaren” 4F som kommer att återkomma 
månatligen. De områden som 4F redovisar är: 

• Verksamhet och mål 
• Engagerade ansvarstagande medarbetare och chefer 
• Ekonomi i balans 
• Vad är på gång? 
- Anna-Karin Dahlin, börjar som utvecklingsledare 2020-04-14 
- Sylvia Sandin Viberg, resurs på halvtid i väntan på utvecklingsledare, börjar 2020-02-19 fokus 

på äldreomsorg 
- Medborgardialog om ”Nära vård” 
- Äldreomsorgscenter 



 
Protokoll 

15 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 13 
Ordförande och ledamöters information 
SN/2020:6 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Ordförande och ledamöters information. Ingen information från ledamöter. 
 
Ordförande lyfter frågan om websändningar som hon regelbundet skickar ut information/inbjudan till 
nämnden angående. Detta görs för att vara transparent och upplevs det som för mycket får ledamöter 
säga till.  
 
Kommer att ta in Hans Tolvestig, för att hjälpa nämnden att ta fram en verksamhetsidé utifrån 
kommunens styrmodell.  
 
Flaggar för metodstödet ”Hållbart boende för nyanlända” som tagits fram av Timrå kommun i 
samarbete med Länsstyrelsen Västernorrland. Metodstödet delas ut i samband med sammanträdet.  
 
Presidiet har varit på IOGT-NTO en dag om graviditet och alkoholkonsumtion. 
 
Presidiet har varit i Härnösand, en heldag om missbruk och beroende där representanter för SKR 
informerade om sin handlingsplan på området. Anordnades av Kommunförbundet Västernorrland. 
  



 
Protokoll 

16 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 14 
Äldreomsorgscenter 
SN/2020:25 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar uppdra till förvaltningschef att teckna avtal med Timråbo om att ta fram ett 
beslutsunderlag för byggnation av Äldreomsorgscenter. 
 
Ärendet 
Byggnation av Äldreomsorgscenter. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att starta planering för ett nytt äldreboende (vård- 
och omsorgsboende), SN § 224, 2015-12-16. 
Socialnämnden ställer sig positiv till att bygga nytt äldrecentra, och uppdrar till förvaltningschefen att 
göra en förstudie, SN § 91, 2016-06-22. 
Förvaltningschefen informerade om att planering kommer att ingå i kommunens nystartade grupp för 
Bostadsförsörjningsprogram, SN § 3, 2017-01-25 
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att efterfråga information om 
Bostadsförsörjningsprogrammet, SN § 76, 2017-05-17 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschefen att beställa byggnation av nytt Äldreomsorgscentrum 
(ÄOC) inom Timrå kommun från Timråbo, SN § 98, 2017-08-23 
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 
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens remissvar till Kommunstyrelsen och föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: Uppdra till socialnämnden att beställa ett nytt 
Äldreomsorgscenter (ÄOC). Uppdra till socialnämnden att avveckla två mindre effektiva boenden när 
det nya centret är klart. 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. SN § 57 2018-04-27. 
Socialnämnden beslutar ge förvaltningschef i uppdrag att anordna ett analysseminarium med Wellbo 
Fastighetsutveckling, SN § 155 2018-11-27 
Kommunstyrelsen Återremitterar ärendet till socialnämnden för komplettering med utförligare 
handlingar till ärendet. KS 2018-03-06 § 77 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: Uppdra till socialnämnden att fortsätta 
processen för byggandet av ett nytt Äldreomsorgscenter (ÄOC). Uppdra till socialnämnden att avveckla 
mindre effektiva boenden när det nya centret är klart. KF § 119 2018-09-24 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

17 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 15 
Plan för ledamöter och ersättares besök av verksamheter 2020-2021 
SN/2020:17 
 
Beslut 
Socialnämnden: 

1. godkänner planen 
2. uppdrar till förvaltningschefen att utvärdera planen och redovisa resultatet vid nämndens 

sammanträde i april 2021. 
 
Ärendet 
Plan för ledamöter och ersättares besök av verksamheter 2020-2021. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2019-10-24 § 125 Uppdra till förvaltningschef att göra en 
plan för ledamöter och ersättares besök av verksamheter och redovisa den vid nämndens sammanträde 
i februari 2020. 
 
Beslutsunderlag 

- Plan för ledamöters och ersättares besök av verksamheter 2020-2021 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschefer 
 
Exp     /     2019 
 

  



 
Protokoll 

18 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 16 
Svar på Revisionsrapport granskning av orosanmälan 
SN/2019:228 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens svar. 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning för att bedöma om 
anmälningsskyldigheten och rutinerna är kända gällande orosanmälningar när ett barn far illa, samt om 
det arbetet bedrivs med tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i 
rapporten senast den 16 mars 2020. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas 
och när de beräknas vara genomförda. 
 
Beslutsunderlag 

- Revisionsrapport ”Granskning av orosanmälningar” 
- Svar på Revisionsrapport ”Granskning av orosanmälningar” daterat 2020-02-04. 

 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

19 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 17 
Svar på Revisionsrapport granskning av personalförsörjning inom 
hemtjänsten 
SN/2019:229 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens svar. 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning för att bedöma om 
kommunens arbete med att tillgodose behovet av personalförsörjning samt minska 
sjukfrånvaro är ändamålsenliga och tillräckliga. 
 
Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i 
rapporten senast den 16 mars 2020. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas 
och när de beräknas vara genomförda. 
 
Beslutsunderlag 

- Revisionsrapport "Granskning av personalförsörjning inom hemtjänsten" 
- Svar på Revisionsrapport "Granskning av personalförsörjning inom hemtjänsten”,  

daterat 2020-02-04, med bilaga. 

Protokollsutdrag till 
Revisionen 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 18 
Svar på Revisionsrapport grundläggande granskning 
SN/2019:227 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens svar. 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört grundläggande granskning för att bedöma 
om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten. 
 
Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i 
rapporten senast den 16 mars 2020. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas 
och när de beräknas vara genomförda. 
 
Beslutsunderlag 

- Revisionsrapport ”Grundläggande granskning” 
- Svar på Revisionsrapport ”Grundläggande granskning”, daterat 2020-02-04 

 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

21 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 19 
Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS, kv 4 2019 
SN/2020:34 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner rapporter för överlämning till kommunfullmäktige samt revisorer. 
 
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). Rapport skall även 
lämnas till revisorer. Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige. 
 
Förvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och rapporterat till IVO inom 
föreskriven tid.  
 
Beslutsunderlag 

- Statistikrapport till kommunfullmäktige, kvartal 4 2019 
- Rapport till revisorer, kvartal 4 2019 

 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

22 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 20 
Rapportering av synpunkter och klagomål 
SN/2020:14 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Rapportering av synpunkter och klagomål för verksamhetsområdet Stöd, vård och omsorg. 
 
Beslutsunderlag 

- Rapport, synpunkter och klagomål, december och januari. 
 
 

  



 
Protokoll 

23 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 21 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, december och januari 
SN/2020:7 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till kommunfullmäktige och 
myndigheter. 
 
Beslutsunderlag 

- Uppdrag och yttranden 2019 12 och 2020 01 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 22 
Anmälan av beslut enligt delegation december och januari 
SN/2020:3 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Följande beslut enligt delegation anmäls: 
 
Avtal för placering i HVB, Trerot AB Sörviksvillan för perioden 2019-11-05-2020-02-24. Tecknat av 
verksamhetschef IFO 2019-11-29. 
 
Avtal för placering i HVB, Trerot AB Sörviksvillan för perioden 2019-11-01-2020-05-17. Tecknat av 
verksamhetschef IFO 2019-11-29. 
 
Avtal för placering i HVB, Trerot AB Sörviksvillan för perioden 2019-10-01-2020-01-14. Tecknat av 
verksamhetschef IFO 2019-11-29. 
 
Avtal för placering i HVB, Bogården HVB Härnösands kommun för perioden 2019-10-10-2019-12-05. 
Tecknat av verksamhetschef IFO 2019-11-28. 
 
Avtal för placering i HVB, Insikten HVB AB för perioden 2019-11-12-2020-05-12. Tecknat av 
verksamhetschef IFO 2019-12-11. 
 
Tilläggsavtal, Tieto Sweden AB, Förändring av evig nyttjanderätt. Tecknat av Tf. förvaltningschef  
2019-12-16. 
 
Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Timrå kommun och Doro AB. Tecknat av Tf. förvaltningschef 
2020-01-15. 
 
Polisanmälan medicinavvikelse, av Tf. förvaltningschef 2019-12-30. 
 
SN DEL/2020 § 1, Tilldelning av beslutsattesträtt. Beslut fattat av Tf. Förvaltningschef 2020-01-08. 
 
SN DEL/2020 § 2, Tillförordnande av Tf. Förvaltningschef för perioden 200116-200117. Beslut fattat 
av Tf. Förvaltningschef 2020-01-16.  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-02-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 23 
Inkomna skrivelser och meddelanden, december och januari 
SN/2020:2 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Facklig information och protokoll 
Förhandling MBL § 11, Ändring av arbetspass Cirkelvägen 14, 16 samt Tallnäsvägen 43. Kommunal, 
2019-12-12. 
Information MBL § 19, Förändring av assistanstimmar, personlig assistans, 2019-11-21. 
Information MBL § 19, Inför socialnämndens sammanträde. Kommunal, 2019-12-17. 
Protokoll, Samverkan inför socialnämnd, Vision, SSR, Fysioterapeuterna, Sveriges arbetsterapeuter, 
2019-12-17. 
Information MBL § 19, Upphandling av arbetskläder 2020-01-23. 
Information MBL § 19, Sommarsemester 2020 period 1 och 2, 2020-01-27 
 
Sveriges kommuner och regioner 
Meddelande från styrelsen nr 18/2019. Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler 
för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin, 
laboratorietekniska industrin fr.o.m 2020. 2019-12-13. 
Cirkulär 19:48, Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 2019-12-17. 
Cirkulär 19:62, Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet, 2019-12-17. 
Cirkulär 2020:05, En starkare skydd för välfärdssystemen, 2020-01-27. 
 
Andra nämnders protokoll 
KS 2019-12-10 § 411, Socialnämndens rapport angående Idéburet offentligt partnerskap kring äldres 
ensamhet. 
KS 2020-01-14 § 31, Utredning om eventuell bolagisering av kommunens utförarverksamhet inom vård 
och omsorg. 
KS 2020-01-14 § 32, Socialnämndens rapport om samverkansområden inom kärnverksamheter. 
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