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Plats och tid Polstjernan 09:00  

Beslutande 
Ledamöter 
 

Per-Arne Frisk (S) 
Pirjo Jonsson (S) 
Alf Söderlund (S) 
Elisabeth Svahn (S) 
Gunilla Nilsson (S) ersätter Lars Kempe (S) 
Eduardo Villanueva Pinto (V) 
Gudrun Molander (L) 
Ingrid Sendelbach (KD) ersätter Maria Hellstrand (C) 
Marcus Molinder (SD) 
Marianne Larsson (SD) ersätter David Forslund (T) 
 

Övriga närvarande 
Tjänstemän 
 

 
Ingeborg Melin, förvaltningschef 
Kent Mattisson, ekonom § 4 
Ulrica Hedlund, MAS § 9 
Patrik Jonsson, sekreterare 

 
Utses att justera 
 
 

 
Alf Söderlund (S) 
Gudrun Molander (L) 

Justeringens plats och tid 
 

Socialkontoret 2018-02-23 

Underskrifter  

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

…………………………………………………. …………………………………………………. 
Alf Söderlund, justerare Gudrun Molander, justerare 

 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2018-02-21  

Anslaget uppsatt den 
2018-02-23 

Anslaget nedtas den 
2018-03-17 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialkontoret 

Paragrafer 
§§ 12-30  

  
Patrik Jonsson, sekreterare 
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Socialnämnden 2018-02-21 Innehållsförteckning 
 
Sida Paragraf Rubrik 
   
3 12 Val av justerare 
   
4 13 Fastställande av ärendelista 
   
5 14 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
   
6 15 Ordföranden informerar 
   
7 16 Ekonomi, årsredovisning 2017 
   
8 17 Komplettering av beslutsattestanter 2018 
   
9 18 Verksamhetsplan individ- och familjeomsorgen 2018-2020 
   
10 19 Patientsäkerhetsberättelse 2017 
   
11 20 Reducering av matkostnader på Vård- och omsorgsboenden 
   
12 21 Fastställande av Riktlinjer angående upphävandet av tvångs- och 

skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna 
   
13 22 Rapportering synpunkter och klagomål 2017, för verksamhetsområdet stöd, 

vård och omsorg 
   
14 23 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 
   
15 24 Kvalitet i särskilt boende - Rekommendation för arbete med ökad kvalitet 

nattetid i särskilt boende för äldre 
   
16 25 Statsbidrag till verksamhet med personliga ombud för år 2018 
   
17 26 Uppföljning av plan för internkontroll 2017 
   
18 27 Plan för internkontroll 2018 
   
19 28 Redovisning av socialnämndens uppdrag 
   
20 29 Anmälan av beslut enligt delegation 
   
21 30 Inkomna skrivelser och meddelanden 
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§ 12 
Val av justerare 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden utser Alf Söderlund (S) samt Gudrun Molander (L) att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret den 23 februari 2018. 
 
Ärendet 
Val av justerare av socialnämndens protokoll. 
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§ 13 
Fastställande av ärendelista 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet. 
  
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
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§ 14 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
Dnr SN/2018:5 

 

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

- Träffat kvinnojouren tillsammans med ordförande  
- Överenskommit med fackliga organisationer om att anställa Johan Vikström som 

biträdande verksamhetschef för IFO samt att erbjuda Johan tjänsten. som 
verksamhetschef för IFO när Ronny Rönnbäck går i pension 2019. 

- Träffat Corner Property Partners exploateringsföretag utifrån planerna om 
Äldreomsorgscenter. 

- Överläggningar med samtliga fackliga organisationer inför löneöversyn 2018 pågår. 
- Nya läsplattor till nämnden är beställda men har inte levererats ännu. 
- Öppet hus på anhörigcenter med information om nyckelfri hemtjänst. 

 
Redovisar verksamhetsåret 2017. 
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§ 15 
Ordföranden informerar 
Dnr SN/2018:6 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendet 
Ordföranden informerar vid sammanträdet. 
 
- 31 januari, Länsstyrelsen ANDIT, rapporter om läget i landets kommuner, vi låg högt på 
bruket men även för den bästa organisationen 
- 5 februari, träff med Kvinnojouren. De vill ha avtal eller bättre betalt för den hjälp de ger en 
del av våra medborgare 
- 13 februari, beredning inför KPR, vi kommer att ge rådet en kvalitets genomgång, bokslut 
2017, information om nyckelfråga hemtjänst m.m  
- 16 februari, årets första SocialReKo, tidigare SocialKoLa, inga klara beredningar från BG 
(Berednings Gruppen) eller rapporter från LSG (Lokala Samordnings Grupper) 
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§ 16 
Ekonomi, årsredovisning 2017 
Dnr SN/2018:1 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för den ekonomiska informationen. 
 
Ärendet 
Ekonomi, årsredovisning 2017 
 
Beslutsunderlag 

- Årsredovisning, 2017 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonom 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2018 
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§ 17 
Komplettering av beslutsattestanter 2018 
Dnr SN/2018:51 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
 
Ärendet 
Inför 2018 delades ansvar 64130000 (Hälso- och sjukvård, Margareta Åkerlund) i två nya 
ansvar: 
64030000, Hälso- och sjukvård, Margareta Åkerlund, samt 
64040000, Rehab, Annika Karlsson. 
Dock låg 64130000 kvar i förteckningen. Detta har nu uppdaterats. 
 
I förteckningen för 2018 saknades fyra nytillagda ansvar inom hemtjänst, 64161000-64164000, 
detta har nu också rättats till. 
 
Beslutsunderlag 

- Beslutsattestantförteckning 2018, rev 0221 
 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonom 
 
Exp     /     2018 
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§ 18 
Verksamhetsplan Individ- och familjeomsorgen 2018-2020 
Dnr SN/2018:50 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendet 
Information om verksamhetsplan för Individ- och familjeomsorgen 2018-2020 
 
Beslutsunderlag 

- Verksamhetsplan för Individ och familjeomsorgen i Timrå kommun 2018-2020 
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§ 19 
Patientsäkerhetsberättelse 2017 
Dnr SN/2018:40 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse för år 2017. 
 
Ärendet 
Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet är att främja patientsäkerheten inom 
hälso- och sjukvården genom att tydliggöra vårdgivarens ansvar. Säkrare vård ska leda till färre 
vårdskador och därmed öka patientsäkerheten.  
 
Vårdgivaren ska arbeta förebyggande genom systematiskt patientsäkerhetsarbete, beskriva 
fördelningen av det organisatoriska ansvaret samt årligen upprätta patientsäkerhetsberättelse. 
Vårdgivaren får ett större och tydligare ansvar för att utreda händelser, förebygga vårdskador 
och se till att personalens kompetens tillgodoser kravet på en god vård. 
 
Ulrica Hedlund, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) informerar om föregående års 
patientsäkerhetsarbete vid sammanträdet samt hur patientsäkerheten följs upp under året. 
 
Beslutsunderlag 

- Patientsäkerhetsberättelse för år 2017 
 
 
Protokollsutdrag till 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 
Exp     /     2018 
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§ 20 
Reducering av matkostnader på vård- och omsorgsboenden 
Dnr SN/2018:43 

 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget.   
 
Ärendet 
Personer som bor permanent på vård- och omsorgsboende betalar för maten, helpension för 
närvarande 118 kr/dygn. Hittills har vi enbart reglerat avgiften om man vistats på sjukhus.  
Förslaget innebär att vi utökar möjligheterna till reducerad avgift till att även gälla personer 
som återkommande väljer att vistas på annan plats t ex i anslutning till helg. Tanken är att 
samma regelverk som idag reglerar sjukhusvistelse ska gälla om man vistas på annan plats 
minst 1 dygn.  
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef Stöd, vård och omsorg 
Enhetschef, Stöd, vård och omsorg - avgiftshandläggning 
 
Exp     /     2018 
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§ 21 
Fastställande av Riktlinjer angående upphävandet av tvångs- och 
skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna 
Dnr SN/2018:42 

 

Beslut 
Socialnämnden fastställer reviderade Riktlinjer angående upphävandet av tvångs- och 
skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. 
 
Ärendet 
Fastställande av reviderade Riktlinjer angående upphävandet av tvångs- och skyddsåtgärder 
inom vård och omsorg för vuxna. 
 
Beslutsunderlag 

- Riktlinjer angående upphävandet av tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och 
omsorg för vuxna 

 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef Stöd, vård och omsorg 
 
Exp     /     2018 
 



 
Protokoll 

 

 
Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2018-02-21   
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

13 

§ 22 
Rapportering synpunkter och klagomål 2017, för 
verksamhetsområdet stöd, vård och omsorg 
Dnr SN/2018:41 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen 
 
Ärendet 
Rapportering av synpunkter och klagomål SoL, äldreomsorg, hälso- och sjukvård.  
 
Beslutsunderlag 

- Synpunkter och Klagomål sep-dec 2017, Stöd, vård och omsorg 
- Synpunkter och Klagomål Sammanfattning 2017, Stöd, vård och omsorg 
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§ 23 
Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 
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.  
 
Kvartal 4, 2017 Nytt/påg. Avbrutet Verkställt Summa  
Insatser enligt LSS 1 0 1 2  
SoL, Omsorg funktionshindrade 0 0 0 0  
SoL, Äldreomsorg 0 0 0 0  
SoL, Individ- och familjeomsorg 0 0 0 0  
Totalt: 1 0 1 2  
 
Beslutsunderlag 

- Statistikrapport till kommunfullmäktige, kvartal 4, 2017 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
 
Exp     /     2018 
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§ 24 
KVALITET I SÄRSKILT BOENDE - Rekommendation för arbete 
med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 
Dnr SN/2018:46 

 

Beslut 
Socialnämnden antar Sveriges kommuner och Landstings rekommendation KVALITET I 
SÄRSKILT BOENDE - Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 
 
Ärendet 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en rekommendation för att stärka 
kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har. Arbetet har skett i dialog 
med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA (riksorganisation för idéburen 
vård och omsorg) och vårdföretagarna. I januari 2017 beslutade styrelsen för Sveriges 
kommuner och landsting att rekommendera kommunerna att anta rekommendationen.  
 
Socialförvaltningen ställer sig bakom rekommendationen som också kommer att beaktas i 
verksamhetsplanen 2018-2020. 
 

Beslutsunderlag 
- Meddelande från styrelsen (SKL) – Kvalitet i särskilt boende 
- KVALITET I SÄRSKILT BOENDE – Rekommendation för arbete med ökad 

kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre (SKL) 
 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef Stöd, vård och omsorg 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
 
Exp     /     2018 
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§ 25 
Statsbidrag till verksamhet med personliga ombud för år 2018 
Dnr SN/2018:44 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens ansökan. 
 
Ärendet 
Ansökan om statsbidrag till personligt ombud för år 2018. Från den 1 augusti 2013 styrs 
statsbidraget för personligt ombud av förordningen SFS 2013:522. Verksamheten bedrivs i 
samarbete mellan Timrå och Härnösands kommuner. 
 
Beslutsunderlag 

- Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud daterad 2018-01-15 
- Redovisning Statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt  

ombud, daterad 2018-01-15 
- Verksamhetsberättelse Personligt ombud Timrå och Härnösand 2017 

 
 
Protokollsutdrag till 
Länsstyrelsen 
Härnösands kommun 
 
 
Exp       /       2018 
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§ 26 
Uppföljning av plan för internkontroll 2017 
Dnr SN/2018:45 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner Internkontroll, rapport 2017. 

 

Nämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för utvärdering. 

 
Ärendet 
Uppföljning av internkontrollplanen genomförs varje år. 
 
Beslutsunderlag 

- Internkontroll, Rapport 2017 
- Plan för intern kontroll 2017 

 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2018 
 



 
Protokoll 

 

 
Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2018-02-21   
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

18 

§ 27 
Plan för Internkontroll 2018 
Dnr SN/2018:45 

 

Beslut 
Socialnämnden antar plan för internkontroll 2018. 
 
Ärendet 
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och 
att det sker på ett bra och säkert sätt. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika 
allvarliga fel. Inför medborgare och fullmäktige är det ledamöter i nämnderna som har det 
fulla ansvaret för verksamheten - även för dess eventuella brister. 
 
I vardagen handlar internkontroll om löpande rutiner och processer i verksamheten. I 
praktiken ligger det i de anställdas uppdrag att organisera och utföra merparten av den interna 
kontrollen. Förtroendevalda ska ställa krav på att det fungerar och få information om detta. 
Förvaltningschefen ansvarar för att rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen 
fungerar. 
 
Nämnden ska som grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet 
göra en risk- och väsentlighetsanalys. Arbetsutskottet har enligt uppdrag gjort denna analys 
och föreslår en plan för internkontroll innevarande år utifrån denna analys. 
 
Beslutsunderlag 

- Förslag till Internkontrollplan 2018 
 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2018 
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§ 28 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, januari 
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 2018-02-02. 
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§ 29 
Anmälan av beslut enligt delegation, januari 
Dnr SN/2018:3 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Följande beslut anmäls enligt delegation: 
 
Samverkansavtal för Barnahus Västernorrland för perioden 2018-01-01--2020-12-31. 
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§ 30 
Inkomna skrivelser och meddelanden, februari 
Dnr SN/2018:2 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Protokoll 
Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp och information inför socialnämnden. 
2018-01-23. SSR och Vision.  
 
Landstinget Västernorrland och Kommunförbundet Västernorrland 
Överenskommelse, Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 2018-01-22. 
 
SKL 
Cirkulär 17:50, Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla, 2018-01-24 
 
Socialstyrelsen 
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer, 2018-01-11. 
 
Sammanställning av svar på undersökning gällande ”Kommunernas arbete med IBIC”,  
2018-01-11. 
 
Timrå kommun 
KS § 10, Svar på granskning av behörigheter inom socialtjänstens IT-stöd.  
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