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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Plats och tid Polstjernan 09:00 – 10:45  

Beslutande ledamöter Per-Arne Frisk (S) 
Pirjo Jonsson (S) 
Alf Söderlund (S) §§ 63-67 
Gunilla Nilsson (S) ersätter Alf Söderlund (S) §§ 68-78 
Elisabeth Svahn (S) 
Lars Kempe (S) 
Eduardo Villanueva Pinto (V) 
Megan Sandberg (L) ersätter Ali El-Najjar (M) 
Gudrun Molander (L) 
Anita Hellstrand (C) 
Marcus Molinder (SD) 
Angela Bodin (T) ersätter David Forslund (T) 
 

Övriga närvarande 
Ersättare 
 
 
Tjänstemän 
 

 
Gunilla Nilsson (S) §§ 63-67 
Marie Bergman (S) 
Marianne Larsson (SD) 
Ingeborg Melin, förvaltningschef 
Sara Grape Junkka, biträdande förvaltningschef 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 
Patrik Jonsson, nämndsekreterare, §§ 63-67 
Birgitta Andersson verksamhetschef § 65 
Ann-Sofie Lundgren, specialistundersköterska § 65 
Harriet Ullmark, specialistundersköterska § 65 
 

Utses att justera Lars Kempe (S), Marcus Molinder (SD) 

Justeringens plats och tid Socialkontoret, 2018-05-25 

Underskrifter  

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

…………………………………………………. …………………………………………………. 
Lars Kempe, justerare Marcus Molinder, justerare 

 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2018-05-22  

Anslaget uppsatt den 
2018-05-25 

Anslaget nedtas den 
2018-06-16 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialkontoret 

Paragrafer 
§§ 63 - 78 

  
Christina Hjalte, sekreterare 
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Socialnämnden 2018-05-22 Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 
   
3 63 Val av justerare 
   
4 64 Fastställande av ärendelista 
   
5 65 Information om specialistundersköterskor inom äldreomsorgen 
   
6 66 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
   
7 67 Ordföranden informerar 
   
8 68 Ekonomisk periodrapport per 2018 04 
   
9 69 Komplettering av beslutsattestanter 
   
10 70 Socialnämndens synpunkter på ny Översiktsplan för Timrå kommun 
   
11 71 Rapport försörjningsstöd jan-april 2018 
   
12 72 Reviderad Delegationsordning för socialtjänsten 2018-2020 
   
13 73 Svar på revisionsrapport Grundläggande granskning 
   
14 74 Ansökan om bidrag ur familjen Bünsows hjälpstiftelse 
   
15 75 Verksamhetsberättelse från FoU, Kommunförbundet Västernorrland 
   
16 76 Redovisning av socialnämndens uppdrag 
   
17 77 Anmälan av beslut enligt delegation 
   
18 78 Inkomna skrivelser och meddelanden 
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§ 63 
Val av justerare 
 
 
Beslut 
Socialnämnden utser Lars Kempe (S) samt Marcus Molinder (SD) att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret den 25 maj 2018. 
 
Ärendet 
Val av justerare av socialnämndens protokoll. 
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§ 64 
Fastställande av ärendelista 
 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet. 
  
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
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§ 65 
Information om specialistundersköterskor inom äldreomsorgen 
Dnr SN/2018:125 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
I socialnämndens årsplanering ingår olika teman. För maj är temat Äldreomsorgen. 
 
Verksamhetschef Birgitta Andersson berättar om kommande nya riktlinjer för demensvård 
samt Timrås sätt att arbeta med specialistundersköterskor. Två specialistundersköterskor, 
Ann-Sofie Lundgren och Harriet Ullmark, som arbetar mot vård- och omsorgsboenden 
berättar om sitt uppdrag.  
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§ 66 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
Dnr SN/2018:5 

 

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

- Lönerevison för socialförvaltningen 2018 är klar och nya löner utbetalas från och med 
maj. Det har varit en bra process i år. 

- Vård- och Omsorgscollege i Sollefteå är nu certifierat, vilket innebär att hela länet är 
klart. Byter nu namn till Vård- och Omsorgscollege Västernorrland. 10-årsjubileum 
firas v 42, i samband med dialogmöte och utnämningar av årets handledare  

- Ett första styrgruppsmöte för byggande av ny brandstation har varit. Planeringen 
handlar mycket om integrering av lokaler och personal inom räddningstjänst och t ex 
hemtjänst. 

- Nyckelfri hemtjänst är infört i en första pilotgrupp. Ytterligare grupper följer under 
hösten. 

- Ingeborg har träffat den fackliga samverkansgruppen i dialog om åtgärder för att få en 
budget i balans. Det var ett bra möte, arbetet fortsätter nu med enhetschefer samt 
senare APT-möten. 

- Projekt om upphandling av välfärdsteknik inom vård- och omsorgsboende är startat, 
med en väl preciserad kravspecifikation för individbaserade lösningar. 

- Länsprojektet om Trygg, säker och samordnad utskrivning är avslutat. Styrgrupp och 
delar av arbetsgruppen jobbar vidare en tid med några punkter på restlista som ska 
avslutas, bland annat rutin för barn och unga. 

- En inbjudan från socialstyrelsen och skolverket om ett treårigt projekt gällande Tidiga 
och samordnade insatser för barn och unga. En gemensam intresseanmälan ska göras 
från länet. 

-  
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§ 67 
Ordföranden informerar 
Dnr SN/2018:6 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendet 
Ordföranden informerar vid sammanträdet. 
 

- 4 maj representerade Per-Arne samt Ingeborg Timrå kommun vid PRO:s  
75-årsfirande på Vivansborg. 

- 15 maj, beredning inför Kommunala Pensionärsrådets möte i maj. Bland annat 
kommer en rapport från matrådet, som sedan även kan delges nämnden. 

- Mellan sammanträden är det arbete med ärenden inom individ- och familjeomsorg. 
-  
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§ 68 
Ekonomisk periodrapport per 2018 04 
Dnr SN/2018:1 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner periodrapport per 2018 04  
 
Ärendet 
Ekonomisk periodrapport för april, med budget-sammanställning, redovisas vid 
sammanträdet. Volymrapport bifogas även. Personal-siffror är på väg att integreras i 
volymrapport. 
 
Beslutsunderlag 

- Periodrapport per 2018 04 
- Volymer per 2018 04 

 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonom 
 
Exp     /     2018 
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§ 69 
Komplettering av beslutsattestanter 2018 
Dnr SN/2018:51 

 

Beslut 
Socialnämnden antar den reviderade beslutsattestantförteckningen. 
 
Ärendet 
Inom förvaltningen, och särskilt verksamhetsområdet Stöd, vård och omsorg, har det skett ett 
flertal förändringar på chefsnivå. Beslutsattestantförteckningen behöver därmed uppdateras. 
Ett reviderat förslag med förklaring till kompletteringar har tagits fram av förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 

- Beslutsattestantförteckning 2018, rev 0507 
- Komplettering till Beslutsattestantförteckning Socialförvaltningen 2018 

 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonom 
 
Exp     /     2018 
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§ 70 
Socialnämndens synpunkter på ny Översiktsplan för Timrå 
kommun 
Dnr SN/2018:100 

 

Beslut 
Socialnämnden anser att områdena Ubo 3, 4, 15 eller 16b i översiktsplanen skulle vara 
lämpliga för byggande av ett nytt vård- och omsorgsboende/ Äldreomsorgscenter. 
 
Ärendet 
I den nya översiktsplanen ska färdriktningen för fortsatt utveckling av nya områden för 
bostäder och näringslivsverksamhet pekas ut. Samråd över förslaget till översiktsplan hölls 
december 2016 – februari 2017.  
 
Ett reviderat planförslag (utställningshandling) har funnits tillgängligt för synpunkter från 
medborgare, företag, föreningar, organisationer och myndigheter under april-maj 2018. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Planarkitekt Håkan Eriksson informerade om Översiktsplan 2035 för Timrå kommun vid 
socialnämndens sammanträde 2018-04-27. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Samhällsenheten 
KS 
 
Exp     /     2018 
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§ 71 
Rapport försörjningsstöd jan-april 2018 
Dnr SN/2018:68 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
För 2017 fick socialnämnden en utförlig statistikrapport gällande försörjningsstöd varje tertial. 
Förändringar i inrapporteringen till Socialstyrelsen gör att vi just nu inte kan få samma 
sammanställningar som tidigare.  
 
Om vi summerar de första fyra månaderna blir det totalt 7,386 miljoner kronor och tar vi den 
summan gånger tre skulle försörjningsstödet hamna på hela 22 miljoner vid årets slut. Nu tror 
vi att våra insatser kommer att märkbart påverka utflödet ut i arbete och studier. Tillsammans 
med att flödet har avstannat med nya målgrupper kommer detta också ge ett betydligt bättre 
resultat. Vi siktar fortfarande på försörjningsstödet hamnar på ca 3 miljoner över budget. 
 
Aktuella, löpande försörjningsstöd 2018 JAN FEB MARS APRIL 

Hushåll, antal 
   

217 207 236 225 
Utbetalat totalt 
(tkr) 

   
1829 1686 2114 1757 
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Verksamhetschef 
 
Exp     /     2018 
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§ 72 
Reviderad delegationsordning för socialtjänsten 2018-2020 
Dnr SN/2018:124 

 

Beslut 
Socialnämnden fastställer föreslagen revidering i delegationsordning för socialtjänsten. 
 
Ärendet 
Delegationsordningen för socialtjänsten har reviderats, tillägg har kursiverats och avsnitt som 
inte längre gäller är överstrukna . 
 
Beslutsunderlag 

- Delegationsordning för socialtjänsten i Timrå kommun 2018-2020 
 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschefer 
 
Exp     /     2018 
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§ 73 
Svar på revisionsrapport Grundläggande granskning 
Dnr SN/2018:87 

 

Beslut 
Socialnämnden antar förvaltningschefens yttrande som svar till revisionen. 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomför en grundläggande granskning för 
att bedöm om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamheten. Revisionen önskar synpunkter på de slutsatser som finns 
redovisade i revisionsrapporten. Kommunstyrelsen önskar kopia på svaret. 
 
Förvaltningschef har sammanfattat synpunkter på rapporten i ett yttrande från nämnden. 
 
Beslutsunderlag 

- Socialnämndens yttrande angående revisionsrapport Grundläggande granskning 
- Revisionsrapport ”Grundläggande granskning” 

 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
KS 
 
Exp     /     2018 
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§ 74 
Ansökan om bidrag ur familjen Bünsows hjälpstiftelse 
Dnr SN/2017:28,SN/2018:120 

 

Beslut 
Socialnämnden beviljar Serviceboendet Köpmangatan 34 i Timrå 11 340 kronor till stöd till 
den kommande aktiviteten.  
 
Sökande ska lämna en redovisning till socialnämnden av de aktiviteter som kommit till med 
hjälp av bidraget. 
 
Bidraget tas ur fonden familjen Bünsows hjälpstiftelse. 
 
Ärendet 
Serviceboendet Köpmangatan 34 i Timrå, som är en LSS-verksamhet, har ansökt om 11 340 
kronor av fondmedel från familjen Bünsows hjälpstiftelse. Medlen är tänkta att användas till 
ett konsertbesök för brukare och personal på Skule naturscen den 12 augusti och avser köp av 
biljetter samt bussresa till och från evenemanget.  
 
Reglementet för familjen Bünsows hjälpstiftelse bestämmer att den för utdelning disponibla 
avkastningen av fonden användes enligt beslut av socialnämnden som: 

- bidrag till särskilda kulturella aktiviteter som utförs på kommunens särskilda 
boendeformer och kommer de boende till del. 

- bidrag till handikapporganisationer för särskilda aktiviteter. 
 
Beslutsunderlag 

- Ansökan från Serviceboendet Köpmangatan 34, daterad 2018-04-26 
- Arbetsordning och regler för utdelning av medel ur familjen Bünsows hjälpstiftelse 

 
 
Protokollsutdrag till 
Serviceboendet Köpmangatan 34 
Ekonom 
 
Exp     /      2018 
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§ 75 
Verksamhetsberättelse 2017 från Forskning & Utveckling 
Västernorrland 
Dnr SN/2018:117 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Inom organisationen Kommunförbundet Västernorrland finns en forskningsenhet, FoU-
enheten, som erbjuder länets socialtjänster ett långsiktigt och sammanhållet utvecklingsstöd. 
Enhetens ledningsgrupp består av socialtjänsternas förvaltningschef i kommunerna.  
 
FoU Västernorrland har inkommit med en verksamhetsberättelse för 2017. Förvaltningschef 
informerar om denna samt årets pågående arbete vid sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 

- Verksamhetsberättelse 2017 Social omsorg, vård och stöd FoU Västernorrland. 
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§ 76 
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 2018-05-04. 
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§ 77 
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:  
 
Samarbetsavtal AdWork AB och Timrå kommun, socialtjänsten, gällande uppdrag som 
socionomkonsult, 2018-04-10. 
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§ 78 
Inkomna skrivelser och meddelanden 
Dnr SN/2018:2 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna. 
 
Protokoll 
Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp och information inför socialnämnden. 
2018-04-24, Kommunal, SSR och Vision. 
 
MBL § 11, Kopplingsavtal enhetschefer i Timrå kommun, 2018-04-18, Vision. 
 
MBL § 11, Tillsättande av enhetschef inom verksamhetsområdet stöd, vård och omsorg 
(rehabilitering och nattpatrull), 2018-04-11, Vision, Fysioterapeuterna, Sveriges 
Arbetsterapeuter. 
 
SKL 
Cirkulär 18:17, Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2018 (sammanfattning med 
kommentarer från SKL). 
 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 
Pressmeddelande om rapport; Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och 
försummelse. 
 
Medelpads Räddningstjänstförbund 
Årsredovisning 2017 
 
Timrå kommun 
KS 2018-04-23 § 77: Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS till KF, godkännande. 
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