
  

 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2018-08-29   

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

1 

Plats och tid Polstjernan 09:00 – 11:20  

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

Övriga närvarande 
Ersättare 
 
 
Tjänstemän 
 
 

 
Christer Andersson (S) 
Marie Bergman (S) 
Megan Sandberg (L) §§ 95-102 
Monica Persson (T) 
Ingeborg Melin, förvaltningschef 
Sara Grape Junkka, biträdande förvaltningschef 
Birgitta Andersson, verksamhetschef §§ 95-97 
Patrik Jonsson, nämndsekreterare 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Alf Söderlund (S) 
Lotta Borg (T) 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret, 2018-08-31 

Underskrifter  

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

…………………………………………………. …………………………………………………. 
Alf Söderlund, justerare Lotta Borg, justerare 

 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2018-08-29  

Anslaget uppsatt den 
2018-08-31 

Anslaget nedtas den 
2018-09-22 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialkontoret 

Paragrafer 
§§ 95 - 108 

  
Christina Hjalte, sekreterare 
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Socialnämnden 2018-08-29 Innehållsförteckning  -Heldag för  Budget och verksamhetsplan 

Sida Paragraf Rubrik 
   
3 95 Val av justerare 
   
4 96 Fastställande av ärendelista 
   
5 97 Information om specialistundersköterskor på vård- och omsorgsboenden 
   
6 98 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
   
7 99 Ordföranden informerar 
   
8 100 Ekonomisk periodrapport per 2018 07 
   
9-10 101 Åtgärder för att klara budget 2018 
   
11 102 Budget och verksamhetsplan 2019-2021 
   
12 103 Svar på motion från Henrik Sendelbach (KD), Hemtagningsteam - en trygg 

övergång från sjukhusvistelse 
   
13 104 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef 
   
14 105 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 
   
15 106 Redovisning av socialnämndens uppdrag 
   
16 107 Anmälan av beslut enligt delegation 
   
17-18 108 Inkomna skrivelser och meddelanden 
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§ 95 
Val av justerare 
 
 
Beslut 
Socialnämnden utser Alf Söderlund (S) samt Lotta Borg (T) att tillsammans med ordförande 
justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret den 31 augusti 2018. 
 
Ärendet 
Val av justerare av socialnämndens protokoll. 
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4 

§ 96 
Fastställande av ärendelista 
 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet. 
  
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
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§ 97 
Information om specialistundersköterskor på vård- och 
omsorgsboenden 
Dnr SN/2018:176 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendet 
Verksamhetschef Birgitta Andersson presenterar utvärderingen av projektet 
specialistundersköterskor inom vård- och omsorgsboenden i Timrå kommun. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Projektet presenterades vid socialnämndens möte 2018-05-22, § 65.  
 
Beslutsunderlag 

- Utvärdering av projekt specialistundersköterskor inom vård- och omsorgsboenden 
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§ 98 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
Dnr SN/2018:5 

 

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

- Verksamheten drar lärdom av den varma sommar som varit. Inför kommande somrar 
kommer förråd av vätskeersättning samt fläktar och kylanläggningar att ses över. 
Möten kommer att hållas med fastighetsägare om ytterligare åtgärder. Personalen har 
varit fantastiska, vikariesituationen har också varit ovanligt bra. Hemtjänstpersonalen 
ska premieras med lunch och föreläsningar vid 4 olika tillfällen under hösten. Även 
boenden uppmärksammar sina anställda lite extra. 

- Branden i Ljustorp följdes noga, det kunde blivit allvarligt för vår verksamhet då flera 
vägar riskerade att stängas av, där vi har brukare. Posom-personal togs in för uppgifter 
som inte riktigt överensstämmer med vad de ska göra, detta kommer att följas upp. 

- Arbetet med heltidsresan har startat upp och det är en bra arbetsgrupp- ett förslag om 
genomförande ska vara klart runt årsskiftet, inför nästa års budgetarbete. 

- Kommunledningen reviderar det funktionshinderpolitiska programmet med 
medverkan från socialförvaltningen. Även ett nytt statligt program är på gång. 
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§ 99 
Ordföranden informerar 
Dnr SN/2018:6 

 

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

- Har under denna varma och heta sommar följt hur arbetet fungerat och hur det har 
styrts om till att enbart fokusera på de äldres mående och förmåga att ta till sig vätska, 
sätta luften i rörelse ,ventilera på skuggsida/natt samt ordna fram portabla 
kylanläggningar. 
 

- Mitt i all värme kom branden 19 juli, jag imponerades av kommunens organisation 
tillsammans med räddningstjänst. 
 

- Efter bilbyten i organisationen uppstod en del skattemissar som personalen löste 
elegant, leverantören tog kostnad och ansvar. 
 

- 11:e juli hade vi extra Au med ett 20 tal ärenden. 
 

- När vi inte löst akut arbetsledning har vi jagat pengar, dels för underskottet 2018, dels 
för att förbereda budget 2019. 
 

- 28 augusti deltog ordförande och ett antal tjänstemän i en webb-sänd konferens från 
SKL om automatisering i socialtjänsten. 
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§ 100 
Ekonomisk periodrapport per 2018 07 
Dnr SN/2018:1 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner periodrapport per 2018 07 
 
Ärendet 
Ekonomisk periodrapport för juli exklusive semesterlöneskuld, med budgetsammanställning, 
redovisas vid sammanträdet. Volymrapport bifogas även. 
 
Beslutsunderlag 

- Periodrapport per 2018 07 
- Volymrapport per 2018 07 

 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonom 
 
Exp     /     2018 
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§ 101 
Åtgärder för att klara budget 2018 
Dnr SN/2018:134 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 

1. Godkänna förvaltningschefens inlämnade rapport från 2018-08-06. 

2. Uppdra till förvaltningschefen att ta fram reviderad åtgärdsplan med ekonomisk 
redovisning till nämndens sammanträde i september. 

 
______________ 
Mot beslutet reserverar sig Lotta Borg (T) samt Marianne Larsson (SD). Skriftlig reservation 
med motivering kommer att lämnas in före protokollets justering. Vid tidpunkt för justering 
har skriftlig reservation inkommit från (T) , dock ej (SD). 
 
Ärendet 
Socialnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige i juni att vidta åtgärder för att klara 
budget samt att återrapportera till kommunstyrelsen senast i augusti.  
 
Förvaltningschefen rapporterade planerade åtgärder till socialnämnden vid juni-sammanträdet. 
Förvaltningschefen har gjort en uppdaterad skriftlig rapport och lämnat till kommunstyrelsens 
sammanträde i augusti. 
 
Ärendets behandling vid sammanträdet 
Förvaltningschefen presenterar den rapport som lämnats till kommunstyrelsen samt delar ut 
protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde i augusti med uppdrag till 
socialnämnden att inför kommunstyrelsens sammanträden den 9 oktober återkomma med 
åtgärdsplan och ekonomisk redovisning för att klara budget 2018. 
 
Ordföranden föreslår att ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram reviderad åtgärdsplan med 
ekonomisk redovisning till nämndens sammanträde i september, för överlämning till 
kommunstyrelsen i oktober. 
 
Beslutsunderlag 

- Rapport om Socialnämndens åtgärder för att klara budget 2018, daterad 2018-08-06 
- Protokollsutdrag KF 2018-06-11, § 89 
- Protokollsutdrag KS 2018-08-21 § 226  

 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2018 
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Timråpartiets skriftliga reservation 
I förslaget finns det med att vara restriktiv med vikarietillsättning genom att korta arbetspass 
vilket man redan gör ute på arbetsplatserna och ska det göras ytterligare nerdragningar så 
kommer det att påverka brukarnas livskvalitet och personalens arbetsmiljö markant.  
 
Nya schemamodeller där man kommer att nyttja personalen på större enheter eller i hela hus 
tror vi kommer att leda till fler sjukskrivningar och vi blir inte den attraktiva arbetsgivaren 
som vi behöver vara för att rekrytera nya medarbetare samt att det blir dålig kontinuitet för 
brukarna.  
 
Lotta Borg för Timråpartiet den 29 augusti 2018 
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§ 102 
Budget och verksamhetsplan 2019-2021 
Dnr SN/2018:177 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att hålla ett extra sammanträde den 10 september för arbete med 
Budget och verksamhetsplan 2019-2021. 
 
Ärendet 
Ett förslag till Verksamhetsplan för socialnämnden har upprättats för perioden 2019– 2021. 
Planen utgår från kommunens vision och socialnämndens reglemente. Socialnämnden anger 
mål, riktlinjer samt beslutar om delegering för socialtjänsten. Socialnämndens verksamheter 
utövas huvudsakligen genom myndighetsutövning. Verksamheten styrs av ett stort antal lagar.  
 
Förvaltningschefen presenterar förslag till Budget och verksamhetsplan 2019-2021 i samband 
med sammanträdet. Förvaltningsekonom deltar för frågor. 
 
Socialnämndens ordförande föreslår att hålla ett extra sammanträde för att färdigställa 
förslaget till Budget och verksamhetsplan att överlämna till Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

- SOC Budget och verksamhetsplan 2019-2021, daterad 2018-08-14 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Ekonom 
Verksamhetschefer 
 
Exp     /     2018 
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§ 103 
Svar på motion från Henrik Sendelbach (KD), Hemtagningsteam - 
en trygg övergång från sjukhusvistelse 
Dnr SN/2018:66 

 

Beslut 
Socialnämnden antar förvaltningens yttrande. 
 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Ärendet 
Henrik Sendelbach (KD) har den 22 februari 2018 i en motion föreslagit att 
kommunfullmäktige ska besluta att införa hemtagningsteam i Timrå.  
 
Kommunfullmäktige remitterade den 26 februari motionen till socialnämnden för yttrande 
(KS Dnr 2018:93) 
 
Socialförvaltningen skriver i ett förslag till yttrande angående motionen att kommunen redan 
arbetar i team gällande samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 
Beslutsunderlag 

- Yttrande från verksamhetschef Birgitta Andersson, 2018-07-18 
- Protokollsutdrag KS § 37 2018-02-26 
- Motion från Henrik Sendelbach (KD), Hemtagningsteam - en trygg övergång från 

sjukhusvistelse 
 
 
Protokollsutdrag till 
KS 
 
Exp     /     2018 
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§ 104 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef 
Dnr SN/2018:182 

 

Beslut 
Socialnämnden fördelar arbetsuppgifter gällande arbetsmiljön till Ingeborg Melin i 
befattningen som förvaltningschef enligt blankett undertecknad av ordförande samt 
förvaltningschef. 
 
Ärendet 
Ingeborg Melin fick nytt förordnande som förvaltningschef inom socialförvaltningen  
2018-01-01. 
 
Kommunstyrelsen fastställde vägledande råd och bestämmelser för fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter 2018-03-06, § 67. I samband med detta togs en ny blankett fram för 
fördelning av arbetsmiljöuppgifter från nämnd till förvaltningschef, vilken saknats tidigare. 
 
Beslutsunderlag 

- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från socialnämnd till förvaltningschef 
 
 
Protokollsutdrag till 
HR 
 
Exp     /     2018 
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§ 105 
Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS, kvartal 2 
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 2 2018 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
 
Exp     /     2018 
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§ 106 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, juni-juli 
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 2018-07-31. 
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§ 107 
Anmälan av beslut enligt delegation, juni-juli 
Dnr SN/2018:3 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Följande beslut anmäls enligt delegation:  
 
Avtal – Lyft- och bärhjälp, Medelpads Räddningstjänstförbund, 2018-06-15. 
 
Avtal om köp av tjänst, konsultuppdrag, Arbetslivsresurs, 2018-06-04 
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§ 108 
Inkomna skrivelser och meddelanden, juni-juli 
Dnr SN/2018:2 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna. 
 
Protokoll 
MBL §§ 10 0ch 64, förändring i omfattning av verksamhet samt förändring av IT-system, 
2018-04-25 samt 2018-05-30, Kommunal. 
 
Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp och information inför socialnämnden. 
2018-06-19, Kommunal, SSR. 
 
MBL § 11, Tillsättande av enhetschefer inom Stöd, vård och omsorg, 2018-06-29, Vision. 
 
Statens offentliga utredningar 
Delbetänkande från utredningen Framtidens socialtjänst, ”Ju förr desto bättre”. 
 
SKL 
Cirkulär 18:21, Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker 
 
Cirkulär 18:22, Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2019 
 
Timrå kommun 
KF 2018-06-11 § 91, Revisionsberättelse 2017 
 
KF 2018-06-11 § 92, Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 
 
KF 2018-06-11 § 93, Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i socialnämnden 
 
KF 2018-06-11 § 94, Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden 
 
KF 2018-06-11 § 95, Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 
 
KF 2018-06-11 § 96, Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 
 
KF 2018-06-11 § 101, Välfärdsbokslut 2017 
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KS 2018-06-12 § 192, Vägledande råd och bestämmelser – Dataskydd inom Timrå kommun 
 
KS 2018-06-12 § 199, Policy för näringslivsutveckling, strategi för Norrlands bästa 
företagsklimat 
 
KS 2018-06-12 § 205, Svar på uppdrag om förslag till åtgärder för att öka resursanvändningen 
för de kommunala förvaltningarnas personbilar, lätta lastbilar och elcyklar som används i 
tjänsten 
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