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Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2018-11-21   

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

1 

Plats och tid Borgmästaren 09:00-11:30  

Beslutande ledamöter Per-Arne Frisk (S) 
Pirjo Jonsson (S) 
Alf Söderlund (S) 
Elisabeth Svahn (S) 
Christer Andersson (S) ersätter Lars Kempe (S) 
Eduardo Villanueva Pinto (V) 
Marie Bergman (S) ersätter Ali El-Najjar (M) 
Gudrun Molander (L) 
Anita Hellstrand (C) 
Marianne Larsson (SD) ersätter Marcus Molinder (SD) 
Monica Persson (T) ersätter Lotta Borg (T) 
 

Övriga närvarande tjänstemän Ingeborg Melin, förvaltningschef 
Sara Grape Junkka, biträdande förvaltningschef 
Linda Gyllenkvist, biträdande verksamhetschef § 147 
Elisabeth Juneblad, enhetschef § 147 
Monica Borg Aspman, enhetschef § 147 
Johan Vikström, biträdande verksamhetschef § 148 
Anders Fagerblom, socialsekreterare § 148 
Kent Mattison, ekonom § 151 
Patrik Jonsson, nämndsekreterare 
Christina Hjalte, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Eduardo Villanueva Pinto (V) 
Marianne Larsson (SD) 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret den 23 november 

Underskrifter  

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

…………………………………………………. …………………………………………………. 
Eduardo Villanueva Pinto, justerare Marianne Larsson, justerare 

 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2018-11-21  

Anslaget uppsatt den 
2018-11-23 

Anslaget nedtas den 
2018-12-15 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialkontoret 

Paragrafer 
§§ 145-158 

  
Patrik Jonsson, sekreterare 
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Socialnämnden 2018-11-21 Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 
   
3 145 Val av justerare 
   
4 146 Fastställande av ärendelista 
   
5 147 Information om brukarundersökning inom boende LSS 
   
6 148 Information om arbetet med barn och familj 
   
7 149 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
   
8 150 Ordföranden informerar 
   
9 151 Ekonomisk periodrapport per 2018 10 
   
10 152 Rapport om åtgärdsplan för att klara budget 2018 
   
11 153 Beslutsattestantförteckning 2019 
   
12 154 Delegation av beslutanderätt avseende ändringar av beslutsattestanter 
   
13 155 Byggande av nytt Äldreomsorgscenter 
   
14 156 Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut 
   
15 157 Inkomna skrivelser och meddelanden 
   
16 158 Hyresavtal avseende LSS-boende 
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§ 145 
Val av justerare 
 
 
Beslut 
Socialnämnden utser Eduardo Villanueva Pinto (V) samt Marianne Larsson (SD) att 
tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret den 
23 november 2018. 
 
Ärendet 
Val av justerare av socialnämndens protokoll. 
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§ 146 
Fastställande av ärendelista 
 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet.  
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
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§ 147 
Information om brukarundersökning inom boende LSS 
Dnr SN/2018:234 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendet 
För femte gången har länets kommuner genomfört en gemensam brukarundersökning bland 
personer som har boende enligt LSS.  
 
Biträdande verksamhetschef Linda Gyllenkvist och enhetscheferna inom stöd, vård och 
omsorg Elisabeth Juneblad och Monica Borg Aspman deltar vid sammanträdet och 
informerar om brukarundersökning inom boende LSS. 
 
Beslutsunderlag 

- Sammanställning Brukarundersökning inom boende LSS, Resultat av 2017/18 års 
undersökning.  
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§ 148 
Information om arbetet med barn och familj 
Dnr SN/2018:233 

 

  
Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendet 
I socialnämndens årsplanering ingår olika teman. För november är temat Barn och familj. 
 
Biträdande verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen Johan Vikström samt 
socialsekreterare Anders Fagerblom presenterar sig och informerar om socialtjänstens arbete 
med barn och familj i kommunen. 
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§ 149 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
Dnr SN/2018:5 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas vid sammanträdet. 
 
Förstudie brandstation, ett samarbete mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden 
(BUN) och Medelpads räddningstjänstförbund är färdig. Den visar bland annat på möjligheter 
att hemsjukvård och nattpatrull kan samnyttja lokalerna. BUN ser möjlighet att ett eventuellt 
räddningsgymnasium skulle kunna samlokaliseras där. 
 
Förstudie heltidsresan, pågår och förstudieperioden kommer utifrån ekonomi och personella 
resurser att behöva förlängas. 
 
Nyckelfri hemtjänst, tre hemtjänstgrupper är satt i drift. Det har gått bra och den fjärde och 
sista gruppen sätts i drift tisdag den 27 november. 
 
Verksamhetschef för IFO, Johan Vikström tillträder tjänsten från och med 1 december. 
Överlämningen från Ronny Rönnbäck till Johan blev klart tidigare än beräknat och Ronny 
lånas ut till Kommunledningskontoret för att jobba med omställningen inom HR. 
 
Trygg och säker hemgång, det har tagits fram en rutin som säkerhetsställer att vi har personal i 
tjänst under de röda dagarna kring jul (23, 26, 30/12). 
 
Krisledningsövning, kommunens ledningsgrupp övade under måndagen krisberedskap utifrån 
ett tänkt scenario med en pandemi i kommunen. Nytt för den här gången var att man också 
bjöd in andra organisationer såsom till exempel Regionen och Röda korset. 
 
Kommunals samverkansavtal, kommunal har sagt upp avtalet från och med 3 december vilket 
innebär att vi i samband med det övergår till vanligt MBL-förfarande. 
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§ 150 
Ordföranden informerar 
Dnr SN/2018:6 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendet 
Ordföranden informerar vid sammanträdet. 
 
7 december, Web-konferens med barnombudsmannen och PWC ang FN:s barnkonvention. 
Barn är medborgare utan rösträtt. Via konventionen bär staten skyldigheten att säkerställa 
barnens rättigheter. Avsikten är att konventionen skall bli lag , proposition 2017/18 186.  
 
Nu gällde revisionen främst fyra artiklar, art 2 som gäller barns lika villkor, art 3 som gäller 
barns bästa, art 6 som gäller barns rätt till utveckling och art 12 som gäller barns rätt att fråga 
och göra sig hörd FN konventionen är en kommunangelägenhet med tyngd på skolan, 
elevhälsan, revisionen och socialförvaltning. Konventionen beräknas bli lag 2020. 
 
På grund av diskussionen på senaste nämnden har jag begärt fram dygnskostnaderna för våra 
aktuella placeringar, lista med dessa kostnader redovisas vid sammanträdet.  
 
Vi jobbar sedan många år efter BBIC vilket för mig innebär att det inte uteslutande kan vara 
lägsta pris som gäller vid placering. Med den grunden och vår ”prislista” kan i varje fall inte 
jag se att det kan bli några stora besparingar i dem. Vi gör också våra upphandlingar 
tillsammans med en stor kommun och oftast hela regionen. 
 
I övriga boenden ex vis då vi har boende för barn med funktionsnedsättning som studerar 
utom kommunen skall också hänsyn tas till funktionsnedsättningen, avstånd till skola m.m. 
 
Andra lokaler vi hyr i kommunen så har alla avtal samlats hos K & T, för att dom med sin 
expertis skulle bistå förvaltningarna med just expertkunskap, bevaka avtalstiden och att vi i 
första hand nyttjade egna lokaler, i andra hand AB Timråbos innan vi hyrde på oss andra ytor. 
 
Pirjo Jonsson flaggar för handboken om ”Per-modellen” som kommer ut och att 
socialnämnden borde be att få information kring den. 
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§ 151 
Ekonomisk periodrapport per 2018 10 
Dnr SN/2018:1 

 

Beslut 
Socialnämnden godkänner periodrapport per 2018 10. 
 
Ärendet 
Ekonomisk periodrapport för oktober redovisas vid sammanträdet av  
Kent Mattison, ekonom. Volymrapport bifogas även.  
 
Beslutsunderlag 

- Periodrapport per 2018 10 
- Periodkommentarer IFO 2018 10 
- Volymrapport per 2018 10 

 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonom 
 
Exp     /     2018 
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§ 152 
Rapport om åtgärdsplan för att klara budget 2018, november 
Dnr SN/2018:134 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att verkställa föreslagna åtgärder 
enligt beslutsunderlag. 
 
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 november 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2018 
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§ 153 
Beslutsattestantförteckning 2019 
Dnr SN/2018:51 

 

Beslut 
Socialnämnden antar beslutsattestantförteckning 2019 att gälla från och med 2019-01-01. 
 
Ärendet 
Inom förvaltningen har det skett ett antal förändringar på chefsnivå. Beslutsattestantförteck-
ningen behöver därmed uppdateras. Organisationsskissen kommer att justeras ytterligare.  
 
”SN beslutsattestanter 2019 med ersättare” som uppdaterats till och med 2018-11-20 delas ut 
vid sammanträdet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN § 17, 2018-02-21 
SN § 69, 2018-05-22 
SN § 138, 2018-10-26 
 
Beslutsunderlag 

- SN beslutsattestanter 2019 med ersättare. 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonom 
 
Exp     /     2018 
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§ 154 
Delegation av beslutanderätt avseende ändringar av 
beslutsattestanter 
Dnr SN/2018:51 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar delegera till förvaltningschef att komplettera beslut om attestanter 
löpande under året. 
 
Ärendet 
För att få en snabbare process för ändringar av beslutsattestanter under löpande år föreslås att 
socialnämnden delegerar beslutanderätten till förvaltningschef. 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonom 
 
Exp     /     2018 
 
 



 
Protokoll 

 

 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  2018-11-21   

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

13 

§ 155 
Byggande av nytt Äldreomsorgscenter 
Dnr SN/2018:23 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar ge förvaltningschef i uppdrag att anordna ett analysseminarium med 
Wellbo Fastighetsutveckling. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat uppdra till socialnämnden att fortsätta processen för 
byggandet av ett nytt Äldreomsorgscenter (ÄOC). Kommunfullmäktige uppdrar också till 
socialnämnden att avveckla mindre effektiva boenden när det nya centret är klart. 
 
Ett flertal olika fastighetsutvecklare har kontaktat kommunen och presenterat olika för slag till 
lösningar. Det mest intressanta förslaget som presenterats både ur verksamhet, boendemiljö 
och ekonomiska aspekter har varit WELLBO Fastighetsutveckling. För att nämnden ska få en 
bild av vad de kan erbjuda föreslås att socialförvaltningen får i uppdrag att anordna 
Analysseminarium där WELLBO Fastighetsutveckling bjuds in och får presentera förslag till 
lösningar för nytt Äldreomsorgscenter 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens remissvar till kommunstyrelsen och lämnar 
förslag till beslut i kommunfullmäktige, SN 2018-04-27 § 57. 
 
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens skrivelse samt rapport och lämnar förslag till 
beslut till kommunstyrelsen, SN 2018-01-24 § 7. 
 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschefen att beställa byggnation av nytt 
Äldreomsorgscentrum (ÄOC) inom Timrå kommun från Timråbo, SN 2017-08-23 § 98. 
 
Beslutsunderlag 

- KF 2018-09-24 § 119, Nytt Äldreomsorgscenter i Timrå kommun. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2018 
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§ 156 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, oktober 
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 2018-10-31. 
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§ 157 
Inkomna skrivelser och meddelanden, oktober 
Dnr SN/2018:2 

 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna. 
 
Länsstyrelsen 
Beslut om fördelning av anvisningar år 2019 till kommuner i Västernorrlands län. 
 
Protokoll 
Förhandling enligt MBL 11 §, 2018-06-19, angående inrättande av ytterligare en enhetschef 
för individ och familjeomsorgen, SSR och Vision. 
 
Förhandling enligt MBL 11 §, 2018-09-07, angående avveckling av Strandvillans vård och 
omsorgsboende, Kommunal. 
 
Förhandling enligt MBL 11 §, 2018-10-12, angående uppsägning av personliga skäl, 
Kommunal. 
 
Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp och information inför socialnämnden. 
2018-10-23, Kommunal, Fysioterapeuterna, Sveriges arbetsterapeuter. 
 
Revisionen 
Revisionsrapport ”Uppföljning av IT-säkerhet och granskning av införandet av 
dataskyddsförordningen”, 2018-10-10. 
 
Revisionsrapport ”Jämförelsetal för år 2017”, 2018-10-10. 
 
Förstudie ” Uppföljning av privata utförare”, 2018-10-10. 
 
Timrå kommun 
KS 2018-10-09 § 264, Socialnämndens åtgärder för att klara budget 2018. 
KS 2018-10-09 § 265, Uppdrag att upphandla IT-drift till Timrå kommun. 
KS 2018-10-09 § 266, Leasing, handläggning mm för Timrå kommun. 
KS 2018-10-09 § 273 Vägledande råd och bestämmelser för upphandling – revidering. 
KS 2018-10-09 § 279 Delårsrapport 
KS 2018-10-09 § 287 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 från socialnämnden. 
KF 2018-10-29 § 164 Antagande av kommuntäckande översiktsplan 
KF 2018-10-29 § 162 Delårsrapport med prognos 2018. 
 
KF 2018-10-29 § 169 Motionssvar - motion från Henrik Sendelbach (KD) Hemtagningsteam 
– en trygg övergång från sjukhusvistelse, yttrande från Socialnämnden. 
 
KF 2018-10-29 § 175 Motion från Gudrun Molander (L) – Ge äldre möjlighet till 
biståndsbedömt trygghetsboende.  
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§ 158 
Hyresavtal avseende LSS-boende 
Dnr SN/2018:224 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. godkänna avtalet som bästa alternativ för brukarna, verksamheten samt ekonomiskt 
för socialnämnden 

2. överlämna till kommunens firmatecknare att underteckna avtalet 

Ärendet 
Ekonomichef Bo Glas, har i hyresförhandlingar med CHB förvaltning, tagit fram ett 
hyresavtal för LSS-boendet Framnäsgården. 
 
I korthet handlar det om ett avtal för nio lägenheter om totalt ca 342 kvm och gemensamhets-
utrymmen om ca 157 kvm. Avtalet sträcker sig över 15 år till en hyra av 1 281 000 mkr/år. 
 
Tjänsteskrivelse delas ut till ledamöterna vid sammanträdet, utifrån att ärendet är extrainsatt 
och handlingen inte kom med vid ordinarie utskick. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade i frågan vid sammanträde 2018-10-26 § 136 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchef 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2018 
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