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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-03-16

Socialnämnden

Plats och tid

Polstjernan 09:00-11:30

Beslutande
Ledamöter

Per-Arne Frisk (S)
Pirjo Jonsson (S)
Alf Söderlund (S)
Elisabeth Svahn (S)
Lars Kempe(S)
Eduardo Villanueva Pinto (V)
Ali El-Najjar (M)
Gudrun Molander (L)
Marcus Molinder (SD)
Ingrid Sendelbach (KD) ersätter Maria Fahlén (C)
Megan Sandberg (L) ersätter David Forslund (NT)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ledamöter

Gunilla Nilsson (S)

Tjänstemän

Ingeborg Melin, förvaltningschef
Inger Ytterström, sekreterare
Ulrica Hedlund, Medicinskt ansvarig sjuksköterska,
MAS § 40
Bodil Mattsson, samordnare DUA § 41

Utses att justera

Pirjo Jonsson (S)

Justeringens plats och tid

Socialkontoret 2016-03-21

Underskrifter

………………………………………………….
Per-Arne Frisk, ordförande

………………………………………………….
Inger Ytterström, sekreterare

………………………………………………….
Pirjo Jonsson, justerare

………………………………………………….
, justerare

ANSLAG/BEVIS
Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
2016-03-16
Förvaringsplats för protokollet
Socialkontoret

Anslaget uppsatt den
2016-03-21

Anslaget nedtas den
2016-04-13
Paragrafer
§§ 38-52

Inger Ytterström, sekreterare
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-03-16

§ 38

Val av justerare
Beslut
Socialnämnden beslutar att utse Pirjo Jonsson (S) att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll. Justering ska ske fredag den 18 mars.
Ärendet
Val av justerare av socialnämndens protokoll

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-03-16

§ 39

Fastställande av ärendelista
Beslut
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet med tillägg av ärende ” Uppdraget
tillskapande av boenden för ensamkommande barn”.
Ärendet
Fastställande av ärendelista/dagordning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-03-16

§ 40

Patientsäkerhetsberättelse för år 2015
Dnr SN/2016:47

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna Patientsäkerhetsberättelse för år 2015.
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.
Den nya lagen innebär att ansvarssystem inom hälso- och sjukvården reformeras. Patientlagen
(2014:821) stärker och tydliggör patientens ställning samt främjar patientens integritet,
självbestämmande och delaktighet.
Ulrica Hedlund, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, informerar vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
 Patientberättelse för år 2015

Protokollsutdrag till
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Exp

/

2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-03-16

§ 41

Information om DUA “delegationen för unga till arbete”
Dnr SN/2016:64

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Information om DUA – delegationen för unga till arbete lämnas vid sammanträdet av Bodil
Mattsson.
Delegationen för unga till arbete är ett samarbete mellan kommunen och arbetsförmedlingen
för att arbeta mot ungdomsarbetslösheten. DUA vänder sig till ungdomar mellan 16 och 24 år
som saknar eller inte slutfört gymnasieutbildning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-03-16

§ 42

Uppdraget tillskapande av boenden för ensamkommande barn
Dnr SN/2015:178

Beslut
Socialnämnden beslutar uppdra till förvaltningschef att uppdra till kultur- och
teknikförvaltningen att ansöka om ett nytt tillfälligt bygglov för modulbyggnaderna i
Bergeforsen.
Förvaltningen ges i uppdrag att formulera hur man avser att hantera frågan efter att det
tillfälliga bygglovet upphört och bifoga ansökan.
Ärendet
Med anledning av det överklagade beslutet av bygglov för modulboendet i Bergeforsen har
Socialnämnden bjudit in Landshövding Gunnar Holmgren till ett möte för att få
Landshövdingens syn på hur det uppdrag kommunen åläggs när det gäller aviseringar av barn
utan vårdnadshavare, ska verkställas.
Vid mötet 2016-03-14 diskuterades problematiken med hur ärendet ska hanteras för att
komma vidare och säkerställa att uppdraget ska kunna verkställas.
Landshövding Gunnar Holmgren gav rådet att ansöka om nytt bygglov.
 I första hand ett permanent tillstånd som dock kan kräva en ny detaljplan som kan ta
lång tid att fastställa.
 I andra hand en ny ansökan om tillfälligt bygglov med en tydlig skrivning om hur man
avser att hantera frågan när bygglovet upphör.
En ny bygglovsansökan behandlas separat och påverkas inte av den tidigare överklagan.
Vid en ny informationsträff med allmänheten deltar länsstyrelsen gärna.
Ärendets tidigare behandling
2015-10-08 § 171. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att tillskapa fler boenden för
ensamkommande barn så att det så långt som möjligt täcker behovet.
Protokollsutdrag till
Förvaltningschef
Kultur- och tekniknämnden

Exp

/

2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-03-16

§ 43

Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Dnr SN/2016:5

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas vid sammanträdet.
• KIVO, Kvalitetssäkrad Inkludering i Vård och Omsorg. Ny projektansökan
tillsammans med övriga kommuner i Västernorrland samt Jämtland har lämnats in och
besked väntas komma i juni.
• Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
(betalningsansvarslagen) ersätts med Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård och föreslås träda i kraft 2016-07-01. Förslaget innebär bland
annat att betalningsansvaret för kommunerna kommer att inträda tidigare inom alla
verksamheter.
• Möte med ny ägare för flera av fastigheterna där socialtjänsten har verksamheter.
• Lönerevisionen 2016 är snart slutförd för alla fackliga organisationer förutom
Kommunal.
• Nyinvigning av Anhörigcenter.
• Arbetsmiljöutbildning för chefer och arbetsplatsombud ska genomföras av
företagshälsovården.
• Inspirationsdag för demenssjuka och anhöriga i Härnösand 2016-04-09.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-03-16

§ 44

Ordföranden informerar
Dnr SN/2016:6

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Ordföranden informerar vid sammanträdet.
• 26 februari. Möte med KPR. Diskussion om olika äldrefrågor. Representanter till
matråd och andra grupper för att bevaka äldres intressen.
• 29 februari. Invigning av Anhörigcenter
• 4 mars. Politikerplattformen Länsstyrelsen. Ny bosättningslag från och med 2016-0301
• 14 mars. Möte med Landshövdingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-03-16

§ 45

Ekonomisk periodrapport per 2016 02
Dnr SN/2016:1

Beslut
Socialnämnden beslutar godkänna periodrapport per 2016 02. Rapporten överlämnas till
Kommunstyrelsen.
Ärendet
Periodrapporten redovisas vid sammanträdet.

Analys av periodens resultat: Såväl den negativa avvikelsen för intäkter som den positiva avvikelsen för
kostnader härrör till stor del till verksamhetsområdet Ensamkommande flyktingbarn, EKB. Till en del
orsakad av att antalet nyanlända ensamkommande barn varit lägre den senaste tiden jämfört med
hösten 2015. Lönekostnader redovisar ett plus på 4 239 tkr, bland annat till följd av ej tillsatta tjänster.
(Semesterskuld + 1 682 tkr). Även avvikelsen för placeringar för barn och unga inom Individ- och
familjeomsorgen och EKB redovisar ett positivt resultat. Respektive 369 tkr och 1 954 tkr.
Placeringskostnaderna för vuxna har överskridit budget med 161 tkr under perioden, varav LVMplaceringar med 204 tkr.
Huvudsakliga poster för projekt 6960: Hyra och bevakning av bostadsmoduler. Placeringskostnader
som överskrider ersättningsnivån från Migrationsverket (1 900 kronor/dygn). Kostnad för ej belagda
platser enligt avtal.
Försörjningsstöd.
Analys av periodens resultat: Såväl antalet hushåll som erhöll försörjningsstöd som utbetalt belopp
ligger i nivå med föregående år.

Protokollsutdrag till
Ekonom

Exp

/

2016

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-03-16

§ 46

Högsta godtagbara hyror för 2016
Dnr SN/2016:63

Beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa revidering av högsta godtagbara hyror för 2016 att gälla
från och med 2016-03-01.
Ärendet
Högsta godtagbara hyror för 2016.
Enligt SOSFS 2003:5 bör socialnämnden vid bedömningen av vad som är en skälig
boendekostnad utgå från den enskildes faktiska kostnad och behov av boende.
Utgångspunkten vid bedömning av vad som är skälig boendekostnad bör vara vad en
låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Kostnaden bör även relateras
till hyresnivå hos allmännyttiga bostadsföretag eller andra större bostadsföretag på orten.
Vuxna under 29 år
3978 kronor per månad. Avser en lägenhetsyta om 60 kvm.
Vuxna över 29 år
4973 kronor per månad. Avser en lägenhetsyta om 80 kvm.
Barnfamiljer
1 barn, 5857 kronor per månad. Avser en lägenhetsyta om 80 kvm.
2 barn, 6521 kronor per månad. Avser en lägenhetsyta om 100 kvm.
3 barn + fler, 7295 kronor per månad. Avser en lägenhetsyta om 120 kvm.
Sedan ökas lägenhetsytan med 20 kvm per barn.
Protokollsutdrag till
Områdeschef

Exp

/

2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-03-16

§ 47

Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott
Dnr SN/2016:61

Beslut
Socialnämnden beslutar att som ny ersättare för ordinarie ledamot i arbetsutskottet utse Lars
Kempe (S) för tiden t o m 2018-12-31.
Ärendet
Val av ny ersättare till socialnämndens arbetsutskott.
Lennart Larsson (S) har 2015-10-26, avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i
socialnämnden och som ersättare i arbetsutskottet.
Lars Kempe valdes av kommunfullmäktige 2016-02-29 till ny ordinarie ledamot i
socialnämnden och har varit ersättare i socialnämnden för mandatperioden 2015-01-01 –
2018-12-31.

Protokollsutdrag till
Lars Kempe

Exp

/

2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-03-16

§ 48

Sammanställning av resultat av tillsyn om samverkan mellan
barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten
Dnr SN/2015:98

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), avdelning nord, genomförde under 2015 en särskild
granskning av samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och socialtjänsten.
Resultatet av granskning har IVO sammanställt i en rapport ” Samverkan mellan barn- och
ungdomspsykiatrin och socialtjänsten, sammanställning av resultat från fyra tillsyner”.
De verksamheter som granskades var BUP i Umeå, Socialnämnden i Vännäs kommun, BUP i
Gällivare, Socialnämnden i Kiruna kommun, BUP i Sundsvall, Socialnämnden i Timrå
kommun, BUP i Östersund och Socialnämnden i Östersunds kommun.
Ärendets tidigare behandling
SN 2015-12-16 § 231. IVO avslutade ärendet utan kritik.
Beslutsunderlag
 Samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten, sammanställning
av resultat från fyra tillsyner, rapport IVO, februari 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 13 av 17

Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-03-16

§ 49

Svar på Motion från Nätverk Timrå “ Utdrag ur
belastningsregistret”
Dnr SN/2015:101

Beslut
Mot bakgrund av liggande förslag beslutar socialnämnden föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Där socialnämnden har stöd i lag eller författning begärs utdrag ur belastningsregistret både
vid nyanställning och kontinuerligt.
Ärendet
Kommunfullmäktige remitterade motionen till socialnämnden för yttrande
Lotta Borg (NT), Robert Thunfors och Monica Åberg har i motion, den
30 mars 2015, föreslagit att socialnämnden efterfrågar utdrag ur belastningsregistret vid
rekryteringar samt att utdrag ur belastningsregistret är den del av bedömningsunderlaget för
om en person är lämplig att jobba inom socialnämndens verksamheter.
Beslutsunderlag
Regeringen beslutade den 23 maj 2013 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över
frågan om registerutdrag i arbetslivet (dir. 2013:56).
Juni 2014 överlämnades betänkandet Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48).
Förslaget är att det ska vara förbjudet för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att en
arbetssökande ska visa upp eller överlämna ett utdrag ur belastningsregistret. Utredaren har
inte funnit tillräckliga skäl för att föreslå några undantag från förbudet avseende arbetsgivare
som i dag inte har rätt att få ta del av arbetssökandes uppgifter ur belastningsregistret. Förslag
innebär i praktiken att förutsättningarna för arbetsgivares icke författningsreglerade
registerkontroll återförs till vad som gällde före år 1989.
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2016
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-03-16

§ 50

Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut
Dnr SN/2016:7

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till
kommunfullmäktige och myndigheter t o m 2016-03-16.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-03-16

§ 51

Anmälan av beslut enligt delegation
Dnr SN/2016:3

Beslut
Socialnämnden tackar för information och lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Följande beslut anmäls enligt delegation:
Beslut 2016-02-16, om tillfälligt utökad serveringsyta i samband med Guldstegen.
Serveringsdatum 2016-04-14, Söråkers Folkets Hus.
Beslut 2016-02-22, om godkännande av ändring i bolaget, Söråkers hotell AB
Beslutsunderlag
 Beslut dnr: 2016:49
 Beslut dnr: 2016:26

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-03-16

§ 52

Inkomna skrivelser och meddelanden
Dnr SN/2016:2

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Protokoll
Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp och information inför socialnämnden.
2016-02-16. Vision.
MBL § 11. Bemanningstal Hagalid och Strandbo. 2016-02-04. Kommunal.
MBL § 11. Semesterplanering 2016. 2016-02-09. SSR och Vision.
MBL § 11. Kompetenskrav inom HVB-verksamhet. 2016-02-09. Kommunal.
Familjerådgivningen
Verksamhetsberättelse 2015.
P 4 Västernorrland
Frågor om avslag för personer som söker plats på äldreboenden.
Sveriges Kommuner och Landstinget, SKL
Cirkulär 16:6. Ny metod att föreslå internränta för 2017.
Socialstyrelsen
Äldres behov i centrum. Lägesavstämning enkät december 2015.
SCB
Enkät: Taxor i äldreomsorgen.
Timrå kommun
KS 2016-01-12 § 8. Ekonomisk periodrapport per 30 november 2015.
KS 2016-02-09 § 25. Kopiering av allmänna handlingar. Ändring i taxa.
KS 2016-02-09 § 35. Tillfälligt stöd, statsbidrag, och extra kostnader i samband med ökat
flyktingmottagande.
KS 2016-02-09 § 41. Ekonomisk periodrapport per 31 januari 2016.
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