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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20

Socialnämnden

Plats och tid

Polstjernan 09:00 -12:00

Beslutande
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ledamöter
Tjänstemän

Marie Bergman (S)
Ingeborg Melin, förvaltningschef
Inger Ytterström, sekreterare
Annelie Åhlund, socialsekreterare § 55

Utses att justera

Gudrun Molander (L)

Justeringens plats och tid

Socialkontoret 2016-04-22

Underskrifter

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

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

………………………………………………….
Gudrun Molander, justerare

………………………………………………….
, justerare

ANSLAG/BEVIS
Justering av Socialnämnden s protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
2016-04-20
Förvaringsplats för protokollet
Socialkontoret

Anslaget uppsatt den
2016-04-22

Anslaget nedtas den
2016-05-15
Paragrafer
§§ 53-63

Inger Ytterström, sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-04-20

Socialnämnden

Socialnämnden 2016-04-20 Innehållsförteckning
Sida

Paragraf

Rubrik
Anteckning av närvarande

3

§ 53

Val av justerare

4

§ 54

Fastställande av ärendelista

5

§ 55

Information om vräkningsförebyggande arbete

6

§ 56

Förvaltningschefens verksamhetsrapport

7

§ 57

Ordföranden informerar

8

§ 58

Ekonomisk periodrapport per 2016 03

9

§ 59

Brottsofferjourens stöd till boende i Timrå kommun upphör

10

§ 60

Taxa-ansöknings-, anmälnings och tillsynsavgifter enligt alkohollagen 8:10

11

§ 61

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL
samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS kvartal 1

12

§ 62

Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut

13-14

§ 63

Inkomna skrivelser och meddelanden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-04-20

§ 53

Val av justerare
Beslut
Socialnämnden beslutar att utse Gudrun Molander (L) att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll. Justering ska ske fredag den 22 april.
Ärendet
Val av justerare av socialnämndens protokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-04-20

§ 54

Fastställande av ärendelista
Beslut
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet.
Ärendet
Fastställande av ärendelista/dagordning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-04-20

§ 55

Information om vräkningsförebyggande arbete
Dnr SN/2016:94

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Annelie Åhlund, socialsekreterare, informerar vid sammanträdet om vräkningsförebyggande
arbete.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-04-20

§ 56

Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Dnr SN/2016:5

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas vid sammanträdet.
 Tjänster som verksamhetsutvecklare IT, nämndsekreterare samt verksamhetschef för
individ- och familjeomsorgen utannonserade. Många ansökningar har kommit in.
Rekryteringsgrupper arbetar med urval.
 Löneöversynen är klar för alla fack förutom kommunal.
 Vård- och omsorgscollege. Dialogcafé för politiker, elever och personal.
 Enhetschef för den nya enheten för ensamkommande barn börjat sitt arbete 1 april.
 Överförmyndarnämnden Ånge, Sundsvall, Timrå och Nordanstig. Beslut om en
gemensam förvaltargrupp med tre kommunanställda förvaltare istället för lekmän för
de allra svåraste fallen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2016-04-20

§ 57

Ordföranden informerar
Dnr SN/2016:6

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Ordföranden informerar vid sammanträdet.
 Sammanträde 1 april SocialKoLa. Brett deltagande av fem kommuner och alla enheter
från landstinget. Fyra till fem fokusområden. Viktigt att vård- och omsorgskedjan
fungerar.
 Intervju i Sveriges Radio Västernorrland 19 april om svårigheten för äldre att få plats
på äldreboende.
 Ordförandekonferens. Diskussion om ersättningsskyldighet vid skador på surfplattor:
Surfplattor är ett verktyg för ledamöter att kunna utföra sitt arbete. Plattorna ska
hanteras med aktsamhet men om en platta skadas i en olyckshändelse ska lagning eller
ersättningsplatta inte bekostas av ledamoten.
Handlingar på plattan har enligt avtalet raderats av styrelsemöte.se efter ett år. Beslut
av ordförandekonferensen att ställa krav om att handlingarna ska finnas kvar i tre år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-04-20

§ 58

Ekonomisk periodrapport per 2016 03
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:
Periodens resultat är 3,5 mnkr högre än budget. Kostnader för förändring av semesterlöneskuld är 3,6
mnkr lägre än budget, vilket innebär att om denna post elimineras motsvarar periodens resultat budget.
Att kostnaden för förändring av semesterlöneskulden understiger budget innebär att personalen har
tagit ut fler semesterdagar än budgeterat efter perioden jan-mars. Det jämnar ut sig under året och
därför kan vi eliminera den posten för att analysera utfallet av övrig verksamhet.
Det finns en positiv avvikelse jämfört med budget för flera verksamheter. Främst är det hemsjukvård
och integration. Det beror på vakanser, som innebär lägre personalkostnader, och högre intäkter, som
kommunen får under en två-årsperiod, för kommunplacerade flyktingar. Bidraget har höjts till 125 000
kr under två år och periodens kostnader uppgår inte till motsvarande bidrag. Resultatet för
verksamheten ensamkommande barn (EKB) understiger budgeterad nivå med 7,6 mnkr. En del av
skillnaden mellan budget och utfall består av larmkostnader och lokaler 1,0 mnkr och ej återsökbara
kostnader för placeringar 2,7 mnkr. Antalet placeringar som överstiger återsökbart belopp har minskat
från 32 st vid årets början till 26 st.
Lönekostnader redovisar ett plus på 7, 8 mnkr, bl a till följd av ej tillsatta tjänster enligt ovan och
förändring av semesterlöneskuld.
Huvudsakliga poster för projekt 6960:
Hyra och bevakning av bostadsmoduler. Placeringskostnader och intäkter från Migrationsverket för
det antal EKB som överstiger de 9 som motsvarade det antal som kommunen tog emot våren 2105.
Nettot motsvarar de kostnader som överskrider ersättningsnivån från migrationsverket (1 900
kr/dygn)
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-04-20

§ 59

Brottsofferjourens stöd till boende i Timrå kommun upphör

Dnr SN/2016:83
Beslut
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till Brottofferjouren för komplettering, för
att kunna bedöma ärendet.
Socialnämnden efterfrågar verksamhetsplan och budget för innevarande år,
revisionsrapport och ekonomisk redovisning från föregående verksamhetsår samt statistik
över antal personer från Timrå kommun som erhållit stöd från Brottsofferjouren föregående
år.
Ärendet
Brottsofferjouren i Västernorrland, genom regionordförande Lars Edlund, har skickat en
skrivelse till Kommunstyrelsen i Timrå kommun som sedan överlämnats till socialnämnden
för handläggning.
I skrivelsen står att läsa att brottsofferjourens verksamhet bedrivs ideellt och är ett
komplement till och avlastar övriga samhällsorgan. Brottsofferjourens verksamhet har
succesivt tagit sådana proportioner att, i likhet med flera andra brottsofferjourer i landet, nu
sett det nödvändigt att anställa en person som kan samordna verksamheten, rekrytera och
utbilda stödpersonerna med mera.
För att finansiera denna anställning har brottsofferjouren anhållit om ett bidrag motsvarande 3
kronor per invånare och år från länets kommuner.
Timrå kommun har dock lämnat avslag till brottsofferjouren och, enligt skrivelsen, därmed
meddelat att man inte har för avsikt att stödja brottsoffer genom brottsofferjourens ideella
verksamhet.
Brottsofferjourens styrelse i Västernorrland har nu därför beslutat att: Brottsofferjouren
kommer att meddela Polismyndigheten att brottsoffer boende i Timrå inte längre kommer att
få stöd från brottsofferjouren utan får fortsättningsvis hänvisas direkt till socialtjänsten i
Timrå kommun

Protokollsutdrag till
Brottsofferjouren Västernorrland

Exp

/
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-04-20

§ 60

Revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt
alkohollagen 8:10
Dnr SN/2015:218

Beslut
Socialnämnden beslutar godkänna föreslagna höjningar av taxa för ansöknings- och
tillsynsavgifter enligt alkohollagen 8:10.
Ärendet
Den 1 december 2010 tog riksdagen beslut om en ny alkohollag som ska börja gälla från och
med 2011-01-01.
En del nyheter i den nya alkohollagen medförde att taxan justerades och kompletterades och
trädde i kraft 2011-01-01.
Mot bakgrund av en ökad ärendehantering, ökade krav från staten om aktivare tillsynsarbete
samt även en viss prisökning på varor och tjänster finns nu behov av viss justering och ett
förslag till ny taxa har arbetats fram inom enheten för serveringstillstånd i Sundsvall.
Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun godkände 2016-02-29 § 28, föreslagna höjningar
av avgifter enligt alkohollagen.
Då socialnämnden har ett serviceavtal med Sundsvalls kommun att handlägga ärenden enligt
alkohollagen finns behov av att även Timrå kommun reviderar taxan för ansöknings- och
tillsynsavgifter.
Beslutsunderlag
 Förslag till reviderad taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter.
Protokollsutdrag till
Enheten för serveringstillstånd
Ekonom
Exp

/

2016
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Socialnämnden

2016-04-20

§ 61

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16
kap 6f§ SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g
§§ LSS
Dnr SN/2016:91

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Rapporteringen sker kvartalsvis och på individnivå. Rapporten avser kvartal 1 år 2016.
Inga ej verkställda beslut avseende äldreomsorg har funnits att rapportera till Inspektionen för
vård och omsorg.
Inga ej verkställda beslut avseende individ- och familjeomsorg har funnits att rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg.
Inga ej verkställda beslut avseende LSS har funnits att rapportera till Inspektionen för vård
och omsorg.
Två ej verkställda beslut avseende omsorg SoL har rapporterats till Inspektionen för vård och
omsorg.
Beslutsunderlag
 Rapport till Inspektionen för vård och omsorg skickad 2016-04-08

Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Revisorer
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/

2016
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-04-20

§ 62

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 2016-04-20.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-04-20

§ 63

Inkomna skrivelser och meddelanden
Dnr SN/2016:2

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Protokoll
Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp och information inför socialnämnden.
2016-03-15. SSR och Sveriges arbetsterapeuter.
Överläggning. Reglering av arbetstid. 2016-02-03. Kommunal.
Överläggningar. Personalärende. 2016-02-09, 02-29, 03-03.
MBL § 11. Lokalt kollektivavtal måltidsuppehåll för tjänstgörande sjuksköterskor. 2016-03-07.
Vårdförbundet.
MBL § 11. Tillsättning av områdeschef ensamkommande flyktingbarn.2016-03-03. Vision och
SSR.
MBL § 11. Lokalt kollektivavtal om arbetstid för personliga assistenter. 2016-03-22.
Kommunal.
Avstämning 2016 års löneprocess 2016-03-21. SSR
Avstämning 2016 års löneprocess 2016-03-21. Vision.
Avstämning 2016 års löneprocess 2016-03-21. Sveriges Arbetsterapeuter.
Avstämning 2016 års löneprocess 2016-03-23. Vårdförbundet.
Avstämning 2016 års löneprocess 2016-03-24. Ledarna.
Avstämning 2016 års löneprocess 2016-03-30. Fysioterapeuterna.
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Enkät: Kartläggning av ungdomars användning av psykofarmaka.
Landstinget, Kommunförbundet och kommunerna i Västernorrland
Protokoll Hjälpmedelskommittén 2016-01-20.
Socialstyrelsen
Enkät. Öppna jämförelser 2016
Sveriges Kommuner och Landstinget, SKL
Cirkulär 16:10. Krav på legitimation för vikarier för sjuksköterskor från 2016-01-01.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-04-20

Cirkulär 16:11. Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter
och möjligheter, prop. 2015/16:135.
Cirkulär 16:12. Ändringar i LAS m.m.
Cirkulär 16:14. Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll i arbetslivet.
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting; vision e-hälsa 2025.
SVT Nyheter
Enkät om utsatta EU-medborgare.
Timrå kommun
KF 2015-06-15 § 80. Arkivreglemente för Timrå kommun.
KF 2016-02-29 § 11. Styrningsregler för Timrå kommun.
KF 2016-02-29 § 13. Styrtal och målvärden 2016-2025.
KF 2016-02-29 § 18. Fyllnadsval efter Lennart Larsson (S).
KF 2016-02-29 § 31. Fyllnadsval efter Lotta Borg (NT).
KS § 44 2016-03-08. Ekonomisk periodrapport per 29 februari 2016.
KS § 47 2016-03-08. Intern kontroll 2015 – Nämndernas rapportering till KS.
KS § 51 2016-03-08. Miljöplan 2014-2020 – Är målen fortfarande relevanta?
KS § 55 2016-03-08. Kompletteringsbudget 2016.
Kultur- och tekniknämnden 2016-03-10 § 26. Lokalförsörjningsplan 2016-2018.
KF 2016-03-29 § 38. Kompletteringsbudget 2016.
KF 2016-03-29 § 52. Motion från Marcus Molinder (SD) om att utreda hur kommunens
tillgång till vaccin ser ut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

