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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-21

Socialnämnden

Plats och tid

Polstjernan 09:00-11.00

Beslutande
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ledamöter

Marie Bergman (S)
Megan Sandberg (L)
Angela Bodin (T)

Tjänstemän

Ingeborg Melin, förvaltningschef
Inger Ytterström, sekreterare
Christina Hjalte, sekreterare
Elin Berglund, verksamhetsutvecklare

Utses att justera

Elisabeth Svahn (S)

Justeringens plats och tid

Socialkontoret 2016-09-26

Underskrifter

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

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

………………………………………………….
Elisabeth Svahn, justerare

………………………………………………….
, justerare

ANSLAG/BEVIS
Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
2016-09-21
Förvaringsplats för protokollet
Socialkontoret

Anslaget uppsatt den
2016-09-26

Anslaget nedtas den
2016-10-19
Paragrafer
§§ 108-118

Inger Ytterström, sekreterare
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-09-21

§ 108

Val av justerare
Beslut
Socialnämnden beslutar att utse Elisabeth Svahn (S) att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll. Justering ska ske måndag den 26 september.
Ärendet
Val av justerare av socialnämndens protokoll

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-09-21

§ 109

Fastställande av ärendelista
Beslut
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet med ändring av ärende ”Revidering
av verksamhetsplan 2017-2019”, som utgår.
Ärendet
Fastställande av ärendelista/dagordning.

Justerandes sign
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§ 110

Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Dnr SN/2016:5

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas vid sammanträdet.
 Nätverksträff för länets socialchefer.
 Möte med beredningen i samverkansgruppen mellan kommun och landsting.
 Andreaz Strömgren, ny kommunchef från 2016-09-01.
 Möte Barn- och ungdomsberedningen. FoU Västernorrland föredrog LUPPrapporten.
 Dialogcafé Vård & Omsorgscollege. Årets handledare Södra Norrland utsedd.
 Pressmeddelande 2016-09-21. Ny e-tjänst för försörjningsstöd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-09-21

§ 111

Ordföranden informerar
Dnr SN/2016:6

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Ordföranden informerar vid sammanträdet.
 Extra arbetsutskott 30 augusti.
 LVM konferens kring juridik i Härnösand 1 september.
 Fysioterapeutdag, träff med representanter från hemsjukvården 8 september.
 Träff med brukare, 9 september.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-09-21

§ 112

Tertialrapport med prognos per 2016 08
Dnr SN/2016:1

Beslut
Socialnämnden beslutar godkänna tertialrapport med prognos, per 2016 08. Rapporten
överlämnas till Kommunstyrelsen.
Ärendet
Rapporten redovisas vid sammanträdet.
Analys av periodens resultat och investeringsutgifter:
Flyktingverksamheten visar en negativ avvikelse på 9 550 tkr, varav EKB 10 990 tkr.
Även periodens avvikelse för Socialtjänsten exklusive flyktingverksamheten är negativ 11 301
tkr. 105 %.
Lönekostnader för socialtjänsten, exkl flyktingverksamheten, redovisar en negativ avvikelse på
11 120 tkr, varav 7 580 tkr härrör till semesterskuldsbokningen. Vilken förväntas bli närmare
noll på helår.
Budgetöverskridandet av lönekostnader återfinns inom främst Äldreomsorgen, - 4 648 tkr,
104 %. Delvis orsakad av att kommunals löneavtal blev högre än beräknat, motsvarande ca 1
000 tkr mer på helår än budgeterat. Övertids- och inskolningskostnaderna har stigit jämfört
med tidigare år. Övertidskostnaderna inom äldreomsorgen är 470 tkr högre än motsvarande
period föregående år.
Även familjehem, Individ och familjeomsorgen har en avvikelse på - 727 tkr, 115 %.
Inom andra områden uppvisas ett överskott för löner, beroende av ej tillsatta tjänster.
Kostnader för institutionsplaceringar för såväl vuxna med missbruk som barn och unga har
överskridit budget. - 4 212 tkr 163 %. Konsulentstödda familjehem visar en positiv avvikelse
om 149 tkr, 83 %.
Investeringskostnader hittills utgörs av betalning till Tunstall för installation av larm och
betalning till Kinnarp för arbetsmiljöåtgärder, bl a kontorsmöbler till nya kontor för
handläggare. Under hösten kommer 36 sängar med madrasser att köpas, till en kostnad av 475
tkr. Eventuellt köps ytterligare ett antal senare under året. Det återstår betalning till Tunstall ca
700 tkr för larm i Vård och omsorgsboenden, och 125 tkr till Phoniro System för larmsystem
ordinärt boende.
Huvudsakliga poster för projekt 6960:
Hösten 2015 fick landets kommuner ett extra anslag (prop.2015/16:47). I regeringsbeslutet
anges:
Villkor för anslag 1:5
ap.1 Tillfälligt stöd till kommuner och landsting
Anslaget får användas för statsbidrag till kommuner och landsting med anledning av
flyktingsituationen.
Timrå erhöll 24,3 miljoner kr, fritt för kommunen hur det ska användas. Timrå fördelade
1/13 ( 1,9 milj.) till 2015 och resterande (22,4 milj.) till 2016. Socialförvaltningen förutsätter
att projekt 6960 kommer att finansieras med dessa medel.
Justerandes sign
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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 2015. Nettot motsvarar de kostnader som överskrider
ersättningsnivån från migrationsverket (1 900 kr/dygn). Personalkostnader för såväl
handläggare som boendepersonal.
Kommentar till helårsprognos, inklusive eventuella åtgärder:
Socialtjänsten, exklusive flyktingverksamheten, förväntas få ett underskott på ungefär 2 000
tkr. Förutsatt att bedömningen att semesterskuldsförändringen uppgår till högst 600 tkr som
är budgeterat.
Inom äldreomsorgen kommer man att vidta en allt striktare bedömning vid tillsättande av
korttidsvikarier. Även ökad ansträngning för att undvika övertidsarbete kommer att ske.
Försörjningsstöd
Analys av periodens resultat och investeringsutgifter:
Såväl antalet hushåll som erhöll försörjningsstöd som utbetalt belopp ligger i nivå med
föregående år.

Protokollsutdrag till
Ekonom

Exp

/

2016
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-21

Socialnämnden

§ 113

Sammanträdesdagar 2017
Dnr SN/2016:161

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna föreslagna inlämnings-, berednings-, samverkans-, och
sammanträdesdagar för socialnämnden 2017.
Ärendet
Inlämnings-, berednings-, samverkans-, och sammanträdesdagar för socialnämnden 2017,
föreslås enligt följande:
Månad

Inlämning

Beredning

Samverkan

Sammanträde

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni

10
7
7
11
2
(6)7

16
13
13
18
8
12

24
21
21
25
16
20

25
22
22
26
17
21

Augusti
September
Oktober
November
December

8
5
3
7
5

14
11
9
13
11

22
19
17
21
19

23
20
18
22
20

Inlämning
Ärenden som skall behandlas av socialnämnden lämnas till nämndsekreterare senast klockan
15.00 inlämningsdagen. Enskilda ärenden lämnas till områdeschef senast torsdag 15.00,
veckan före inlämningsdagen.
Underlag för beslut skall vara renskrivna. Tjänsteskrivelser skrivs i LEX och anmäls till önskat
sammanträde.
Beredning
Ärendena bereds av socialnämndens beredningsgrupp klockan 13.00.
Samverkan
Information/förhandling sker till fackliga representanter i samverkansgruppen med början
klockan 13.15.
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Sammanträde
Socialnämnden sammanträder med början klockan 09.00 för allmänna ärenden och sedan
enskilda ärenden. Om mängden ärenden kräver heldagssammanträde fortsätter sammanträdet
efter lunchuppehåll.
Ett av socialnämndens sammanträden i början av året ska vara ett heldagssammanträde. Vilket
av mötena det blir meddelas senare. Vid behov av utbildningsinsatser kan fler
heldagssammanträden läggas in.
Protokollsutdrag till
Verksamhetschefer
Områdeschefer
Fackliga organisationer
Kommunledningskontoret

Exp

/

2016
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§ 114

Revidering av Delegationsordning för socialtjänsten
Dnr SN/2016:37

Beslut
Socialnämnden beslutar fastställa föreslagna förändringar i delegationsordningen.
Ärendet
Delegationsordningen behöver revideras årligen samt vid behov.
Förändringarna i delegationsordningen visas med kursiv stil.
Föreslagen ändring av delegat i punkt 254, facklig ledighet med lön, har ändrats till
”Respektive arbetsledare” med anmärkning ”I samråd med verksamhetschef”.
Beslutsunderlag
 Förslag till revidering av Delegationsordning för socialtjänsten 2016 – 2018.

Protokollsutdrag till
Verksamhetschefer

Exp

/

2016
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§ 115

Svar på medborgarmotion från Sven Bergkvist
Dnr SN/2016:50

Beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande i ärendet.
____
Marcus Molinder (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag om fria halkskydd till äldre över 65 år har lämnats in från
samrådsgruppen för PRO Timrå genom Sven Bergkvist, ordförande.
I yttrandet framgår att socialnämnden inte utger generella bistånd, varje insats är
biståndsbedömd utifrån den enskildes behov.
Sammantaget är bedömningen i yttrandet att Socialnämnden inte har ett huvudansvar för
innebörden i medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om fria halkskydd till äldre över 65 år inkom till
kommunledningskontoret 2015-12-03 och överlämnades till socialförvaltningen 201602-15.
 Förvaltningens yttrande upprättat 2016-09-05.
Ärendets behandling vid sammanträdet
Marcus Molinder (SD) föreslår socialnämnden att bifalla medborgarförslaget.
Förvaltningens förslag till beslut: Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens
yttrande i ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller
förvaltningens förslag.

Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Samrådsgruppen för PRO Timrå genom Sven Bergkvist

Exp

/

2016
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§ 116

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 2016-09-21.
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§ 117

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:
Tillförordnade som förvaltningschef 2016-08-29—2016-09-02, Jonas Öhlund.
Delegation under verksamhetschefens vakans, att teckna avtal för familjehem barn och
ungdom samt hem för vård eller boende barn och ungdom, Johan Vikström.
Delegation att attestera fakturor upp till 25 bb, Lars Backlund.

Justerandes sign
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§ 118

Inkomna skrivelser och meddelanden
Dnr SN/2016:2

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Protokoll
Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp och information inför socialnämnden.
2016-08-23. Kommunal, Vårdförbundet, Vision, SSR och Sveriges arbetsterapeuter.
Överläggning lönerevision 2016. 2016-07-08. Kommunal.
Landstinget Västernorrland
Protokoll hjälpmedelskommittén, 2016-05-28.
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 16:45. Budgetförutsättningar för åren 2016-2019.
Timrå kommun
KS § 168 2016-08-23. Ansökan från Överförmyndarnämnden Mitt för utbildning mm.
KS § 159 2016-08-23. Ekonomisk periodrapport per 31 juli 2016.
BUN § 102 2016-08-24. Nytt datum för barn- och utbildningsnämndens sammanträde i
oktober.
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