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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-19

Socialnämnden

Plats och tid

Polstjernan 09:00 – 11.15

Beslutande
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Tjänstemän

Ingeborg Melin, Förvaltningschef
Inger Ytterström, nämndsekreterare
Christina Hjalte, nämndsekreterare
Birgitta Andersson, verksamhetschef § 121
Marianne Boberg, årets handledare, § 121
Inger Lithén, webredaktör, § 121

Utses att justera

Christer Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Socialkontoret 2016-10-24

Underskrifter

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

………………………………………………….
Christina Hjalte, sekreterare

………………………………………………….
Christer Andersson, justerare

………………………………………………….
, justerare

ANSLAG / BEVIS
Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
2016-10-19
Förvaringsplats för protokollet
Socialkontoret
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2016-10-24

Anslaget nedtas den
2016-11-16
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§§ 119 - 130

Christina Hjalte, sekreterare
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-10-19

§ 119

Val av justerare
Beslut
Socialnämnden beslutar att utse Christer Andersson (S) att tillsammans med ordförande
justera dagens protokoll. Justering ska ske måndag den 24 oktober.
Ärendet
Val av justerare av socialnämndens protokoll

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-10-19

§ 120

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-10-19

§ 121

Information om årets handledare i Timrå kommun
Dnr SN/2016:188

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Marianne Boberg, årets handledare i Timrå kommun, deltar vid sammanträdet.
Vård & Omsorgscollege utser årligen Årets handledare. Kramfors, Härnösand, Timrå,
Sundsvall och Ånge kommuner, som ingår i regionen Södra Norrland, har utsett en
representant vardera.
Marianne, som arbetar vid Tallnäs äldreboende, valdes till årets handledare i Timrå Kommun.
Bland kommunernas nominerade handledare valdes Härnösands representant till Södra
Norrlands handledare. Alla handledare kommer att närvara vid den nationella konferensen i
Stockholm senare i höst.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-10-19

§ 122

Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Dnr SN/2016:5

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas vid sammanträdet.
 Socialstyrelsens brukarundersökning ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 – En
rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och särskilt
boende” har publicerats.
 Regeringens utredare för äldreomsorg har gjort en artikelanalys om vård och omsorg
av äldre, som visar att de äldre själva kommer till tals i endast 14 % av artiklarna.
 Beredningsgruppen SocialKOLA. Fortsatt arbete gällande Trygg, Säker och
Samordnad vård- och omsorgsprocess.
 Nationellt Kompetensråd inom funktionshindersområdet (NKR). Länsgemensam
process i Västernorrland för arbete med enhetlig titulatur med tillhörande
kompetensnivåer.
 Ny Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen (IFO) har anställts från den 17
oktober, Ronny Rönnbäck.
 Vård & Omsorgscollege Södra Norrland arbetar med återcertifiering.
 Budget för Ensamkommande barn. Anpassning till den sänkta ersättningsnivån.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-10-19

§ 123

Ordföranden informerar
Dnr SN/2016:6

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Ordföranden informerar vid sammanträdet.
 Träff med fastighetsbolaget Amasten om nytt äldreboende.
 Kommunala pensionärsrådet (KPR) har haft möte, med genomgång av arbetsordning
och bemanning av grupperna boende, miljö och matråd.
 Socialpresidiet i Härnösand. Planering av träff tillsammans med Skolpresidiet.
 Extra sammanträde arbetsutskottet den 29 september.
 Flera träffar kring kommunens budget 2017.
 Möte SocialKOLA, delvis tillsammans med Jämtland., med spännande föreläsare.
 Träff med Komvux-elever och lärare.
 Rapport från nämndens representanter i kommunens tillgänglighetsråd, Ingrid
Sendelbach (KD) och Alf Söderlund (S). Besök vid butik Kreha, en verksamhet inom
socialpsykiatrin.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-10-19

§ 124

Ekonomisk periodrapport per 2016 09
Dnr SN/2016:1

Beslut
Socialnämnden beslutar godkänna periodrapport per 2016 09. Rapporten överlämnas till
kommunstyrelsen.
Ärendet
Periodrapporten redovisas vid sammanträdet.
Analys av periodens resultat:
Flyktingverksamheten visar en negativ avvikelse på 10 122 tkr, varav EKB 11 604 tkr. Även
periodens avvikelse för Socialtjänsten exklusive flyktingverksamheten är negativ, 11 647 tkr.
105 %.
Lönekostnader för socialtjänsten, exklusive flyktingverksamheten, redovisar en negativ
avvikelse på 11 047 tkr, varav 5 397 tkr härrör från semesterskuldsbokningen, vilken förväntas
jämna ut sig under året och därför kan vi eliminera den posten för att analysera utfallet av
övrig verksamhet. Budgetöverskridandet av lönekostnader återfinns främst inom
äldreomsorgen, - 6 297 tkr. 105 %. 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. Övertidskostnaden inom
äldreomsorgen är 370 tkr högre än motsvarande period föregående år. Även
personalkostnader för familjehem, Individ och familjeomsorgen, har en avvikelse på 902 tkr,
116 %. Inom andra områden uppvisas ett överskott för löner, beroende på ej tillsatta tjänster.
Kostnader för institutionsplaceringar för såväl vuxna med missbruk som barn och unga har
överskridit budget med 5 479 tkr. 173 %. Konsulentstödda familjehem visar en positiv
avvikelse om 143 tkr, 85 %.
Huvudsakliga poster för projekt 6960: Hösten 2015 fick landets kommuner ett extra anslag
(prop.2015/16:47). I regeringsbeslutet anges: Villkor för anslag 1:5ap.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.
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). Samt personalkostnader för såväl
handläggare som boendepersonal.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8

Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-10-19

Försörjningsstöd:
Analys av periodens resultat: Såväl antalet hushåll som erhöll försörjningsstöd som utbetalt
belopp ligger i nivå med föregående år. 2015 var utfallet netto för perioden 13 626 tkr.

Protokollsutdrag till
Ekonom
Exp

/

2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-10-19

§ 125

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 3 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.
Två ej verkställda beslut avseende LSS har rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg.
Ett ej verkställt beslut avseende omsorg SoL har rapporterats till Inspektionen för vård och
omsorg.
Beslutsunderlag
 Rapport till Inspektionen för vård och omsorg skickad 2016-10-04

Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Revisorer

Exp

/

2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-10-19

§ 126

Rapportering synpunkter och klagomål
Dnr SN/2016:34

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Rapportering synpunkter och klagomål SoL, äldreomsorg, hälso- och sjukvård för perioden
maj till augusti 2016.
Under perioden har 10 synpunkter och klagomål rapporterats.
Beslutsunderlag
 Sammanställningsblankett synpunkter och klagomål äldreomsorg, hälso och sjukvård
för perioden maj till augusti 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-10-19

§ 127

Granskning av Kompetensförsörjning
Dnr SN/2016:171

Beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande i ärendet
Ärendet
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens arbete med
kompetensförsörjningen är ändamålsenlig och om den interna kontrollen tillräcklig,
Socialförvaltningen anser att Deloitte AB:s överväganden och bedömningar rörande behov av
att samla styrdokument och utveckla dokumentation av kompetensförsörjningsarbetet är
viktigt i det fortsatta arbetet.
Beslutsunderlag
Kommunchefen bereder under hösten en ny organisation för kommunledningskontoret. I
förslaget till organisation, som ska presenteras och utvecklas i dialog med medarbetare och
samverkas med facken under september och oktober, tillskapas en tydlig HR-funktion. Under
kommunchefen utvecklas en personal- och serviceenhet och en personal- och servicechef
tillsätts. Den nya organisationen och den nya personal- och servicechefen kommer att få i
uppdrag att i dialog med nämnder och förvaltningar ta fram en strategi för
kompetensförsörjningen. Att skapa ett arbetsgivarvarumärke som uppfattas som attraktivt och
särskiljande för kommunens nuvarande och framtida medarbetare är också en
rekommendation som bör övervägas.
Den nya HR-funktionen under en personal- och servicechef kommer dels att vara ett viktigt
verksamhetsstöd för att stödja och avlasta förvaltningarna inom personalområdet, dels vara en
viktig förutsättning för att stärka ett samlat arbete och bättre uppsikt över personal- och
kompetensförsörjningsområdet inom kommunens hela verksamhetsområde. En genomgång
och likriktning av styrdokument inom HR-området är avgörande att få till stånd.
Socialförvaltningen är positiva till förslaget om en ny organisation för
kommunledningskontoret där HR-funktionen blir tydlig. Med den planerade organisationen
tillskaps möjlighet att sammanföra styrande dokument, samt utarbeta en strategi för
kommunens arbete med arbetsgivarvarumärket
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Exp

/

2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-10-19

§ 128

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 2016-10-19.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-10-19

§ 129

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 2016-09-13, om utökad serveringsyta, Compass Group AB i NHK Arena.
Avtal 2016-09-19, Olssonite AB, Socialjour.se.
Beslutsunderlag
 Beslut dnr: 2016:143
 Beslut dnr: 2016:172

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-10-19

§ 130

Inkomna skrivelser och meddelanden
Dnr SN/2016:2

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Protokoll
Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp och information inför socialnämnden.
2016-09-20. Vårdförbundet, SSR, Fysioterapeuterna och Sveriges arbetsterapeuter.
Protokollsanteckning.
MBL § 11 2016-09-21. Tillsättande av områdeschef för bistånds- och avgiftsenheten. Vision.
Protokollsanteckning.
MBL § 11 2016-09-13. Utökning av boendeplatser på S:a Köpmangatan 19. Kommunal.
Landstinget Västernorrland
Protokoll hjälpmedelskommittén, 2016-06-16.
Protokoll hjälpmedelskommittén, 2016-06-22.
Protokoll hjälpmedelskommittén, 2016-08-25.
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 16:48. Arbetskläder inom vård och omsorg (hemtjänsten). Högsta
förvaltningsdomstolens domar 1376-1383-15 och 1624-15.
Cirkulär 16:49. Kompetenslyft och extratjänster.
Cirkulär 16:50. Budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudgeten för år 2016.
Bilaga. Arbetsgivarfrågor i Budgetpropositionen 2017.
Enkät. Stärka barnens rättigheter i Sverige.
Myndigheten för delaktighet
Enkät. E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna.
Timrå kommun
KF § 128 2016-09-26. Miljöplan 2014-2020 – är målen fortfarande relevanta?
KF § 129 2016-09-26. Arbetsordning för Miljö- och klimatberedningen.
KF § 136 2016-09-26. Motionssvar – Motion från (T) 8 punkter för bättre mat till de äldre i
Timrå.
KF § 146 2016-09-26. Motion från Marcus Molinder (SD) –Förbättra kommunikationen med
demenspatienter som inte har svenska som modersmål.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-10-19

KF § 147 2016-09-26. Motion från Marcus Molinder (SD) om att utreda hur kommunens
förebyggande arbete och dess åtgärder vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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