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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-12-14

§ 161

Val av justerare

Beslut
Socialnämnden utser Ingrid Sendelbach (KD) att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll. Justering ska ske måndag den 19 december.
Ärendet
Val av justerare av socialnämndens protokoll

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-12-14

§ 162

Fastställande av ärendelista

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-12-14

§ 163

Information om flyktingsituationen i Grekland
Dnr SN/2016:238

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Eva Bäckström och Uldon Karaeva från START/Invandrarservice berättar om sin resa till
Grekland.
Eva och Uldon reste som representanter från Timrå kommun tillsammans med deltagare från
övriga kommuner i länet. Resan finansierades med så kallade § 37-medel från Länsstyrelsen.
Från den 17 oktober och under en intensiv vecka gjordes 8 studiebesök med utgångspunkt
från Aten. Läget då var att 15 000 flyktingar befann sig ute på olika öar, ytterligare 65 000
flyktingar i läger på fastlandet. Det finns ingen statlig verksamhet eller medel för
flyktingmottagande utan allt görs på frivillig väg. Lokalbefolkning och internationella
hjälporganisationer gör stora insatser.
Behovet är stort från Grekland, och även Italien, att kvotplacering av flyktingar kommer
igång, så att så att mottagandet fördelas på fler länder och att resan vidare kan göras på ett
kontrollerat sätt.
Det Eva och Uldon ser i sitt arbete med etablering av invandrare i Timrå kommun är ett
behov av lägenheter. Det är också viktigt med humanitära insatser vid mottagandet, att
flyktingar kan få berätta sin historia och få förståelse för sin situation, utöver att möta rent
fysiska behov.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-12-14

§ 164

Uppföljning av hemsjukvården
Dnr SN/2016:210

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen
Ärendet
Förvaltningschef Ingeborg Melin presenterar Kommunförbundets rapport från 2016-10-14
gällande uppföljning av hemsjukvården.
Resultatet visar en förbättring efter kommunalisering, patienterna upplever att hemsjukvården
fungerar bättre avseende tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och bemötande. Ur
medarbetares perspektiv är det en försämring i fråga om informationsöverföringen. Det finns
problem vad gäller hemsjukvården och behov av sjukhusvård samt primärvård. En ny
uppföljning kommer att göras 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-12-14

§ 165

Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Dnr SN/2016:5

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas vid sammanträdet.
 Det kommer att införas en ny titulatur och kompetenskrav inom omsorgen på
länsnivå, en projektledare är utsedd för detta förändringsarbete.
 Ett uppdrag har kommit till utvecklingsledare om att bjuda in personer från SKL som
håller i nationell upphandling av HVB-vård, för att se vilket stöd som finns på
nationell nivå.
 En skrivelse om översyn av hjälpmedelsarbetet lämnas i januari.
 Statliga medel för psykisk hälsa kommer att användas i ett gemensamt projekt där
gruppen barn & unga prioriteras.
 En fortsättning planeras på projektet Trygg säker och samordnad vård- och
omsorgsprocess. Projektplan ska tas i januari.
 Den överenskomna lönehöjningen för Kommunals medlemmar betalades ut i
samband med november-lönen.
 Antalet ensamkommande barn i kommunen är nu 84 placerade i HVB-hem, 9 i
familjehem och 7 i utsluss-/stödboende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-12-14

§ 166

Ordföranden informerar
Dnr SN/2016:6

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Ordföranden informerar vid sammanträdet.
 Politikerplattformen, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen,
kommunerna träffades på Södra Berget. Diskuterade situationen för
Ensamkommande barn.
 Träff med Socialpresidiet, alla ordföranden bland socialnämnder i länet, bland annat
med förslag om växling av ordförande i SocialKoLa.
 Beredningsmöte inför Kommunala Pensionärsrådet, översyn av arbetsgrupper och
anpassning till arbetsordningen.
 SocialKoLa, där ny ordförande valdes, Andreas Sjölander från landstinget, och
Ingeborg Melin från kommunerna valdes till ordförande i tjänstemannagruppen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-12-14

§ 167

Ekonomisk periodrapport per 2016 11
Dnr SN/2016:1

Beslut
Socialnämnden beslutar godkänna periodrapport per 2016 11.
Ärendet
Periodrapporten redovisas vid sammanträdet.
Analys av periodens resultat:
Lönekostnader för socialtjänsten, exklusive flyktingverksamheten, redovisar en avvikelse på ‐ 7 874 tkr,
varav ‐ 2 828 tkr härrör från semesterskuldsbokningen, vilken förväntas minska ytterligare och har
tidigare exkluderats vid analys av utfallet. När kommunals löneökning utbetalades retroaktivt i
november, görs bedömningen att det ändrade löneläget även kommer att påverka
semesterlöneskulden, och kan komma att överskrida budget med några hundra tusen.
Budgetöverskridandet av lönekostnader återfinns främst inom äldreomsorgen, ‐ 6 310 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. Övertidskostnaden inom
äldreomsorgen är 2 664 tkr, 306 tkr högre än motsvarande period föregående år. Personalkostnader för
familjehem inom Individ‐ och familjeomsorgen, har en avvikelse på ‐ 1 518 tkr, 122 %. Avvikelsen har
ökat med 280 tkr under november. Inom andra områden uppvisas ett överskott för löner, främst
beroende på sent eller ej tillsatta tjänster. Kostnader för institutionsplaceringar för såväl vuxna med
missbruk som barn och unga har överskridit budget med 6 004 tkr. 166 %.
Huvudsakliga poster för projekt 6960:
Hösten 2015 fick landets kommuner ett extra anslag (prop.2015/16:47). I regeringsbeslutet anges att
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. Det vill säga alla uppkomna kostnader för
EKB som ej var budgeterade.
Kommentar till helårsprognos, inklusive eventuella åtgärder:
Förvaltningen förväntas hålla budget 2016, om EKB (projekt 6960) exkluderas och det förväntade
överskottet för försörjningsstödet medräknas. Om den förväntade förändringen av
semesterlöneskulden och kostnaderna för familjehem och institutionsplaceringar inom IFO ser lika ut i
december finns farhåga att det kan leda till ett underskott för året.
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 16 508 tkr. Utfall per december 2015 var 18 236 tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9

Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-12-14

Protokollsutdrag till
Ekonom
Exp

/

2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-12-14

§ 168

Beslutsattestantförteckning socialförvaltningen för år 2017
Dnr SN/2016:239

Beslut
Socialnämnden beslutar godkänna beslutsattestantförteckning för socialförvaltningen för år
2017.
Ärendet
Som ett arbetsinstrument för att fördela ansvar för den ekonomiska ramen upprättas en
beslutsattestantförteckning.
Förslag till beslutsattestantförteckning redovisas på sammanträdet.
Beslutsunderlag
 Attestantförteckning 2017.
Protokollsutdrag till:
Verksamhetschefer
Ekonom
Hans Jonsson, KLK
Exp

/

2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-12-14

§ 169

Revisionsrapport "Jämförelsetal 2015"
Dnr SN/2016:224

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Deloitte har på uppdrag av Timrå kommuns revisorer sammanställt ett urval av nyckel- och
jämförelsetal för 2015. Jämförelser görs för att få grepp om hur kommunens verksamheter
förhåller sig till motsvarande verksamheter i andra kommuner. Jämförelser görs bland annat
av nettokostnader för olika verksamhetsområden, skola och barnomsorg, äldre och
funktionshindrade, individ- och familjeomsorg samt finansiella nyckeltal.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-12-14

§ 170

Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar m. m. för år 2017
Dnr SN/2016:233

Beslut
Socialnämnden beslutar att följa Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer i
cirkulär 16:59 avseende ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2017.
Ärendet
I cirkulär 16:59 ger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommendationer för
ersättningsnivåer för år 2017. Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare
och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör familjehemsvård.
Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av
kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden.
Beslutsunderlag
 Cirkulär 16:59, SKL
Protokollsutdrag till
Verksamhetschef
Områdeschef
Exp

/

2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-12-14

§ 171

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL
för år 2017
Dnr SN/2016:234

Beslut
Socialnämnden beslutar att följa Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer i
cirkulär 16:60 avseende ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år
2017.
Ärendet
I cirkulär 16:60 ger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommendationer för
ersättningsnivåer för år 2017. Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare
och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktfamiljer
och kontaktpersoner. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd
för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden.
Beslutsunderlag
 Cirkulär 16:60, SKL
Protokollsutdrag till
Verksamhetschef
Områdeschef
Exp

/

2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-12-14

§ 172

Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2017
Dnr SN/2016:235

Beslut
Socialnämnden beslutar att följa Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer i
cirkulär 16:61 avseende ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2017.
Ärendet
I cirkulär 16:61 ger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommendationer för
ersättningsnivåer för år 2017. Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare
och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktperson
och kontaktfamilj/stödfamilj enligt LSS. Eftersom det är generella rekommendationer bör de
ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa
ärenden.
Beslutsunderlag
 Cirkulär 16:61, SKL
Protokollsutdrag till
Verksamhetschef
Områdeschef
Exp

/

2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-12-14

§ 173

Nya priser för matlådor till hemtjänsten 2017
Dnr SN/2016:209

Beslut
Socialnämnden beslutar att avgiften per matlåda inom hemtjänsten höjs från 52 kr till 59 kr
från och med den 1 januari 2017.
Ärendet
Socialnämndens avgift för matlåda till brukare baseras på Barn- och utbildningsnämndens pris
samt kostnad för leverans. Barn- och Utbildningsnämnden har inför 2017 aviserat en höjning
av sina priser motsvarande 3 %. Socialnämnden har inte höjt avgiften sedan 2014, varför en
något högre höjning behövs.
Protokollsutdrag till
Avgiftshandläggare
Exp

/

2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-12-14

§ 174

Tillsynsbesök enligt alkohollagen 2016-11-11, Curry House Timrå
Dnr SN/2016:221

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Enheten för serveringstillstånd har 2016-11-11 genomfört tillsynsbesök vid Restaurang Curry
House, Timrå.
Beslutsunderlag
 Rapport daterad 2016-11-14
Protokollsutdrag till
Enheten för serveringstillstånd
Exp

/

2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-12-14

§ 175

Tillsynsbesök enligt alkohollagen 2016-11-25, Wretmans catering
Dnr SN/2016:237

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Enheten för serveringstillstånd har 2016-11-25 genomfört tillsynsbesök gällande Wretmans
Restaurang AB, Golfbanevägen Fagervik, vid catering till serveringsstället Stadshuset,
Sundsvall.
Beslutsunderlag
 Rapport daterad 2016-11-28
Protokollsutdrag till
Enheten för serveringstillstånd
Exp

/

2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-12-14

§ 176

Samrådsremiss, översiktsplan för Timrå kommun
Dnr SN/2016:232

Beslut
Socialnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att lämna synpunkter på förslaget till ny
översiktsplan inför nästa nämndsammanträde.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-06 att samråd för förslag till ny översiktsplan ska
påbörjas när nödvändiga kompletteringar var gjorda. Plandokumentet, miljö
konsekvensbeskrivning och övriga bilagor finns nu tillgängliga på kommunens hemsida
www.timra.se/op2035. Till planen hör även en digital markanvändningskarta som också finns
på hemsidan.
Översiktsplanen fokuserar på att redovisa förslag på var det bedöms lämpligt att utveckla nya
bostads- och näringslivsområden i kommunen. Det ger goda förutsättningar för att bidra till
att kommunens gemensamma mål för tillväxt och en god livsmiljö ska kunna förverkligas.
Planen redovisar även förslag på områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Samrådstiden pågår till och med den 15 februari 2017. Samtliga synpunkter ska vara skriftliga
och skickas till Timrå kommun, Miljö- och Byggkontoret, 861 82 Timrå eller via e-post till
miljo@timra.se.
Beslutsunderlag
Samrådsremiss, översiktsplan för Timrå kommun från Miljö- och byggkontoret
Protokollsutdrag till
Exp

/

2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-12-14

§ 177

Yttrande från socialnämnden angående motion från Marcus
Molinder (SD) om att utreda hur kommunens förebyggande
arbete och dess åtgärder vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut
Dnr SN/2016:183

Beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande i ärendet.
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Ärendet
Kommunfullmäktige har remitterat Marcus Molinders (SD) motion om att utreda hur
kommunens förebyggande arbete och dess åtgärder vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut till
socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Socialförvaltningens medicinskt ansvarige avger följande yttrande:
Socialförvaltningen har inget hälso- och sjukvårdsansvar för nyanlända eller unga
ensamkommande barn. Det uppdraget åligger landstinget och i första hand primärvården som
kallar dessa personer till hälsoundersökning. De unga ensamkommande som vistas på våra
boenden får praktisk hjälp av personalen att ta sig till hälsocentralen.
I de verksamheter som kommunen har hälso-och sjukvårdsansvar för, finns, via tjänsteköp av
vårdhygien, tillgång till hygiensjuksköterska. Det finns uppdaterade riktlinjer för basala
hygienrutiner, åtgärder och arbetsrutiner för att förhindra smittspridning och kontinuerliga
utbildningstillfällen för all personal.
Hälso- och sjukvård inom skolans verksamhet är Barn- och utbildningsförvaltningens
uppdrag.
Beslutsunderlag
 KF § 147, Motion från Marcus Molinder (SD) om att utreda hur kommunens
förebyggande arbete och dess åtgärder vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut
Protokollsutdrag till
KF
Exp

/

2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-12-14

§ 178

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 2016-12-14.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-12-14

§ 179

Anmälan av beslut enligt delegation
Dnr SN/2016:3

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Följande beslut anmäls enligt delegation:
Tillförordnande för perioden 2016-11-21 – 2016-11-24. Jonas Öhlund, tf förvaltningschef
inom socialförvaltningen.
Tillstånd för tillfällig utökning av serveringsyta för Söråkers Folkets Hus och datum 3, 6, 9, 10
december 2016.
Tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap för NHK Arena inom ett
klubbrum den 5 december 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-12-14

§ 180

Inkomna skrivelser och meddelanden
Dnr SN/2016:2

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Protokoll
Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp och information inför socialnämnden.
2016-11-15. Kommunal, Vision, SSR, Fysioterapeuterna, Sveriges arbetsterapeuter.
Protokoll 2016-10-31. Avstämning lönerevision 2016. Kommunal.
MBL § 11 2016-11-01. Inrättande av Specialistsjuksköterska. Kommunal.
MBL § 11 2016-11-09 Tillsättande av områdeschef barn och familj. SSR, Vision, Kommunal.
Överläggning 2016-10-21. Vikarie inom äldreomsorgen. Kommunal.
Landstinget Västernorrland
Protokoll hjälpmedelskommittén, 2016-09-29.
Socialstyrelsen
Enkät. Vård och omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning enligt
SoL. Mängduppgifter 2016.
Timrå kommun
KF § 160 2016-10-31. Delårsrapport Timrå kommun. Socialnämnden uppdras vidta åtgärder
för att nedbringa prognosticerat underskott.
KF § 161 2016-10-31. Kommunal skattesats för år 2017. Den kommunala skattesatsen för
Timrå kommun för år 2017 fastställs till 22:64 kronor per skattekrona.
KS § 236 2016-11-08. Lönepolicy för Timrå kommun. Ny lönepolicy fastställd där
huvudregeln är att samma lönepolitiska förhållningssätt ska gälla för samtliga medarbetare
inom Timrå kommun.
KS § 242 2016-11-08. Ekonomisk periodrapport per den 30 september 2016.
KS § 243 2016-11-08. Ekonomisk periodrapport per den 31 oktober 2016.
KS § 269 2016-11-22. 2015 års LUPP-rapport.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23

