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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-02-22

§ 19

Val av justerare

Beslut
Socialnämnden utser Maria Fahlén (C) att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll. Justering ska ske fredag den 24 februari.
Ärendet
Val av justerare av socialnämndens protokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-02-22

§ 20

Fastställande av ärendelista

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-02-22

§ 21

Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Dnr SN/2017:5

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas vid sammanträdet.
-

Efter utredning har PWC lämnat förslag om hur ekonomifunktionen kan organiseras.
Uppdraget om att avveckla kommunala HVB-hem för ensamkommande har startat.
Timrå kommuns socialjour har från årsskiftet flyttats från en köpt tjänst av Sundsvalls
kommun till larmnumret 112.
Ett upprop har inkommit från ett flertal kommuner om att be SKL se över
brottsofferstödet. Förvaltningschefen tänker backa upp detta förslag till nationell
samordning.
Ett länsövergripande projekt pågår angående ny titulatur och kompetensnivåer inom
omsorgsverksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-02-22

§ 22

Ordföranden informerar
Dnr SN/2017:6

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Ordföranden informerar vid sammanträdet.
-

Dialogmöte Vård- & Omsorgs-College i Sundsvall med inbjudna politiker.
Möte med socialpresidiet inställt på grund av sjukdom.
Svarat på insändare angående personal på ett av våra omsorgsboenden.
Arbetsutskottet behandlade 31 ärenden, mestadels rutin men även en del hemtagning
av ensamkommande barn (EKB). De allra flesta EKB finns nu inom vår egen
kommun.
Kommunala Pensionärsrådet med bland annat presentation av vår nya
demenssjuksköterska, Anna Edblom. Plan finns att Anna även kommer till nämnden i
juni då vi har tema äldreomsorg.
Politikerna i kommunhuset flyttar från andra våningen till entreplan, delen närmast
skolan.
Deltagit vid informationsmöten gällande samråd för ny översiktsplan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-02-22

§ 23

Ekonomisk periodrapport per 2017 01
Dnr SN/2017:1

Beslut
Socialnämnden beslutar godkänna periodrapport per 2017 01, med kommentaren att
avvikelser samt prognos bör kunna ses och följas. Nämnden vill fortsatt ha en överskådlig
rapport där det månadsvis går att följa volymerna från verksamhetsplanen. Ytterligare
synpunkter om innehåll i rapporten får tillkomma över tid.
Ärendet
Periodrapport enligt kommunstyrelsens mall redovisas vid sammanträdet.

Protokollsutdrag till
Ekonom
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-02-22

§ 24

Personalbokslut år 2016 för socialförvaltningen
Dnr SN/2017:33

Beslut
Socialnämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendet
Ett personalbokslut har sammanställts till socialnämnden för 2016. Personalbokslutet är en
sammanfattande redovisning över året 2016. Nedanstående områden finns med i
personalbokslutet:
Personalförsörjningen
Medarbetarenkäten
Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete
Löne- och medarbetarsamtal
Kompetensutveckling
Jämställdhet och mångfald
Personalbokslutet redovisas vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
- Personalbokslut år 2016 för socialförvaltningen
Protokollsutdrag till
HR-strateg
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-02-22

§ 25

Revidering av Delegationsordning socialtjänsten 2017 - 2019
Dnr SN/2017:36

Beslut
Socialnämnden fastställer föreslagen revidering i delegationsordning för socialtjänsten.
Ärendet
p. 23 Beslut om bistånd i form av vård (omplacering) i hem för vård eller boende eller
familjehem. – avseende ensamkommande barn och unga –upphör
p. 50 Beslut om framställning om överflyttning av ärende till nämnd i annan kommun
Överflyttning av faderskapsärende – upphävd genom lag
p. 47Beslut om att utredning inte skall inledas eller att inledd utredning skall läggas ned – Från
områdeschef till Specialistsocionom
p 79 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande
med stöd av LVU – att även omfatta socialsekterarare vid jour och beredskap

Beslutsunderlag
- Delegationsordning för socialtjänsten 2017-2019
Protokollsutdrag till
Verksamhetschefer
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-02-22

§ 26

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål, under 2016.
Äldreomsorg och Hälso och sjukvård
Dnr SN/2016:34

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
I samband med tertiär- och årsbokslut redovisas inkomna synpunkter och klagomål inom
verksamhetsområdena Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård.
Under år 2016 har 23 synpunkter och klagomål rapporterats, vilket är ungefär på samma nivå
som tidigare år.
Ärendets tidigare behandling
I samband med tertiär och årsbokslut redovisas inkomna synpunkter och klagomål inom
verksamhetsområdena Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård.
Beslutsunderlag
- Sammanställning Synpunkter och klagomål 2016, äldreomsorg och hälso- och
sjukvård.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-02-22

§ 27

Snickerilokal på Hagalid
Dnr SN/2017:26

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen och uppdrar till förvaltningen att söka
ersättningslokaler.
Ärendet
Sedan ett antal år används snickerilokalen på Hagalid endast av pensionärer som inte bor på
vård- och omsorgsboendet. Utrustning och maskiner kommer att överlåtas till ansvariga för
verksamhet.
Socialförvaltningen kommer att aktivt söka efter andra ändamålsenliga lokaler för
verksamheten.
Ärendets tidigare behandling
Ordföranden informerade om detta ärende vid sammanträde 2017-01-25.
Beslutsunderlag
- Skrivelse angående snickerilokal på Hagalid
Protokollsutdrag till
Verksamhetschef
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-02-22

§ 28

Högsta godtagbara hyror för 2017
Dnr SN/2017:32

Beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa förslaget om högsta godtagbara hyror för 2017 att gälla
från och med 2017-03-01.
Ärendet
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.
Beslutsunderlag
- Förslag om Högsta godtagbara hyror 2017
Protokollsutdrag till
Områdeschef
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-02-22

§ 29

Statsbidrag till verksamhet med personliga ombud för år 2017
Dnr SN/2017:21

Beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens ansökan.
Ärendet
Ansökan om statsbidrag till personligt ombud för år 2017. Från den 1 augusti 2013 styrs
statsbidraget för personligt ombud av förordningen SFS 2013:522. Verksamheten bedrivs i
samarbete mellan Timrå och Härnösands kommuner.
Ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast 2017-01-15. Förvaltningen har ansökt
inom tiden.
Beslutsunderlag
- Ansökan daterad 2017-01-11
- Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2016, inklusive:
-Verksamhetsberättelse personligt ombud Timrå och Härnösand
-Rapport: Personligt ombud Timrå och Härnösands kommuner. Mittuniversitetet,
avdelning för hälsovetenskap, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet
Protokollsutdrag till
Länsstyrelsen
Härnösands kommun
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-02-22

§ 30

Tillsynsplan för 2017 - gällande tillsyn enligt alkohollagen Timrå
kommun
Dnr SN/2017:30

Beslut
Socialnämnden beslutar att;
- godkänna tillsynsplan för 2017 gällande tillsyn över alkoholservering och
folkölsförsäljning
- godkänna att en del av tillsynsverksamheten utförs i form av utbildning i Ansvarsfull
Alkoholservering för serveringspersonal.
- upprättad tillsynsplan överlämnas till Länsstyrelsen enligt AL 9 kap 2 §.
- upprättad tillsynsplan publiceras på kommunens hemsida.
Ärendet
Kommunerna i Sverige är, enligt 9 kapitlet 2 § alkohollagen (2010:1 622), tillsammans med
polismyndigheten, tillsynsmyndighet avseende efterlevnaden av bestämmelserna som gäller
servering av alkoholdrycker, (servering av spritdrycker, vin, starköl och övriga jästa
alkoholdrycker). Plan för tillsynen ska upprättas årligen.
Beslutsunderlag
 Förslag till tillsynsplan för 2017 gällande tillsyn enligt alkohollagen för Timrå kommun
Protokollsutdrag till
Enheten för serveringstillstånd Sundsvalls kommun
Länsstyrelsen Västernorrlands län
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-02-22

§ 31

Revidering av arbetsordning för familjen Bünsows hjälpstiftelse
Dnr SN/2017:28

Beslut
Socialnämnden beslutar att anta reviderad arbetsordning och regler för utdelning av medel ur
familjen Bünsows hjälpstiftelse.
Ärendet
Enligt nuvarande arbetsordning behandlas ansökningar om utdelning ur fonden av
socialnämnden vid fyra tillfällen per år. Utdelning ur fonden beslutades tidigare endast i
oktober varje år.
Endast ett fåtal ansökningar om medel ur hjälpstiftelsen inkommer per år. Det skulle då vara
lämpligare att besluta om utdelning löpande under året. Förvaltningens förslag innebär att
ansökningar behandlas enligt rutin för innevarande års inlämnings- och sammanträdesdagar.
För år 2017 finns 20 000 kr disponibel avkastning för fördelning bland sökande.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsordning och regler för fördelning av medel ur familjen Bünsows hjälpstiftelse
beslutades i Socialnämnden 2001-01-31 § 3.
Revidering av arbetsordning och regler för fördelning av medel ur familjen Bünsows
hjälpstiftelse beslutades i Socialnämnden 2014-11-19 § 318.
Beslutsunderlag
- Reviderad Arbetsordning och regler för utdelning av medel ur familjen Bünsows
hjälpstiftelse.
Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15

Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-02-22

§ 32

Svar på motion från Marcus Molinder (SD) -Förbättra
kommunikationen med demenspatienter som inte har svenska
som modersmål (KS/2016:157)
Dnr SN/2016:184

Beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande på motionen Förbättra
kommunikationen med demenspatienter som inte har svenska som modersmål.
Beslut från nämnd om att föreslå bifall/avslag på motionen saknas, varför ärendet återanmäls
till nästa sammanträde.
Ärendet
Marcus Molinder har i en motion, den 13 juni 2016, föreslagit kommunfullmäktige besluta:
-Att man undersöker behovet och möjligheterna att utbilda personalen som vårdar
demenspatienter, med målet att denna personal, när det blir aktuellt, skall kunna kommunicera
med demenspatienter som inte har svenska som modersmål.
Kommunfullmäktige beslutade, den 26 september 2016, remittera motionen till
socialnämnden för yttrande.
Verksamhetschef för äldreomsorgen skriver i sitt yttrande att det är viktigt att utgå från varje
individs unika situation och att kunna tolka ord och kroppsspråk som individen behärskar.
Timrå kommun utbildar redan idag sin personal inom Beteendemässiga och Psykiska
Symptom vid demens (BPSD).
Ärendets behandling under sammanträdet
Markus Molinder (SD) yrkar att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige bifalla motionen.
Inget motförslag föreslogs vid sammanträdet. Omröstning genomfördes ej.
Beslutsunderlag
- Yttrande från verksamhetschef äldreomsorgen
- Motion från Marcus Molinder (SD) -Förbättra kommunikationen med
demenspatienter som inte har svenska som modersmål.
Protokollsutdrag till
Förvaltningschef
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-02-22

§ 33

Svar till KS gällande LUPP-rapport 2015
Dnr SN/2016:236

Beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande.
Ärendet
Specialistsocionomerna Nina Schmidt samt Anders Fagerblom har analyserat Lupp-rapporten
och lämnat ett yttrande om åtgärder inom socialtjänsten.
Ärendets tidigare behandling
Inkommen handling från KS 2016-11-22, § 269:
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till nämnder och förvaltningar att analysera rapporten
inom sina sakområden och genomföra åtgärder i linje med rapportens slutsatser.
Beslutsunderlag
- Yttrande från socialförvaltningen gällande LUPP-rapport 2015
Protokollsutdrag till
KS
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-02-22

§ 34

Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut, februari
Dnr SN/2017:7

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen och lägger rapporten till handlingarna.
Ärendet
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till
kommunfullmäktige och myndigheter.
Beslutsunderlag
- Rapport aktuella uppdrag och ärenden för yttrande till och med 2017-02-21.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-02-22

§ 35

Inkomna skrivelser och meddelanden februari
Dnr SN/2017:2

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Protokoll
Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp och information inför socialnämnden.
2017-01-24. Kommunal, Vision, SSR, Fysioterapeuterna, Sveriges arbetsterapeuter.
Överläggning inför 2017 års löneöversyn, 2017-01-09. Vårdförbundet.
Överläggning lönerevision 2017, 2017-01-16. Kommunal.
MBL § 11, 2017-01-26. Inrättande av områdeschef för rehab-personal. Vision, Vårdförbundet,
Fysioterapeuterna, Föreningen Sveriges Arbetsterapeuter.
Socialstyrelsen
Sammanställning av svar på undersökning gällande Utveckling av e-hälsa och välfärdsteknik,
2017-01-25.
Sammanställning av svar på undersökning gällande Stimulansmedlens fördelning inom
kommunen år 2016 (äldreomsorgen), 2017-02-01.
Migrationsverket
Dnr 3.1.2.6-2017-5602. Migrationsverket minskar antalet boenden; information om var i
landet och hur planeringen ser ut.
Inspektionen för vård och omsorg
Beslut 2017-01-27. IVO bifaller Västernorrland Utveckling & omvårdnad AB:s ansökan om
tillstånd att bedriva hem för vård eller boende enligt 7 kap 1 § första stycket SoL för nio av de
elva sökta platserna vid Wifstagården. IVO avslår ansökan för två av de elva sökta platserna i
de tilltänkta lokalerna.
Sveriges Kommuner och Landsting
Meddelande från styrelsen nr 3/2017. Kvalitet i särskilt boende.
Meddelande från styrelsen nr 4/2017. Handlingsplan för samverkan vid genomförande av
vision e-hälsa 2025.
Cirkulär 16:73. Kompletterande kommentar angående extratjänster och kompetenslyft.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19

