1

Protokoll
Sammanträdesdatum
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Plats och tid
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Christer Andersson (S) ersätter Ali El-Najjar (M)
Ingrid Sendelbach (KD) ersätter Maria Fahlén (C)
Marie Bergman (S) ersätter David Forslund (T)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Tjänstemän

Ingeborg Melin, förvaltningschef
Christina Hjalte, sekreterare

Utses att justera

Marie Bergman (S)

Justeringens plats och tid

Socialkontoret, måndag 27 mars

Underskrifter
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Per-Arne Frisk, ordförande

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

………………………………………………….
Marie Bergman, justerare
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Förvaringsplats för protokollet
Socialkontoret
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-03-22

§ 36

Val av justerare
Beslut
Socialnämnden utser Marie Bergman (S) att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll. Justering ska ske måndag den 27 mars.
Ärendet
Val av justerare av socialnämndens protokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-03-22

§ 37

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-03-22

§ 38

Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Dnr SN/2017:5

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas vid sammanträdet.
-En workshop har hållits i Sundsvall om SKL och Kommunals gemensamma projekt
Heltidsresan. För att skapa en plan för detta projekt behöver hela kommunen delta, Ingeborg
ska skicka frågan till kommunledningen.
-Avveckling av de kommunala HVB-hemmen samt förhandlingar angående omplacering av
personal pågår. Just nu finns 95 ensamkommande barn placerade inom kommunen, varav 63
på HVB, 18 i stödboende och 8 i familjehem.
-Möte angående verksamhetsuppföljning inom kommunen.
-Gemensamt social- och skolpresidium.
-Socialkola har varit, denna gång med tema planering, nästa gång är temat psykiatri.
-Ny titulatur med tillhörande kompetenskrav ska införas inom Omsorgen för
funktionshindrade. Titlarna ska vara Stödassistent (gymnasieutbildning), Stödpedagog (högre
utbildning) och Stödpersonal. Den 8 maj hålls en kickoff om detta på Parkaden i Härnösand.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-03-22

§ 39

Ordföranden informerar
Dnr SN/2017:6

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Ordföranden informerar vid sammanträdet.
- Ordförande deltog också vid kommunens verksamhetsuppföljning och bokslutspresentation,
innehållande sammanställning av siffror och en del verbal beskrivning. Kommunchefen
Andreaz Strömgren uttalade sig positivt om socialförvaltningens resultat. Även kommentarer
om heltidsarbete, som måste fortsätta diskuteras.
- Ett extra AU-sammanträde har hållits, för en rättelse av ett tidigare ärende.
- Vid Socialkola-mötet var det även rapportering av lägena i de olika samverkansområdena.
- Vid beredningens möte diskuterades bland annat en ingående analys och förslag kring hur vi
skall få det bästa greppet om ekonomin och framförallt avvikelser mot plan. Ekonomichef är
inbjuden för fortsatt diskussion vid nästa beredning.
I samband med nämndsammanträde 17 maj planeras en rundtur i kommunen.
Förvaltningschef ges i uppdrag att boka och planera ett program för detta.
Alf Söderlund informerade också om senaste mötet med kommunens Tillgänglighetsråd. Där
presenterades och kommenterades bland annat planen för ny simhall, Din turs verksamhet
och bussar samt behovet av övergångsställe i Söråker-Tynderö.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-03-22

§ 40

Ekonomisk periodrapport per 2017 02
Dnr SN/2017:1

Beslut
Socialnämnden godkänner periodrapport per 2017 02. Socialnämnden önskar en tydligare
förklaring i analysen av det totala underskottet i intäkter på 2,4 mKr.
Ärendet
Periodrapporten redovisas vid sammanträdet.
Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym)
Det ekonomiska resultatet för perioden visar inga stora avvikelser. Avvikelsen för intäkter
orsakas delvis av ändrad bokföring av vissa interna intäkter (personal).
Lönekostnadsavvikelsen (exklusive semesterskuldsförändring) för februari var + 1 325 tkr,
(budget 50 762 tkr). Det har inte bokförts några utgifter för investeringar under perioden.
Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym)
Avseende volymer är antalet placeringar inom EKB-området något lägre än budget. På
programområdesnivå har bokningsförfarandet av pooltjänster förändrats. Behöver justeras
ytterligare. Totalt för förvaltningen saknas en del intäkter, främst stimulansmedel (626 tkr)
inom äldreomsorgen som ännu inte erhållits. Avvikelsen för utbetalning av försörjningsstöd
visar + 690 tkr.
Beslutsunderlag
- Månadsrapport per 2017 02
- Mått per 2017 02
Protokollsutdrag till
Ekonom
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-03-22

§ 41

Uppföljning av internkontroll 2016
Dnr SN/2016:215

Beslut
Socialnämnden godkänner uppföljning av intern kontroll för verksamhetsåret 2016.
Nämnden överlämnar uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen för utvärdering.
Ärendet
Uppföljning av internkontrollplanen genomförs varje år.
Beslutsunderlag
- Uppföljning av internkontroll
- Plan för intern kontroll 2016
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-03-22

§ 42

Plan för internkontroll 2017
Dnr SN/2016:215

Beslut
Socialnämnden antar plan för internkontroll 2017.
Ärendet
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och
att det sker på ett bra och säkert sätt. Ett viktigt syfte är att säkerställa ambitionen om en god
ekonomisk hushållning. Intern kontroll är viktigt för dem som är förtroendevalda och har
ansvar för verksamheten.
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att:
- en organisation upprättas för den interna kontrollen
- regler och anvisningar för den interna kontrollen antas efter behov
Nämnden ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet.
Inom nämnds verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att
konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. I
detta ansvar ligger att vederbörande ska leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en
god intern kontroll. Reglerna ska antas av respektive nämnd.
Förvaltningschefen ansvarar för löpande rapportering till nämnden om hur den interna
kontrollen fungerar.
Beslutsunderlag
- Plan för intern kontroll 2017
Protokollsutdrag till
Förvaltningschef
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-03-22

§ 43

Patientsäkerhetsberättelse för år 2016
Dnr SN/2017:50

Beslut
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse för år 2016.
Ärendet
Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet är att främja patientsäkerheten inom
hälso- och sjukvården genom att tydliggöra vårdgivarens ansvar. Säkrare vård ska leda till färre
vårdskador och därmed öka patientsäkerheten.
Vårdgivaren ska arbeta förebyggande genom systematiskt patientsäkerhetsarbete, beskriva
fördelningen av det organisatoriska ansvaret samt årligen upprätta patientsäkerhetsberättelse.
Vårdgivaren får ett större och tydligare ansvar för att utreda händelser, förebygga vårdskador
och se till att personalens kompetens tillgodoser kravet på en god vård.
Den nya lagen innebär att ansvarssystem inom hälso- och sjukvården reformeras. Patientlagen
(2014:821) stärker och tydliggör patientens ställning samt främjar patientens integritet,
självbestämmande och delaktighet.
Ulrica Hedlund, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) informerar om föregående års
patientsäkerhetsarbete vid sammanträdet samt hur patientsäkerheten följs upp under året.
Beslutsunderlag
- Patientsäkerhetsberättelse för år 2016
- Hälso- och sjukvård Årshjul 2017
Protokollsutdrag till
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-03-22

§ 44

Svar angående 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.
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendet
Marcus Molinder har i en motion 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 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).
Ärendet togs upp i socialnämnden den 22 februari, dock saknades förslag från förvaltningen
om bifall/avslag på motionen, varför ärendet tas upp igen.
Ärendets behandling vid sammanträdet
Förvaltningen föreslår i sin tjänsteskrivelse att socialnämnden ska besluta att föreslå avslag till
motionen. Marcus Molinder (SD) yrkar att socialnämnden ska föreslå bifall till motionen.
Ordföranden ställer yrkandet om bifall mot förvaltningens förslag om avslag och finner att
nämnden beslutar att föreslå avslag för motionen.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag SN § 32, 2017-02-22
- Yttrande från verksamhetschef äldreomsorgen, 2017-02-03
- Protokollsutdrag KF § 146, 2016-09-26
- Motion från Marcus Molinder (SD) -Förbättra kommunikationen med
demenspatienter som inte har svenska som modersmål, 2016-06-13.
Protokollsutdrag till
KS
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-03-22

§ 45

Dokumenthanteringsplan socialnämnden
Dnr SN/2017:45

Beslut
Socialnämnden fastställer reviderad dokumenthanteringsplan för socialnämnden.
Ärende
Kommunstyrelsen har uppdragit till nämnderna att årligen revidera sina
dokumenthanteringsplaner och att återrapportera till arkivmyndigheten (kommunstyrelsen).
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till dokumenthanteringsplan 2017. Förslaget är en
bearbetning och modernisering av den tidigare planen. De föreslagna ändringarna är gjorda
utifrån de allmänna handlingar som hanteras i den nuvarande verksamheten och följer
rekommendationer ur serien Gallringsråd, som utges av Sveriges kommuner och landsting.
Ärendets tidigare behandling
2009-09-16 § 242. Socialnämnden fastställer dokumenthanteringsplanen för socialnämnden.
Beslutsunderlag
- Förslag till dokumenthanteringsplan för socialnämnden
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-03-22

§ 46

Revidering av socialnämndens reglemente
Dnr SN/2017:52

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat anta reviderat reglemente för socialnämnden att gälla från
och med den 1 mars 2017.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016 att i budget- och verksamhetsplan
2017-2019 överföra ansvaret för Integration (exklusive EKB) från socialnämnden till
Kommunstyrelsen (AME).
En ny skrivning är därför nödvändig i socialnämndens reglemente, § 1, punkt 3:
-att fullgöra kommunens ansvar för mottagande av ensamkommande barn enligt
anvisningsmodell fastställd 2016-04-01.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige har 2012-11-26 § 153, beslutat anta reviderat reglemente för
socialnämnden att gälla fr. o m 2013-01-01.
Beslutsunderlag
- Reglemente för socialnämnden, 2017-03-01
- Protokollsutdrag KS § 7, 2017-02-27

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-03-22

§ 47

Redovisning av socialnämndens uppdrag
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 2017-03-21.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-03-22

§ 48

Anmälan av beslut enligt delegation
Dnr SN/2017:3

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Följande beslut anmäls enligt delegation:
Serveringstillstånd beviljat för Compass Group AB vid NHK Arena för servering av
alkoholhaltiga drycker till slutet sällskap i serveringslokal klubbrum Timrå IK:s kansli den 1
mars 2017, kl 16-23.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-03-22

§ 49

Inkomna skrivelser och meddelanden
Dnr SN/2017:2

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Protokoll
Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp och information inför socialnämnden.
2017-02-21. Kommunal, SSR och Sveriges arbetsterapeuter.
Överläggning 2017-02-06. Medlemsärende angående vikariat
Förhandling enligt MBL § 11 2017-02-09 Kommunal, Vision. Avveckling av kommunala
HVB för ensamkommande barn och ungdomar.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Återföring av iakttagelser från IVO:s tillsyn:
Förhandsbedömningar av barn och unga – Skydd i tid?
Timrå kommun
KF § 18 2017-02-27. Motionssvar – motion från Marcus Molinder om att utreda hur
kommunens förebyggande arbete och dess åtgärder vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut
(KS/2016:72) Kommunfullmäktige beslutade avslå motionen.
KS § 49 2017-02-07. Anvisningar för beredning av ärenden till styrelser/nämnder i Timrå
kommun
KS § 51 2017-02-07. Tillämpningsanvisningar till Reglemente för intern kontroll,
komplettering.

Justerandes sign
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