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Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-04-28

Socialnämnden

Plats och tid

Polstjärnan 09.00 – 11.45

Beslutande
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Tjänstemän

Ingeborg Melin, förvaltningschef
Christina Hjalte, sekreterare
Lars Backlund, verksamhetschef AME, § 54
Ronny Rönnbäck, verksamhetschef IFO, § 54
Helene Hallberg Toivonen, § 55
Bodil Berglin Ramström, § 55
Karin Larsson, § 55

Utses att justera

Angela Bodin (T)

Justeringens plats och tid

Socialkontoret, 2017-05-03

Underskrifter

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

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

………………………………………………….
Angela Bodin, justerare

………………………………………………….
, justerare

ANSLAG / BEVIS
Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
2017-04-28
Förvaringsplats för protokollet
Socialkontoret
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Christina Hjalte, sekreterare
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-28

§ 50

Val av justerare
Beslut
Socialnämnden utser Angela Bodin (T) att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll. Justering ska ske onsdag den 3 maj.
Ärendet
Val av justerare av socialnämndens protokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3

Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-28

§ 51

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-28

§ 52

Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Dnr SN/2017:5

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas vid sammanträdet.
-Ett pressmeddelande går ut denna dag om att kommunens e-tjänst för försörjningsstöd
öppnas även för ansökan från och med maj.
-Alla löneavtal är klara och återkoppling till anställda pågår. Justerade löner utbetalas från
september.
-Avvecklingen av de kommunala HVB-hemmen är slutförd från 1 april. Timråbo tar över
Ciceronens lägenheter. Västernorrland Utveckling och Omvårdnad hyr boendet i Lunde.
-En ny ekonom, som kommer att vara en resurs för socialförvaltningen, är anställd från den
12 juni,.
-Namnbyte är beslutat för nuvarande ”Omsorg om funktionshindrade”, nya namnet blir
”Stöd och omsorg”. Titeln ”Områdeschef” ska ändras till ”Enhetschef”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-28

§ 53

Ordföranden informerar
Dnr SN/2017:6

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Ordföranden informerar vid sammanträdet.
- 24 mars, Välfärdskonferensen på Teatern Härnösand.
- 31 mars, Socialpresidiet Härnösand, - Kramfors ville aktualisera "länsgemensam socialjour".
- 5 april, Kunskapsdag "Utsatta EU-medborgare".
- 10 april, Anhörigcenter, bl a om budgetutfallet för nämnden och speciellt äldreomsorgen.
- 21 april, Socialkola, information om sommartäckning och justering av huvudavtalet.
Gudrun Molander (L) rapporterade också från Välfärdskonferensen samt kunskapsdagen om
Utsatta EU-medborgare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-28

§ 54

Information om planerat arbetsmarknadstorg
Dnr SN/2017:64

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Ett utökat samarbete mellan IFO:s försörjningsstöd och AME:s enhet för Lärande och Arbete
(LOA) planeras i form av ett ”Arbetsmarknadstorg”, där även kontakter med
Arbetsförmedling och Försäkringskassan ska ingå.
Verksamhetschef Individ- och Familjeomsorg (IFO), Ronny Rönnbäck, och verksamhetschef
Arbetsmarknadsenheten (AME), Lars Backlund, informerar vid sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-28

§ 55

Information om Brukarrevision
Dnr SN/2017:72

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
I socialnämndens årsplanering ingår olika teman. För april är temat Omsorgen om
funktionshindrade.
Områdeschef Helene Hallberg Toivonen informerar vid sammanträdet om årets
Brukarrevision.
Vid sammanträdet deltar även Bodil Berglin Ramström och Karin Larsson. De informerar om
”Delaktighetsmodellen”, som de nu är utbildade vägledare inom.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-28

§ 56

Ekonomisk periodrapport per 2017 03
Dnr SN/2017:1

Beslut
Socialnämnden beslutar godkänna periodrapport per 2017 03, med kommentaren att
nämnden önskar en tydligare verbal beskrivning av såväl positiva som negativa avvikelser.
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 av ändrad bokföring av vissa interna intäkter (personal). Lönekostnadsavvikelsen
(exklusive semesterskuldsförändring) för mars var + 2 338 tkr, (budget 75 237 tkr). Delvis
beroende av vakanser. Periodens investeringsutgifter består av kontorsmöbler till personal
inom Individ och familjeomsorgen, komplettering av sängar/madrasser inom äldreomsorgen
och tillkommande material till larminstallation inom äldreomsorgen.
Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym)
Avseende volymer är antalet placeringar inom EKB-området lägre än budget, ett flertal
placeringar har övergått till stödboenden i och med att ungdomen fyllt 18 år. På
programområdesnivå har bokningsförfarandet av pooltjänster förändrats. Utbetalning av
försörjningsstöd 3 723 tkr, avvikelse mot budget + 758 tkr. (2016 var kostnaden 4 330 tkr).
Antal ärenden i mars var 181 st.
Beslutsunderlag
- Periodrapport per 2017 03
- Mått per 2017 03
Protokollsutdrag till
Ekonom
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-28

§ 57

Komplettering av beslutsattestanter 2017
Dnr SN/2016:239

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget.
Ärendet
Beslutsattestant Eva Berg Pettersson, ansvar 64230000 LSS, är tjänstledig från den del av sin
tjänst som avser korttids barn över 12 år, verksamhetskod 51340, till 2017-12-31. Ersättare är
Madeline Sörebäck.
För den del av ansvarskod 64130000 Hälso och sjukvård som avser Rehab, kommer Annika
Karlsson vara ersättare under år 2017.
Protokollsutdrag till
Ekonom
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-28

§ 58

Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd
Dnr SN/2017:63

Beslut
Socialnämnden antar reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.
Ärendet
Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd presenteras vid sammanträdet.
Riktlinjerna har gåtts igenom överlag vad gäller språkbruk samt kontroll av gällande lagrum.
Avsnittet om EU-medborgare har omarbetats.
Ärendets tidigare behandling
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd fastställdes av socialnämnden 2007-10-25
och har tidigare reviderats 2010-08-25 och 2013-12-04.
Beslutsunderlag
- Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd, förslag
Protokollsutdrag till
Verksamhetschef
Områdeschef
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-28

§ 59

Rapportering av ej verkställda beslut
Dnr SN/2017:68

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
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. Rapportering skall göras till Inspektionen för vård
och omsorg av gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Rapporteringen sker kvartalsvis och på individnivå. Denna rapport avser kvartal 1 år 2017.
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.
Inga ej verkställda beslut avseende LSS har funnits att rapportera till Inspektionen för vård
och omsorg.
Inga ej verkställda beslut avseende omsorg SoL har funnits att rapportera till Inspektionen för
vård och omsorg.
Beslutsunderlag
- Rapport till Inspektionen för vård och omsorg skickad 2017-04-11
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Revisorer
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-28

§ 60

Komplettering av ärende rörande inspektion av Sörberge
hemtjänst
Dnr SN/2015:141

Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens yttrande.
Ärendet
Arbetsmiljöverket har begärt en komplettering i ett tidigare ärende angående Sörberge
hemtjänst. Verksamhetschef Birgitta Andersson lämnar ett yttrande om ärendet vid
sammanträdet.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsmiljöverket genomförde 2015-09-30 en inspektion vid Sörberge hemtjänst. Vid
inspektionen identifierades ett antal brister och ställdes krav på åtgärder.
Arbetsmiljöverket önskade svar om vad som gjorts med anledning av detta. Socialnämnden
antog förvaltningens yttrande daterat 2016-02-04, som skickades till Arbetsmiljöverket.
SN 2016-02-17 § 31
Beslutsunderlag
- Begäran om komplettering, inkommen 2017-03-31
- Svar – begäran om komplettering, daterad 2017-04-20
Protokollsutdrag till
Verksamhetschef
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-28

§ 61

Komplettering av ärende rörande inspektion av Söråkers
hemtjänst
Dnr SN/2015:141

Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens yttrande.
Ärendet
Arbetsmiljöverket har begärt en komplettering i ett tidigare ärende angående Söråkers
hemtjänst. Verksamhetschef Birgitta Andersson lämnar ett yttrande om ärendet vid
sammanträdet.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsmiljöverket genomförde 2015-09-17 en inspektion vid Söråkers hemtjänst. Vid
inspektionen identifierades ett antal brister och ställdes krav på åtgärder.
Arbetsmiljöverket önskade svar om vad som gjorts med anledning av detta. Socialnämnden
antog förvaltningens yttrande daterat 2016-02-04, som skickades till Arbetsmiljöverket.
SN 2016-02-17 § 32
Beslutsunderlag
- Begäran om komplettering, inkommen 2017-03-31
- Svar – begäran om komplettering, daterad 2017-04-20
Protokollsutdrag till
Verksamhetschef
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-28

§ 62

Komplettering av ärende rörande inspektion av Vivsta hemtjänst
Dnr SN/2015:211

Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens yttrande.
Ärendet
Arbetsmiljöverket har begärt en komplettering i ett tidigare ärende angående Vivsta hemtjänst.
Verksamhetschef Birgitta Andersson lämnar ett yttrande om ärendet vid sammanträdet.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsmiljöverket genomförde 2015-09-30 en inspektion vid Vivsta hemtjänst. Vid
inspektionen identifierades ett antal brister och ställdes krav på åtgärder.
Arbetsmiljöverket önskade svar om vad som gjorts med anledning av detta. Socialnämnden
antog förvaltningens yttrande daterat 2016-02-04, som skickades till Arbetsmiljöverket.
SN 2016-02-17 § 33
Beslutsunderlag
- Begäran om komplettering, inkommen 2017-03-31
- Ang begäran om komplettering, daterad 2017-04-20
Protokollsutdrag till
Verksamhetschef
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-28

§ 63

Svar på motion från (T) -8 punkter för bättre mat till de äldre i
Timrå
Dnr SN/2016:185

Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendet
Nätverk Timrå har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Timrå gällande 8 punkter
för bättre mat till de äldre i Timrå. Barn- och utbildningsnämnden har svarat på delar av
yrkandena i motionen. Kommunfullmäktige remitterade motionen till socialnämnden för
besvarade av de punkter som vänder sig till socialnämnden.
Förvaltningschefen lämnar i sitt yttrande svar på dessa yrkanden i motionen.
Ärendets behandling vid sammanträdet
Förvaltningen föreslår i sin tjänsteskrivelse att socialnämnden ska besluta att föreslå avslag till
motionen. Angela Bodin (T) samt Marcus Molinder (SD) yrkar båda att socialnämnden ska
föreslå bifall till motionen. Ordföranden ställer yrkande om bifall mot förvaltningens förslag
om avslag och finner att nämnden beslutar att föreslå avslag för motionen.
Angela Bodin (T) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Marcus Molinder (SD) reserverar
sig till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag
- Yttrande från förvaltningschefen, daterat 2017-04-10
- Vision 2025, med kommentarer gällande detta ärende
- Remiss från kommunfullmäktige till socialnämnden, KF 2016-09-26 § 136
- Remissvar BUN 2016-05-25 § 89 samt 2016-04-27 § 64
- Motion från (T), 8 punkter för bättre mat till de äldre i Timrå, daterad 2016-02-07
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2017

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-28

§ 64

Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut
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 2017-04-27.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-28

§ 65

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:
2017-03-15. Förordnande av Annika Sundström, alkoholhandläggare Sundsvalls kommun,
som handläggare i samband med folkölstillsyn, restaurangtillsyn, utredningsarbete i
tillståndsärenden enligt alkohollagen under perioden 2017-01-01 – 2017-12-31.
2017-03-23. Avtal gällande prisjustering av ramavtal avseende boende för ensamkommande
barn och ungdomar i Timrå kommun.
2017-03-27. Serveringstillstånd beviljat för L-E Jonsson AB för tillfällig servering av
alkoholhaltiga drycker till allmänheten i danslokalen Vivansborg den 30 april 2017, kl 18-01.
2017-04-11. Överenskommelse om ett enhetligt timpris för insatser inom hemsjukvården för
gäster i Västernorrland

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-28

§ 66

Inkomna skrivelser och meddelanden
Dnr SN/2017:2

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Protokoll
Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp och information inför socialnämnden.
2017-03-21. Kommunal, SSR, Vision, Fysioterapeuterna och Sveriges arbetsterapeuter.
Förhandling enligt MBL § 11 2017-03-02 Vision. Avveckling av kommunala HVB för
ensamkommande barn och ungdomar.
Förhandling enligt MBL § 11 2017-03-27 Kommunal. Avveckling av kommunala HVB för
ensamkommande barn och ungdomar.
Förhandling enligt MBL § 11 2017-03-29 Vision. Tillsvidareanställning inom socialpsykiatrin.
Överläggning inför 2017 års löneöversyn, 2017-02-07, SSR.
Överläggning lönerevision, 2017-03-02, Kommunal.
Hyresjustering av befintliga lägenheter, 2017-02-10, Hyresgästföreningen Region Norrland.
Socialstyrelsen
Öppna jämförelser 2017. Inskickade svar 2017-03-21.
Utvecklingsmedel för arbete med våld i nära relationer. Återrapportering av använda medel
för 2016 inskickat 2016-04-05.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
IVO beslut 2017-03-08. IVO bifaller Trerot AB:s ansökan om tillstånd att bedriva hem för
vård eller boende enligt 7 kap 1 § första stycket 1 SoL vid Sörviksvillan.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Att komma överens – En uppföljning av överenskommelser inom missbruks- och
beroendevården
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 17:12, En ny hälso- och sjukvårdslag, (SFS 2017:30) träder i kraft 1 april 2017.
Kommunförbundet Västernorrland – Landstinget Västernorrland
Överenskommelse om kostnadsfördelning och ansvar mellan kommunens socialtjänst och
landstinget av vissa förbrukningsartiklar inom hälso- och sjukvården, gällande från och med
2017-03-01.

Justerandes sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-28

Timrå kommun
KF § 39, 2017-03-27. Kompletteringsbudget 2017 (KS/2017:40) Berör Barn- och Utbildning,
Kultur- och teknik samt Kommunledningskontoret.
KF § 40, 2017-03-27. Ombudgetering av ekonomiverksamhet från nämnd till kommunstyrelse
(KS/2017:65). 1 årsarbetare flyttas från socialnämndens budget.
KTN § 30, 2017-03-09. Lokalförsörjningsplan 2017-2019 (KTN 2017:33).
KS § 99, 2017-04-04. Anvisningar för att värna demokratin och motverka och förebygga
våldsbejakande extremism (KS/2016:302)
KS § 101, 2017-04-04. Risk och verksamhetsanalyser för kommunens 10 prioriterade system,
GAP analys Timrå kommun Informationssäkerhet (KS/2017:84)
KS § 102, 2017-04-04. Kommunikationsplattform (KS/2017:85)
Familjerådgivning Sundsvall, Timrå, Ånge kommuner
Verksamhetsberättelse 2016.
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