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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)
Ingrid Sendelbach (KD) ersätter Maria Hellstrand (C)
Megan Sandberg (L) ersätter David Forslund (T)
Marianne Larsson (SD) ersätter Ali El-Najjar (M)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Gunilla Nilsson (S)
Marie Bergman (S)
Ingeborg Melin, förvaltningschef
Patrik Jonsson, sekreterare
Christina Hjalte, sekreterare
Birgitta Andersson, verksamhetschef, § 81
Anna Edblom, demenssjuksköterska, § 81
Marie Backlund, enhetschef hemtjänst västra, § 81
Linda Wiklander, enhetschef hemtjänst Sörberge, § 81
Ann-Katrin Nyberg, enhetschef Tallnäs, § 81
Inger Peterson, enhetschef Strandbo, § 81
Margaretha Sandström, enhetschef Hagalid, § 81
Margareta Åkerlund, enhetschef hemsjukvård, § 81
Annika Karlsson, enhetschef rehab, § 81
Åsa Farhadian, enhetschef bemanning, § 81

Tjänstemän

Utses att justera

Gudrun Molander (L)

Justeringens plats och tid

Socialkontoret, 2017-06-29

Underskrifter

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

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

………………………………………………….
Gudrun Molander, justerare

………………………………………………….

ANSLAG / BEVIS
Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
2017-06-26
Förvaringsplats för protokollet
Socialkontoret

Anslaget uppsatt den
2017-06-29

Anslaget nedtas den
2017-07-21
Paragrafer
§§ 79 - 91

Christina Hjalte, sekreterare
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§ 79

Val av justerare
Beslut
Socialnämnden utser Gudrun Molander (L) att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll. Justering ska ske torsdag den 29 juni.
Ärendet
Val av justerare av socialnämndens protokoll.
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§ 80

Fastställande av ärendelista
Beslut
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet.
Ärendet
Fastställande av ärendelista/dagordning.
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§ 81

Information om Äldreomsorgen
Dnr SN/2017:98

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
I socialnämndens årsplanering ingår olika teman. För juni är temat Äldreomsorgen.
Demenssjuksköterska Anna Edblom presenterar sig och sitt arbetsområde.
Verksamhetschef Birgitta Andersson med flera enhetschefer informerar allmänt om
verksamhetsområdet.
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§ 82

Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Dnr SN/2017:5

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas vid sammanträdet.
-Efter ett reportage i lokal radio om brukares möjligheter att välja bort viss personal samt
efterföljande media-uppmärksamhet kring ämnet har förvaltningschefen gjort ett uttalande via
kommunens hemsida, och till pressen, om att kommunen inte accepterar diskriminering av
vår personal.
-Inför hösten planeras en organisationsförändring. Större delen av verksamhetsområdet Stöd
och omsorg kommer att gå in under verksamhetschef Birgitta Andersson (Äldreomsorgen).
Socialpsykiatri-enheten flyttas till Individ- och familjeomsorgen. En biträdande
verksamhetschef samt en biträdande förvaltningschef ska rekryteras. Fackliga organisationer
har informerats om dessa förändringar, förhandlingar genomförs i juli.
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§ 83

Ordföranden informerar
Dnr SN/2017:6

Beslut
Socialnämnden tackar för ordförandens information.
Socialnämnden antar enhälligt uttalandet om diskriminering.
Ärendet
Ordföranden informerar vid sammanträdet.
- 19 maj, träff med länsstyrelsen angående Migration och EKB.
- 22 maj, Kommunala Pensionärsrådet med bland annat rapport från Matrådet.
- 24 maj, Socialpresidiet. Bland annat önskan från Kramfors om att etablera gemensam
socialjour. Ordföranden är tveksam till detta eftersom vi i Timrå nu har ett fungerande
arbetssätt och tidigare förslag om en gemensam jour inte gått igenom.
Även ett gemensamt agerande/stöd till familjehem diskuterades, som skulle etableras på
kommunförbundet i Härnösand. Sundsvall är väldigt tveksamma till detta.
- 15-16 juli, Socialkola med genomgång av fokusområden med mera.
Med anledning av förvaltningschefens information om media-uppmärksamheten kring
diskriminering föreslår ordföranden följande uttalande av Socialnämnden:
-Timrå Socialnämnd är en fördomsfri nämnd, vi tillåter inte något fall, inte någon form av
diskriminering. Det gäller alla, alltid.
-Timrå Socialnämnd välkomnar alla i sin verksamhet oavsett kön, sexuell läggning, ålder,
politisk uppfattning, religion eller etnisk bakgrund.
Eduardo Villanueva framförde frågeställning från kommunfullmäktige-ledamot om det kan
finnas klagomål på kommunens mat-leveranser till äldre som inte kommer fram i
rapportering.
Socialnämnden känner sig trygga med nuvarande leverantör och att de synpunkter som finns
också rapporteras in.
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§ 84

Ekonomisk periodrapport per 2017 05
Dnr SN/2017:1

Beslut
Socialnämnden beslutar godkänna periodrapport per 2017 05.
Ärendet
Periodrapporten redovisas vid sammanträdet.
Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym)
Det ekonomiska resultatet för perioden visar ett positivt resultat (97%). Totala avvikelsen för
intäkter är -2 419 tkr, varav interna intäkter för personal visar - 3 322 tkr. (Motsvarande plus
återfinns för kostnader). Övriga intäkter visar en positiv avvikelse med 903 tkr med
fördelningen; Försäljningsintäkter (kost) och taxor och avgifter +337 tkr. Hyresintäkter +49
tkr. Bidrag +358 tkr. Försäljning av verksamhett och konsult (inklusive övriga interna intäkter)
+160 tkr.
Lönekostnadsavvikelsen (exklusive semesterskuldsförändring) för perioden är +2 878 tkr,
(budget 125 479 tkr). Delvis beroende av vakanser. Kostnad för ej utbetald löneökning i april
och maj är bokad med 1 193 tkr. Periodens avvikelse för semesterlöneskuldförändringen är
+210 tkr. (Exkluderat i rapporten).
Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym)
Hälso- och sjukvård. -Avvikelsen orsakas av köp av sjukskötersketjänst (svårt att rekrytera
personal), och till viss del av kostnader för rehab-hjälpmedel.
Äldreomsorg. -Avvikelsen för löner, - 1 191 tkr, finns inom hemtjänst -1 546 tkr, (varav 848
tkr härrör från januari och februari). Övriga verksamheter inom äldreomsorgen har en positiv
avvikelse för löner. Avvikelsen för OH-kostnader,
+2 347 tkr, har inte samma fördelning; hemtjänst +495 tkr, Vård och omsorgsboenden + 700
tkr. Vilket innebär att kostnaderna för pooltjänsterna belastar hemtjänsten i högre grad än
övrig verksamhet.
Insatser enligt LSS och SFB -Överskottet för intäkterna beror delvis på såld boendeplats.
Ersättningen för sjuklönekostnader för assistansärenden med privat utförare har varit 254 tkr
lägre än budgeterat. Avvikelsen för OH-kostnader, +439 tkr, har bara till viss del belastat
lönekostnaderna inom verksamhetsområdet.
Insatser till personer med funktionsnedsättning. -Överskottet för intäkter beror till stor del på
prestationsersättning överförda från föregående år, och erhållna stimulansmedel för
innevarande år. Avvikelsen för OH-kostnader, +196 tkr, har bara till viss del belastat
lönekostnaderna inom verksamhetsområdet.
Individ och familjeomsorgen. -Periodens placeringskostnader inom Individ och
familjeomsorgen visar en positiv avvikelse på 600 tkr; Vuxna -50 tkr. Barn och familj,
familjehem +76 tkr, institution +574 tkr. Löner visar ett överskott för perioden med 318 tkr,
Justerandes sign
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beror på vakanta tjänster. Utbetalningen av försörjningsstöd för perioden uppgick till 6 380
tkr, 1 090 tkr mindre än budget.
EKB. -Avvikelsen netto beror delvis på lägre OH-kostnader som inte kompenserats av högre
lönekostnader. Avvikelsen för såväl intäkter som kostnader orsakas i huvudsak av de
organisationsförändringar som påbörjats. Främst att HVB-hem bedrivs i egen regi upphör.
Ledning. -Löneavvikelse i huvudsak till följd av vakanta tjänster.
Personal. -Differensen mellan avvikelsen för intäkter och kostnader orsakad av förändrad
bokning av pool-personal. Större andel av dessa lönekostnader ska/kommer att belasta
verksamhetsområdena med vårdpersonal.
Beslutsunderlag
- Periodrapport per 2017 05
- Mått per 2017 05
Protokollsutdrag till
Ekonom
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9

Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-06-26

§ 85

Extra sammanträde gällande budget 2018
Dnr SN/2017:99

Beslut
Socialnämnden fastställer datum för extra sammanträde till den 11 september och beredning
den 6 september.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24 § 61 att fastställa inriktning och
planeringsförutsättningar för 2018-2020. I den tidsplanen ingår att nämndsmöten ska hållas
mellan den 11–14 september för att besluta om Verksamhetsplan och budget 2018.
Socialnämndens ordförande föreslår att hålla ett extra sammanträde angående 2018 års budget
den 11 september, med ett extra utökat beredningsmöte den 6 september.
Förvaltningschef Ingeborg Melin informerar ytterligare om årets budgetarbete vid
sammanträdet.
Kommande budget räknas upp med 1,9 %. Beslutsunderlag för budget skickas ut innan extra
sammanträde.
Ärendets tidigare behandling
SN 2016-09-21, § 113 Sammanträdesdagar 2017
SN 2016-11-16, § 138 Ändring av dagar för socialnämndens sammanträden 2017
Beslutsunderlag
- Reviderade sammanträdesdagar för socialnämnden 2017
Protokollsutdrag till
Socialnämndsledamöter
Fackliga representanter
KLK
Exp

/

2017
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§ 86

Rapportering försörjningsstöd tertial 1
Dnr SN/2017:97

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Statistik för årets första tertial redovisas på sammanträdet.
Vi fortsätter att ha sjunkande försörjningsstödssiffror, under årets första fyra månader har vi
betalt ut 5285 tkr. Fortsätter denna trend skulle årssumman för utbetalt försörjningsstöd
hamna på 15855 tkr vilket är ca 1,7 miljoner lägre är 2016.
Beslutsunderlag
- Statistik försörjningsstöd 2017 t1
Protokollsutdrag till
Verksamhetschef
Exp

/

2017
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§ 87

Förslag till länsgemensam familjehemsvårdsorganisation
Dnr SN/2017:92

Beslut
Socialnämnden bordlägger ärendet till sammanträdet 23 augusti.
Ärendet
På uppdrag av länets socialchefer har Kommunförbundet Västernorrland lämnat ett förslag på
en länsgemensam familjehemsvårdsorganisation. Förslaget innebär att det inrättas en
länsgemensam enhet för rekrytering, screening och utbildning av familjehem och jourhem,
samt fungera som ett stöd till förstärkta familjehem. Enheten föreslås tillhöra
Kommunförbundet och geografiskt förläggas till Härnösand. Kostnaden för verksamheten
beräknas uppgå till drygt 13 mkr per år plus en startkostnad på 350 tkr det första året.
Ärendets behandling vid sammanträdet
Ordföranden föreslår att avvakta med att besluta om förslaget och bordlägga ärendet till nästa
sammanträde. Socialnämnden antar detta förslag.
Beslutsunderlag
- Slutversion Organisationsförslag länsgemensam familjehemsvård
- Sammanställning av riskanalys från kommunerna
Protokollsutdrag till
Förvaltningschef
Exp

/

2017
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§ 88

Remissvar - Betänkandet Se Barnet!
Dnr SN/2017:40

Beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens remissvar.
Ärendet
Regeringens justitiedepartement har skickat ut ett betänkande ”Se barnet!” (SOU 2017:6) på
remiss till vissa myndigheter. Timrå kommun fick remissen med inbjudan att lämna
synpunkter.
Förvaltningens socionom Maria Nordström Pettersson, inom familjerätten, har avlämnat ett
tjänsteutlåtande gällande betänkandet. Förvaltningen har avgett ett yttrande där man anser att
utredningens förslag till förändringar i huvudsak är positiva och ser det som gynnsamt att
ytterligare stärka barnperspektivet genom att lyfta fram barnrättsperspektivet i lagtext i frågor
om vårdnad, boende och umgänge.
Remissvaret har avlämnats inom utsatt tid till justitiedepartementet.
Beslutsunderlag
- Yttrande, Remissvar Betänkandet Se barnet!
- Tjänsteutlåtande, Remissvar betänkandet Se barnet!
- Betänkandet Se barnet!, uppdraget
- Remiss, Betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6)
Protokollsutdrag till
Justitiedepartementet
Handläggare
Exp …./…. 2017
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§ 89

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 2017-06-07.
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§ 90

Inkomna skrivelser
Dnr SN/2017:2

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Protokoll
Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp och information inför socialnämnden.
2017-05-16. Kommunal, SSR, Vision, Fysioterapeuterna och Sveriges arbetsterapeuter.
Överläggning Lönerevision 2017. Kommunal, 2017-05-05.
MBL § 11, Sommaravtal sjuksköterskor/distriktssköterskor i Timrå kommun. Vårdförbundet,
2017-05-08.
MBL § 11, Beslut om ny organisation och ny områdeschef/enhetschef inom individ- och
familjeomsorg. SSR och Vision, 2017-05-11.
Överläggning Sommaravtal. Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter, 2017-05-11.
Överläggning inför avstämning 2017 års löneprocess. Vårdförbundet, 2017-05-18.
Migrationsverket
Information om ersättning för kostnader på grund av uppsagda överenskommelser om
mottagande av ensamkommande barn, skrivelse 2017-05-18.
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 17:27, Ändringar i LAS.
Timrå kommun
KS § 135, 2017-05-02. Informationssäkerhetspolicy för Timrå kommun, revidering.
KS § 137, 2017-05-02. Uppföljning av Funktionshinderpolitiska programmet, uppdrag.
KS § 138, 2017-05-02. Ekonomisk periodrapport mars 2017, godkänns.
KS § 140, 2017-05-02. Uppföljning av intern kontroll Socialnämnden 2016, godkänns.
KoT § 61, 2017-06-01. Byte av sammanträdesdag i september 2017.
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§ 91

Anmälan av beslut enligt delegation
Dnr SN/2017:3

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Följande beslut anmäls enligt delegation:
Tillförordnande. För perioden 2017-05-22 – 2017-05-26 förordnas verksamhetschef Lars
Backlund som t f förvaltningschef för socialförvaltningen.
Beslut 2017-05-29. Beviljande av tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten vid konsert i
Fagertranden 2017-08-12, med serveringstid mellan kl 11.00 – 01:00 samt förordnade
ordningsvakter.
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