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Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-08-23

Socialnämnden

Plats och tid

Polstjernan 09:00 – 11:00

Beslutande ledamöter

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

Övriga närvarande
Ledamöter
Tjänstemän

Marie Bergman (S)
Ingeborg Melin, förvaltningschef
Christina Hjalte, sekreterare
Patrik Jonsson, sekreterare

Utses att justera

Marcus Molinder (SD)
Elisabeth Svahn (S)

Justeringens plats och tid

Socialkontoret, 2017-08-25

Underskrifter

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

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

………………………………………………….
Marcus Molinder, justerare

………………………………………………….
Elisabeth Svahn, justerare

ANSLAG / BEVIS
Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
2017-08-23
Förvaringsplats för protokollet
Socialkontoret

Anslaget uppsatt den
2017-08-25

Anslaget nedtas den
2017-09-16
Paragrafer
§§ 92-109

Christina Hjalte, sekreterare
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-08-23

§ 92

Val av justerare
Beslut
Socialnämnden utser Marcus Molinder (SD) samt Elisabeth Svahn (S) att tillsammans med
ordförande justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret fredag den 25 augusti
kl 13.30.
Ärendet
Val av justerare av socialnämndens protokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3

Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-08-23

§ 93

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4

Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-08-23

§ 94

Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Dnr SN/2017:5
Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas vid sammanträdet.
-

Det har varit en relativt lugn sommar inom socialförvaltningen på kommunhuset. Ute
på enheterna har det varit ett hårt tryck på tjänstgörande chefer med svårigheter att få
ihop tillräckligt med personal under semesterperioden.
En ny systemförvaltare anställs från den 1 oktober, Kai Pirtilää.
Den planerade organisationsförändringen, som ska gälla från den 1 september, är
förhandlad och har tagits väl emot av berörda enhetschefer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-08-23

§ 95

Ordföranden informerar
Dnr SN/2017:6
Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Ordföranden informerar vid sammanträdet.
-

Rätt lugn sommar, dock en hel del omplaceringar av omhändertagna barn.
Ett extra möte med Arbetsutskottet hölls den 11:e juli.
Budgetjobb och kontakt med vår nye ekonom, Kent Mattisson.

Gudrun Molander rapporterar från sin medverkan vid Vård- och Omsorgscollege avslutning
den 16 juni, då två stipendier delades ut från Timrå Kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-08-23

§ 96

Ekonomisk periodrapport per 2017 07
Dnr SN/2017:1
Beslut
Socialnämnden noterar att nämnden inte kan ta ansvar för informationen i denna ekonomiska
rapport utan avvaktar korrigerad information och analys vid delårsbokslutet för augusti.
Ärendet
Periodrapporter redovisas vid sammanträdet.
Förvaltningschefen informerar att ekonomisk rapport har tagits fram av ekonomikontoret,
dock ligger flera felbokningar med i summering och förvaltningen har inte haft möjlighet att
analysera resultatet.
Beslutsunderlag
- Periodrapport per 2017 07
- Mått per 2017 07
Protokollsutdrag till
Ekonom
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-08-23

§ 97

Information om arbetet kring budget 2018
Dnr SN/2017:99
Beslut
Socialnämnden tackar för informationen
Ärendet
Socialnämnden har ett extra sammanträde för arbete med budget 2018 den 11 september.
Förvaltningschefen berättar om tillgängligt material och planering för budgetarbetet.
Ärendets tidigare behandling
Beslut om extra sammanträde gällande budget 2018, SN § 85, 2017-06-26

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-08-23

§ 98

Plan för nytt äldreomsorgscentrum i Timrå kommun
Dnr SN/2017:127
Beslut
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschefen att beställa byggnation av nytt
Äldreomsorgscentrum (ÄOC) inom Timrå kommun från Timråbo.
-

Byggstart ska planeras till senast 2019.
Det nya Äldreomsorgscentrum (ÄOC) ska byggas i etapper, med cirka 100 vård- och
omsorgslägenheter i etapp 1. Etapp 2 runt år 2025 med 30-40 lägenheter. Etapp 3
ytterligare 30-40 lägenheter.
Förutom boende ska ÄOC inrymma dagverksamhet och korttidsvård.
Nya ÄOC ska ersätta våra mindre enheter och täcka framtida behov.
Socialnämnden utgör beredningsgrupp för nybyggnationen, arbetsutskottet utgör
styrgrupp. Representanter från verksamheten samt KPR är referenspersoner/grupp.

Ärendet
Socialnämnden har tidigare ställt sig positiv till att planera för och bygga ett nytt äldrecentrum
i kommunen.
PWC har på uppdrag av Timrå kommun tagit fram en ekonomisk långtidsprognos till åren
2025 och 2035. I långtidsprognosen antas att behovet av platser kommer att öka med 90 st
fram till 2035, under förutsättning att behoven ser likadana ut då som idag.
I samband med detta utarbetades även en investeringskalkyl för kommunen under samma
period. Av den framgår att inga investeringar avsätts för tänkt äldrecentrum. Däremot finns
resurser för ökade driftskostnader angivna till 140,0 tKr för år 2018, 80,0 tKr för år 2022 samt
80,0 tKr för år 2028.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att starta planering för ett nytt äldreboende
(vård- och omsorgsboende), SN § 224, 2015-12-16.
Socialnämnden ställer sig positiv till att bygga nytt äldrecentra, och uppdrar till
förvaltningschefen att göra en förstudie, SN § 91, 2016-06-22.
Förvaltningschefen informerade om att planering kommer att ingå i kommunens nystartade
grupp för Bostadsförsörjningsprogram, SN § 3, 2017-01-25
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att efterfråga information om
Bostadsförsörjningsprogrammet, SN § 76, 2017-05-17
Protokollsutdrag till
Förvaltningschef
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-08-23

§ 99

Förslag till länsgemensam familjehemsvårdsorganisation
Dnr SN/2017:92
Beslut
Socialnämnden beslutar avstå från möjligheten att ingå i länsgemensam familjehemsvård.
Ställningstagandet grundar sig på bedömningen att det inte finns tillräckliga ekonomiska
resurser för att äska om utökning inom området.
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 tidigare behandling
Socialnämnden bordlade ärendet till nästa möte vid juni-sammanträdet, SN § 87, 2017-06-26.
Beslutsunderlag
- Slutversion Organisationsförslag länsgemensam familjehemsvård
- Sammanställning av riskanalys från kommunerna
Protokollsutdrag till
Förvaltningschef
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-08-23

§ 100

Nytt reglemente för socialnämnden
Dnr SN/2017:52
Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat fastställa nytt reglemente för socialnämnden med ändring i
15 § om justering; protokollet ska justeras av ordföranden och två ledamöter.
Kommunledningskontoret har upprättat nytt reglemente för socialnämnden. Anledningen till
det nya reglementet är att det har skett ett stort antal förändringar inom kommunallagen sedan
kommunallagen (1991:900) tillkom och som trädde i kraft 1992. Reglementet för
socialnämnden är framtaget i samsyn med Sveriges kommuner och landstings
rekommendationer samt för att överensstämma med övriga nämnders reglementen
Ärendets tidigare behandling
Reglemente för socialnämnden fastställdes av kommunfullmäktige 2012-11-26, § 153 och
reviderades av kommunfullmäktige 2017-02-27 § 7
Beslutsunderlag
- Reglemente för socialnämnden, 2017-06-12
- Protokollsutdrag KS, 2017-06-12 § 105

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-08-23

§ 101

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2
Dnr SN/2017:68
Beslut
Socialnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Rapportering av ej verkställda beslut skall göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
kvartalsvis och på individnivå av gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från
beslutsdatum. Detta gäller beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§
Socialtjänstlagen (SoL) samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Följande har rapporterats till IVO avseende kvartal 2 år 2017:
-

Inga ej verkställda beslut avseende äldreomsorg (SoL ÄO).

-

Inga ej verkställda beslut avseende omsorg till personer med funktionsnedsättning
(SoL OF).

-

Inga ej verkställda beslut avseende individ- och familjeomsorg (SoL IFO).

-

Inga ej verkställda beslut avseende omsorg till personer med funktionsnedsättning
(LSS OF).

Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Revisorer
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-08-23

§ 102

Revidering av Delegationsordning socialtjänsten
Dnr SN/2017:36
Beslut
Socialnämnden fastställer föreslagen revidering i delegationsordning för socialtjänsten.
Ärendet
Delegationsordningen för socialtjänsten har setts över.
På grund av lagändring har punkterna 49-52 reviderats vad gäller lagrum.
Beslutsunderlag
- Revidering av delegationsordning 2017-08-23.
Protokollsutdrag till
Verksamhetschefer
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-08-23

§ 103

Tillsyn av Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Dnr SN/2017:112
Beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningschefens svar till Diskrimineringsombudsmannen.
Ärendet
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har genom uppgifter i media blivit uppmärksammad på
att vårdtagare inom den kommunala hemtjänsten kan välja bort personal med utländsk
bakgrund. DO har därför beslutat att inleda en tillsyn av Timrå kommun, genom att ställa ett
antal frågor och be om uppgifter som kan ha betydelse i detta ärende.
Förvaltningschefen har avlämnat ett skriftligt svar, med bilagor.
Beslutsunderlag
- Begäran om uppgifter ärende GRA 2017/105, DO 2017-06-29
- Svar på begäran om uppgifter, 2017-07-07
Protokollsutdrag till
DO
Förvaltningschef
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-08-23

§ 104

Tillsyn av HVB barn- och unga vid Lunde HVB
Dnr SN/2017:103
Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i Umeå har den 26 april 2017 gjort ett föranmält
tillsynsbesök enligt socialtjänstförordningen vid HVB-hemmet Lunde i Timrå.
Tillsynen vid detta tillfälle var inriktad på att granska säkerhet och trygghet utifrån personalens
och föreståndarens kompetens, bemanning lämplighetsbedömning vid inskrivning samt
hantering av klagomål, synpunkter och avvikelser.
IVO har inte funnit brister i de delar som granskats och avslutar ärendet.
Beslutsunderlag
- IVO:s beslut 2017-06-16. Dnr 8.4.2-14514/2017-5

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-08-23

§ 105

Samordnad restaurangtillsyn enligt alkohollagen
Dnr SN/2017:120
Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Lördag den 17 juni 2017 genomfördes en samordnad tillsyn enligt alkohollagen. I tillsynen
deltog Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Skatteverket, Miljöinspektör samt Enheten för
serveringstillstånd. Tillsynen var en del av de årligen planerade gemensamma tillsynerna.
Restauranger som besöktes i Timrå kommun var Qing Asia, Namo Pizzeria & Restaurang,
Fagerviks Golfrestaurang, Portercaféet Åstön samt Restaurang Holmö Brygga.
Beslutsunderlag
- Rapport daterad 2017-06-17
Protokollsutdrag till
Enheten för serveringstillstånd
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16

Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-08-23

§ 106

Restaurangtillsyn enligt alkohollagen avseende Fagerviks
Golfrestaurang
Dnr SN/2017:120
Beslut
Socialnämnden begär redovisning av vidtagna åtgärder avseende samtliga punkter i
tillsynsprotokollet. Lämnas till förvaltningen senast den 5 september 2017.
Ärendet
Den 17 juni genomfördes en samordnad tillsyn enligt alkohollagen vid flera restauranger inom
Timrå kommun. Fagerviks Golfrestaurang hade sammanfattningsvis flera anmärkningar.
Enligt uppgift från den 9 augusti har Skatteverket även beslutat om en kontrollavgift med
anledning av brister i personalliggaren.
Den samlade bedömningen från Enheter för serveringstillstånd kan innebära att ett
tillsynsärende påbörjas.
Beslutsunderlag
- Tillsyn Fagerviks Golfrestaurang komplettering 2017-08-09
Protokollsutdrag till
Enheten för alkoholtillstånd
Fagerviks Golfrestaurang
Exp

/

2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-08-23

§ 107

Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut, juli/augusti
Dnr SN/2017:7
Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Socialnämnden antar arbetsutskottets förslag och uppdrar till förvaltningschefen att göra en
översyn av säkerheten för personal inom socialtjänsten som arbetar i kommunhuset.
Ärendet
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till
kommunfullmäktige och myndigheter.
Arbetsutskottet föreslår att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över säkerhet
och arbetsmiljö för socialtjänstens personal som har arbetsplats i kommunhuset.
Beslutsunderlag
- Rapport aktuella uppdrag och ärenden för yttrande till och med 2017-08-10.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-08-23

§ 108

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:
Tillförordnande. För perioden 2017-07-10 – 2017-07-16 förordnas verksamhetschef Lars
Backlund, 570303-7951, som tf. förvaltningschef för socialförvaltningen.
Tillförordnande. För perioden 2017-07-17 – 2017-07-30 förordnas verksamhetschef Birgitta
Andersson, 571203-8529, som tf. förvaltningschef för socialförvaltningen.
Tillförordnande. För perioden 2017-07-31 – 2017-08-06 förordnas verksamhetschef Ronny
Rönnbäck, 531210-8557 som tf. förvaltningschef för socialförvaltningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-08-23

§ 109

Inkomna skrivelser och meddelanden
Dnr SN/2017:2
Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Protokoll
Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp och information inför socialnämnden.
2017-06-20. Kommunal, SSR och Vision.
MBL § 11, Sommaravtal Arbetsterapeuter/Fysioterapeuter i Timrå kommun.
Fysioterapeuterna, Arbetsterapeuterna, 2017-05-19.
MBL § 11, Bemanning på vård- och omsorgsboenden. Kommunal, 2017-06-22.
MBL § 11, Kopplingsavtal enhetschefer i Timrå kommun. Vision och Ledarna, 2017-06-26.
MBL § 11 Ny organisation inom socialförvaltningen. Vision och Ledarna 2017-07-05.
Överläggning, Genomförd förändring gällande rapporttid mellan dag- och nattpersonal.
Kommunal, 2017-06-08.
Inspektionen för vård och omsorg
Rapport: Barns rätt till familjehemsvård av god kvalitet. En granskning av socialtjänstens
myndighetsutövning rörande familjehemsplacerade barn. (IVO 2017-15)
Landstinget Västernorrland
Årsredovisning 2016.
Länsstyrelsen Västernorrland
Beslut om Stadsbidrag till verksamhet med personligt ombud i Timrå kommun och
Härnösands kommun. Dnr 821-8615-16, 2017-06-07. (Beviljat enligt ansökan.)
Sveriges Kommuner och Landsting
Meddelande nr 12/2017. Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter.
Meddelande nr 13/2017. Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner och Landsting.
Cirkulär 17:31. Arbetsdomstolens dom 2017 nr 23, angående barnmorskas vägran att
medverka i abortvård.
Cirkulär 17:32. Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2018.
Cirkulär 17:34. Arbetsdomstolens dom 2017 nr 33 om ändring i semesterförläggningen för
fem barnmorskor.
Cirkulär 17:39. Studiestartsstöd. Ett nytt medel i kommunens rekryterande arbete till
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-08-23

Cirkulär 17:40. Ny lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter, Meddelarskyddslagen
(2017:151).
Timrå kommun
KF § 92, Tertialrapport jan-april 2017 Timrå kommun.
KF § 107, Motionssvar – motion från Marcus Molinder (SD) Förbättra kommunikationen
med demenspatienter som inte har svenska som modersmål. (Avslag)
KF § 110, Motionssvar – motion från Lotta Borg (T) och Robert Thunfors (T) Åtta punkter
för bättre mat till de äldre i Timrå. (Avslag)
KF § 120, Fyllnadsval efter Fredrik Bernblom (SD). (Marianne Larsson ny ersättare i
socialnämnden)
KS § 187, IOP Idéburet Offentligt partnerskap.
KS § 188, Periodrapport per den 31 maj 2017.
KS § 194, Svar på uppdrag om att utreda och föreslå system som kan ersätta nuvarande
manuell hantering av körjournaler.
BUN § 75, nya datum för barn- och utbildningsnämnden i augusti och september.
KOT § 61, byte av sammanträdesdag i september 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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