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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-05-18

§ 64

Val av justerare
Beslut
Socialnämnden beslutar att utse Marcus Molinder (SD) att tillsammans med ordförande
justera dagens protokoll. Justering ska ske tisdag den 24 maj.
Ärendet
Val av justerare av socialnämndens protokoll

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-05-18

§ 65

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-05-18

§ 66

Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Dnr SN/2016:5

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas vid sammanträdet.
• Rekrytering av tre tjänster pågår. Verksamhetsutvecklare IT, nämndsekreterare med
utvecklingsuppdrag och verksamhetschef IFO.
• Förhandling om specialistsocionomer vid barn och familjeenheten, vuxenenheten
samt enheten för ensamkommande barn, IFO.
• Planering för specialistundersköterskor inom boende med inriktning demens och
hemtjänst med inriktning brukare med omfattande vårdbehov, äldreomsorg.
• Avtalet för kommunals medlemmar klart.
• Revisionen intervju om kompetensförsörjning.
• Boendemodulerna för ensamkommande barn är klara att tas i bruk. Rekrytering av
personal pågår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-05-18

§ 67

Ordföranden informerar
Dnr SN/2016:6

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att kontakta hyresvärdarna för kommunens
äldreboenden avseende den yttre miljön.
Ärendet
Ordföranden informerar vid sammanträdet.
• 3 maj. Träff med revisionen, positiva diskussioner.
• 10 maj. Inventering och sammanställning av yttre miljö på. våra boenden via AB
Timråbo.
• 13 maj. Träff med Riksbyggen angående bostadsrättsförening för nytt äldreboende
• 16 maj Information av ekonomichefen om det nya upplägget för budget 2017 som
beslutats av kommunfullmäktige.
• Yttre miljön på äldreboenden. Boendegruppen KPR har gjort en inspektion.
• Utbyte av laddare till politikernas Ipads pågår.
• Temadag om våld i nära relationer 26 maj 9.00–16.30. Samtliga ledamöter inbjudna
och ersättning utgår även till ersättare.
• Socialnämndens sammanträde 22 juni blir en heldag. Budget med ekonomichef
Yvonne Westerlund. Boendefrågor äldreomsorg. Samtliga ledamöter kallas.
• Alf Söderlund rapport från Tillgänglighetsrådet, tidigare Handikapprådet. Rådet har
ombildats från och med 2016. Önskemål om att fler föreningar ska delta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-05-18

§ 68

Tertialrapport med prognos per 2016 04
Dnr SN/2016:1

Beslut
Socialnämnden beslutar godkänna tertialrapport med prognos, per 2016 04. Rapporten
överlämnas till Kommunstyrelsen.
Ärendet
Rapporten redovisas vid sammanträdet.
Analys av periodens resultat:
Periodens resultat är 2,3 mnkr högre än budget. Kostnader för förändring av semesterlöneskuld är
4,6 mnkr lägre än budget, vilket innebär att om denna post elimineras motsvarar periodens resultat
budget. Att kostnaden för förändring av semesterlöneskulden understiger budget innebär att
personalen har tagit ut fler semesterdagar än budgeterat efter perioden jan-april. Det jämnar ut sig
under året och därför kan vi eliminera den posten för att analysera utfallet av övrig verksamhet.
Det finns en positiv avvikelse jämfört med budget för flera verksamheter. Det beror på vakanser,
som innebär lägre personalkostnader, och högre intäkter, som kommunen får under en tvåårsperiod, för kommunplacerade flyktingar. Bidraget har höjts till 125 000 kr under två år och
periodens kostnader uppgår inte till motsvarande bidrag. Resultatet för verksamheten
ensamkommande barn (EKB) understiger budgeterad nivå med 6,0 mnkr. En del av skillnaden
mellan budget och utfall består av larmkostnader och lokaler 1,3 mnkr och ej återsökbara kostnader
för placeringar 3,9 mnkr. Antalet placeringar som överstiger återsökbart belopp har minskat från 32
st vid årets början till 26 st.
Lönekostnader redovisar ett plus på 9,6 mnkr, bl a till följd av ej tillsatta tjänster enligt ovan och
förändring av semesterlöneskuld.
Huvudsakliga poster för projekt 6960:
Hyra och bevakning av bostadsmoduler. Placeringskostnader och intäkter från Migrationsverket för
det antal EKB som överstiger de 9 som motsvarade det antal som kommunen tog emot våren 2015.
Nettot motsvarar de kostnader som överskrider ersättningsnivån från migrationsverket (1 900
kr/dygn).
Kommentar till helårsprognos, inklusive eventuella åtgärder:
I prognosen har hänsyn tagits till att kommunals avtalsområde har fått löneökning motsvarande ca
2,2 mnkr högre än budgeterat för perioden maj-dec. Att de idag ej besatta tjänsterna kommer att
vara besatta. Även avvikelsen för semesterlöneskulden har det tagits hänsyn till.
Försörjningsstöd:
Analys av periodens resultat:
Såväl antalet hushåll som erhöll försörjningsstöd som utbetalt belopp ligger i nivå
med föregående år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-05-18

§ 69

Komplettering av beslutsattestantförteckning 2016
Dnr SN/2015:202

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget.
Ärendet
Verksamhetschef för Individ och familjeomsorg, Stefan Dahlén, med ansvarskod 61007000,
har slutat sin anställning 2016-04-30. Tills ny verksamhetschef anställts är förvaltningschef
Ingeborg Melin ersättare.

Protokollsutdrag till
KLK

Exp

/

2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-05-18

§ 70

Rapportering synpunkter och klagomål
Dnr SN/2016:34

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Rapportering synpunkter och klagomål SoL, äldreomsorg, hälso- och sjukvård för perioden
januari till april 2016.
Under perioden har 9 synpunkter och klagomål rapporterats.
Beslutsunderlag
 Sammanställningsblankett synpunkter och klagomål äldreomsorg, hälso och sjukvård
för perioden januari till april 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-05-18

§ 71

Socialtjänstens handlingsplan för systematiskt
brandskyddsarbete 2016-2018
Dnr SN/2016:109

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Ansvar och skyldigheter i fråga om brandskyddsarbete regleras främst i lagen (2003:778, LSO)
om skydd mot olyckor samt tillhörande förordning, föreskrifter och allmänna råd.
Enligt lagstiftningen är ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar
skyldiga att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid
brand eller annan olycka, samt i övrigt vidta åtgärder för att förebygga brand och för att
hindra eller begränsa skador till följd av brand.
Åtgärderna kan vara av teknisk karaktär såsom anskaffande av utrustning för brandsläckning
eller av organisatorisk karaktär som utbildning och information. För att uppfylla kraven bör
det i verksamheten bedrivas ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete.
I kommunen finns fyra äldreboenden av varierande storlek, sex LSS-boenden samt ett
korttidsboende LSS, ett boende inom socialpsykiatrin, samt ett boende för ensamkommande
flyktingbarn. Samtliga boenden har direktlarm till SOS.
Sprinkler finns på Strandbo; Ringblomman och Solrosen. Övriga boenden saknar sprinklers.
Investeringsmedel har sökts för att påbörja inköp av mobila sprinkleranläggningar i syfte att
kunna utrusta lägenheter där brandsäkerhetsriskerna anses som särskilt höga.
Beslutsunderlag
 Socialtjänstens handlingsplan för systematiskt brandskyddsarbete 2016-2018, reviderad
2016-04-29

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-05-18

§ 72

Yttrande- Motion från Marcus Molinder (SD) om att utreda hur
kommunens tillgång till vaccin ser ut
Dnr SN/2016:95

Beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom yttrandet.
Ärendet
Kommunfullmäktige har remitterat motion från Marcus Molinder (SD) om att utreda hur
kommunens tillgång till vaccin ser ut till socialnämnden för yttrande.
Yttrande/Beslutsunderlag
Befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar regleras i
Smittskyddslagen (2004:168).
Det är enligt 6 kap. smittskyddsläkaren som har det samlade ansvaret för smittskyddsarbetet
inom det område han verkar.
Socialförvaltningen följer nationella vaccinationsprogram se 2 kap. 3 a § gällande landstingets
och kommunernas ansvar.
Det är Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen som ger ut allmänna råd samt
rekommendationer angående vaccinationer. All vaccination som utförs av kommunens
sjuksköterskor sker på läkarordination.
Socialförvaltningen upphandlar inte eget vaccin, det sker i samverkan med Landstinget
Västernorrland utifrån läkarordination.
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

Exp

/

2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-05-18

§ 73

Stimulansmedel för kompetenssatsning för baspersonal inom
äldreomsorg och funktionshindersområdet
Dnr SN/2016:29

Beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande i ärendet.
Ärendet
Timrå FUB, genom Torgny Nordin, har i en skrivelse framfört önskemål om att merparten av
stimulansmedel för kompetenssatsning för baspersonal inom äldreomsorg och
funktionshindersområdet 2016, ska satsas på baspersonal inom LSS-området.
I förvaltningens yttrande framgår bland annat att Timrå kommun har tilldelats 364 788 kronor
av de medel som avsatts till kompetenssatsningen riktad till baspersonal inom äldreomsorgen
och baspersonal inom funktionshindersområdet. Av stimulansmedlet har 25 %, 91 000
kronor, fördelats till omsorgen om funktionshindrade.
Beslutsunderlag
 Skrivelse till socialnämnden från Timrå FUB genom Torgny Nordin inkommen 201601-22.
 Förvaltningens yttrande i ärendet daterat 2016-05-04.

Protokollsutdrag till
Timrå FUB genom Torgny Nordin

Exp

/

2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-05-18

§ 74

Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut
Dnr SN/2016:7

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till
kommunfullmäktige och myndigheter t o m 2016-05-18.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-05-18

§ 75

Inkomna skrivelser och meddelanden
Dnr SN/2016:2

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Protokoll
Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp och information inför socialnämnden.
2016-04-19. Kommunal, Vårdförbundet, Vision, SSR, Fysioterapeuterna och Sveriges
arbetsterapeuter.
MBL § 11. Bemanningstal Hagalids korttidsvård. 2016-05-02. Kommunal
Akademikerförbundet SSR
Kompetens och kvalitet i den sociala barn- och ungdomsvården.
Enheten för serveringstillstånd
Restaurangrapport 2015 Timrå kommun, sammanställning.
Landstinget, Kommunförbundet och kommunerna i Västernorrland
Protokoll hjälpmedelskommittén 2016-02-25
Protokoll hjälpmedelskommittén 2016-03-31
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 16:16. Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016.
Cirkulär 16:17. Budgetförutsättningar för åren 2016-2019.
Cirkulär 16:25. Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll i arbetslivet.
Myndigheten för delaktighet
Information om förskrivning av service- och signalhundar.
Timrå kommun
KF 2016-04-25 § 69. Revisionsberättelse för år 2015.
KF 2016-04-25 § 70. Årsredovisning 2015 Timrå kommun.
KF 2016-04-25 § 79. Inriktning och planeringsförutsättningar 2017-2019. Bilaga dokument
”Inriktning och planeringsförutsättningar 2017-2019”.
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