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Sammanträdesdatum
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PLats och tid
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BesLutat

Magnus Nordgren (C)

Ordförande

Bengt E Carlsson (S)

Vice ordförande

Mats Holmstedt (M)

Ersätter Malm Wennberg (M)
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Ledamot
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Ledamot

Björn Forsell (SD)

Ersätter Laila Stridh (SD)

Ersättare

Jan-Erik Gustavsson (S)
Gunilla Horgby (L)

Deltar t.o.m. Id

12:00

Monica Lago (S)
Tobias Gyllensten (5)
Övriga deLtagare

Pär Thudeen

Socialchef

Marie Ibnfvik

Sekreterare

Elma Foric

Ekonom

Lasse Jansson

Kvalitetschef

Elisabeth Englund

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Daniel Skårstedt mfl

socialnämnden
Tranås Kommun
573 8 Tranås

tfn 0140-681 00 (växel)

www.tranasse

socialtjansten@tranas.se

SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
TRANÅS
KOMMUN

Sam m anträdesdatu m
2019-06-19

Justerare

Magnus Nordgren (C), Karin Petersson (1(D)

Justeringens
plats och tid

Socialtjänstens förvaltningskontor,
Stadshuset, tisdagen den 25 juni.
§ io8-i2i

Underskrifter
Sekreterare

CI/ILIZU

4kt’JL

Ordförande
Justerare

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Samman trädesdatu m
2019-06-19

TRANÅS
KOMMUN

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom digitalt
anslag.
Organ

Socialnämnden § 108-121

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Datum då anslaget
sätts upp

2019-06-28

Datum då ansLaget
tas ned

Förvaringsplats för

protokollet

2019-07-20

Socialtjanstens forvaltningskontor, Stadshuset

underskrift

Marie Ibrevik, s(reterare

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sam m anträdesdatu m
2019-06-19
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Justerares sign
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sam m anträdesdatu m

TRANÅS

2019-06-19

KOMMUN

§ 108 Val av justerare och fastställande av justeringstidpunkt
Socialnämnden beslutar

§ 109

aU

jämte ordförande utse Karin Petersson (KD) att justera
protokollet, samt

fl

justering äger rum tisdagen den juni.

Fastställande av föredragningslista
Socialnämnden beslutar
fl

fastställa föredragningslistan med nedanstående tillägg:
Yttrande i samråd gällande Norra Dalen 6.

§ 110 Föregående protokoll
Socialnämnden beslutar
aU

Justerares sign

lägga föregående protokoll till handlingarna.

Utdngsbestyrkande

Sida 5(16)
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SociaLnämnden
Sam m anträdesdatu m
2019-06-19

TRANÅS
KOMMUN

§ 111

Tertialrapport patientsäkerhet

50 2019/80

Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna och anse ärendet som
avrapporterat.

Skickas till:
Diahum
Kvalitetsehef
Ekonom
Verksamhetsu tvecH are

Bakgrund

Tre gånger om året ska socialnämnden få rapport om
patientsäkerhetsarbetet. En del i patientsäkerhetsarbetet är uppföljning
av inrapporterade avvikelser.
Det har skett en ökning av inrapporterade avvikelser. Därför är det
angeläget att avvikelser utreds och återkopplas med förslag till ändringar
till personalen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande igioi6,
Patientsäkerhetsrapport för tertial

Justerares sign

1, 2019.

Utdragsbestyrbnde
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Socialnämnden
Sam m anträdesdatu m
2019-06-19

TRANÅS
KOMMUN

Dnr 50

§ 112 Budget 2020 med plan för -21 och -22

2018/73

Socialnämnden beslutar föreslå
med plan för

och

au

förslag till driftsbudget för
fastställs,

aU

förslag till investeringsbudget för
2022 fastställs,

au

socialnämnden tilldelas 1,8 mnkr 2020 för drift av ny tvättstuga,

aU

socialnämnden tilldelas 4,8 mnkr 2021 och 12,3 mnkr 2022 för
drift av gruppbostäder LSS, Parkgården och ny tvättstuga.

2020

2020

2021

2022

med plan för 2021 och

Skickas till:

Diadum
Socialehef
Kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet

Inför budgetberedningen presenterar socialtjänsten sitt budgetförslag för
2020 med plan för 2021 och 2022. Driftsbudget, investeringsbudget och
äskanden redovisas i skriftligt underlag och föredras nämnden.
Under de kommande åren förväntas antal äldre personer över 8o år att bli
fler och det innebär en kostnadsökning inom äldreomsorg. Behov av
placeringar både vuxna och barn ökar hela tiden. Aven överföring av
kostnader från regionen och andra myndigheter till kommunen ökar i
jämn takt.
För budgetåren 2020-2022 har en årlig löneuppräkning gjorts med 2,7 %
och övriga intäkler och kostnader har räknats upp med 1,5 %.
Socialtjänsten är i ett stort behov av nya lojaler under år 2020-2022.
För år 2020 behövs det 1,8 mnkr för drift av en ny central hräustuga.
Under år 2021 och 2022 kommer driftskostnader Mr gruppbostäder inom
LSS, Parkgården samt central tvättstuga att öka om nya investeringar
genomförs.
De ekonomiska resurserna behöver ökas mellan budgetåren
respektive 2021-2022.

2020-2021

Beslutsunderlag
§ 285 socialnämndens arbetsutskott 190605,

Tjänsteutlåtanden 190529 och 190614,
Socialnämndens förslag till budget 2020 med plan för

Justerares sign

2021-2022.

Utdragsbestyrkande
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SodaLnämnden
Samman trädesdatu m
2019-06-19

TRANÅS
KOMMUN

§113

Uppföljning av budget och verksamhetspian 2019
Socialnämnden beslutar
fl

lägga informationen till handlingarna.

Skickas till:
Diarium
Kv allt e ts ch e
Ekonom
Verksa mh etsuhecklare

Bakgrund

Elma Foric redogör för budgetuppföljning per maj

2019.

Som en del av socialnämndens internkontrollplan för 2019 genomför
förvaltningen en systematisk uppföljning av verksamhetens kvalitet,
arbetsmiljö och ekonomi. 1 april, juni och september redovisas
uppföljningsrapporter till socialnämnden och efter verksamhetsårets slut
redovisas verksamhetsberättelse och årsredovisning. Lasse Jansson
redovisar rapporten.

Beslutsunderlag

Socialnämndens uppföljningsrapport, juni

Justerares sign

2019.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sam mantrdesdatum
2019-06-19

TRANÅS
KOMMUN

S 115

Kontaktpolitiker
Socialnämnden beslutar
fl

ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag om hur
kontaktpolitikeruppdraget kan utformas.

Expedieras till:
Diarium

Socialnämnden för en diskussion om kontaktpolitikeruppdraget.

Justerares sign

Utdragshestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SociaLnämnden
Sam m anträdesdatu m

TRANÅS

2019-06-19

KOM MUN

§ 116

Val

av ersättare

titt arbetsutskottet

Socialnämnden beslutar
aU

välja Malm Weunberg (M) som ersättare till socialnämndens
arbetsutskott.

Ewedieras till:
DiaHum

Malm Wennberg (M)

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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£

SociaLnämnden

•.>_

Sammanträdesdatum

TRANÅS
KOM MUN

2019-06-19

§ 117 Anmälningsärenden
Socialnämnden beslutar

anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Inkomna meddelanden och anmälningsärenden redovisas nämnden i
digital mapp.

Justerares sign

Utdngsbestyrkande
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SociaLnämnden

TRANÅS
KOMMUN

§ 118

Sammanträdesdatum
2019-06-19

Anmälan av delegationsbeslut
Socialnämnden beslutar
fl

anse nedanstående delegationsbeslut som redovisade.

Sammanfattning
Socialnämnden har delegerat delar av sin beslutanderätt till utskottet,
ordförande samt tjänstemän i enlighet med Socialnämndens
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till Socialnämnden såsom
nämnden beslutat. Redovisning sker i digital form, i form av lista av
ärenden eller avidentiflerade protokoll från socialnämndens arbetsutskott
för individärenden.
Redovisningen innebär inte att Socialnämnden omprövar eller fastställer
delegationsbesluten. Däremot kan Socialnämnden återta lämnad
delegering för framtiden eller föregripa ett beslut i enskilt ärende av den
som fått beslutanderätten genom att själv ta över och fatta beslutet.
De beslut som måste redovisas vid nästkommande socialnämndsmöte är
de beslut som fattas med delegationen kompletterande beslutsrätt, samt
de som överklagas med kommunalbesvär.
De beslut som redovisas är:
Beslut fattade i protokoll från socialnämndens arbetsutskott för
individärenden 190522 samt 190605,
Beslut fattade under maj månad av vuxenenheten.

Justenres sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Samman trdesdatu m

TRANÅS

2019-06-19

KOMMUN

§ 119 Yttrande under samråd

-

Norra Dalen 6

Socialnämnden beslutar
ställa sig bakom förvaltningens yttrande.
Skickas till:
Diarium

Bakgrund

Samråd gällande Norra Dalen 6. Förvaltningen redovisar förslag till
yttrande under samråd.
BesLutsunderlag
Yttrande, förslag från socialijänsten.

Susterares sign

Utdngsbestyrkande

502019/38
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Socialnämnden
Sam m antrdesdatu m
2019-06-19

TRANAS
KOMMUN

502019/38

§ 120 Förvaltningen informerar
Socialnämnden beslutar

fl

lägga informationen till handlingarna.

Skickas till:
Förvaltningen infonnerar
Förvaltningen har beviljats § 37 medel för satsning på
samhällsinformation till nyanlända. Omformning av verksamheten pågår,
fokus flyttas nu från boende till arbete för egenförsörjning då de flesta
nyanlända nu har kommit till slutet av sin etableringsperiod. Satsning på
yrkes-SFI, matchning och stöffning, att vara pådrivande i processen mot
egenförsörjning. Aven de inom ordinarie SF1 behövfrdenna resurs, inte
bara inom yrkes-SFI. Arbetscentrum och Integrationsenheten omformar
sig för uppdraget.
Gällande skrivningar i tidningen om TBC på äldreboende Förvaltningen
har haft tät kontakt med smittskyddsenheten. Enheten har meddelat att
deras rutin är sådan att det är dom själva som sköter alla kontakter och
information gällande situationen, metodiken från smittskyddsenheten
och deras rekommendationer har följts av förvaltningen.
—

En begäran om yttrande gällande arbetssätt och rättsäkerhet inom Individ
och familjeomsorgen (IFO) har kommit in från Inspektionen för vård och
omsorg (WO). Förvaltningen startar en utredning och ärendet kommer
att behandlas i au och nämnd i september, sista dag för svar till IVO är 1
oktober.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatun
2019-06-19

TRANAS
KOM MUN

§ 121

Övriga

frågor

Socialnämnden beslutar
au

lämna frågan till förvaltningen för uppföljning.

Agnetha Lantz (S) lyfter en fråga om bemanning på Råsvägen.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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