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Sammanträdesdatu m
20 19-01-23

Justerare

Magnus Nordgren (C), Agnetha Lantz (8)

Justeringens
plats och tid

Socialtjänstens fötwaltningskontor,
tisdagen den 29januari.

Underskrifter
Sekreterare

Sida 3(23)

§1-

a&z

Ordförande
Justerare
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socialnämnden
Sam manträdesdatu m
2019-01-23

TRANÅS
KOMMUN

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

Socialnämnden §

Sammanträdesdatum

2019-01-23

Datum då anslaget
sätts upp

Datum då anslaget
tas ned

Förvaringspiats för

protokollet
Underskrift

2019-01-40
2018-02-22

Socialtjanstens forvaltrnngskontor, Stadshuset

/ bj ‘L ‘L tL
Marie Ibrevik, sekreterare

Susterares sign

Utdngsbestyrkande

SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL

Sida 5(23)

SociaLnämnden
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2019-01-23

TRANÅS
KOM MUN
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SÅMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sida 6(23)

Sammanträdesdatum

TRANÅS

KOMMUN

§ 1

2019-01-23

Val av justerare och fastställande av justeringstidpunkt
Socialnämnden beslutar
fl

§ 2

jämte ordförande utse Agnetha Lantz (S) att justera protokollet
och att justering äger rum tisdagen den 29januari.

Fastställande av föredragning lista
Socialnämnden beslutar
att

fastställa föredragningslistan med nedan angivna ändringar:
Ärende 15 “Val av granskningsärende” utgår och kommer istället
att behandlas på socialnämndens arbetsutskott för individärenden
den 7 februari.
Punkt 17 utgår då detta beslut redan är fattat. Istället läggs
punkten “Politiska diskussioner” in som nr ipå
föredragningslistan.

§ 3

Föregående protokoll
Socialnämnden beslutar
fl

Justenres sign

lägga protokollet till handlingarna.

Utdngsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 7(23)

SociaLnämnden

TRANÅS
KOMMUN

§4

Sammanträdesdatum
2019-01-23

Socialnämnden, presentation
Samtliga ledamöter och ersättare i socialnämnden håller en presentation
av sig själva.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 8(23)

Socialnämnden
Samm anträdesdatum
2019-01-23

TRANÅS
KOMMUN

§ 5

502018/4

Ekonomiskt resultat 2018, bokslut
Socialnämnden beslutar
aU

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Arendet föredras av ekonom Elma Forie. För 2018 kommer resultatet vid
bokslut att vara 30,5 miljoner underskott. Uffallet är 34 miljoner bättre
n den prognos som förvaltningen tidigare presenterat. Förvaltningen
rbetar aktivt med att förbättra sin prognossäkerhet.

Årsredovisning för 2018 kommer att presenteras vid nästa
socialnämndssammanträde.
Beslutsunderlag

Socialnämndens budgetuppföljning per helår 2018.

Justerares sign

Utdragsbestyrbnde

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Samm anträdesdatum
2019-01-23

TRANÅS

KOMMUN

§6

Sida 9(23)

Nya regler om faderskap och föräldraskap SOU 2018:68
remissvar

-

Socialnämnden beslutar
fl

socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens remissvar av
betänkandet.

Expedieras till:
DiaHum

Bakgrund
Regeringskansliet har lämnat möjligheter att svara på Betänkandet om
Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68). Tranås
kommun är en av 30 kommuner som omfattas av remissen.

Regeringens utredning föreslår förändringar i delar av föräldrabalkens
regler om fastställande av faderskap och föräldraskap. 1 utredningen har
det varit aktuellt att utreda om och i så fall vilka förutsättningar,
föräldraskapet för en make eller registrerad partner vid assisterad
befruktning bör presumeras på motsvarande sätt som faderskapet
presumeras för en gift man. Den särsldlde utredaren har haft i uppdrag att
lämna förslag på hur reglerna om bekräftelse av faderskap och
föräldraskap för ogifta kan moderniseras och förenklas, bl.a. utifrån de
möjligheter som digitalisering erbjuder samt även översyn av reglerna om
rättsgenetisk undersökning.
Förvaltningen har upprättat ett remissvar med förslag att socialnämnden
ska ställa sig bakom det.
Beslutsunderlag
Socialtjänstens Uänsteskrivelse, 2018-11-23,
Svar på remiss gällande betänkandet Nya regler om faderskap och
föräldraskap (SOU 2018:68) JU 2018/04106/L2, SO 2018/103.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr 50
201 8/103

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 10(23)

Socialnämnden
Sam m anträdesdatu m
2019-01-23

TRANÅS
KOM MUN

§ 7

Dnr SO
Hyreskostnad för bageriverksamhet och konsekvenser av
alternativa sätt att tillgodose behovet av utökade resurser inom 2018/29
Daglig verksamhet LSS

Socialnämnden beslutar
au

förlänga hyreskontraktet för lokal avsedd för bageriverksamhet på
Hackspetten 21 med ett år,
beslut om Daglig verksamhet under 2019 ska verkställas inom
Stöd och osorgs befintliga budgetram, samt

au

ge i uppdra åt förvaltningen att under 2019 arbeta fram en
lokalförsöijningsplan som tillgodoser nuvarande och framtida
behov av ändamålsenliga lokaler inom daglig verksamhet.

E’cpedieras till:
Diadum
Utredarna
‘erbamhetsutveck1are

Bakgrund

Behovet av resurser inom daglig verksamhet ökar något år för år, då fler
beviljas daglig verksamhet än de antal som lämnar verksamheten varje år.
För att kunna verkställa beslut om daglig verksamhet utan utökade
resurser föreslår förvaltningen åtgärden minskad tid för deltagare inom
verksamheten. Förvaltningen kommer då kunna verkställa de beslut som
fattas under 2019 och ge sina kunder daglig sysselsättning inom den
budget som finns för verksamheten.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9januari och beslutade att ställa
sig bakom förvaltningens förslag i dess dåvarande form. Till dagens möte
kommer förvaltningen med ett nytt förslag till beslut.
Förslag
Arbetsutskottets f6rslag:
att säga upp befintligt hyTeskontrakt gällande lokal avsedd för
bageriverksamhet på fastigheten Hackspetten 21, samt
att beslut om Daglig verksamhet under
och omsorgs befintliga budgetram.

2019

ska verkställas inom Stöd

Förvaltningens nytillkomnaförslag:
Att förlänga hyreskontraktet för lokal avsedd för bageriverksamhet på
Hackspetten 21 med ett år,
att beslut om Daglig verksamhet under 2019 ska verkställas inom Stöd
och omsorgs befintliga budgetram, samt

att ge i uppdrag åt förvaltningen att under

2019

arbeta fram en

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 11(23)

SociaLnämnden

TRANÅS
KOM MUN

§ 7

Sammanträdesdatu m
2019-01-23

Dnr SO
Hyreskostnad för bageriverksamhet och konsekvenser avi
alternativa sätt att tillgodose behovet av utökade resurser inom 2018/29
Daglig verksamhet LSS

lokalförsörjningsplan som tillgodoser nuvarande och framtida behov av
ändamålsenliga lokaler inom daglig verksamhet.
Övrigt

Socialdemokraterna begär ajournering kl ii:oo. Mötet återupptas

11:05.

Be4utsgång
Or4förande finner att det finns två förslag, arbetsutskottet förslag samt
fö’altningens förslag.
Beslut
Ordförande finner att socialnämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens ljänsteskrivelse, 2018-12-20,
§ 38 socialnämnden 2018-03-02.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 12(23)

SociaLnämnden
Sammantrdesdatu m
2019-01-23

TRANÅS
KOM MUN

§8

Redovisning av granskningsärende

50 2019/7

Socialnämnden beslutar
fl

lägga informationen till handlingarna.

Skickas till:
Sektionschef WO
Diarium

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar ett granskningsäre de som tidigare valts ut av
nämnden.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Samm anträdesdatum
2019-01-23

TRANÅS
KOMMUN

5 9

Överflyttning av vårdnad
Socialnämnden beslutar
jjfl

stämningsansökan inlämnas till Eksjö tingsrätt, samt

au

yrka att tingsrätten interimistiskt beslutar om aU tillsätta
n som särskilt förordnade
värdnadshavare i avvaktan på slutlig prövning.

Ärendet gäller
Skickas till:
1:e sodalsekreterare Tommy Forsman
Eksjö Tingsrätt

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Sida 12(22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 14(23)

Socialnämnden
Sam m anträdesdatu m
2019-01-23

TRANÅS
KOMMUN

§ 10

Dnr SO
2018/108

Yttrande övér Höglandets Samordningsförbunds
verksamhetspian och budget
Socialnämnden beslutar föreslå
budgeten för

2019

på

272 400

godkänns, samt

informationen om verksamhetspian

2019

läggs till handlingarna.

Expedieras till:
Diarium
Socialnämnden

Bakgrund

Kommunstyrelsen lämnar i uppdrag åt socialnämnden att yttra sig
angående Höglandets Samordningsfårhund (HSF) verksamhetsplan samt
budget för 2019.
Driftsbudget för 2019 för HSF är 6,4 miljoner och för Tranås kommuns
innebär det en kostnad på 270 400 kr. HSF har tidigare haft ett överskott
i kassan och verksamhet under 2018 har varit mer omfattande av denna
anledning. Under 2019 finansieras Samverkanskoordinator om 50 % till
halvårsskiftet och en stor uwärdering av arbetet kommer att genomföras
av extern utvärderare. För att möjliggöra utvärderingen har den
årliga Inspirationsdagen ställts in. Styrelsen har sedan tidigare beslutat
om en lång delfinansiering fram till år 2021 av IT-spåret, vilket årligen
innebär i,i miljon av den årliga budgeten. Den största delen av budgeten
är SE coach arbetet som utgör 3,8 miljoner av den årliga budgeten.

BeslutsunderLag

Socialtjänstens tjänsteshivelse, 2019-01-03,
Protokoll från styrelsesammanträde Höglandets Samordningsförbund
2018-10-25,

Höglandets samordningsförbunds Verksamhetsplan

2019

2021.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Budget

2019-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Shia 15(23)

SociaLnämnden
Sammanträdesdatu m
2019-01-23

TRANÅS

KOMMUN

§ lii

Behörighet för anställda att utföra vissa uppgifter inom
socialtjänstens barn- och ungdomsvård förslag till förlängning
av övergångsbestämmelser i socialtjänstlagen remissvar
-

-

Socialnämnden beslutar
fl

godkänna skrivelsen som remissvar på promemoria från
socialdepartementet.

Expedieras iiII:
DiaHum
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

Bakgrund

Förvaltningen har upprättat ett remissvar utifrån socialdepartementets
remiss om Behörighet för anställda att utföra vissa uppgifter inom
socialtjänstens barn- och ungdomsvård.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse, tillika remissvar, 2019-01-03,
Regeringskansliets PM “Behörighet för anställda”, 2018-11-27

Justerares sign

Utdngsbestyrbnde

Dnr 50
2018/130

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Samm anträdesdatum
2019-01-23

TRANÅS
KOM MUN

§ 12

Förvaltningen informerar
Socialchef Pär Thudeen informerar om väntelistan till särskilt boende. 1
nuläget finns en väntelista till demensboende och kortidsboende.
Förvaltningen bedömer det vara en tillfällig anhopning.

Justerares sign

Utdragsbeslyrkande

1”

Sida 16(23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 17(23)

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

TRANÅS
KOMMUN

§ 13

2019-01-23

Anmälningsärehden
Socialnämnden beslutar
lägga informationen till handlingarna.

Inkomna meddelanden för nämndens kännedom redovisas i digital mapp:
Cirkulär, Statens kommuner och Landsting, 2018-12-05, nr 18:6o,
Cirkulär, tatens kommuner och Landsting, 2018-12-05, nr i8:6i
Cirkulär, tatens kommuner och Landsting, 2018-12-05, nr i8:6.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SociaInmnden
TRANÅS
KOM MUN

§ 14

Sida 18(23)

Sammanträdesdatum
2019-01-23

Anmälan av delegationsbeslut
Socialnämnden beslutar
att

anse beslut fattade på delegation som anmälda.

Bakgrund
Socialnämnden har delegerat delar av sin beslutanderätt till utskottet,
ordförande samt tjänstemän i enlighet med Socialnämndens
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till Socialnämnden.
Redovisningen sker genom utdrag ur verksamhtssystemen och redovisas
i pärm som cirkulerar på mötet. Redovisningen vser rutinmässigt; beslut
fattade 2 månader innan månaden då de redovisas. Den månad som
nämnd inte genomförs, redovisas besluten rutinmässigt i nästkommande
nämnd.

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.
Vid dagens sammanträde redovisas beslut fattade på delegation under
december månad inom området individ och familjeomsorg.
Även beslut fattade inom ramen för alkoholhandläggarens område för
månad december redovisas.
Beslutsunderlag
Delegationslista IFO 2018,
Delegationslistor övriga 2018.

Justerares sign

Utdngsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 19(23)

Socialnämnden
Sam m anträdesdatum

TRANÅS
KOMMUN

§ 15

2019-01-23

Mätning av radon 1 boenden och lokaler
Socialnämndens beslutar
aU

lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
Diarium

Bakgrund

Nämnden har gett förvaltning n i uppdrag att utreda om radonmätningar
görs i de lokaler och boenden som socialtjänsten har verksamhet i, § 203
181114.

Beskrivning av ärendet
Större delen av verksamheten inom socialtjänstens bedrivs i lokaler ägda
av Tranåsbostäder. Mätning utförs regelbundet i de enligt de lagar och
regler som gäller för detta. Resultaten av mätningarna finns registrerade
på respektive fastighet hos fastighetsägaren.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 203 181114,

Socialtjänstens tjänsteskrivelse i8ni.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr 50

2018/1 25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 20(23)

Socialnämnden

TRANAS
KOMMUN

§ 16

Sammanträdesdatum
2019-01-23

Politiska diskussiöner
Socialnämnden för politiska diskussioner. Under diskussionerna deltar
endast ledamöter och ersättare. Inga ärenden som nämnden ansvarar för
bereds eller fattas beslut om under punkten.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SociaLnämnden
5ammantrdesdatu m
2019-01-23

TRANÅS
KOM MUN

§ 17

Sida 21(23)

Delegation för beslut gällande sysselsättning för personer med
psykiskt funktionshinder samt samordnarens roll
Socialnämnden beslutar
beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) i form
av plats i sysselsättning för individer med psykiskt
funktionshinder får fattas av handläggare, samt
samordnare på vuxenenheten ska ingå i begreppet arbetsledning
såsom lydelsen anges i socialnämndens dlegationsordning AD1786, version 7.
Epedieras till:
Diarium
Socialnämnden
Sektionschef WO
Enhetschef ‘uxenenheten

Bakgrund
Den 18 april 2018 beslutade socialnämnden att förvaltningen skulle börja
biståndsbedöma insatsen plats i sysselsättning för individer med psykiskt
funktionshinder (socialnämnd § 542018-04-18). Arendet aktualiseras för
att beslut om delegation behöver tas för att annan än nämnd ska kunna
fatta beslut i de ärenden som blir aktuella i och med § 54.

1 socialnämndens delegationsordning anges att begreppet arbetsledning
skall förstås som “1:e soejalsekreterare enhetschef och sektionschef inom
Individ- och familjeomsorgssektionen utifrån sina respektive
ansvarsområden i organisationen”. Förvaltningen ser ett behov av att
utöka begreppet till att även omfatta samordnare inom vuxenenheten.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 190116,
AD- 1786, Socialnämndens delegationsordning, version 7,
socialnämnden 180418.
§

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr SO 2019/6

SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL

Sida 22(23)

Socialnämnden
Sam manträdesdatu m
2019-01-23

TRANÅS
KOMMUN

§ 18

Socialtjänstens nyckeltaisrapport, hovember 2018
Socialnämnden beslutar

lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till:
Diadum
Kvalitetsehef socialtjänsten

Bakgrund

1 enlighet med Socialnämndens kvalitetskontrollplan ska förvaltningen
varje månad redovisa vissa nyckeltal. Den skriftliga rapporten avser
november 2018.
BeslutsunderLag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse,
Socialtjänstens nyckeltalsrapport, november 2018.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr 502018/4

SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL

[J

Socialnämnden

TRANÅS

KOMMUN

§ 19

Sammanträdesdatum
2019-01-23

RiktIinje för äldreonisorg

-

Biståndsbedömning avseende äldre

EnhetsehefAngelica Freeman, handläggare Ida Bondesson och
kvalitetschef Lasse Jansson besöker nämnden för att diskutera
arbetsmaterialet “Riktlinjer för biståndsbedömning avseende äldre i
enlighet med socialtjänstlagen”.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Sh1a23(23)

