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§ 132 Val av

justerare och

tidpunkt för justering

Socialnämnden beslutar
au

§ 133

utöver ordförande Magnus Nordgren utse Gunnel Lind till
justerare. Justering sker direkt.

Fastställande av fdredragningslista
Socialnämnden beslutar
?ll

fastställa föredragningslistan med nedanstående tillägg:
ärende om umgängesbegränsning läggs till dagordningen.

§ 134 Föregående protokoll
Socialnämnden beslutar
fl

Justerares sign

lägga föregående protokoll

201118

till handlingarna.
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2020-12-16

Dialog om förvaltningens arbete med personer med missbruk
Förvaltningens arbete med personer med missbruk diskuteras på en
generell nivå tillsammans med individ och familjeomsorgschefen Angelica
Freeman och enhetschef för öppenvården Johanna Waldau.
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Ej verkstä(lda beslut 03 2020

Dnr SN2020172

Socialnämnden beslutar
lägga informationen till handlingarna.
aU

Expcdicrus till:
Diariet
Socialnämndens ledningsgmpp

Sammanfattning
Rapporteringsuppgifter från verksamheterna i socialtjänsten om beslut
som inte har verkställts inom tre månader. Rapportering är även gjord till
Inspektionen för Vård och Omsorg.
Inom ISS finns 8 st ej verkställda beslut som rapporteras inom perioden.
Det handlar om bostad med särskild service, ledsagarservice, stödfamilj
samt 3 ärenden med kontaktperson. Av dessa är det endast de 2 ärendena
om bostad med särskild service som ännu ej är verkställda.
3 st ej verkställda beslut enligt SOL.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande “Ej verkställda beslut, Iwartal 3.
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§ 137 Vriggebo

Dnr
5112020/137

Socialnämnden beslutar

att

förvaltningens verksamhet i Vriggebo avslutas senast 2021-03-31,
och

au

förvallningen utreder hur fastigheten Vriggebo
ska hanteras därefter.

Skickas till:
Diariet

Bakgrund

Sedan Vriggebo startades har förvaltningens verksamhet
förändrats. Förvaltningen ser att tillhandahållandet av boende på
Vriggebo inte är förenligt med socialtjänstens uppdrag. Därmed
föreslår förvaltningen att med nämndens stöd stänga Vriggebo.
Den som är i behov av hjälp och stöd har alltid rätt att ansöka om
bistånd från socialtjänsten och få sitt behov prövat mot
socialtjänstlagen.
Beslutsunderlag

§ 430 socialnämndens arbetsutskott, 201202,
Socialtjänstens ljänsteutlåtande, 201104,
Riskanalys nedstängning Vriggebo, 201030,
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§ 138 Sodalnämndens Internkontrollplan 2021
Socialnämnden beslutar

fl

socialnämndens internkontrollplan för 2021 antas.

Skickas till:
Diariet
Socialnämnden

Bakgrund

Den föreslagna planen innehåller dels kommungemensamma
kontrollmoment som beslutats av kommunstyrelsen, dels ett antal
kontrollmoment som grundar sig på de risk- och väsentlighetsanalyser
som genomförts i socialnämndens arbetsutskott respektive förvaltningens
ledningsgrupp.
Då den grundläggande struktur som finns för budget- och
verksamhetsuppföljning är en del av de kommunövergripande
kontrollmomenten läggs för 2021 fokus på kontrollmoment
kopplade till de risker som hade högst sammantaget riskvärde i de
genomförda risk- och väsentlighetsanalyserna.

Beslutsunderlag

§ 431 socialnämndens arbetsutskott 201202,
Tjänsteutlåtande “Internkontrollplan 2021”, 201118,
Internkontrollplan för socialnämnde i Tranås kommun 2021, utkast.
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§ 139

Tranås kommuns Avfallsplan- förslag efter samråd

Dnr

SN2020/73
T6N2020/113

Socialnämnden beslutar föreslå
Tranås kommuns avfalispian ska antas.

Expedieras till:
Diariet
KommunMlmäktige

Bakgrund

Tranås kommuns avfallsplan är äter för beslut efter samräd. Samtliga
socialnämndens tidigare medskick är nu inskrivna i planen och viss
förtydligande har gjorts gällande var kostnader ska hanteras. Planen
slutinstans är kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

§ 275 socialnämndens arbetsutskott 200805,
Socialtjänstens tjänsteutlåtande 201022,
Avfallsplan granskningsversion 201012,
Bilaga 1 Handlingspian med ändringar
Bflaga 5 Förändringar inom avfallslagstiftningen
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§ 140

Ordförande informerar
KSAUi december Förvaltningen medverkade vid ärendet med
rubriken; “Information om Tranås kommuns arbete för våldsutsatta
kvinnor”. Presentationen hade underrubrikerna i/ bakgrund och
organisation, 2/ kunskap inom Våld i Nära Relationer (ViNR), 3/ resurser
och framtida planer samt 4/ samarbete med lwinnojourer.
—

PresidieträffKommunal utveckling Jönköpings län 4 december ett
digitalt möte där Magnus Nordgren och Bengt E Carlsson deltog. Anna
Nergårdhs presenterade sin utredning; 5 2017:1; SOU “Samordnad
utveckling för god och nära vård”. Ett strategiskt arbete inom området
“nära vård” sker nu inom regionen där även kommunerna ska involveras.
—

Tillsyn alkohoflagen och tobaks(ugen
Länsstyrelsens beslut presenterades.

—

en sammanfattning av

Äldreomsorgslyftet 2021 resurser till satsningen Äldreomsorgslyftet
2021 finns i regeringens budget för 2021, där beslut ska vara fattade för
alla utgiftsområden den 17 december. Därefter kan det bli klart hur
mycket pengar som finns avdelade för Tranås kommun. Analys behöver
ske av hur dessa pengar kan användas. Beslutet om äldreomsorgslyftet
avser endast år 2021.
—
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Medborgarförslag om alternativ plats för Parkgården

Dnr
SN2020/1 24

KF2020/397

Socialnämnden beslutar föreslå
att

i och med avgörandet i kommunflulmäktige om att inte anta
detaljplan för Ekmarksberg 1:1 anse medborgarförslaget vara
besvarat.

Expedieras till:
Diariet
KommunMimäktige

Bakgrund
inkom ett medborgarförslag om att skilja frågan om
verksamheten Parkgårdens placering från ärendet om Ekmarksberg 1:1.
Sedan dess har beslut om detaljplan i ärendet Ekmarksberg ‘:1 fattats av
kommunflillmäktige.
200910

Socialtjänsten kommer att ha verksamheten Parkgården vid sin
nuvarande placering till dess att annat alternativ kan hittas. Arbetet med
att finna en annan placering än den nuvarande pågår. Då ärendet som
medborgaren menar att Parkgårdens placering ska skiljas från inte längre
är aktuellt, förslår förvaltningen att medborgarförslaget ska anses
besvarat.

Beslutsunderlag

§ 387socialnämndens arbetsutskott 201104,
Socialtjänstens tjänsteutlåtande 201013
Medborgarförslag 200910
§ 128 kommunfullm•ge 200921
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§ 142 Budget och verksamhetsuppföllning per sista november
Socialnämnden beslutar
fl

lägga informationen till handlingarna.

Skickas till:
Diariet
Central ledningsgrupp m.fl

Bakgrund

Förvaltningen redovisar budgetuppföljning för verksamheterna vid varje
soCialnämndssammanträde. Denna gång redovisas prognos per sista
september.
Underskottet för 2020 prognostiseras till 4 miljoner kr. Stora delar
av socialnämndens bedöms var kostnadseffektiv och den
ekonomiska kontrollen bedöms vara god.
Socialnämndens mål är även fortsatt att få sin budget i balans.
Effektiviseringsåtgärder planeras, genomförs och följs upp i alla
verksamheter, exempelvis att minska sjukfrånvaro, minimera
vikarietillsättning, hålla tillbaka tjänstetillsättningar där det är möjligt
samt att vara allmänt restriktiva i verksamheterna utan att kvaliteten
påverkas. En förvaltningsövergripande planering för kostnadssänkande
åtgärder pågår.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande,

Justerares sign
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§ 144 Anmälan av delegationsbes(ut
Socialnämnden beslutar

fl

anse delegationsbesluten vara informerade.

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 all Socialnämnden omprövar eller fastställer
delegationsbesluten. Däremot kan Socialnämnden återta lämnad
delegering för framtiden eller föregripa ett beslut i enskilt ärende av den
som ratt 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 socialnämndens arbetsutskott för individärenden enligt
protokoll daterade 201118, 201202.
Beslut fattade enligt 4:2 a socialtjänstlagen under perioden 201117201213.

Beslut fattade med stöd av kompletterande beslutsrätt under perioden
201202.
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§ 145 Anmälningsärenden
Socialnämnden beslutar

fl

lägga informationen till handlingarna.

Inkomna meddelanden och handlingar redovisas nämnden i digital mapp.
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KOM MUN

§ 147

Begäran om kompletterande yttrande från lnspektionen för vård Dnr SN2OZO/97
och omsorg (IVO)
Socialnämnden beslutar

fl

anta förvaltningens yttrande och skicka det till WO.

Skickas till:

Handläggaren

Beslutsunderlag

Förvaltningens yttrande, 201210
Tjänsteutlåtande 201210.
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§ 148 Förvaltningen informerar

Justerares sign

•

Planering för vaccinering har inletts. Inriktningen för uppstart är
v.3, samplanering med regionen.

•

Sektion hemsjukvård och rehabilitering går igång från och med
mars.

•

Särskilt boende omställning till demensplatser krävs för att
kunna verkställa beslut framöver. Leder till viss kostnadsökning
personalmässigt.
-
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