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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 5(27)

Socialnämnden
TRANÅS
KOMMUN

§ 60

Sammanträdesdatum
2019-04-17

Val av justerare och fastställande av justeringstidpunkt
Socialnämnden beslutar
att

jämte ordförande utse Malm Wennberg (M) att justera
protokollet, samt

au

justering äger rumjisaagen den 9flpril.

—

§ 61

C47

Faststäl(ande av föredragningslista
Socialnämnden beslutar
att

§ 62

fastställa föredragningslistan.

Föregående protokoll
Socialnämnden beslutar
lägga föregående protokoll till handlingarna.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

!O16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SociaLnämnden
Samm anträdesdatu m
2019-04-17

TRANÅS
KOM MUN

§ 63

Sida 6(27)

Uppföljning av budget och verksamhetspian 2019
Socialnämnden beslutar
au

lägga informationen till handlingarna.

Skickas till:
Diarium
Kvalitetsehef

Ekonom
Verksamhetsutveckhre

Bakgrund

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 611 socialnämnden och efter verksamhetsårets slut
redovisas verksamhetsberättelse och årsredovisning.
Socialnämnden vill ha noterat att de ser positivt på det arbete som
förvaltningen gör för att säkra kvaliteten i det arbete som uffZirs av de
privata utförarna.
8eslutsunderlag

Socialnämndens uppröljningsrapport

Justerares sign

—

april

2019.

Utdragsbestyrknnde

502019/38
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Socialnämnden

.—

Sammantrdesdatum

TRANÅS

2019-04-17

KOM MUN

§ 65

Dnr SO 2019/8

Stödboende
Socialnämnden beslutar
att

informationen om att förvaltningen arbetar mot att stänga
boendet efter september 2019 läggs till handlingarna.

Skickas till:
Diarium
Socialnämnden

Bakgrund

Nuvarande planering för stödboendet på Ostanå har varit att det ska
stänga efter juli 2019. Förvaltningen planerar nu en förlängd
öppethållande till och med september 2019 och beskriver aff behovet av
fortsatt boende finns åtminstone till dess.
Beslutsunderlag

§ 176 socialnämndens arbetsutskott 190403,
Förvaltningens tjänsteskrivelse “Stödboende på Ostanå efter juli

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

2019”.
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Sida 9(27)

Socialnämnden
Samman trädesdatu m
2019-04-17

TRANAS
KOMMUN

§ 66

SO 201 9/48

Riktlinjer ekonomiskt bistånd
Socialnämnden beslutar
riktlinjerna för områdena studentmössa, ägande av bil och
fritidspeng ska följa Socialstyrelsens riksnorm och handbok, samt
aU

ekonomiskt bistånd under studier ska bara kunna beviljas om
särskilda skäl föreligger, där särskilda skäl är om bedömningen görs
att kunden ska bli självffirsöijande genom åtgärden studier.

Skickas till:
Diahum
Socialnämnden

Bakgrund

Inom Individ-och familjeomsorgen är ekonomienheten organiserade. De
har ansvar för att handlägga ärenden om ekonomiskt bistånd.
Styrdokument i detta arbete är gällande lagstiftning och förordningar.
Socialstyrelsen har även gett ut en handbok i ekonomiskt bistånd. Som
riktmärke för bedömning används vatje år en uppdaterad version av den
riksnorm som tas fram av socialstyrelsen. Utöver detta finns även en lokal
riktlinje som antas av socialnämnden, denna riktlinje reviderades senast i
april 2018.
Förvaltningen föreslår nu ändringar i den lokala riktlinjen så att de följer
Socialstyrelsens riksnorm och handbok för områden som tidigare avvikit
från dessa.
Beslutsunderlag

§ 178 socialnämndens arbetsutskott 190403,
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 190326.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL

Sida 10(27)

SocjaLnmnden
Sam m anträdesdatu m
2019-04-17

TRANÅS
KOMMUN

§ 67

Dnr SO 2019/7

Redovisning av granskningsärende
Socialnämnden beslutar
fl

lägga informationen till handlingarna.

E’cpcdieras till:
Diadum

Bakgrund

Arbetsutskottet har valt ett ärende för granskning. Förvaltningen
redovisar vilken typ av beslut det handlar om och redovisar ärendets
handläggning, vilken delegation som använts och hur beslutet relaterar
till delegationen.

Justerares sign

rn

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 11(27)

Socialnämnden
Sam m anträdesdatum

TRANÅS
KOMMUN

§ 68

2019-04-17

Riktlinjer Sociala kontrakt och akutboende

Dnr SO
2019/50

Socialnämnden beslutar

aU

anta riktlinjen för “Biståndsbedömning av sociala kontrakt i
enlighet med Socialtjänstlagen” enligt arbetsutskottets förslag.

Skickas till:
Diarium

Förslag till beslut

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 april och lämnar följande
förslag till beslut:
att anta rflctlinjen för “Biståndsbedömning av sociala kontrakt i enlighet
med Socialtjänstlagen”.
Yrkande

Håkan Nyborg (SD) yrkar att meningen på sidan io i dokumentet”
“Biståndsbedömning avseende sociala kontrakt i enlighet med
Socialtjänstlagen” som lyder: “den enskilde är 18 år eller äldre och har av
Migrationsverket anvisats för bosättning i Tranås kommun”, stryks ur
dokumentet samt att även stycket på sid ii som lyder: “en annan speciell
svårighet att anskaffa bostad har de vuxna personer som kommer som
anknytning till ensamkommande barn och unga, eftersom
anknytningspersonerna mycket sällan har möjlighet att ordna sin
boendesituation i Sverige från hemlandet. Den ensamkommande unge
har inte heller möjlighet att ordna bostad åt anknytningspersonerna
eftersom den unge är under i8 år”, ska strykas. 1 övrigt yrkar Nyborg
bifall till riktlinjen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut Håkan Nyborgs
förslag om ändring innan bifall, samt arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslut
Ordförande finner att socialnämnden beslutar i enlighet med
arbetsutskoftets förslag.

Reservation
Håkan Nyborg (SD) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund

Individ-och familjeomsorgen genomför ett arbete med utformandet av
riktlinjer i alla myndighetsutövande delar. Arbetet med sociala kontrakt
har ökat under senare år, en tendens som återfinns i alla kommuner.
Arenden har handlagts av olika enheter inom individ- och
familjeomsorgen vilket riskerar skapa ojämna bedömningar. 1 den
bifogade riktlinjen föreslår förvaltningen att utredning och handläggning
av sociala kontrakt skall ske enligt gemensam riktlinje. Beskrivning av
konsekvenser av finns i bilaga.
Beslutsunderlag

§

177

Justerares sign

socialnämndens arbetsutskott

190403,
Utdragsbestyrkande
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Sodalnmnden
Sammantrdesdatum
2019-04-17

TRANÅS
KOMMUN

§ 68

Riktlinjer Sociala kontrakt och akutboende
Förvaltningens tjänsteskrivelse “Riktlinje för biståndsbedömning
avseende sociala kontrakt i enlighet med socialtjänstlagen” 190328,
“Riktlinjer för Biståndsbedömning avseende sociala kontrakt i enlighet
med Socialtjänstlagen”,
“Konsekwensbeskrivningar gällande förslag RikUinje för
biståndsbedömning avseende sociala kontrakt i enlighet med
Socialtjänstlagen”.
—

—

Justerares sign

Utdngsbestyrkande
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201 9/50

SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL

Sida 13(27)

Socialnämnden
Sam m anträdesdatu m
2019-04-17

TRANÅS

KOMMUN

5 69

Begäran om yttrande, Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Socialnämnden beslutar
godkänna förvaltningens utlåtande som svar på WO: s begäran.

fl

Skickas till:
Diarium
Sektionsehef vuxenenheten

Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg överväger att ansöka om utdömande av
särskild avgift hos förvaltningsrätten för ett ej verkställt beslut (28 a § lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). De
begär nu ett yttrande av nämnden där det ska framgå:
•

en utförlig redogörelse för skälen till dröjsmålet med att verkställa
beslutet,

•

en beskrivning av eventuella insatser som den enskilde har erbjudits
och fått under väntetiden samt när detta har skett,

•

uppgifter om den enskildes eventuella tidigare insatser från
kommunen,

•

uppgifter om ansökningsdatum samt datum när utredningen
inleddes och avslutades, om det inte framgår av begärda handlingar,

•

en uppgift om kommunens beräknade kostnad per månad för den
beviljade insatsen i aktuellt ärende,

•

en uppgift om kommunens beräknade kostnad per månad för
eventuella insatser som den enskilde erhållit i väntan på att beslutet
ska verkställas,

•

en redogörelse för på vilket sätt ni planerar er verksamhet, så att
beslut om beviljade insatser i form av Bostad för vuxna 9 § 9 LSS
kan verkställas inom skälig tid.

Förvaltningen har skrivit ett yttrande som redogörs för. Yttrandet ska vara
skickat till IVO senast 6maj 2019.
Beslutsunderlag

Begäran om yttrande och handlingar, dnr 8.8.1.-6o26/2o19-2
Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr SO
2019/52

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sida 14(27)

Sam m anträdesdatu m

TRANÅS

KOMMUN

§ 70

2019-04-17

Dnr 50

Habiliteringsersättning 2019

2019/44

Socialnämnden beslutar
informationen om aff förvaltningen avser att ansöka om de
stimulansmedel som regeringen har tillskjutit under 2019 för att
tillfälligt kunna höja nivån på habiliteringsersättning för personer
som deltar i daglig verksamhet inom LSS (Lagen om stöd och
service) läggs till handlingarna.
Skickas till:
Diarium
Sektionschef Stöd och omsorg

Bakgrund
Förvaltningen informerar socialnämnden om att de avser att ansöka om
de stimulansmedel som regeringen har tillskjutit under 2019 för att
tillfälligt kunna höja nivån på habiliteringsersättning för personer som
deltar i daglig verksamhet inom LSS (Lagen om stöd och service).
Beslutsunderlag
§ 179 socialnämndens arbetsutskott 190403,
Förvaltningens tjänsteskrivelse “Stimulansmedel för
habiliteringsersättning inom daglig verksamhet LSS”,

Justerares sign

190321.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 15(27)

Socialnämnden
Sammantrdesdatum

TRANÅS
KOMMUN

S 71

2019-04-17

Avtal om personligt ombud

Dnr 201 9/43

Socialnämnden beslutar
att

säga upp det kommunövergripande samarbetsavtalet gällande
insatsen Personligt ombud.

Sldckas till:
Diarium
Sektionsche(stöd och omsorg

Bakgrund

Tranås kommun har sedan 3 år tillbaka ett kommunövergripande
samarbetsavtal gällande insatsen Personligt ombud. Socialtänsten
delfinansierar verksamheten med iSo tkr/år.
Användandet av Personligt ombud har, av olika anledningar, de senaste
åren minskat inom kommunen och förvaltningen ser därför det inte
skäligt att fortsätta ingå i samarbetet och föreslår en uppsägning av
avtalet.
Beslutsunderlag

§ iSo socialnämndens arbetsutskott 190403,
Förvaltningens tjänsteskrivelse “Uppsägning av avtal gällande Personligt
ombud”, 190321,
Samarbetsavtal mellan kommunerna i Jönköpings län angående
verksamheten Personligt ombud,
Förordning (2013:522) om statsbidrag 611 kommuner som bedriver
verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska
funktionsnedsättningar.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
et.

Samm antrdesdatu m
2019-04-17

TRANÅS
KOMMUN

§ 72

Nedläggning av faderskapsärende
Socialnämnden beslutar
fl

lägga ned faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken
med motiveringen att
avseende -ez’——
att
fastställa
inte
går
nuläget
faderskapet.
det i
—-

-,

Skickas till:
Utredaren

Justerares sign

Utdmgsbestyrkande

Sida 16(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
TRANÅS
KOM MUN

§ 73

Sammantrdesdatum
2019-04-17

Anmälningsärenden
Socialnämnden beslutar
att

anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Inkomna meddelanden och anmälningsärenden redovisas nämnden i
digital mapp.

Justerares sign

Utdngsbestyrkande

Sida (7(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sam m anträdesdatum
2019-04-17

TRANÅS
KOM MUN

§ 74

Sida 18(27)

Redovisning 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 avidentifierade 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:
Samtliga beslut fattade av individ och familjeomsorgen under perioden
190301-190331,

beslut fattade i protokoll från socialnämndens arbetsutskott för
individärenden 190320 samt 190403, samt
beslut fattade av alkoholhandläggaren 190301-190331.

Justerares sign

—

.

Utdragsbestyrkande

SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL

Sida 19(27)

SodaInmnden
Sammanträdesdatum
2019-04-17

TRANÅS
KOMMUN

§ 75

Väntjänst

Dnr 50
2019/37

Socialnämnden beslutar
att

betala ut stimulansmedel om 60 000 1cr till
pensionärsföreningarna enligt förvaltningens förslag samt
poängen ska omfördelas för medlen fr.o.m. 2019 där
telefonsamtal ska ge 0,1 poäng, besök och promenader ska ge
poäng och sjukresor 1,15 poäng.

0,5

Yrkande
Siw Carlsson yrkar att socialnämnden ska besluta om ofördelning av
poängen för medlen fr.o.m. 2019 där telefonsamtal ska ge 0,1 poäng,
besök och promenader ska ge 0,5 poäng och sjukresor 1,15 poäng
Skickas till:
Diarium
Socialnämnden
Enhetschef Berget

Bakgrund

Stimulansmedel om 6o 000 ska årligen utbetalas till
pensionärsföreningar som utför väntjänst. Under 2018 har 4
pensionärsföreningar utfört ett omfattande väntjänstarbete med besök,
promenader, följeslagare vid sjukresa och telefonsamtal.
Bestutsunderlag

§ 171 socialnämndens arbetsutskott 190403,
Bilagat; Redovisningsblankett för ansökan om kommunalt
stimulandbidrag,
Bilaga 2; Redovisning av väntjänstuppdrag från föreningar som inte får
del av kommunens stimulansmedel.

Justerares sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 20(27)

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

TRANÅS

2019-04-17

KOMMUN

§ 76

Ansökan om verksamhetsbidrag, Länken

Dnr 50
2019/36

Socialnämnden beslutar

bevilja kamratföreningen Länken

150

tkr i verksamhetsbidrag för

år 2019.

Yrkande
Håkan Nyborg (SD) yrkar att

200

tkr ska beviljas i verksamhetsbidrag.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag, arbetsutskottests förslag och
Håkan Nyborgs yrkande.
Beslut
Ordfdrande finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med fårvaltnings
förslag.

Resenra6on
Håkan Nyborg (SD) reserverar sig mot beslutet.
Innan justering lämnar Nyborg med en skriftlig reservation:
“Länken, som inte uppbär statligt anslag och med en årsekonomisk
redovisning på 231.400 kr bör beviljas 200.000 kr i föreningsbidrag. Det
kan nämnas att lcvinnojouren Helga i Tranås under 2018 mottog g8o 000
kr i statligt anslag”.
Skickas till:
Diafium

Socialnämnden

Bakgrund

Kamratföreningen Länken ansöker om verksamhetsbidrag för år 2019 om
200 tkr.
År 2018 utbetalades 150 tkr till föreningen i bidrag efter beslut i
socialnämnden. Förvaltningen har under våren, i sin ambition att minska
socialnämndens utgifter, föreslagit att verksamhetsbidraget till Länken
skulle upphöra från och med år 2019. En enig socialnämnd beslutade
190220 att förslaget inte skulle genomföras. Förvaltningen är av
uppfattningen att Länken utför ett gott arbete mot individer i
beroendeproblematik som behöver stöd i att hålla sin nykter- och
drogfrffiet och har en viktig roll i att minska individers risk att hamna
tillbaka i missbruk. 1 och med socialnämndens beslut föreslår
förvaltningen att Kamratföreningen Länken beviljas 150 tkr i
verksamhetsbidrag för år 2019.
Den summa som föreningen ansöker om är 200 Ucr, men förvaltningen
ser ingen möjlighet att bevilja högre bidrag än det som ryms inom
budgetramen.

Justerares sign

Mil
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 21(27)

Socialnämnden

TRANÅS
KOM MUN

§ 76

Samm antrdesdatu m
2019-04-17

Ansökan om verksamhetsbidrag, Länken
BesLutsunderlag

§ 169 socialnämndens arbetsutskott 190403,
Ansökan för 2019 Verksamhetsbidrag, 190301,
Verksamhetsphn 2019,
Verksamhetsberättelse 2018,
Budget 2019,
Revisionsberäftelse 2018.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
•

Sammantrdesdatum
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Sida 22(27)

Socialnämnden

Höglandets samordningsförbund, budget 2020-2022
Socialnämnden beslutar föreslå
att

bevilja oförändrad summa om 272 400 till Höglandets
samordningsförbund för år 2020.

Skickas till:
Diarium
Kommunstyrelsen

Bakgrund

Kommunstyrelsen lämnar i uppdrag åt socialnämnden att yttra sig
angående Höglandets Samordningsförbund (HSF) budget för 2020-2022.
Höglandets Samordningsförbund äskar ökade budgetmedel av
medlemskommunerna. För Tranås del handlar det om 339 000 kr, en
ökning med 6700 sett mot 2019 års nivå på 272 400 kr.
Då Socialtjänsten anser att man får mycket utdelning för de insatta
medlen så har förvaltningen undersökt möjligheten att omprioritera inom
befintlig budgetram och funnit att det inte finns möjlighet att täcka eller
räkna hem den ökade kostnaden som samordningsförbundet äskar.
Förvaltningen föreslår därför att medelstilldelningen till
samordningsförbundet från Tranås kommun kvarstår på den nivå som
motsvarar 2019 års tilldelning.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 190402,
skrivelse angående ökad budget inför 2020-2022
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5 79

Information om anmälan av Lex Maria
Socialnämnden beslutar

fl

lägga informationen till handlingarna.

Skickas till:
DiaHum
Inspektionen för vård och omsorg

Bakgrund

En vårdgivare ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller
hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och
omsorg. Denna regel kallas lex Maria. Syftet med utredningen ska vara att
så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som
påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till
ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att
begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.
Förvaltningen har utrett en omvårdnadshändelse som inrapporterats via
avvikelsesystemet och efter utredning bedöms kunna ha lett till en
allvarlig vårdskada.
BeslutsunderLag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 190415,
Utredning lex Maria 502019-56.
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§ 80

Sam manträdesdatu m
2019-04-17

Förvaltningen informerar
Socialchef Pär Thudeen ger information om förvaltningens pågående
arbete.
Antal fattade beslut ökade i mars till det dubbla mot tidigare månader, lite
högre tryck för tillfället. Efter sommaren måste förvaltningen se över om
ökningen kan vara permanent och fundera över antalet platser, den lägre
omsättningen av platser kvarstår ännu och i september har den varat i
nästan ett år.
Arbetsmiljöverket har vitesförelagt Stöd och omsorg. Förvaltningen
arbetar med åtgärder för att komma tillrätta med det som kan ge vitet.
Bemanningscentralen sommarens planering av personal pågår. Från
och med 1 september kommer Bemanningscentralen att tillhöra HRavdelningen centralt.
—

Förvaltningen får besök nästa vecka från Inspektionen för vård och
omsorg för uppföljning av händelserna vid Lövstagården.
Arbetsförmedlingens omstrukturering kan komma att påverka
socialUänstens arbete för att få ut personer i arbetslivet. Vissa frågetecken
finns ex om ansvarbiten kring olika målgrupper.
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