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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 5(15)

Socialnämnden
TRANÅS
KOMMUN

§ 1

Sam m anträdesdatum
2021-01-28

Val av justerare och justeringstidpunkt
Socialnämnden beslutar
att

§ 2

utöver ordförande välja Gunnel Lind som justerare av protokollet
och att justering äger rum måndagen den 1 februari.

Fastställande av föredragningslista
Socialnämnden beslutar
au

fastställa föredragningslistan med nedanstående ändringar:
Tillägg av 2 punkter:
12 Umgängesbegränsning
13 Umgängesbegränsning

§ 3

Föregående protokoll
Socialnämnden beslutar
att

,Justerares sign

lägga föregående protokoll

201216

till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidaö(15)

Socialnämnden
Sam m antrdesdatu m
2021-01-28

TRANÅS
KOMMUN

§4

Schablonfördelning av statliga migrationsmedel från 2021
Socialnämnden beslutar
fl

lägga informationen till handlingarna.

Skickas till:
DiaHet, ekonom.

Bakgrund

1 samband med att den nya HR- och arbetsmarknadsförvaltningen skapas
2021-01-01 har en överenskommelse mellan de tre berörda
förvaltningarna (HR- och arbetsmarknadsförvaltningen, Barn- och
utbildningsföiwaltningen samt Socialförvaltningen) slutits avseende
schablonfördelning av statliga migrationsmedel. Sammanfattningsvis
omfattas överenskommelsen av hur ersättning till Overförmyndaren ska
regleras, hur grundersättning för mottagande av ensamkommande barn
ska fördelas samt fördelning av etableringsschablon och dygnsschablon. 1
överenskommelsen ingår också fördelning av arbetsuppgifter avseende
ensamkommande ungdomar, mottagande av nyanlända vuxna samt
återsökning av migrationsmedel.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteutlåtande 201201,
Overenskommelse 201124,
§ 25 socialnämndens arbetsutskott 210113.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr
SN2020/1 47

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sida7(15)

Sammanträdesdatu m

TRANÅS

2021-01-28

KOMMUN

§ 5

Dnr

Socialnämndens attestförteckning

Sn2020/152

Socialnämnden beslutar

au

ärendet ska avgöras idag, och

fl

förvaltningens förslag om attestförteckning för januari och
februari 2021 ska antas.

Förslag till beslut

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:
arbetsutskottets förslag och förvaltningens förslag.
Beslutsordning

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att
beslut frågan besvarad med ett ja.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Skickas till:
Diariet, ekonom, socialtjänstens centrala Iedningsgmpp.

Bakgrund

Tranås kommun har beslutat om ett reviderat attestreglementet med
förtydligande kring ansvar och befogenheter. 1 detta anges att
kommunens nämnder skall besluta om attesiförteckning, en
sammanställning av förvaltningens beslutsattester och beloppsgränser
inom förvaltningen, senast i februari innevarande år.
Sedan ärendet gick upp i arbetsutskottet 210113 har förvaltningen gjort
förändringar i attestförteckningen på personnivå. Därför ger
förvaltningen nu ett nytt förslag på attestförteckning för januari och
februari 2021.
Bestutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteutlåtande 201216,
Socialnämndens attestförteckning 2021,
Socialnämndens attestfårteckning 2021, reviderat förslag
Tranås kommuns attestreglemente 2021,
§ 26 socialnämndens arbetsutskott 210113.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SÅMMÅNTRÄDESPROTOKOLL

Sida 8(15)

Socialnämnden
Sam manträdesdatu m
2021-01-28

TRANÅS

KOMMUN

§6

Dnr
SN2020/1 53

Revidering av socialnämndens delegationsordning
Socialnämnden beslutar

fl

delegation

12.2

ska lyda:

Upphandling, avtal (exkl hyresavtal) inköp av varor och tjänster
inom ram får driftsbudget enligt socialnämndens fastställda
attestförteckning, delegater enligt nedan
•
•
•

upp till 500 tkr enhetschef
upp till 1 000 tkr sektionschef
upp till 3 000 tkr förvaltningschef och ekonom,
—

—

—

at

återta delegation 12.3 om att förvaltningschef får utse
gransknings- och beslutsattestant, och

ut

ändra delegat i 12.14 om ansökan av vissa statsbidrag från
enhetschef och integrationssamordnare till enhetschef och
ekonom.

Skickas till:
Diariet, sektionsehef IFO, ekonom, socialchef

Bakgrund

Med anledning av att Tranås kommun har fattat beslut om ett uppdaterat
attestreglemente för 2021 behöver socialnämndens delegationsordning
revideras.
Förvaltningen passar även på att ändra en delegation om ansökning av
vissa statsbidrag då yrkesrollen som innehar delegationen övergår till
annan förvaltning från nyåret.
Ändringarna avser socialnämndens delegationsordning version

13.0.

Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteutlåtande 201221,
Socialnämndens delegationsordning AD- 1736, version
§ 27 socialnämndens arbetsutskott 210113.

,Justerares sign

13.0,

Utdragsbestyrkande

avsnitt

12,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 9(15)

SociaLnämnden
Sammanträdesdatum
2021-01-28

TRANÅS

KOMMUN

§ 7

Omdisponering av investeringsmedel i socialnämndens budget
2021
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
au

anta omdisponering av investeringsmedel år
socialnämndens budget.

2021

i

Sidekas 1111:
Diariet, ekonom, socialtjänsten ledningsgrupp

Bakgrund

Socialnämndens del av kommunens investeringsbudget för 2021 är 5,8
mnkr. Av dessa är 2,0 mnkr investeringsprojekt som var tänkta till
byggnation av nytt Parkgården (vid Ekmarkspark) och central tvättstuga.
Dessa två projekt har avslagits av Kommunfullmäktige.
Förvaltningen föreslår en omdisponering av 1 dessa 2 miljoner från
investering i Tvättstuga/Parkgården 2021 till projekt Pulsen Combine.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 201216.
§ 28 socialnämndens arbetsutskott 210113.

Justerares sign

Utdngsbestyrkande

Dnr
SN2020!153

SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL

Sida 10(15)

Socialnämnden
Samman trädesdatu m
2021-01-28

TRANÅS
KOM MUN

§ 8

Information om budgetförändringar 2021
Socialnämnden beslutar
aU

lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Ekonom Elma Foric ger information om budgetförändringar och
budgetram 2021. Socialnämndens budgetram för 2021 är 447,1 mnkr.
Socialnämndens prognostiserade nettokostnad för 2021 är 458, 6 mnkr,
vilket betyder att socialnämnden inleder 2021 med ett underskott om 11,5
mnkr. 1 socialnämndens budgetram ingå inte pengar för
Aldreomsorgssatsningen, runt 9 miljoner kr, som ska användas till
kvalitetshöjande insatser inom äldreomsorgen.

Justerares sign

Utdngsbestyrbnde
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TRANÅS
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§9

2021-01-28

Ä(dreomsorgslyftet
Socialnämnden beslutar

aU

lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Magnus Nordgren informerar om Äidreomsorgslyftet, den statliga
satsningen på kompetensstärkande insatser för personalen inom vård och
omsorg, och sina kontakter med Riksdagens socialutskott.
Lena Hägg Råsberg och Maria Johansson informerar vidare: Kartläggning
visar alt det finns 27 personer i hemtjänst och 8 personer inom sa•rsli
boende att tillfråga om hur deras vilja till vidareutbildning ser ut, eller om
de redan är i studier. Förfrågan har gått iväg till dessa. Aven de privata
aktörerna har informerats om äldreomsorgslyftet, en av aktörerna har
redan tackat nej. Dialog har förts bl.a. med kommunal. Maria Johansson
presenterar ett förslag för hur bidraget kan användas under 2021 och
2022. Arendet behöver hanteras på arbetsutskottet den io februari.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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TRANÅS
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§ 10

Ordförande informerar
•

Justerares sign

Arbetsutskottet i mars kommer Tema Våld i Nära relationer att
behandlas

Utdragsbestyrkande

Sida 12(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 13(15)

Socialnämnden
Sam m anträdesdatu m
2021-01-28

TRANÅS
KOMMUN

§ 11

Förvaltningen informerar
•

•

•

•
•

Justerares sign

Det är varken hög sjukfrånvaro eller hög coronasmitta inom våra
verksamheter. Läget är gott, men då flera kommuner runtomkring
har stora problem så finns all anledning att fortsätta vara
proaktiva, vilket förvaltningen rapporterar att de är.
Vaccinationsarbetet förvaltningen ger de sprutor som de har
tilldelats doser. Inom särskilt boende får de boende sina
andradoser denna vecka. Personer inskrivna i hemsjukvården
som bor i ordinärt boende är också kommunens ansvar, dessa
vaccinationer kommer att pågå till april. Hjälp har tagits av
skolsjuksköterskor.
För att stimulera vaccinationstagande har kommunen beslutat att
anställda ersätts med 2 timmar vid egen vaccinering. Antingen
vaccinerar man sig under arbetstid eller annan tid.
Omorganisationen HemUänst och Hemsjukvård pågår. Chef för
hemsjukvård kommer att vara klart inom några månader.
Nämndens ekonomiska resultat för 2020 kommer att landa på
minus 6,3 mnkr. Mer och djupare information kommer i mars,
inför bokslut 2020.
—

Utdragsbestyrkande

