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TRANÅS
KOMMUN
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Justerare

Mats Antonsson (1(D), Siw Carlsson (5)

Justeringens
plats och tid

Socialtjänstens föiwaltningskontor,
måndagen den 22 oktober.
§ 163-169, 171-

Underskrifter
Sekreterare

179, 181-183

r1btw &cn

Ordförande
Justerare

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL

Sida 3(25)

Socialnämnden
Samman trdesdatu m
2018-10-18

TRANÅS
KOMMUN

ANSLAG/BEVIS
Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden §

Sammanträde5datum

2018-10-18

Datum då anslaget
sätts upp
Datum då anslaget
tas ned
Förvaringsplats f6r
protokollet

2018-10-24
20 18-11-15

Socialtjänstens fön’altningskontor, Stadshuset

Underskhft

Marie Ibrevik, ekreterare
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Juserares sign
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Utdragsbestyrkande

SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sida 5(25)

Samman trädesdatu m

TRANÅS

2018-10-18

KOMMUN

§ 163

Val av justerare och fastställande av justeringstidpunkt
Socialnämnden beslutar
jämte ordförande utse Siw Cadsson (8) att justera protokollet och
att justering äger rum tisdagen den 23 oktober.

§ 164

Fastställande av föredragnings(ista
Socialnämnden beslutar
fl

§ 165

fastställa föredragningslistan.

Föregående protokoll
Socialnämnden beslutar
aU

lägga protokollet

180919

till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 6(25)

Socialnämnden
Samm anträdesdatu m

TRANÅS

2018-10-18

KOMMUN

§ 166

Ekonomi, budgetuppföljning och prognos per september
Socialnämnden beslutar
aU

lägga informationen till handlingarna.

Skickas till:
Diarium

Sammanfattning

Ärendet fdredras av ekonom Elma Foric. Prognosen för helåret 2018 är
mnkr.
oförändrad mot föregående uppföljning,
Beslutade åtgärder för att komma i balans är under verkställighet i
förvaltningen samt att andra delar verkställs från januari 2019.
Fön’altningschef Pär Thudeen redovisar att återhållsamheten förespråkas
och socialnämndens ordförande Mats Antonsson (1(D) lyfter fram att
arbetsutskottet ifrågasätter bland annat kostnader vid placering av barn
och vuxna.
Beslutsunderlag

Socialnämndens budgetuppföljning per 180831, powerpointpresentation.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SO 2018/4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 7(25)

SociaLnämnden
Sammanträdesdatum

TRANAS

2018-10-18

KOMMUN

§ 167

Flyktingmedel

SO 2016/88

Socialnämnden beslutar
gfl

lägga informationen till handlingarna.

Skickas till:
Diarium

Sammanfattning

På socialnämndens sammanträde med revisionen i juni månad eftersökte
ordförande ett svar på fråga gällande användning av medel för flyktingar
som tidigare har bokförts mot kommunens eget kapital, § 115. Revisionen
hänvisade till kommunlednirg och ekonomiavdelning för svar på frågan.
Ekonomichef Malm Wolf redogör för svaret.
Socialnämnden har 13 miljoner i fordran på Migrationsverket t.o.m.
171231. Dessa pengar kommer dock inte att förbättra socialnämndens
resultat då de bokförts mot eget kapital. Diskussion förs beträffande
denna uppbokning ifall delar av dessa 13 mnkr inte skulle inflyta till
socialnämnden. Möjligen kan då bokföringen av differensen ske mot eget
kapital, vilket då medför att socialnämndens resultat inte försämras.
Beslutsunderlag

§ 412 socialnämndens arbetsutskott 181003,
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse “Flyktingmedel från
Migrationsverket som omförts till eget kapital i bokslut 161231”, 180925.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sida 8(25)

Samman trädesdatu m

TRANÅS
KOM MUN
§ 168

2018-10-18
502018/108

Finansiering FINSAM

Socialnämnden beslutar föreslå

au

kommunstyrelsen beviljar avgiftshöjningen, under förutsättning
att de även beviljar socialnämnden 67 tkr, då utökningen
möjliggör ytterligare samordnade insatser från stat, region och
kommun.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att den föreslagna höjningen av medel till
Höglandets samordningsförbunds budget om 67 260 kr för 2019 avslås
och att kommunen beviljar oförändrad summa om 272 400 kr för år 2019.
Yrkande

Mirsad Puskar (M) yrkar att socialnämnden ska föreslå kommunstyrelsen
att bevilja avgiftshöjningen, under förutsättning att de även beviljar
socialnämnden 67 tkr, då utökningen möjliggör ytterligare smordnade
insater från stat, region och kommun.
Beslutsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens
förslag och Mirsad Puskar’s förslag.
Beslut

Ordförande finner att socialnämnden fattar beslut enligt Mirsad Puskar’s
förslag.
Skickas till:
Diarium
Sektionschef WO
Socialehef
Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Styrelsen för Höglandets samordningsförbund (HSF) önskar att varje
ägare (kommunerna, Regionen och staten) fattar beslut om ökad budget
för budgetarbetet 2019. Anledningen är att Försäkringskassan har
aviserat att det finns möjlighet att ansöka om mera medel för 2019. För
att budgeten ska kunna höjas krävs att samtliga ägare beslutar sig för att
öka sin finansiering.
Slutinstans för ärendet är kommunstyrelsen.
Ekonomi

Nuvarande budget för 2018 för hela HSF är ca 6,4 miljoner och för 2019
önskas att budgeten ökas till ca 8 miljoner. För Tranås skulle det innebära
en ökning med 67260 kr, från 272 400 kr till 339 66o kr.
Socialtjänsten har undersökt möjligheten att omprioritera inom befintlig
budgetram och funnit att det inte finns möjlighet att täcka eller räkna
hem den ökade kostnaden om 67 260 kr som samordningsförbundet
äskar, varför ett avslag av denna ökning föreslås.
Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sida 9(25)

Sam manträdesdatu m

TRANÅS
KOMMUN
§ 168

2018-10-18

S02018/108

Finansiering FINSAM

De 272 400 kr som motsvarar Tranås kommuns nuvarande nivå ryms
inom socialtjänstens befintliga budget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse “Okad budget för Hög’andet
samordningsförbund”, 180928,
Skrivelse angående utökad budget inför 2019-2021, Höglandets
samordningsförbund i8ogo6,
Hakårsredovisning 2018, Höglandets samordningsförbund.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 10(25)

Socialnämnden
Sammanträdesdatu m
2018-10-18

TRANÅS
KOMMUN

§ 169

502018/105

Kommuntal 2019 utifrån bosättningslagen
Socialnämnden beslutar föreslå

godkänna länsstyrelsens kommuntal för Tranås kommun för året

fl

2019.

Skickas till:
Diarium
Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Bosättningslagen ersatte från 2016-03-01 det tidigare avtalet mellan
landets kommuner, Länsstyrelsen och Migrationsverket. Migrationsverket
gör prognoser avseende hur många individer som beräknas söka asyl i
Sverige. Av det totala antalet personer som söker asyl bedöms ett visst
antal behöva hjälp med bosättning i kommunerna och det är detta antal
(9000 2019) som ligger till grund för det läns-tal som varje län tilldelas.
Länsstyrelsen gör sedan en fördelning på kommunnivå utifrån
principerna:
-

-

-

-

Befolkningsstorlek
Arbetsmarknadsförutsättningar
Asylmottagande
Antal självbosatta under perioden

2015-04-01

—

2018-03-31

För Tranås kommuns del är förslaget att inför 2019 skall två (2) individer
tas emot för bosättning, detta kan jämföras med årets 17 individer.
Slutinstans för ärendet är kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

§ 413 socialnämndens arbetsutskott 181003,
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse “Kommuntal
bosättningslagen”, 180919,
Bilaga från länsstyrelsen över kommuntal 2019.

Justerares sign

2019 utifrån

Utdragsbestyrkande

SAMMÅNTRADESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sida

fl.—

Samman trdesdatum

TRANÅS

2018-10-18

KOMMUN

§ 170 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Socialnämnden beslutar
ställa sig bakom förvaltningens yttrande till inspektionen för Vård
och omsorg.

att

Skickas tiJi:
1:e socialsekretenre Tommy Forsman,
Inspektionen för vård och omsorg,
Diarium

Bakgrund
Inspektionen för vård och omsorg har begärt ett yttrande i ett
individärende gällande ett klagomål från Falkenbergs kommun angående
ansvar för ett barn som farit illa. Förvaltningens yttrande presenteras
nämnden i skriftlig form.
Av yttrandet framgår:
•
•
•
•
•

Hur socialnämnden har tillgodosett barnets behov av stöd och
skydd,
hur barnperspektivet har beaktats,
vilka insatser barnet har fätt och vilka bedömningar som ligger till
grund för besluten,
vilken beredskap kommunen har vid akuta ärenden för att
tillgodose barn och ungas behov av skydd,
om handläggningen har rapporterats enligt lex Sarah.

Yttrandet ska vara WO tillhanda senast den
direktjusteras.

19

oktober, varför ärendet

Sekreterare

qrdrörande

Justerare

Beslutsunderlag
Förvaltningens ljänsteskrivelse “Yttrande till WO 80 2018/99”,
Begäran om yttrande, Inspektionen för vård och omsorg, i8ogo6, WO
dnr 8.5-28029/2018-1,

Tjänsteskrivelse Falkenbergs kommun, 180802,
Kopia påjournalanteckningar, inkomna från WO 180906.

50 2018/99

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 12(25)

Socialnämnden
Samm anträdesdatu m
2018-10-18

TRANÅS

KOMMUN

§ 171

Intensiv hemrehabilitering

Dnr 502018/1

Socialnämnden beslutar
lägga informationen till handlingarna, samt
gfl

begära en förnyad återrapportering om sex månader.

Skickas till:
Diarium

Sammanfattning

Förvaltningen återrapporterar Intensiv hemrehabifitering.
Återrapporteringen sker muntligt och skriftligt.
Intensiv hemrehabilitering har visat sig vara en bra satsning både ur ett
mänskligt och ur ett kostnadseffektivt perspektiv. Vissa satsningar
behöver göras för att optimera flödet och kunna erbjuda fler
kommuninvånare möjlighet till insatsen.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse “Utvärdering av Intensiv
hemrehabilitering”, i8iooi.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sida 13(25)

Sam m antrdesdatu m

TRANÅS

201840-18

KOMMUN

§ 172 Översyn av verksamhets och dokumentationssystem
Socialnämnden beslutar
informationen läggs till handlingarna.
Skickas till:
Diarium
Kvalitetschef Lasse Jansson

Sammanfattning
Förvaltningen har efter beslut av Socialnämnden gjort en översyn av sitt
behov av verksamhets-/dokumentationssystem. Förvaltningens slutsats
är att det finns ett behov av att arbeta i ett och samma verksamhetssystem
istället för att arbeta i två olika verksamhetssystem, så som det görs idag.

Som en konsekvens av den slutsats förvaltningen har dragit har
Socialtjänstens centrala ledningsgrupp 2018-09-04 beslutat om att
ersätta de två befintliga systemet med ett nytt verksamhetssystem.
Socialijänstens beslut är fattat utifrån förutsättningen att ekonomiska
resurser tillförs Socialnämndens budget 2020 specifikt för detta, varför
1,9 mkr har äskats (driftskostnad för 2020 och projekttjänst 2020).
Samråd
Information har lämnats till fackliga representanter vid samverkansmöte
180903. Efter överenskommelse håller en riskbedömning av byte av
verksamhetssystem på att göras.
Ekonomi

Den beräknade investeringskostnaden är 4,5 mkr. 1 detta ingår
verksamhetssystemet, ett planeringsverktyg, en arbetsmarknadsmodul
och en awikelsemodul.
Den beräknade drifiskostnaden från år 2020 är 1,2 mkr/år. Motsvarande
kostnad för Socialtjänsten idag som motsvarar de funktioner som det nya
systemet tillhandahåller är cirka 1,5 mkr/år. Bedömning är alltså att bytet
leder till en minskad årlig kostnad på 0,3 mkr.
Den beräknade projekttjänsten under 2020 är

0,7

mkr.

BeslutsunderLag
§ 417 socialnämndens arbetsutskott 181003,
Socialtjänstens tjänsteskrivelse “Oversyn av socialtjänstens behov av
verksamhets/dokumentationssystem” 180918.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr 50
20 18/107

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SociaLnämnden

Sida 14(25)

Sam manträdesdatum
2018-10-18

TRANÅS
KOMMUN

§ 173 Tertialrapport 2, Händelsehantering maj

-

augusti 2018

Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå
gt

rapporten läggs till handlingarna.

Skickas till:
Diarium
Lasse Jansson
Socialnämnden

Sammanfattning
1 enlighet med Socialnämndens kwalitetskontrollplan ska förvaltningen
vid tre tillfällen under året redovisa rapporterade avvikelser. Föreliggande
rapport är den andra av tre för 2018.

1 stort sett alla rapporterade avvikelser är läkemedelsavvikelser eller fall.
Statistiken visar att inga särskilda förändringar har skett under perioden
maj-augusti 2018 vad gäller avvikelser. Fortsatt är det en hög andel av
kunder på särskilt boende som har en för lång natifasta (>n
timmar). Informationsarbete gentemot verksamheterna har tidigare visat
sig ge förbättrat resultat. Avsaknad av kontinuerligt arbete med denna
fråga har visat sig ge försämrat resultat.
Inga utredningar eller anmälningar i enlighet med Lex Sarah eller Lex
Maria har gjorts under perioden maj-augusti 2018.
Socialnämnden lyfter att förvaltningen bör fokusera på att hitta stabilitet i
arbetet med natifasta. Nämnden framför att det inte är rimligt att
nattfastan varierar eller försämras p.g.a. att det saknas samordnande
personal. Arbetet behöver snarast inlduderas i det vardagliga
omvårdnadsarbetet.
Beslutsunderlag
§ 419 socialnämndens arbestutskott 181003,
Socialtjänstens tjänsteskrivelse, 180921.

Justerares sign

r

Utdragsbestyrkande

Dnr SO
201 8/70

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 15(25)

Socialnämnden
Samman trädesdatu m

TRANÅS

2018-10-18

KOMMUN

§ 174 Översyn av socialtjänstens funktionella organisation
Socialnämnden beslutar

ll

informationen läggs till handlingarna.

Skickas till:
Diarium
Kvalitetsehef Lasse Jansson

Sammanfattning

1 samband med att förvaltningen hösten 2017 gjorde en uppföljning av
beslut om boendestöd framkom brister i tydlighet och ordning i
Socialtjänstens organisation. När detta redovisades nämnden ijanuari
2018, fattade Socialnämnden beslut att förvaltningen ska genomföra en
översyn av socialtjänstens funktionella organisation och presentera denna
översyn tillsammans med förslag på åtgärder (Dnr SO 2018/5 § 6).
Förvaltningen rapporterar om pågående och planerat arbete kring
socialtjänstens funktionella organisation, muntlig och skriftligt.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse “Oversyn av socialtjänstens funktionella
organisation”, 181006.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr 50
201 8/111

SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL

Sida 16(25)

Socialnämnden
Samm anträdesdatu m

TRANÅS

2018-10-18

KOMMUN

§ 175

Socialtjänstens ledningsprinciper och rutin för att följa upp
sin verksamhet
Socialnämnden beslutar

au

informationen läggs till handlingarna.

Skickas dli:
Diarium

Sammanfattning

Socialtjänsten informerar om arbete med att ta fram ledningsprinciper
och rutiner för uppföljning av verksamheten.
Samråd

Ledningsprinciper och rutin för uppföljning har arbetats fram genom
dialog med alla socialtjänstens chefer och med HR under perioden marsseptember 2018.
Ledningsprinciper och rutin för uppföljning har samverkats med fackliga
representanter inom socialtjänstens verksamhet 2018-10-01.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens ljänsteskrivelse “Information om socialtjänstens
ledningsprinciper och rutin för att följa upp sin verksamhet”, 181009.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr 50
201 8/113

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sida 17(25)

Samman trdesdatu m

TRANÅS

2018-10-18

KOMMUN

SO 2018/98

§ 176 Avvikelse av matsedel på äldreboende
Socialnämnden beslutar

lägga informationen till handlingarna.
Skickas till:
Diabum

Sammanfattning
På socialnämndssammanträde den 22 augusti fick förvaltningen i
uppdrag att utreda en awikelse som gällde att det hade sen’erats annan
mat än det som matsedeln för dagen angav, matsedeln angav rårakor med
fläsk, men något fläsk serverades inte.
Beskrivning av ärende
Kostavdelningen meddelar att det emellanåt kan inträffa att det som
serveras avviker mot det som har planerats och kommunicerats i deras
matsedel. Orsakerna kan vara olika, ibland saknas varor i leverans eller
det kan komma fel vara. Under sommaren var det otroligt varmt och det
förekom varor som har legat kylda har fått slängas p.g.a. kylarna inte har
kunnat hålla den temperatur som krävs, då de i vissa fall är uppåt 40 år
gamla. Då har kostavdelningen valt att slänga den mat som man inte kan
garantera kvaliteten på, med följden att man har fått improvisera fram
alternativ till vissa avdelningar. Oavsett orsak till avvikelserna så följs
samma rutin. Kostenheten skickar med en lapp med information till
mottagande avdelning, så de ska veta att det har blivit en sen ändring av
matsedeln och varför det har inträffat.

Vad som skett med det fläsk som saknades vid det speciella tillfället har
inte gått att utreda då det inte framkommer vilken dag det handlar om.
Beslutsunderlag
§ 415 socialnämndens arbetsutskott 181003,
Tjänsteskrivelse “Avvikelse matsedel på äldreboende”,
§ 143 socialnämnden 180822.

Justerares sign

180913,

Utdragsbeslyrlcande

SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sida 15(25)

Samman trdesdatu m

TRANÅS

2018-10-18

KOMMUN

§ 177

Anmälan av besLut fattade på delegation

-

försLag på ny struktur 502018/100

Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå
att

anmälan till socialnämnden av beslut fattad på delegation görs
regelbundet fdr 6 av årets månader, samt

4t

ovanstående inte gäller för de beslut som omfattas av 6 kap
st. kommunallagen (2017:725).

40

§

2

Skickas till:
Diadum
Socialnämnden

Sammanfattning
Den 1januari 2018 trädde den nya kommunallagen (2017:725) ikraft.
Lagen innehåller förenklade regler för anmälan till nämnder av beslut
som fattas på delegation. Det är numera nämnderna själva som
bestämmer i vilken utsträckning de beslut som har fattats med stöd
av delegation ska anmälas till dem. De beslut som inte anmäls och som
kan överklagas med laglighetsprövning enligt 13 kap kommunallagen, ska
protokollföras i särskild ordning. Exempel på sådant beslut är beslut om
hemtjänst utan föregående behovsprövning.
Beslutsunderlag

§ 414 socialnämndens arbestutskott i8iooa,
Tjänsteskrivelse “Anmälan av beslut fattade med stöd av delegationförslag på ny struktur med anledning av den nya kommunallagen”,
180920.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sam m anträdesdatum
2018-10-18

TRANÅS
KOMMUN

§ 178

Sida 19(25)

SO 2018/97

Habiliteringsersättning
Socialnämnden beslutar
fl

lägga informationen till handlingarna.

Skickas till:
Diarium

Sammanfattning
Arendet aktualiseras som återkoppling på § 142 i socialnämnden 180822,
där förvaltningen fick i uppdrag all utreda vilka formella beslut eller
ställningstagande som förvaltningen har gjort gällande de statliga
stimulansbidrag som funnits att ansöka för införande eller ökning av
dagpenning för daglig verksamhet LASS.
Beskrivning av ärendet
Sveriges kommuner hade under år 2018 möjlighet att ansöka om statligt
stimulansbidrag för att införa eller höja habiliteringsersättning för de som
deltar i daglig verksamhet enligt LSS.
Förvaltningen har gjort bedömningen att inte söka bidraget då det finns
en alltför stor osäkerhet kring möjligheten att söka fortsatt bidrag efter
innevarande år. Om bidraget söktes för att höja habiliteringsersättningen
della år skulle det medföra en ökad kostnad för kommunen kommande
år, vilket Förvaltningen inte ser sig ha budgettäckning för. Alternativet
hade varit en tillfällig ökning av ersättningen för 2018, för att sedan sänka
kommande år. Inte heller detta ser förvaltningen som ett vägande
alternativ för att ansöka om bidraget.

Bidraget höjdes i Tranås kommun med io kr till

kr/dag under

Beslutsunderlag
§ 416 socialnämndens arbetsutskott 181003,
Socialtjänstens tjänsteskrivelse “Habiliteringsersättning
180906
§ 142 socialnämnden 180822.
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§ 179

Förvaltningen informerar
Socialnämndens arbetsutskott beslutar

gt

lägga informationen till handlingarna.

Information

Socialchef Pär Thudeen informerar
Pär Thudeen informerar om att alla tillvidaretjänster som medför
kostnadsökning ska beslutas av kommunstyrelsen. Förvaltningen skapar
en rutin för hanteringen av dessa ärenden, som inte kommer att passera
för beslut i socialnämnden.
Riktlinjer för bistånd särskilt boende kommer att vara klara i december.
Riktlinjerna är en förutsättning för förvaltningen att skaffa sig en
träffsäker prognos av kundgrupper och deras framtida behov av insatser.
Stödboendet på Östanå har fungerat bra. De boende har planer på au göra
någon mindre tillställning för all introducera sig för sina nya grannar,
detta håller på att planeras i samråd med förvaltningen.
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§ 180 Tilläggsavtal gällande anpassning av kontorslokaler,
Hackspetten 21
Socialnämnden beslutar

au

socialnämnden beslutar att ingå tilläggsavtal för perioden 201901-01
2023-12-31 motsvarande 10 763 kr per månad, avseende
anpassningsåtgärder i kontorslokaler för Vuxenheten i
Hackspetten 21, samt
—

fl

paragrafen justeras omedelbart.

Skickas till:
Diarium
Lokalsamordnare MariaEhrlin Brege
Socialehef Pär Thudeen

Sammanfattning

Vuxenheten är sedan 2018-07-01 successivt på väg att flytta in i nya mer
ändamålsenliga lokaler belägna i Hackspetten 21, Vasagatan 1, där
Hemsjukvården tidigare var. Under inflyttningen har man utvärderat
lokalerna och kommit fram till att ytterligare anpassning i form av några
kontor/arbetsplatser samt säkrare besöksrum är nödvändiga för att
verksamheten ska kunna fungera optimalt.
Fastighetsägaren Corem Property Group har i ett tilläggsavtal till det
ursprungliga hyresavtalet lämnat ett förslag till anpassningsåtgärder som
verksamheten anser skulle ge den ändamålsenliga och säkra arbetsmiljö
som man eftersträvat med flytten.
Ekonomi

Kostnaden för anpassningsåtgärderna är 645 780 kr totalt. Den kommer
att läggas som ett månatligt hyrestillägg under hyresperioden 2019-01-01
2023-12-31. Det underliggande hyreskontraktet motsvarar en årshyra
på 651 333 kr för perioden. Medräknat tilläggsavtalet blir årshyran för
hyresperioden 2019-01-01 2023-12-31 totalt 780 489 kr. På sikt
kommer denna merkostnad att kunna finansieras av socialtjänsten.
—

—

Sekreterare

eL

ONdförande’

Justerare

Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse “Tilläggsavtal gällande anpassning av
kontorslokal till vuxenenheten”, 181012.
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Anmälningsärenden
Socialnämnden beslutar

fl

lägga informationen till handlingarna.

Inkomna meddelanden för nämndens kännedom redovisas i digital mapp.
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§ 182

Anmälan av delegationsbeslut

Socialnämnden beslutar
fl

anse beslut fattade på delegation under perioden augusti 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 verksamhetssystemen och redovisas
i pärm som cirkulerar på mötet. Redovisningen avser 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
augusti månad inom områdena individ och familjeomsorg, stöd och
omsorg, äldreomsorg.
Även beslut fattade inom ramen för alkoholhandläggarens område
redovisas.
Beslutsunderlag
Delegationslista IFO 2018,
Delegationslista övriga 2018.
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§ 183

Dnr 50

Kurser och konferenser

201 8/35

Socialnämnden beslutar

an

be om en återrapportering ifrån folkhälsosamordnare som deltar i
kursdagen.

Karin Petersson informerar om det pågående arbetet lokalt utifrån
ANDTS Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel och om den kursdag
om hålls i området.
-
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§ 184

Råsvägen

-

Slutrapportering

Socialnämnden beslutar
lägga informationen till handlingarna.
Socialnämnden besöker Råsvägen och får en sammanfattande
slutrapportering som muntlig information samt en rundgång i lokalerna.

