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Socialnämnden
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Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-02-25

§ 14

Val av justerare och justeringstidpunkt
Socialnämnden beslutar
att

utöver ordförande välja Markus Isaksson som justerare av
protokollet och att justering äger rum måndagen den 1 mars.
Övrig information:
§ 25 och § 28 justeras omedelbart.

§ 15

Fastställande av föredragningslista
Socialnämnden beslutar
att

§ 16

fastställa föredragningslistan.

Föregående protokoll
Socialnämnden beslutar
att

lägga föregående protokoll 210128 till handlingarna och genom
anteckning nedan komplettera det med ärenden som avhandlades
på mötet, men som inte kom med i protokollet:

Redovisade delegationsbeslut 210128. Socialnämnden beslutade att anse
nedanstående beslut som redovisade:
 Beslut fattade i socialnämndens arbetsutskott för individärenden
enligt protokoll daterade 201216 och 210113.
 Beslut fattade enligt 4:2 a socialtjänstlagen under perioden 201214 210124.
 Beslut fattade med stöd av kompletterande beslutsrätt 201202.
Anmälningsärenden – socialnämnden beslutade att lägga informationen
till handlingarna.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-02-25

§ 17

Dnr SN2020/92

Budget och verksamhetsplan 2021
Socialnämnden beslutar
att

anta budget och verksamhetsplan för 2021 med plan för 2022 och
2023.

Skickas till:
Diariet, central ledningsgrupp.

Bakgrund

Socialnämnden antar varje nytt verksamhetsår en detaljerad budget- och
verksamhetsplan för innevarande samt de två näst kommande åren.
Förvaltningen presenterar inriktning för 2021, med plan för 2022 och
2023 för antagande.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteutlåtande 210208,
Socialnämndens budget och verksamhetsplan för 2021 med plan för 2022
och 2023,
§ 57 socialnämndens arbetsutskott 210215.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-02-25

§ 18

Årsredovisning och kvalitetsberättelse 2020
Socialnämnden föreslår:
att

socialnämnden slipper ta med budgetunderskottet för 2020 in i
2021 års budget, och
beslutar

att

lägga ”Årsredovisning och kvalitetsberättelse 2020” till
handlingarna.

Skickas till:
Diariet, kommunstyrelsen, kommunrevisionen.

Bakgrund

Socialnämndens ”Årsredovisning och kvalitetsberättelse 2020” beskriver
det ekonomiska resultatet av nämndens verksamhet och på vilket sätt
verksamheten har utvecklats inom socialtjänsten under året som gått.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteutlåtande 210208,
Årsredovisning och kvalitetsberättelse 2020,
§ 58 socialnämndens arbetsutskott 210215.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr SN2021/13
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-02-25

§ 19

Uppföljning av internkontrollplan 2020
Socialnämnden beslutar
att

godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Expedieras till:
Diariet, central ledningsgrupp.

Bakgrund

Socialnämnden har under året följt den frekvens för uppföljning och
avrapportering som fastställts för de olika kontrollpunkterna i
internkontrollplanen för 2020. Därigenom har man med rimlig grad av
säkerhet kunna förvissa sig om att:
-

Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt.
Ekonomisk rapportering och information om verksamheten är
tillförlitlig.
Efterlevnaden av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner är
tillfredsställande.

Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteutlåtande 200125,
Socialnämndens internkontrollplan 2021, antagen 201216, SN2020/121,
§ 59 socialnämndens arbetsutskott 210210.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr SN2021/9
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-02-25

§ 20

Dnr
SN2020/117

Begreppet kund inom socialtjänsten
Socialnämnden beslutar
att

förvaltningens förslag om att ordet kund ska undvikas i all extern
kommunikation avslås,

att

uppdra till förvaltningen att utarbeta en ny kommunikationsrutin
med förtydligande angående användandet av begreppet kund och
andra benämningar för personer som är mottagare av
biståndsbedömda insatser, eller som använder socialtjänstens
tjänster, och

att

användandet av begreppet kund inte ska lyftas till
kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Diariet, socialtjänstens ledningsgrupp, socialtjänstens storledningsgrupp.

Bakgrund

Inom socialförvaltningen används begreppet kund idag konsekvent på
ledningsnivå, däremot inte i särskilt stor utsträckning av medarbetare i
verksamheterna. Där används i stället oftast traditionellt vedertagna
begrepp som boende, klient, patient, deltagare etc.
Socialstyrelsen avråder i ett remissvar från 2013 från användingen av
ordet kund inom socialtjänstens verksamheter. Av det skälet och för att nå
en bättre överensstämmelse med daglig praxis föreslår förvaltningen att
Socialnämnden beslutar om att ordet kund ska undvikas i all extern
kommunikation samt att en ny rutin utarbetas för socialtjänsten där
användandet av olika begrepp i verksamheten förtydligas.
Beslutsunderlag

§ 390 socialnämndens arbetsutskott SN2020/117,
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande, 210128,
§ 60 socialnämndens arbetsutskott 210210.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-02-25

§ 21

Dnr SN2021/16

Äldreomsorgslyftet
Socialnämnden beslutar
att

informationen om hur förvaltningen planerar att använda
bidraget inom äldreomsorgslyftet läggs till handlingarna.

Skickas till:
Diariet, sektionschef särskilt boende

Bakgrund

Äldreomsorgslyftet för Tranås kommun innebär ett bidrag för 2021 på 7
969 948 kronor. Detta kan räcka till ca 20 personal som erhåller studielön
för heltidsstudier. Planeringen är att använda bidraget till att öka antalet
undersköterskor i äldreomsorgen. Strategin för detta är att rikta bidraget
till de som redan studerar, både tillsvidareanställda men även att anställa
studerande och till de tillsvidareanställda som önskar påbörja studier. De
privata utförarna av äldreomsorg har också visat intresse att ta del av
bidraget.
25 % av de tillfrågade potentiella mottagarna av studielön har varit i
kontakt med förvaltningen och visat sitt intresse för deltagande.
Intervjuer har redan börjat. Förvaltningen avser återrapportera till
nämnden i april.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 210205,
§ 62 socialnämndens arbetsutskott 210215.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-02-25

§ 22

Handlingsplan för dokument i ledningssystemet
Socialnämnden beslutar
att

godkänna rapporteringen och lägga den till handlingarna.

Expedieras till:
Diariet
Socialtjänstens centrala ledningsgrupp

Bakgrund

Enligt socialnämndens internkontrollplan för 2021 ska förvaltningen
säkerställa att medarbetare har tillgång till och kunskap om för dem
relevanta och uppdaterade styrdokument. Socialtjänsten har utformat en
handlingsplan som bland annat innebär en rutin för uppdatering av
dokument. Förvaltningen kommer att redovisa en uppföljning av denna
till socialnämnden vid sammanträde i maj och september (2021) och i
februari (2022).
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteutlåtande, 210125.
Socialtjänstens handlingsplan,
Rut-4325 Rutin för säkerställande av uppdatering av dokument i
ledningssystemet,
§ 61 socialnämndens arbetsutskott 210210.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr SN2021/8
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-02-25

§ 23

Socialnämndens attestförteckning fr.o.m. 1 mars 2021
Socialnämnden beslutar
att

anta socialtjänstens uppdaterade attestförteckning från och med 1
mars 2021.

Skickas till:
Diariet, socialtjänstens storledningsgrupp

Bakgrund

En omorganisering inom hemtjänst och hemsjukvård föranleder att en ny
attestlista behöver beslutas av socialnämnden, då det har skapats ett nytt
ansvarsnummer. Attestförteckning finns bifogad i ärendet för beslut om
ansvariga och beloppsgränser från och med 1 mars 2021.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteutlåtande 210222,
Attestförteckning fr.o.m. 210301

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr
SN2020/152
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-02-25

§ 24

Dnr
SN2020/155

Socialnämndens delegationsordning
Socialnämnden beslutar:
att

anta förvaltningens förslag om ändring av delegationsordningen
enligt bilagorna 1 och 2b, där bilaga 1 visar borttagana
delegationer.

Skickas till:
Diariet, socialtjänstens storledningsgrupp.

Bakgrund

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till uppdaterad
delegationsordning att börja gälla så snart beslut har fattats. Anledningen
till revideringen är att arbetsuppgifter har gått över till en annan
förvaltning och att delegationerna kring GDPR behöver uppdateras.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteutlåtande 201228,
Bilaga 1, 2a och 2b ur socialnämndens delegationsordning version 13 och
version 14,
§ 63 socialnämndens arbetsutskott 210210.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-02-25

§ 25

Begäran om yttrande gällande inledd tillsyn
Socialnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens yttrande som svar på Inspektionen för
vård och omsorgs (IVO) begäran, och

att

omedelbart justera beslutet.

Sammanfattning

IVO har begärt ett yttrande och handlingar i ett ärende där de tagit emot
en anmälan från en annan kommun om ett familjehem där det finns fler
än 3 barn placerade. De har inlett en tillsyn av socialnämnden och vill ha
svar på ett antal frågor.
Förvaltningen har sammanställt ett yttrande som presenteras för
nämnden.

Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteutlåtande 210222,
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg gällande inledd tillsyn,
Begäran om yttrande 210122.

-------------------Sekreterare

----------------------Justerare

Justerares sign

---------------------------Ordförande

Utdragsbestyrkande

Dnr SN2021/3,
IVO Dnr 3.5.1
60123/2020-2
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-02-25

§ 26

Ansökan om fondmedel, Föreningen Maskrosbarnen
Socialnämnden beslutar
att

avslå ansökan om fondmedel.

Sammanfattning

Föreningen Marskrosbarnen ansöker om valfri summa ur Stiftelsen Sofia
Dahlbergs Donationsfond.

Beslutsunderlag

Ansökan om fondmedel från Föreningen Maskrosbarnen.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr SN2021/10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-02-25

§ 27

Ordförande informerar
Ordförande Magnus Nordgren informerar kort om ämnen som berörts
under den digitala konferensen vid centerpartiets kommundagar, som
samlade runt 650 personer:






Justerares sign

ny lagstiftning inom ramen för SoL,
utredning om ny socialtjänstlag,
ny äldreomsorgslag är under utarbetning,
diskussion om SIS-hemmen – Vård, omsorg och säkerhet,
huvudmannaskap regioner/kommunen gällande personer med
samsjuklighet.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-02-25

§ 28

Dnr SN2021/2,
IVO Dnr 3.5.160753-2020-1

Begäran om yttrande i klagomålsärende
Socialnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens yttrande som svar på Inspektionen för
vård och omsorgs (IVO:s) begäran, och

att

omedelbart justera paragrafen.

Sammanfattning

IVO har begärt ett yttrande och handlingar i ett ärende där de utreder ett
klagomål från föräldrar med barn i korttidsveksamhet.
Förvaltningen har sammanställt ett yttrande som presenteras för
nämnden.

Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteutlåtande 210128,
Socialtjänstens yttrande och uppgifter till Inspektionen för vård och
omsorg 210127,
Begäran om yttrande och uppgifter, 210113.

------------------Sekreterare

-------------------Justerare

Justerares sign

-------------------Ordförande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-02-25

§ 29

Tema äldreomsorgsutmaningen
Lena Hägg Råsberg informerar om sektionen Särskilt boende.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-02-25

§ 30

Förvaltningen informerar
Socialchef Lasse Jansson informerar nämnden om löpande verksamhet
inom förvaltningen.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-02-25

§ 31

Anmälningsärenden
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Inkomna meddelanden och handlingar redovisas nämnden i digital mapp.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-02-25

§ 32

Anmälan av delegationsbeslut
Socialnämnden beslutar
att

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 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:

Beslut fattade i socialnämndens arbetsutskott för individärenden enligt
protokoll daterade 210128 och 210210.
Beslut fattade enligt 4:2 a socialtjänstlagen under perioden 200120210216.
Beslut fattade med stöd av kompletterande beslutsrätt, 210129,

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

