SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1(20)

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-25

Plats och tid

Stadshuset, Tranan + digitalt, 2021-03-25 , klockan 09:00-12:30

Beslutat

Magnus Nordgren (C)
Bengt E Carlsson (S)
Agnetha Lantz (S)

Ledamot

Bo Falkenström

Ersätter Gunnel Lind (M), deltar
digitalt t.o.m. 11:50, deltar ej i §§ 4850

Håkan Nyborg (SD)

Ledamot

Karin Petersson (KD)

Ledamot

Susanna Alexandersson (M)

Ledamot

Gunilla Horgby (L)

Ledamot

Björn Forsell (SD)

Ersättare, deltar digitalt t.o.m. 11:50,
deltar ej i §§ 48-50

Markus Isaksson (S)

Ledamot

Siw Carlsson (S)
Passiva ersättare

Tobias Gyllensten (S)
Rolf Lindahl (KD)
Monica Lago (S)
Leif Andersson (C)
Berit Bohman (S)

Övriga närvarande

Ordförande
Vice ordförande, deltar digitalt t.o.m.
11:50, deltar ej i §§ 48-50

Ledamot, deltar digitalt t.o.m. 11:50,
deltar ej i §§ 48-50
Deltar digitalt t.o.m. 11:50, ej i §§ 4850
Deltar digitalt t.o.m. 11:50, ej i §§ 4850
Deltar digitalt t.o.m. 11:50, ej i §§ 4850
Deltar digitalt t.o.m. 11:50, ej i §§ 4850
Deltar digitalt t.o.m. 11:50, ej i §§ 4850

Lasse Jansson

Förvaltningschef

Marie Ibrevik

Sekreterare

Elma Foric

Ekonom § 36, deltar digitalt

Elisabeth Englund
Lena Hägg Råsberg
Thomas Palm

Medicinskt ansvarig sjuksköterska §
37-38, deltar digitalt
Sektionschef SäBo § 39, deltar
digitalt
Enhetschef Stöd och Omsorg § 42
deltar digitalt

Frida Karlsson

Socialsekreterare § 48

Tommy Forsman/Nathalie
Raask

Socialsekreterare § 49-50

Socialnämnden
Tranås Kommun
573 82 Tranås

tfn 0140-681 00 (växel)

www.tranas.se

socialtjansten@tranas.se
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-25

Justerare

Justeringens
plats och tid

Magnus Nordgren, Markus Isaksson

Måndagen den 29 mars

Underskrifter

§§ 33-37, 40-41,
44-47, 50

Sekreterare
Ordförande
Justerare

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-25

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom digitalt
anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-25

Datum då anslaget
sätts upp

2021-03-30

Datum då anslaget
tas ned

2021-04-19

Förvaringsplats för
protokollet

Stadshuset, Tranås

Underskrift

Ibrevik, Marie

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-25

Innehållsförteckning
§ 33

Val av justerare och justeringstidpunkt ----------------------------------------------- 5

§ 34

Fastställande av föredragningslista----------------------------------------------------- 5

§ 35

Föregående protokoll --------------------------------------------------------------------- 5

§ 36

Budget och verksamhetsrapport per sista februari ---------------------------------- 6

§ 37

Socialnämndens patientsäkerhetsberättelse 2020 ----------------------------------- 7

§ 38

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande klagomål SN
2021/23 ------------------------------------------------------------------------------------- 8

§ 39

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande klagomål SN
2021/26 ------------------------------------------------------------------------------------- 9

§ 40

Remissvar om kvalitetsregister--------------------------------------------------------- 10

§ 41

Internt remissvar – ”Minskad klimatpåverkan” och ”Anpassning till ett
förändrat klimat” ------------------------------------------------------------------------ 11

§ 42

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande klagomål SN
2021/15 ------------------------------------------------------------------------------------ 12

§ 43

Tobakstillstånd Drivmedelsstation Preem AB ---------------------------------------- 13

§ 44

Ordförande informerar ------------------------------------------------------------------ 14

§ 45

Förvaltningen informerar --------------------------------------------------------------- 15

§ 46

Anmälningsärenden ---------------------------------------------------------------------- 16

§ 47

Anmälan av delegationsbeslut --------------------------------------------------------- 17

§ 48

Begränsning av umgänge, xx ----------------------------------------------------------- 18

§ 49

Yttrande till förvaltningsrätten i umgängesärende, målnr 714-21 ---------------- 19

§ 50

Väcka talan om vårdnad avseende ---------------------------------------------------- 20

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-25

§ 33

Val av justerare och justeringstidpunkt
Socialnämnden beslutar

§ 34

att

utöver ordförande välja Markus Isaksson som justerare av
protokollet och att justering äger rum måndagen den 29 mars, och

att

justering av paragraferna 38-39, 42-43 och 48-49 sker
omedelbart.

Fastställande av föredragningslista
Socialnämnden beslutar
att

fastställa föredragningslistan med tillägg av punkt:
18. Väcka talan om vårdnad

§ 35

Föregående protokoll
Socialnämnden beslutar
att

Justerares sign

lägga föregående protokoll 210225 till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-25

§ 36

Budget och verksamhetsrapport per sista februari
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Skickas till:
Diariet, central ledningsgrupp.

Bakgrund

Förvaltningen presenterar budget och verksamhetsrapport med
uppföljning per sista februari och prognos för helår.
Förvaltningen prognostiserar ett underskott i den totala verksamheten
om 2,5 mnkr. Detta är den första årsprognosen som presenteras för
socialnämnden under 2021.
Beslutsunderlag

Budget och verksamhetsrapport 210318,
Förvaltningens tjänsteutlåtande 210318.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr SN2021/92
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-25

§ 37

Socialnämndens patientsäkerhetsberättelse 2020
Socialnämnden beslutar
att

anta patientsäkerhetsberättelsen och lägga informationen till
handlingarna.

Skickas till:
Diariet, socialnämnden.

Bakgrund

Enligt patientsäkerhetslagen (3 kap. 10§) ska vårdgivaren senast den 1
mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva hur patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten
och vilka resultat som har uppnåtts.
Förvaltningen presenterar berättelsen i särskilt dokument.
Sammanfattningsvis menar förvaltningen att:


det under 2020 i stort bedrivits en god vård inom kommunal
hälso- och sjukvård i Tranås kommun utifrån det omfattande
arbete som bedrivits samt utifrån de resultat som redovisats,



det finns flera områden som behöver följas upp och förbättras,



det finns en vilja att arbeta med kvalité när verksamheten lyfter
upp problem och dokumenterar i avvikelsesystem.

Beslutsunderlag

§ 90 socialnämndens arbetsutskott 210310,
Förvaltningens tjänsteutlåtande 210302,
Socialnämndens patientsäkerhetsberättelse 2020.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr SN2021/24
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-25

§ 38

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande
klagomål SN 2021/23
Socialnämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som svar på IVO:s begäran, och

att

justera paragrafen omedelbart.

Skickas till:
Handläggaren, diariet.

Bakgrund

IVO utreder ett klagomål som kommit in till myndigheten och ger
nämnden möjlighet att yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Begäran om yttrande 210219,
Förvaltningens tjänsteutlåtande 210303,
Förvaltningens yttrande 210317.

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

-----------------Ordförande

Justerares sign

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

Utdragsbestyrkande

Dnr SN2021/23
IVO Dnr 3.4.1.29931/2020
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-25

§ 39

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande
klagomål SN 2021/26
Socialnämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som svar på IVO:s begäran, och

att

justera paragrafen omedelbart.

Skickas till:
Handläggaren, diariet.

Bakgrund

IVO utreder ett klagomål som kommit in till myndigheten och begär
yttrande i ärendet från socialnämnden.
Beslutsunderlag

Begäran om yttrande med bilaga, 210302
Förvaltningens yttrande 210317
Tjänsteutlåtande 210317.

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

-----------------Ordförande

Justerares sign

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

Utdragsbestyrkande

Dnr SN2021/26
IVO Dnr 3.5.1.08612/2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-25

§ 40

Dnr SN2021/14

Remissvar om kvalitetsregister
Socialnämnden beslutar
att

anta förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Skickas till:
Diariet, socialnämnden.

Bakgrund

Tranås kommun är remissinstans avseende Regeringens förslag till
förordning om statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet vid regionala
registercentrum och regionala cancercentrum.
Tranås kommun är positiv till den föreslagna förordningen. Den
kommunala hemsjukvården nyttjar information från vissa av de
nationella kvalitetsregistren. Det är rimligt att de nationella
kvalitetsregistren kan förbättras om den ekonomiska förutsägbarheten
ökar för regionerna genom förordningen. Denna förbättring kommer i så
fall komma den kommunala hälso- och sjukvården till del i att den bidrar
till en förstärkning av kommunens systematiska patientsäkerhetsarbete.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 210215,
Ett nytt statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet,
Förordning om statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet vid regionala
registercentrum och regionala cancercentrum,
§ 91 socialnämndens arbetsutskott 210310.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-25

§ 41

Internt remissvar – ”Minskad klimatpåverkan” och ”Anpassning Dnr
SN2020/154
till ett förändrat klimat”
Socialnämnden beslutar
att

meddela bygg- och miljönämnden att socialnämnden åtar sig att
stötta de andra nämnderna samt själva delta i genomförandet av
åtgärderna i klimatremisserna gällande områdena:


Tjänste-, kund- och besöksresor





Upphandling och strategiska inköp
Grönska i bebyggd miljö
Forma kommunens organisation och ansvar för
klimatanpassning

Skickas till:
Diariet, Bygg- och miljönämnden.

Bakgrund

Tranås kommun har fått 2 st åtgärdsprogram som remiss från
Länsstyrelsen, ”Minskad klimatpåverkan” och ”Anpassning till ett
förändrat klimat”. Programmen gäller för perioden 2021-2025 och
innehåller åtgärder som syftar till att minska klimatpåverkande utsläpp
och öka andel förnybar energi samt att främja klimatanpassning inom
länets verksamheter och samhället i stort.
Socialnämnden har att yttra sig över åtgärder inom områdena;





Tjänste-, kund och besöksresor och arbetspendling
Upphandling och strategiska inköp
Grönska i bebyggd miljö
Forma kommunens organisation och ansvar för klimatanpassning.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 210302,
§ 92 socialnämndens arbetsutskott 210310,
Kommunens åtagande utifrån Länsstyrelsens klimatremisser,
Åtgärsprogram ”Minskad klimatpåverkan”,
Åtgärdsprogram ”Anpassning till ett förändrat klimat”.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-25

§ 42

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande
klagomål SN 2021/15
Socialnämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som svar på IVO:s begäran, och

att

justera paragrafen omedelbart.

Skickas till:
Handläggaren, diariet.

Bakgrund

IVO utreder ett klagomål som kommit in till myndigheten och begär
yttrande i ärendet från socialnämnden.
Beslutsunderlag

Begäran om yttrande, 210202,
§ 93 socialnämndens arbetsutskott 210310,
Förvaltningens tjänsteutlåtande 210308.

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

---------------Ordförande

Justerares sign

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

Utdragsbestyrkande

Dnr SN2021/15
IVO Dnr 3.5.105022/2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-25

§ 43

Tobakstillstånd Drivmedelsstation Preem AB
Socialnämnden beslutar
att

bevilja Drivmedelsstation Preem AB, 556955-3117, tillstånd att på
Preem Tranås, Säbyvägen 34, 573 39 Tranås, fr.o.m. 2021-04-01
och tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror, och

att

justera paragrafen omedelbart.

Skickas till:
Handläggaren, diariet.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 210308, OL2001-2020-00001,
Utredning med förvaltningsförslag, 210308.
Lagstöd

5 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter, (2018:2088).

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

---------------------Ordförande

Justerares sign

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

Utdragsbestyrkande

Dnr SN2021/32

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 14(20)

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-25

§ 44

Ordförande informerar
Ordförande Magnus Nordgren informerar kort om att kostfrågan ska tas
upp i nämnden under året. Det blir då med fokus på socialnämndens
specifika frågor, bland annat matsvinn.
Två dokument i mappen anmälningsärenden uppmärksammas. Det är
Barn- och ungdomshälsans verksamhetsberättelse 2020 samt Årsresultat
2020 för socialnämnder i länet.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-25

§ 45

Förvaltningen informerar
Etik på digitala möten lyfts. Hur fungerar det att delta digitalt med
inkludering, hur fungerar det att vara fysiskt i ett möte medan andra är
med digitalt? Deltagarna uppmanas att mejla sekreteraren om det är
något de vill lyfta, så sammanställs det och tas till protokollet nästa möte.
De lathundar om Teams och digitala möten som hittills skickats ut av
kansliet kommer att läggas under Socialnämnden i dropbox.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-25

§ 46

Anmälningsärenden
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Inkomna meddelanden och handlingar redovisas nämnden i digital mapp.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-25

§ 47

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 210225, 210308, 210310.
Beslut fattade enligt 4:2 a socialtjänstlagen under perioden 210222210321.
Beslut fattade med stöd av kompletterande beslutsrätt, 210226.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-25

§ 48

Begränsning av umgänge, xx
Socialnämnden beslutar
att

att

begränsa umgänget mellan xx och vårdnadshavare yy till att inget
umgänge genomförs tillsvidare samt att umgänge med mormor
sker var sjätte vecka med 3 timmar/gång tillsammans med
umgängesstöd, och
beslutet skrivs under direkt.

Lagstöd
Beslutet fattas med stöd av 14 § 2 st Lagen med särskilda bestämmelser
om vård av unga (1990:52).

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

----------------------

--------------------

Ordförande

Justerare

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-25

§ 49

Yttrande till förvaltningsrätten i umgängesärende, målnr 714-21
Socialnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens yttrande i ärendet, och

att

beslutet skrivs under direkt.

Yttrandet avser Mål nr 714-21, umgängesbegränsning med stöd av 14 §
LVU gällande xx och yy.

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

--------------------Ordförande

Justerares sign

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-25

§ 50

Väcka talan om vårdnad avseende
Socialnämnden beslutar
att

väcka talan om vårdnad i tingsrätten då xx har behov av en
särskilt förordnad vårdnadshavare,

att

föreslå tingsrätten tillsätta yy till särskilt förordnad
vårdnadshavare, och

att

begära att tingsrättens beslut ska gälla omedelbart i avvaktan på
slutlig prövning.

Lagstöd
6 kap 9 föräldrabalken.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

