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Övriga närvarande
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Eva Lindbom (L) ers.
Yvonne Edvardsson (SD) ers.
Vivi-Ann Blomqvist, enhetschef
Pia Berg, kvalitetssamordnare
Gunilla Öhrling, utvecklingsledare
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Gerd Andersson, förslagsställare medborgarförslag
Jörgen Olsson, socialchef
Jenny André, sekreterare
Peter Jansson, tf IFO-chef
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Box 22
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0490-25 40 00 (tfn)
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Ärendelista den 4 maj 2017
§
40

Upprop och val av justerare

41

Socialchefen informerar

42

Kvalitetsberättelsen

43

Medborgarförslag om att skapa en digital informationsstandard
för hemtjänstens mobiltelefoner

44

Personliga ombud

45

Budgetuppföljning

46

Byta personuppgiftsombud

47

Förslag om övergång till digitalt utskick av
socialnämndens möteshandlingar

48

Vändela – bidrag till kvinnojouren

49

Ej verkställda beslut kvartal 1 2017

50

Delgivningar

51

Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken

52

Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken
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Sn § 40

Upprop och val av justerare
Dnr
Upprop sker och Peter Johansson (M) utses att justera.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Sn § 41

Socialchefen informerar
Dnr
1. Ensamkommande

ej beslutsärende

2. Kvalitetsberättelsen
3. Medborgarförslag om att skapa en digital informationsstandard för
hemtjänstens mobiltelefoner
4. Kulturombud – information

ej beslutsärende

5. Personliga ombud
6. Små steg – stora förbättringar – information

ej beslutsärende

7. Budgetuppföljning
8. Byte personuppgiftsombud
9. Förslag om övergång till digitalt utskick av
socialnämndens möteshandlingar
10. Vändela – bidrag till Kvinnojouren
11. Ej verkställda beslut kvartal 1 2017
12. Delgivningar
13. Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken
14. Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden godkänner lämnad information.
Socialnämnden beslutar
att godkänna lämnad information.

Socialnämnden ajournerar sig för gruppmöte kl 11.15 – 11.45

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Sn § 42

Kvalitetsberättelse 2016
Dnr 2017/29 - 700
Socialförvaltningen sammanställer årligen en kvalitetsberättelse.
Kvalitetsarbetet utgår dels från en övergripande styrning med aktuella
lagar, föreskrifter och allmänna råd och dels från kommunfullmäktige
eller kommunstyrelsens mål samt socialförvaltningens egna mål.
Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller samtliga krav och mål
som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter.
Vikten av att arbeta med kvalitetsutveckling inom både vård och omsorg
och individ- och familjeomsorg markeras av regering och riksdag i
socialtjänstlagens tredje kapitel. ”Insatser inom socialtjänsten skall vara
av god kvalitet. För utförande av socialnämndens uppgifter skall det
finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i
verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.”
Handling i ärendet är:
 Kvalitetsberättelse 2016
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden godkänner Kvalitetsberättelse 2016 och att lägga
den till handlingarna.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Sn § 43

Medborgarförslag om att skapa en digital
informationsstandard för hemtjänstens
mobiltelefoner
Dnr 2017/21 - 700
En boende i Västervik har i skrivelse den 9 februari 2017 lämnat ett
medborgarförslag om att Västerviks kommun ska skapa en digital
informationsstandard för hemtjänstens mobiltelefoner. Hen önskar
grafiska symboler som redan är vedertagna och som exempel nämns
hörselförmåga, telefonlur och pekfingret på knappen (dörrklockan).
Socialförvaltningen har skrivit ett svar avseende medborgarförslaget.
Handling i ärendet är:
 Medborgarförslag, inkom 2017-02-10
 Protokoll Kommunfullmäktige, 2017-02-27, § 39
 Tjänsteskrivelse avseende medborgarförslaget
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden antar detta förslag till svar som sitt eget och
överlämnar det till kommunfullmäktige.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Sn § 44

Personliga ombud
Dnr 2017/30 - 700
Verksamheten personligt ombud riktar sig till personer med omfattande
och långvarig psykisk funktionsnedsättning som har behov av en
samordnare för att ta till vara sina rättigheter i samhället.
Personligt ombud är ingen myndighet utan arbetar fristående från
myndigheter och vårdgivare på den enskilde personens uppdrag utifrån
dennes egna resurser, behov och uppsatta mål. Verksamheten bedrivs
genom samverkan mellan Västerviks, Vimmerby och Hultsfreds
kommuner.
Verksamheten startade 2000 med två personliga ombud som fram till
2010 hade ungefär 40 klienter som fick deras stöd. Antal klienter har
ökat de senaste åren och 2016 var det 72 klienter som i olika omfattning
sökte stöd och hjälp av de personliga ombuden.
Ledningsgruppen för personliga ombud är överens om att en insats från
personliga ombud många gånger kan förhindra personliga katastrofer
och minskade inläggningar på sjukhuset.
Verksamheten med personligt ombud finansieras av statsbidrag som
söks årligen. Statsbidraget har utgått med 302 400 kronor per år och
heltidstjänst. Västerviks kommun har för avsikt att ansöka om
statsbidrag för 3,0 tjänst för 2017.
Handling i ärendet är:
 Tjänsteskrivelse – Utökning av verksamhet personliga ombud
Västervik / Vimmerby / Hultsfred
Socialchefens förslag till beslut
att ansöka om statsbidrag för 3,0 tjänst för att möjliggöra en
utökning av verksamheten personliga ombud
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Sn § 45

Budgetuppföljning
Dnr 2017/15 - 042
Socialnämnden lämnar efter mars månad en prognos utan avvikelse
mot budget för helåret.
Resultatet för perioden ligger något över budget, men är i linje med
förväntan. Det finns vissa skillnader mellan verksamheterna, men ingen
spås ha effekt på helåret. Viss släpeffekt finns på både intäkts- och
kostnadssidan, vilket påverkar periodens resultat. Det finns också en
budgeterad kostnadsutveckling, över året av t.ex. fler brukare, som
ännu inte syns i utfallet.
Sett till helåret tros inte effekterna för perioden ha någon inverkan och
prognosen är därför utan avvikelse mot budget.
Socialförvaltningen
Central administration
Äldreomsorg

Utfall
jan- mar

Budget
jan - mar

Resultat
jan - mar

Förändring
mot 2016

Prognos
2017

5,0

5,5

0,5

-0,2

22,3

22,3

0,0

92,5

94,8

2,3

4,0

381,1

381,1

0,0

84,5

0,0

233,0
90,8

0,0
0,0

811,6

0,0

Individ- och familjeomsorg

21,3

21,1

-0,2

11,1

84,5

Omsorg funktionsnedsatta

59,2
20,8

57,4
22,4

-1,8
1,6

2,4
0,0

233,0

Hälso- och Sjukvård

90,8

Summa
198,7
201,1
2,4
17,2
811,6
* Budget för en viss tidsperiod är en fördelning, budget finns endast beslutad på helårsnivå

Budget Avvik mot
2017
budget

Handling i ärendet:
 Ekonomisk redovisning mars 2017
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden godkänner lämnad redovisning och lägger den till
handlingarna.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
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Sn § 46

Byte personuppgiftsombud
Dnr 2017/32 - 700
Personuppgiftslagen (PuL) har till syfte att skydda människor mot att
deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.
En kommun kan utse personuppgiftsombud som självständigt
kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten.
När man har utsett ett personuppgiftsombud ska man anmäla det till
Datainspektionen.
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden utser Jenny André till personuppgiftsombud för
socialförvaltningen.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

11 (16)

2017-05-04

Sn § 47

Förslag om övergång till digitalt utskick av
socialnämndens möteshandlingar
Dnr 2017/31 - 700
Inför varje socialnämnd ska förslag på protokoll och handlingar skickas
till ledamöterna och dess ersättare. Idag skickas de via vanlig post,
förutom några ledamöter och ersättare som får underlagen digitalt.
Socialförvaltningen har nu tagit fram ett förslag om övergång till digitalt
utskick av socialnämndens möteshandlingar från och med
socialnämndens sammanträde i oktober 2017.
Handling i ärendet:
 Tjänsteskrivelse – Förslag om övergång till digitalt utskick av
socialnämndens möteshandlingar
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden övergår till enbart digitala utskick till nämndens
ledamöter från och med socialnämndens sammanträde i oktober 2017
samt
att samtliga ledamöter och ersättare tecknar ett låneavtal för elektronisk
utrustning med socialförvaltningen.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Sn § 48

Vändela – bidrag till kvinnojouren
Dnr 2017/27 - 048
Kvinnojouren Vändela i Västervik är en ideell förening, som nu är inne
på sitt 34:e verksamhetsår. Kvinnojourens verksamhet riktar sig till
kvinnor och barn som blivit utsatta för våld i nära relationer vilket är ett
omfattande begrepp.
Kvinnojouren Vändela har tagit som sin uppgift att, förutom att stödja
och bistå kvinnor och barn som varit utsatta för någon typ av våld,
sprida kunskap om våldets följdverkningar.
Kvinnojouren Vändela ansöker om bidrag för 2017,
 Hyra möteslokal
20 000 kronor
 Verksamhetsbidrag
121 000 kronor
År 2016 beviljades Kvinnojouren Vändela ett bidrag på
110 000 kronor från socialnämnden.
Handling i ärendet:
 Ansökan om bidrag för 2017 från Kvinnojouren Vändela
 Budget för 2017
 Verksamhetsberättelse för 2016
 Balansräkning per den 30 december 2016
 Verksamhetsplan 2017
 Stadgar för Kvinnojouren Vändela
 Statistikunderlag
 Tjänsteyttrande, 2016-04-12, angående ansökan om bidrag till
Kvinnojouren Vändela för 2017
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden beviljar bidrag till Kvinnojouren Vändela med
110 000 kronor för år 2017. Av detta bidrag är 20 000 kronor till hyra av
möteslokal och 90 000 kronor till verksamhetsbidrag.
Ingela Svensson (C) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och
beslut.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
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Sn § 49

Ej verkställda beslut kvartal 1 2017
Dnr 2017/33 - 700
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § och rapportering
enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen(SoL) och beslut enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) gällande ÄO och IFO med anledning av nya
bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift
(sanktionsavgift) enligt SoL och LSS.
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och enligt 9 §
LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet,
vilka typer av bistånd som besluten gäller samt hur lång tid som vid
rapporteringstillfället förflutit från dagen för respektive beslut.
Förvaltningen har ett beslut som inte har verkställts, att rapportera för
kvartal ett, 2017.
Handling i ärendet är:
 Rapport Ej verkställda beslut enligt, 4 kap. 1 § och
rapportering enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen samt
beslut enligt 9 §, lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS,
gällande Individ- och familjeomsorgen, Äldreomsorgen
och Omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden meddelar kommunfullmäktige att det finns ett (1)
gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum kvartal ett, 2017.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
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Sn § 50

Delgivningar
Dnr
Beslut fattade, på delegation av socialnämnden, av tjänstemän inom
Individ- och familjeomsorgen 2017-03-01 – 2017-03-31.
Beslut fattade, på delegation, om bostadsanpassningsbidrag av
handläggare, 2017-03-01 – 2017-03-31.
Ovanstående finns tillgängligt vid socialnämndens sammanträde.
Protokoll från MBL-förhandlingar finns tillgängliga på sammanträdet.
Skrivelse till IVO – Svar angående biståndshandläggning av
trygghetslarm.
Socialnämnden beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
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Sn § 51

Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken
Dnr
Ärendet gäller att till tingsrätten i Kalmar begära överflyttning av
vårdnaden för XXX och till särskilt förordnad vårdnadshavare föreslå att
XXX utses.
Handlingar i ärendet är
 Utredning av Elisabeth Hörling, samordnare familjerätt
 Samtycke från föreslagen särskilt förordnad vårdnadshavare
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden beslutar att till tingsrätten i Kalmar lämna in
stämningssansökan angående överflyttning av vårdnaden, enligt
6 kap. 8 a § föräldrabalken gällande XXX samt
att som särskilt förordnad vårdnadshavare föreslå XXX.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Sn § 52

Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken
Dnr
Ärendet gäller att till tingsrätten i Kalmar begära överflyttning av
vårdnaden för XXX och till särskilt förordnad vårdnadshavare föreslå att
XXX utses.
Handlingar i ärendet är
 Utredning av Elisabeth Hörling, samordnare familjerätt
 Samtycke från föreslagen särskilt förordnad vårdnadshavare
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden beslutar att till tingsrätten i Kalmar lämna in
stämningssansökan angående överflyttning av vårdnaden, enligt
6 kap. 8 a § föräldrabalken gällande XXX samt
att som särskilt förordnad vårdnadshavare föreslå XXX.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se

