SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
2018-01-25

Plats och tid

Kommunhuset, Västervik
25 januari 2018, kl 11.00 – 14.20
Ajournering 12.45 – 13.15 och 13.55 – 14.10

Beslutande

Angelica Katsanidou (S)
Anna Melsted Ottosson (S) §§ 1-2
Ewa Ståhl (S)
Jessica Kristiansson (S) Tjg. ers.
Ingela Svensson (C)
Susanne Hultman (S) Tjg. ers.
Charlotta Svennberg (M) Tjg. ers.
Tanja Pålsson (M)
Alexandra Isaksson (SV)
Eva Lindbom (L) Tjg. ers.
Yvonne Edvardsson (SD) Tjg. ers.
Maud Lindqvist (S) Tjg. ers. §§ 3-13

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Jessica Kristiansson (S)

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset den 25 januari 2018

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

1 (16)

§§ 1-13

Jenny André

Ordförande
Angelica Katsanidou

Justerande
Jessica Kristiansson

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

25 januari 2018

Anslaget sätts upp

25 januari 2018

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunhuset

Underskrift
Jenny André

Anslaget tas ned

16 februari 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

2018-01-25

Övriga närvarande
Maud Lindqvist (S) ers.
Mee Särnroth (M) ers. §§ 1-2
Gunnel Ohlin (KD) ers.

Daniel Johansson, enhetschef
§2
Kicki Johansson, områdeschef
§2
Monia Ålstam, medicinskt ansvarig sjuksköterska
§2
Gunilla Öhrling, utvecklingsledare
§2
Sven Tholén, projektledare
§2
Annette Engdahl, medicinskt ansvarig för rehabilitering § 2
Vivi-Ann Blomqvist, IFO-chef
§2
Joakim Nyman, utvecklingsledare
§2
Theresia Enström, enhetschef
§2

Jörgen Olsson, socialchef
Jenny André, sekreterare

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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Ärendelista 25 januari 2018
1.

Upprop och val av justerare

2.

Socialchefen informerar

3.

Remiss av förslag till parkeringsstrategi

4.

Riktlinjer för medicintekniska produkter

5.

HVB för ungdomar i egen regi

6.

Ungdomsmotion – inför mer social tid i hemtjänsten

7.

Servicepersonal på särskilt boende

8.

Specialistundersköterskor

9.

Utbildning i nya kommunallagen

10. Delgivningar
11. Yttrande till IVO
12. Överflyttning av vårdnad
13. Överflyttning av vårdnad

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 § 1

Upprop och val av justerare
Dnr
Upprop sker och Jessica Kristiansson (S) 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 § 2

Socialchefen informerar
Dnr
1. Dagverksamhet för äldre

Ej beslut

2. Information Sundsgården/Nynäsgården

Ej beslut

3. Spektrateatern

Ej beslut

4. Information Önskad sysselsättningsgrad

Ej beslut

5. Remiss av förslag till parkeringsstrategi
6. Riktlinjer för medicintekniska produkter
7. HVB för ungdomar i egen regi
8. Information Resurspoolen

Ej beslut

9. Ungdomsmotion – inför mer social tid i hemtjänsten
10. Servicepersonal på särskilt boende
11. Specialistundersköterskor
12. Delgivningar
13. Yttrande till IVO
Socialchefens förslag
att socialnämnden godkänner lämnad information.
Socialnämnden beslutar
att godkänna lämnad information.

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 § 3

Remiss av förslag till parkeringsstrategi
Dnr 2017/92 – 700
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 27 november
2017 att remittera ett förslag till parkeringsstrategi för Västerviks
kommun. Socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig i ärendet.
Handlingar i ärendet:
 Missiv för remiss 2017-12-18
 Parkeringsstrategi, remissutgåva 2017-12-13
 Karta Bilar per hushåll
 Karta Gatuparkeringar 2016
 Förslag på remissvar gällande ”Parkeringsstrategi för Västerviks
kommun”
Socialchefens förslag
att socialnämnden antar remissvaret som sitt eget och lämnar det
vidare till kommunstyrelsen.
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 § 4

Riktlinje för medicintekniska produkter
Dnr 2018/4 – 700
Syftet med riktlinjen är att beskriva kvalitetssystemet för
medicintekniska produkter för att patienterna ska känna sig trygga med
en kvalitetssäkrad vård och för att medarbetarna ska kunna utföra sitt
arbete under sådana förutsättningar att en trygg och säker vård kan
ges.
Riktlinjen beskriver definitionen av medicintekniska produkter,
hanteringsrutiner av individuellt utprovade hjälpmedel, tillsyn, underhåll
och kontroll av funktion, avvikelse, felanmälan, riskfaktorer och
ansvarsnivåer.
Handling i ärendet:
 Riktlinje för medicintekniska produkter inklusive bilagor
Socialchefens förslag
att socialnämnden antar riktlinjen för medicintekniska produkter att gälla
från och med den 25 januari 2018.
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 § 5

HVB för ungdomar i egen regi
Dnr 2018/5 – 700
Västerviks kommuns kostnader för externa placeringar av barn och
ungdomar är något som genererar en hög kostnad per år, samtidigt
som dagens forskning visar på att barn mår bättre i sin hemmiljö.
Idag har Västerviks kommun barn och ungdomar, utifrån behov,
placerade på någon form av institution. Genomsnittskostnaden för
kommunen är 5 340 kr per dygn. De flesta placeringar är utanför
kommunen vilket innebär att ungdomarna är långt från sitt nätverk, sin
skola, sina kamrater och framförallt långt borta från familjen.
Samverkan inom IFO är en självklar och upparbetad verksamhet.
Myndighetsenheten och öppenvården har kontinuerliga och träffar för
att på bästa sätt ge barn, unga och föräldrar det stöd de har behov av.
Med ett eget HVB kommer möjligheten att hjälpa familjerna öka
ytterligare.
Redan vid tre årsplaceringar skulle kostnaderna för det egna HVBhemmet ha betalat sig genom att man inte har kostnader som ska
betalas till andra kommuner där HVB-hemmen oftast är placerade.
HVB för ungdomar ska finansieras genom att färre ungdomar ska
placeras i HVB-hem utanför kommunen. Fram till den 1 juli i år så
finansieras HVB-hemmet framförallt av pengar från ensamkommande
ungdomar. Därefter ska HVB-hemmet finansieras inom IFO:s ordinarie
budget.
Handling i ärendet:
 Tjänsteskrivelse, HVB, hem för vård och boende i egen regi
Socialchefens förslag
att nuvarande HVB-hem + som idag endast är knutet till målgruppen
ensamkommande barn övergår till att bedrivas inom IFO som helhet
och finansieras genom budgeterade medel för institutionsvård
barn/unga.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
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Sn § 6

Ungdomsmotion – inför mer social tid i hemtjänsten
Dnr 2017/82 – 700
Elever i årskurs 2 på Västerviks Gymnasium har skrivit motioner inför
ungdomsfullmäktige 2018. En av de motioner som har kommit in är att
införa mer social tid i hemtjänsten, vilken har överlämnats till
socialnämnden för yttrande till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Motionären önskar att det införs mer social tid i hemtjänsten för att den
äldre ska få ett roligare liv. Motiveringen är att om man har behov av
hemtjänst kan man känna sig ensam, isolerad och sakna kontakt med
omvärlden. Den utökade sociala tiden ska, enligt motionären, vara
utifrån vad brukaren vill och känner för.
Sedan ett flertal år har socialförvaltningen fokuserat på just detta
område och det finns idag ett mycket väl utvecklat utbud av sociala
aktiviteter och socialt stöd både på särskilt boende och inom
hemtjänsten. Allt fler har också beviljats socialt stöd av hemtjänsten de
senaste åren. En ny verksamhet i form av IT-café, som ytterligare
förstärker äldres möjligheter till social samvaro, kommer även att starta
under 2018.
Handling i ärendet:
 Ungdomsmotion
 Svar på ungdomsmotion
Socialchefens förslag
att socialnämnden antar socialförvaltningens yttrande som sitt eget och
överlämnar det till kommunstyrelsen.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.
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Socialnämnden
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0490-25 53 08 (fax)
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Sn § 7

Servicepersonal på särskilt boende
Dnr 2018/6 – 700
Sedan flera år tillbaka har allt fler tecken på undersköterskebrist kunnat
skönjas i Västerviks kommun. Bland annat har LAS-listorna tömts på
namn och det har blivit allt svårare att tillsätta lediga tjänster. Västerviks
kommun har också märkt av en allt större konkurrens om befintliga
undersköterskor.
På grund av ovanstående problematik har en arbetsgrupp bestående av
en chef per område inom äldreomsorgen tillsatts med uppdraget att
undersöka om det är möjligt att omvandla tjänster till servicepersonal
respektive omvårdnadspersonal på särskilt boende.
Arbetsgruppen har gjort bedömning att det rör sig om 26 personer vars
tjänster som idag arbetar med sådana arbetsuppgifter som i framtiden
kan utföras av servicepersonal.
Handling i ärendet:
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-21
Socialchefens förslag
att socialnämnden beslutar att omvandla tjänster till servicepersonal
respektive omvårdnadspersonal på särskilt boende.
Yrkande
Alexandra Isaksson (SV) yrkar på att socialnämnden får en uppföljning
under hösten 2019.
Ordförande finner att socialnämnden bifaller yrkandet.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut med tillägg att en uppföljning görs under
hösten 2019.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
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Sn § 8

Specialistundersköterskor
Dnr 2018/7 – 700
Utbildningen till specialistundersköterska är en yrkeshögskoleutbildning
med Nova i Oskarshamn som huvudman. Utbildningen är på halvfart
under två år. Västerviks kommun har två representanter i
ledningsgruppen för utbildningen.
Socialförvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp som består av en chef
från varje område inom äldreomsorgen, specialistundersköterskor samt
utvecklingsledare som har fått i uppdrag att lämna ett förslag på hur
specialistundersköterskornas kompetens kan användas på bästa sätt.
Arbetsgruppen föreslår att man bildar ett team med
specialistundersköterskor som på 20 procent arbetar
kommunövergripande med att handleda och vägleda grupper utifrån ett
expertområde. Specialistundersköterskorna kommer att arbeta i sin
ordinarie arbetsgrupp under den resterande arbetstiden.
Det övergripande syftet med att utnyttja specialistundersköterskornas
kompetens på bästa sätt är att hitta nya vägar för kommunen att uppnå
högre kvalitet för brukarna inom äldreomsorgen genom att team av
specialistundersköterskor handleder och vägleder grupper utifrån sina
expertområden.
Handling i ärendet:
 Tjänsteskrivelse, Hur kan vi på bästa sätt nyttja
specialistundersköterskors kompetens inom äldreomsorgen?
Socialchefens förslag
att 18 tjänster à 20 procent som specialistundersköterskor tillsätts inom
äldreomsorgen från och med 2018-09-01, under förutsättning att
socialnämndens utökade lönekostnader om 1 656 tkr per år finns med i
kommunens budget för 2019 och
att socialnämnden äskar om 552 tkr ur resultatutjämningsfonden för att
täcka de utökade lönekostnaderna för september – december 2018.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.
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Sn § 9

Utbildning nya kommunallagen
Dnr 2017/93 – 700
Kommunstyrelsen bjuder in till utbildning i nya kommunallagen den 5
februari 2018 klockan 8.30 - 16.30 i Teatersalongen på Västerviks
Teater & Konferens.
Föreläsare är Ove Axelsson och Hans Gåsste.
Förslag till beslut
att socialnämnden beslutar att ledamöterna och ersättarna i
socialnämnden ska få möjlighet att gå på utbildningen i nya
kommunallagen den 5 februari 2018 samt
att ersättning betalas ut enligt bestämmelser
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.
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Sn § 10

Delgivningar
Beslut fattade, på delegation av socialnämnden, av tjänstemän inom
Individ- och familjeomsorgen 2017-11-01 – 2017-12-31.
Beslut fattade, på delegation, om bostadsanpassningsbidrag av
handläggare, 2017-11-01 – 2017-12-31.
Protokoll från MBL-förhandlingar.

Ovanstående finns tillgängligt vid socialnämndens sammanträde.
Anteckningar från möte med rådet för funktionshinderfrågor, 2017-12-08
Anteckningar från kommunala pensionärsrådet, 2017-10-23 och 2017-11-28

Socialnämnden beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
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Sn § 11

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 2017/88 – 700
Inspektionen för vård och omsorg har begärt in yttrande och handlingar
från socialnämnden i Västerviks kommun då de överväger att ansöka
om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten enligt 28a §
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, som
gäller ej verkställda beslut.
Handling i ärendet:
 Yttrande till IVO
Förslag till beslut
att socialnämnden godkänner lämnad redovisning som yttrande till
Inspektionen för vård och omsorg
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.
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Sn § 12

Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken
Dnr
Ärendet gäller att till Tingsrätten i Kalmar begära överflyttning av
vårdnaden för XX, XXXXXX-XXXX, och till särskilt förordnad
vårdnadshavare föreslå att XX, XXXXXX-XXXX, och XX, XXXXXXXXXX, utses.
Handlingar i ärendet är:
 Utredning av Åsa Aronsson, socialsekreterare
 Samtycke från vårdnadshavare
 Samtycke från föreslagen särskilt förordnad vårdnadshavare
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden beslutar med stöd av föräldrabalken 6 kap. 8 § att
göra en framställan till Tingsrätten i Kalmar med begäran om
överflyttning av vårdnaden för XX, XXXXXX-XXXX till hens
familjehemsföräldrar och
att utse XX, XXXXXX-XXXX, och XX, XXXXXX-XXXX, till särskilt
förordnade vårdnadshavare.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.
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Sn § 13

Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken
Dnr
Ärendet gäller att till Tingsrätten i Kalmar begära överflyttning av
vårdnaden för XX, XXXXXX-XXXX, och till särskilt förordnad
vårdnadshavare föreslå att XX, XXXXXX-XXXX, och XX, XXXXXXXXXX, utses.
Handlingar i ärendet är:
 Utredning av Åsa Aronsson, socialsekreterare och Hanna
Johansson, socialsekreterare
 Samtycke från vårdnadshavare
 Samtycke från föreslagen särskilt förordnad vårdnadshavare
 Intyg från Barn- och ungdomskliniken Region Östergötland,
daterat 2018-01-09
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden beslutar med stöd av föräldrabalken 6 kap. 8 § att
göra en framställan till Tingsrätten i Kalmar med begäran om
överflyttning av vårdnaden för XX, XXXXXX-XXXX, till hens
familjehemsföräldrar och
att utse XX, XXXXXX-XXXX, och XX, XXXXXX-XXXX till särskilt
förordnade vårdnadshavare.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.
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