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Övriga närvarande

Maud Lindqvist (S) ers.
Emma Johansson (C) ers.
Jens Jackowski (MP) ers.
Peter Johansson (M) ers.
Lars Johansson (L) ers.
Lage Henning (SD) ers.
Daniel Gynnerfelt (V)ers.

Vivi-Ann Blomqvist, IFO-chef § 39
Joannah Nord, Vuxenenheten § 39
Christian Persson, Enhetschef Vuxenenheten § 39
Gunilla Månsson, enhetschef Ensamkommande § 39
Nina Nilsson, förvaltningscontroller § 39
Sven Tholén, projektledare § 39
Theresia Wiklund Enström, enhetschef utredningsenheten § 39
Johan Hägglund, ledningskontoret § 41
Jörgen Olsson, socialchef
Jenny André, sekreterare
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Ärendelista den 2 maj 2019
38.

Upprop och val av justerare

39.

Socialchefen informerar

40.

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism – remiss

41.

Slopad straffrabatt för unga myndiga – remiss

42.

Budgetuppföljning mars 2019

43.

Plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga
sammanträden – remiss

44.

Säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer – remiss

45.

Dataskyddsombud

46.

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

47.

Socialnämndens delegering av beslutanderätten

48.

Programhandling avseende nybyggnation av tillagningskök på Tjustgården

49.

Delgivningar

Justerandes sign
Socialnämnden, Box 22, 593 21 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Upprop och val av justerare
Dnr
Upprop sker och Tanja Pålsson (M) utses att justera.

Justerandes sign
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Sn § 39

Socialchefen informerar
Dnr
1.

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism – remiss

2.

Slopad straffrabatt för unga myndiga – remiss

3.

Information Vuxenenheten – ej beslut

4.

Information HVB – ej beslut

5.

Budgetuppföljning mars 2019

6.

Plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga
sammanträden – remiss

7.

Säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer – remiss

8.

Biståndsbedömning äldreomsorgen – ej beslut

9.

Dataskyddsombud

10. Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

11. Socialnämndens delegering av beslutanderätten
12. Programhandling avseende nybyggnation av tillagningskök på Tjustgården

Socialchefens förslag
att socialnämnden godkänner lämnad information.

Socialnämnden beslutar
att godkänna lämnad information.

Justerandes sign
Socialnämnden, Box 22, 593 21 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Sn § 40

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism och
terrorism - remiss
Dnr 2019/18 – 700
Socialnämnden är remissinstans att yttra sig kring kommunstyrelsens
förvaltnings förslag på ” Handlingsplan mot våldsbejakande extremism och
terrorism”.
Socialnämnden ser en koppling till de rekommendationer som Nationella
samordnaren mot våldsbejakande extremism gjort. Handlingsplanen trycker på
vikten av stärkt samverkan i befintliga strukturer samt samverkan med
civilsamhällets aktörer.
Föreslagen handlingsplan knyter samman lokala och nationella dokument där en
plan mot våldsbejakande extremism och terrorism lyfts.
I planen har man tydliggjort organisation och ansvar samt vilken nämnd som
fattar det politiska beslutet i frågor. Men även att kommunkoncernens berörda
verksamheter ska bidra i det förebyggande arbetet. Kommunens ansvar har
förtydligats med skeden där främjande, före, under och efter kopplats samman
med frågeställningar och ansvar.
Handling i ärendet:
• Remiss – handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism
• Missiv till handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism
• Socialförvaltningens förslag på yttrande från socialnämnden

Socialchefens förslag
att socialnämnden antar yttrandet som sitt och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Yrkande
Jon Sjölander (M) yrkar på återremiss och att stryka bilaga 1 Tecken vid våldsbejakande
extremism och istället hänvisa till socialstyrelsens information samt
att renodla yttrandet till att enbart handla om våldsbejakande extremism och terrorism
samt
att tydliggöra hänvisning gällande symboler till säkerhetspolisen i handlingsplanen
Dan Larsen (SD) yrkar att länken http://skola.expo.se/symbollexikon.html på sidan 16
stryks.
Ordförande finner att socialnämnden bifaller yrkandet om att återremittera ärendet.
Justerandes sign
Socialnämnden, Box 22, 593 21 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Sn 40 forts.

Ordförande finner även att socialnämnden bifaller yrkandena om att stryka bilaga 1
Tecken vid våldsbejakande extremism och istället hänvisa till socialstyrelsens
information och
att renodla yttrandet till att enbart handla om våldsbejakande extremism och terrorism
och
att tydliggöra hänvisning gällande symboler till säkerhetspolisen i handlingsplanen
samt att länken http://skola.expo.se/symbollexikon.html på sidan 16 stryks.

Socialnämnden beslutar
att återremittera ärendet och
att stryka bilaga 1 Tecken vid våldsbejakande extremism och istället hänvisa till
socialstyrelsens information och
att renodla yttrandet till att enbart handla om våldsbejakande extremism och terrorism
och
att tydliggöra hänvisning gällande symboler till säkerhetspolisen i handlingsplanen och
att länken http://skola.expo.se/symbollexikon.html på sidan 16 stryks.

Justerandes sign
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Sn § 41

Slopad straffrabatt för unga myndiga - remiss
Dnr 2019/20 – 700
Justitiedepartementet har i remisskrivelse den 15 februari 2019 gett Västerviks kommun
möjlighet att yttra sig över SOU 2018:85 Slopad straffrabatt för unga myndiga.
Kommunstyrelsens förvaltning överlämnade remissen till socialnämnden för yttrande
den 1 april 2019.
Utredningens uppdrag har varit att överväga och föreslå ändringar beträffande
den straffrättsliga särbehandlingen av lagöverträdare i åldersgruppen
18–20 år i syfte att åstadkomma att påföljdsbestämningen för denna
åldersgrupp ska motsvara den som gäller för andra myndiga lagöverträdare.
I uppdraget ingick också att överväga olika modeller för straffmätningen
för lagöverträdare i åldersgruppen 15–17 år.
Handling i ärendet:
• Remiss – slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)
• Slopad straffrabatt för unga myndiga - Betänkande av
Ungdomsreduktionsutredningen
• Socialförvaltningens förslag på yttrande från socialnämnden

Socialchefens förslag
att socialnämnden antar yttrandet som sitt och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Yrkande
Ordförande yrkar att socialnämnden inte yttrar sig över remissen.
Ordförande finner att socialnämnden bifaller yrkandet.

Socialnämnden beslutar
Socialnämnden beslutar att inte yttra sig över remissen.

Protokollsanteckning
Jon Sjölander (M) med instämmande av Gunnel Ohlin (KD) och Margareta Eriksdotter
(W) vill ha med följande protokollsanteckning vilket ordföranden godkänner:
Vi ser det som positivt och viktigt att man höjer straffen för åldrarna 15-20 år men anser
att vi i dagsläget inte har tillräckligt med kunskap för att bedöma konsekvenserna och
avstår därför att ta ställning till förslagen.

Justerandes sign
Socialnämnden, Box 22, 593 21 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Daniel Gynnerfelt (V) vill ha med följande protokollsanteckning vilket ordföranden
godkänner:
Inga av alternativen i utredningen är bra.

Justerandes sign
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Sn § 42

Budgetuppföljning mars 2019
Dnr 2019/8 – 042

Socialförvaltningen mkr

Utfall
Budget Resultat
janjan- mars jan- mars
mars

Central administration

Budget Avvik mot
2019
budget

5,4

5,2

-0,2

20,8

-1,0

Äldreomsorg

99,6

95,9

-3,7

416,3

0,0

Individ- och familjeomsorg

23,1

22,3

-0,9

93,4

1,4

Omsorg funktionsnedsatta

62,0
25,6

60,6
24,7

-1,4
-0,9

251,4
103,1

-6,0
-1,4

215,7

208,6

-7,0

884,9

-7,0

Hälso- och Sjukvård
Summa

Socialförvaltningens prognos efter mars månad förväntas bli ett underskott med 7 mkr.
Det är ökade kostnader för bostadsanpassning som medför att prognosen försämrats
jämfört med februari månad. Nya mycket omfattande ärenden medför att budget inte
kommer att hållas.
Handlingar i ärendet:
• Ekonomisk redovisning mars 2019

Socialchefens förslag
att socialnämnden godkänner lämnad redovisning och lägger den till handlingarna.

Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
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Sn § 43

Plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i
samband med offentliga sammanträden – remiss
Dnr 2019/16 – 700
Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd har tagit fram ett förslag
gällande Plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med
offentliga sammanträden. Planen klargör hur ansvarsfördelningen ser ut
vid fara, hot eller våldssituationer mot ett offentligt sammanträde.
Handling i ärendet:
• Remiss – plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med
offentliga sammanträden
• Missiv till plan vid hot mot förtroendevalda i samband med offentliga
sammanträden.
• Socialförvaltningens förslag på yttrande från socialnämnden

Socialchefens förslag
att socialnämnden antar yttrandet som sitt och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden, Box 22, 593 21 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Sn § 44

Säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer - remiss
Dnr 2019/17 – 700
Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd har tagit fram ett förslag
gällande Säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer.
Säkerhetspolicyn hanterar mål, tillämpning, ansvar och omfattning. De
tillhörande riktlinjerna förtydligar policyn och hanterar generella- och
områdesspecifika riktlinjer för säkerhetsarbetet.
Handling i ärendet:
• Remiss – säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer
• Missiv till säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer
• Socialförvaltningens förslag på yttrande från socialnämnden

Socialchefens förslag
att socialnämnden antar yttrandet som sitt och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden, Box 22, 593 21 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Sn § 45

Dataskyddsombud
Dnr 2019/26 – 700
I och med den nya dataskyddsförordningen stärktes skyddet vid behandling av
personuppgifter för den registrerade. Genom dataskyddsförordningen skapar man en
enhetlig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU.
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för samtliga personuppgifter som hanteras
inom de verksamheter som ligger under socialnämnden. Det är den
personuppgiftsansvarige som bestämmer för vilka ändamål som uppgifterna ska
behandlas och hur behandlingen ska gå till.
Socialnämnden måste utse ett dataskyddsombud som ska bevaka att organisationen
följer dataskyddsförordningen genom att bland annat samla in information om hur
organisationen behandlar personuppgifter, kontrollera att organisationen följer
bestämmelser och interna styrdokument samt informera och ge råd inom
organisationen.
Dataskyddsombudet, som är oberoende, ska alltid vara inblandat om en organisation
gör, eller överväger att göra, en konsekvensbedömning för behandling av
personuppgifter. Uppdraget som dataskyddsombud innebär även att vara en
kontaktperson för Datainspektionen.
Handling i ärendet:
• Skrivelse Dataskyddsombud för socialnämnden

Socialchefens förslag
att socialnämnden beslutar att entlediga Jenny André som dataskyddsombud för
socialnämnden och
att utse Jörgen Olsson till dataskyddsombud för socialnämnden och anmäla detta till
Datainspektionen.

Yrkande
Ordförande yrkar att socialnämnden utser Joakim Nyman som dataskyddsombud.
Ordförande finner att socialnämnden bifaller yrkandet.

Socialnämnden beslutar
att entlediga Jenny André som dataskyddsombud för socialnämnden och
att utse Joakim Nyman som dataskyddsombud och att anmäla detta till
Datainspektionen.
Justerandes sign
Socialnämnden, Box 22, 593 21 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Sn § 46

Rekommendation till kommunerna om gemensam
finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Dnr 2019/2 – 700
I juni 2016 rekommenderade SKL att kommunerna gemensamt skulle finansiera en
stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under åren
2017-2018 och Västerviks kommun ställde sig bakom denna finansiering. Det angavs då i
de rekommendationer som kom juni 2016 att SKL i slutet på 2018 skulle återkomma om
hur den framtida organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna
utformas.
Styrelsen för Sveriges kommuner och Landsting beslutade vid sitt sammanträdde den 14
december 2018 bland annat att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL,
finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena
uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket
innebär ca 1,95 kr/invånare/år i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020–
2023).
Handling i ärendet:
• Meddelande från styrelsen SKL nr 15/2018 – rekommendation till kommunerna
om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter.
• Följebrev till meddelanden från styrelsen SKL nr 15/2018
• Tjänsteskrivelse rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering
av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.

Socialchefens förslag
att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att Västerviks kommun under åren 20202023 är med och bidrar till finansieringen av ett mer samlat system för kunskapsstyrning
i socialtjänstens verksamheter.

Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden, Box 22, 593 21 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: socialnamnden@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
2019-05-02

15 (17)

Sn § 47

Socialnämndens delegering av beslutanderätten
Dnr 2019/27 – 700
Socialnämnden har möjlighet att delegera beslutanderätten enligt 7 kap. 5-7
Kommunallag (2017:725) m.fl. lagar. Ett syfte med delegationen är dels att avlasta
nämnden från rutinärenden, ett annat är att skapa en effektivare verksamhet genom
kortare beslutsvägar, och tillse att det alltid finns en beslutsbehörig att tillgå.
Socialnämnden behöver ändra delegationsordningen bland annat på grund av
lagändring i föräldrabalken 4 kap. 14 §.
Handling i ärendet:
• Missiv – förslag till beslut på ändring av delegationsordningen
• Socialnämndens delegationsordning

Socialchefens förslag
att socialnämnden beslutar att ändra delegationsordningen enligt liggande förslag och
att den ska gälla från och med den 2 maj 2019.

Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
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Sn § 48

Programhandling avseende nybyggnation av
tillagningskök på Tjustgården
Dnr 2019/24 – 700
Den 21 mars 2016 tog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut rörande
kostverksamheten i Västerviks kommun. Som en följd av inriktningsbeslutet
lade kommunstyrelsens förvaltning den 31 mars 2016 en beställning till
TjustFastigheter AB om byggnation av ett tillagningskök med restaurang,
dimensionerat för 110 portioner, på det särskilda boendet Tjustgården.
Under första halvåret 2018 projekterade Bostadsbolaget i nära samarbete med
kommunstyrelsen förvaltnings kostenhet och socialförvaltningens personal på
Tjustgården byggnationen och utemiljön som en funktionsentreprenad. Den
totala ytan för tillagningskök, restaurang, teknikutrymmen, förråd samt
förbindelsegång in till Tjustgården blev ca 630 m².
Vid ett möte 20 december 2018 mellan Västerviks Kommun och
Bostadsbolaget bestämdes att upphandlingen skulle avbrytas då kostnaden
för bygget inte skulle rymmas inom den budget som fastslagits i
kostutredningen. Ny programhandling med ny placering av byggnaden utan
restaurang men med ett tillagningskök har tagits fram under januari. Den
totala ytan för tillagningskök, teknikutrymme, miljörum samt förbindelsegång
in till Tjustgården blir ca 210 m².
Handlingar i ärendet:
• Programhandling avseende nybyggnation av tillagningskök på Tjustgården
• Yttrande gällande kök vid Tjustgården

Socialchefens förslag
att socialnämnden ställer sig bakom förslaget att bygga ett tillagningskök vid
Tjustgården. Dock måste Bostadsbolaget ta fram ett nytt förslag på placering då
föreslagen placering ej fungerar för verksamheten.

Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
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Delgivningar
Dnr
Beslut fattade, på delegation av socialnämnden, av tjänstemän inom Individ- och
familjeomsorgen, 2019-03-01 – 2019-03-31.
Beslut fattade, på delegation av socialnämnden, om bostadsanpassningsbidrag av
handläggare, 2019-03-01 – 2019-03-31.
Protokoll från MBL-förhandlingar.
Ovanstående finns tillgängligt vid socialnämndens sammanträde.
Minnesanteckning
Minnesanteckningar Rådet för funktionshinderfrågor, 2019-03-08.
Avsluta uppdrag LOV
Städtjänst har sagt upp uppdrag enligt LOV från och med 2019-02-28.

Socialnämnden beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.

Justerandes sign
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