Protokoll

Nr 7

Sammanträdesdatum
2017-04-26
Sammanträdestid

Socialnämnden

Närvarande
Ledamöter

Rie Boulund (M), ordförande
Fredrik Johansson (S), 2:e vice ordförande
Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande
Gunnar Andersson (S)
Gert Persson (M)
Maria Larsson (C)
Elisabet Karlsson (L)
Marcus Dufwa (S)
Ester Lindstedt-Staaf (KD)
Markus Jöngren (MP)

Tjänstgörande ersättare

Tomas Jansson (V) för Thomas Fagenheim (S)
Camilla Stiernflycht (M) för Louise Ekstrand (SD)

Ersättare
Övriga förtroendevalda
Tjänstemän

Johan Klingborg, socialchef
Lisa Lindskog, nämndsekreterare
Carl Håkansson, utredningssekreterare § 62
Ingemar Bergstedt, avtalscontroller § 63

Övriga
Paragrafer

§§ 62- 65

Justering

Ordföranden samt Markus Jöngren

Socialnämnden 2017-04-26

Underskrifter

Sekreterare .............................................................
Lisa Lindskog
Ordförande .............................................................
Rie Boulund
Justerare .................................................................
Markus Jöngren

Protokollet justerat 2017- 04-26 och anslaget samma dag

Underskrift .............................................................
Lisa Lindskog

2 (8)

Socialnämnden 2017-04-26

§ 62
Remissvar SOU 2017:6 – Se barnet! Dnr SN 2017-39
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Föreslå kommunstyrelsen att lämna redovisad synpunkt vidare till Justitiedepartementet.
2 Förklara paragrafen omedelbart justerad
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse.
Sammanfattning av ärendet
SOU 2017:6 har haft i huvuduppdrag att utreda 2006 års vårdnadsreform med fokus på hur
reglerna fungerat i praktiken och om syftet att stärka barnrättsperspektivet har uppnåtts.
Uppdraget har även varit att kartlägga och analysera orsakerna till att antalet vårdnadsmål
ökat och ta ställning till om det krävs åtgärder eller ändringar gällande vårdnadsfrågor.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Socialförvaltningen har genomfört en översyn av utredningen och fokuserat på de förslag
till författningsändringar som utredarna föreslår. Författningsförslagen har sammanställts
utifrån de förslag eller förslagsdelar som socialförvaltningen bedömt vara av särskilt
intresse eller förväntas innebära särskild påverkan på socialtjänstens verksamheter och
presenterats i tjänsteskrivelse. Förslagen som i tjänsteskrivelsen berörts omfattar:





Ny lagstiftning om informationssamtal med föräldrar i konflikt med barn, i syfte att
minska framställningar i domstol.
Möjligheten att utse tillfällig vårdnadshavare, när möjligheten att utse särskilt
förordnad vårdnadshavare dröjer.
Barnets rätt att yttra sig i frågor om vårdnad, boende och umgänge.
Breddad möjlighet för socialnämnden att initiera åtgärd i fråga om vårdnad, boende
eller förmyndarskap.

Socialförvaltningen har efter sammanställning av de förslag som framställts i utredningen
tagit in kommentarer från enhetchefer inom socialförvaltningens verksamheter för barn och

3 (8)

Socialnämnden 2017-04-26

ungdom samt familjerätt. I kommentarerna har synpunkt framförts angående förslaget till
lag om informationssamtal med föräldrar i konflikt med barn.
Verksamheterna har framfört att samtal av sådan karaktär som berörs i förslaget till ny
lagstiftning redan idag utförs med de flesta föräldrar, det är endast ett fåtal som inte
genomgår något samtal. Av de föräldrar som går vidare med framställan till domstol har en
majoritet haft informationssamtal. Ur Falkenbergs perspektiv kan det därmed ställas
tveksamt om förslaget att göra informationssamtal obligatoriska är en tillräcklig åtgärd för
att färre tvister ska framställas i domstol, vilket uppges vara syftet med det nya förslaget
till lagstiftning.
Verksamheterna förespråkar att förslaget kan gå längre än i sin nuvarande form och
exempelvis innebära att föräldrar måste genomgå program eller utbildning med
barnperspektivet i fokus innan en stämning i domstol ska vara möjlig. I Falkenberg erbjuds
exempelvis programmet Barn i Föräldrars Fokus (BiFF) vilket är en kostnadsfri utbildning
för föräldrar som har svårt att komma överens efter sin separation. Hur lagstiftningen rent
konkret skulle kunna breddas för att ytterligare stärka syftet att färre tvister ska framställas
i domstol vore dock upp till lagstiftarna att vidare utreda.
Synpunkt har även framkommit angående formuleringen ”föräldrar i konflikt med barn”.
Formuleringen möjliggör ett syftningsfel i vilket det riskerar framstå som att konflikten är
med barnet, inte mellan föräldrarna. Denna formulering bör lämpligen ändras.
Socialförvaltningen önskar därmed lämna synpunkt enligt ovanstående.
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§ 63
Förslag på förfrågningsunderlag och genomförandet av
upphandling av Hälso- och sjukvårdsverksamhet, Sjuksköterskor.
Dnr SN 2017-8
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Fastställa föreliggande förfrågningsunderlag att ligga till grund för upphandling.
2 Genomföra upphandling av Hälso- och sjukvårdstjänster, sjuksköterskor.
3 Förklara paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
Förslag till förfrågningsunderlag 2017-03-31
Bilaga – Vårdområde 1
Bilaga – Vårdområde 2
Bilaga – Vårdområde 7
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har enligt § 10/2017 gett socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en
upphandling av Hälso- och sjukvårdsverksamhet, sjuksköterskor. Nuvarande avtal löper ut
31 december 2017 och Distriktssköterskegruppen Synapsen är nuvarande utförare.
Ett förslag på förfrågningsunderlag har arbetats fram i en projektorganisation bestående av
projektgrupp och specialistgrupp.
Projektgruppen har träffat fackliga företrädare för att informera om och inhämta
synpunkter gällande de avsnitt i förfrågningsunderlaget som rör deras medlemmar.
Socialförvaltningen framlägger ett förslag till förfrågningsunderlag och tidplan som ska
ligga till grund för upphandling av Hälso- och sjukvårdsverksamhet, sjuksköterskor. I
förfrågningsunderlaget beskriver socialnämnden vilka krav man ställer på den
upphandlande verksamheten samt vilka förutsättningar som skall gälla för entreprenaden. I
förfrågningsunderlaget beskrivs också hur inkomna anbud skall utvärderas.
Förslag till förfrågningsunderlag har granskats av en extern upphandlingskonsult som
också kommer att involveras i samband med utvärdering av inkomna anbud.
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Ekonomi
Kostnader för projektets genomförande har rymts inom förvaltningens befintliga budget.

Tidplanen för upphandling
2017-04-26 Beslut i socialnämnden
2017-04-26/27 Annonsering av förfrågningsunderlag
2017-05-26 Sista dag för att komma in med anbud
2017-06/07 Kvalificering och sammanställning av inkomna anbud
2017-08-23 Beslutsförslag, antagande av utförare, till socialnämnden
2018-01-01 Driftsstart
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§ 64
Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 2 kap
7 § punkt 1
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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§ 65
Anmälan till tingsrätten om överflyttning av vårdnad enligt
föräldrabalken 6 kap 10 §
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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