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Gislaveds kommun Planeringsdirektiv 2022 – Socialnämnden 

1 Inledning 
Planeringsdirektivet med budget, är det övergripande och överordnade 
styrdokumentet för Gislaveds kommuns nämnder. 

I planeringsdirektivet fastställs nämndens grunduppdrag, ekonomisk 
fördelning, kritiska kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål och eventuella uppdrag 
till förvaltningen. Nämnden ska även omhänderta eventuella uppdrag från 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges planeringsdirektiv fastställs i november månad och 
därmed är 2022 års budget fastställd i sin helhet. Nämndernas planerings-
direktiv fastställs av respektive nämnd i december 2021. 

2 Nämndens grunduppdrag 

2.1 Grunduppdrag 

På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden tillgodose kommun-
invånarnas behov av vård, omsorg och service enligt gällande lagar, 
förordningar, riktlinjer och målsättningar. 

Socialnämnden har det politiska ansvaret för verksamhet inom individ-
och familjeomsorgen, äldreomsorgen, omsorgen om funktionshindrade, vård 
och stöd till långvarigt psykiskt sjuka, hälso- och sjukvård, flyktingmottagning 
och bosättningsfrågor. 

Socialnämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och målsättnings-
frågor samt utvärdering och utveckling av verksamheten. 

Socialtjänstens verksamhet regleras främst av bestämmelser i: 

• Socialtjänstlag (2001:453)

• Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

• Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

• Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

• Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

• Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

• Patientsäkerhetslag (2010:659)

• Kommunallag (2017:725)

• Förvaltningslag (2017:900)
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Gislaveds kommun Planeringsdirektiv 2022 – Socialnämnden 

Det finns även andra lagar och föreskrifter som berör nämndens 
ansvarsområde. 

Socialförvaltningen är organiserad i tre verksamhetsområden samt en 
övergripande stab. Inom socialförvaltningen arbetar olika yrkesgrupper med 
att verkställa nämndens uppdrag såsom exempelvis socionomer, 
undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, 
personliga assistenter, stödassistenter, stödpedagoger, omvårdnadspersonal, 
chefer och verksamhetsledare. 

Individ- och familjeomsorg (IFO) samt Funktionshinder 

Verksamhetsområdet innefattar både IFO och funktionshinder. Inom IFO 
finns enheter som är inriktade mot vuxna insatser, vuxenstöd och 
administration, barn och familj, och bosättning av flyktingar. Utöver det finns 
även ungdomsboende för barn. 

Funktionshinder innefattar biståndshandläggning enligt SoL 
(Socialtjänstlagen) och LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade), stöd till anhöriga, personlig assistans, gruppbostäder, 
daglig verksamhet, korttidsverksamhet enligt LSS, lägerverksamhet, 
boendestöd, ledsagning, avlösarservice och kontaktpersoner. 

Omsorg i ordinärt boende samt Hälso- och sjukvård 

Verksamhetsområdet innefattar hemtjänst, och sjuksköterske- och 
rehabiliteringsverksamheter som tillsammans också utgör den kommunala 
hemvården för personer i alla åldrar. Till verksamheten hör även 
korttidsvistelse med växelvård enligt SoL samt dagverksamhet för personer 
med demens, träffpunkter och restaurangverksamhet. 

Biståndshandläggning enligt SoL (Socialtjänstlagen) ligger inom detta 
verksamhetsområde. 
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Gislaveds kommun Planeringsdirektiv 2022 – Socialnämnden 

Vård- och omsorgsboende 

Verksamhetsområdet innefattar vård- och omsorgsboenden för brukare 
med beslut om särskilt boende för äldre. Dessa innefattas av somatisk- och 
demensvård. Socialförvaltningens köksverksamhet ligger även under detta 
verksamhetsområde. 

2.2 Kritiska kvalitetsfaktorer 

2.2.1 Målgrupp 

2.2.1.1 Delaktighet och inflytande 

Beskrivning 

Den enskilde skall vara delaktig och ha inflytande i sitt liv utifrån sina 
förutsättningar 

2.2.1.2 Gott bemötande och tillgänglighet 

Beskrivning 

Professionellt förhållningssätt med ödmjukhet och respekt för den enskilde, 
samt kompetent personal med jämlikt bemötande, och ett gott föredöme. 

2.2.1.3 God vård och omsorg 

Beskrivning 

Socialnämndens verksamheter bedriver en kvalitativ vård och omsorg. 

2.2.2 Verksamhet 

2.2.2.1 Kompetent och engagerad personal 

Beskrivning 

Engagerad personal med relevant kompetens och erfarenhet. Men även god 
inställning, hög delaktighet och engagemang för sitt yrke. 
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Gislaveds kommun Planeringsdirektiv 2022 – Socialnämnden 

2.2.3 Medarbetare 

2.2.3.1 God arbetsmiljö 

Beskrivning 

God arbetsmiljö skall bestå av gott bemötande, delaktighet, tillit, 
kommunikation och gemensamma värderingar. God fysisk arbetsmiljö. 

2.2.3.2 Kommunikativt ledarskap 

Beskrivning 

Närvarande och engagerade chefer som bjuder in till delaktighet. 

2.2.3.3 Lärande miljö 

Beskrivning 

En prestigelös lärande arbetsmiljö med kompetens och kunskapsutveckling i 
fokus. 

2.2.4 Ekonomi 

2.2.4.1 God ekonomisk hushållning 

Beskrivning 

Kostnadseffektivitet och budgetföljsamhet. 

2.2.4.2 Prognossäkerhet 

Beskrivning 

Korrekta underlag för en korrekt och kontinuerlig prognossäkerhet. 
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Gislaveds kommun Planeringsdirektiv 2022 – Socialnämnden 

3 Mål och uppdrag 
Nämndens Mål Beskrivning 

1 Öka tillgängligheten av stöd för 
föräldrar tillbarn 7-20 år 

Lättillgängligt och snabbt stöd i föräldrarollen är viktigt i ett 
tidigt stadium för att bibehålla motivationen hos föräldrarna 
samt att minska risken för att bekymmer och problematik 
eskalerar. Denna typ av stöd saknas i den utsträckning som 
krävs, därför behöver nya arbetsmetoder för råd och service 
tas fram. 

2 Den upplevda delaktigheten hos 
brukare och klienter ska 
överstiga 80% 

Den enskilde får inflytande på insatsernas innehåll och 
utförande. 

2 Utveckla det förebyggande 
arbetet. 

Det förebyggande arbetet ska utvecklas och breddas för att på 
sikt kunna minska ensamhet, psykisk ohälsa och utsatthet hos 
barn, vuxna och äldre. Målet gäller för 2022 och 2023 och är en 
gemensam målsättning för fritid- och folkhälsoförvaltningen, 
kulturförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen 

3 Förbättra attraktiviteten för 
socialförvaltningens medarbetare 

Ökad hållbarhet och delaktighet för medarbetarna genom mer 
flexibel och påverkansbar arbetstid och arbetssätt 

Socialnämnden har i nämndplanen identifierat tre prioriterade målområden 
för 2020 och framåt. 

1. Trygga och god uppväxtvillkor för barn och unga

Familjens livssituation är betydelsefull för barnets uppväxtvillkor och framtid. 
Familjen ska ges förutsättningar att vara barnets främsta resurs. Barn och 
ungas deltagande och inflytande möjliggör utveckling för individen. Flickors 
och pojkars olika uppväxtvillkor ska särskilt uppmärksammas. Inga barn ska 
behöva uppleva våld i nära relationer. Det ska vara enkelt för barn, 
ungdomar och familjer som behöver stöd av socialtjänsten att ta kontakt och 
få det stöd som man behöver. 

2. Goda livsvillkor för alla

Självständighet, trygghet, integritet och normalisering är några av 
grundpelarna till ett gott liv. För att känna trygghet och välbefinnande ska 
nämnden erbjuda flexibla, individanpassade insatser och boendeformer. 
Individens inflytande på insatsernas innehåll och utförande ska vara centralt. 
Handläggning och genomförande av insatser ska präglas av rättssäkerhet. 
Den kommunala hälso- och sjukvården ger god vård inom kommunens 
ansvarsområde. Förebyggande arbete ska leda till en fungerande vardag för 
alla nämndens målgrupper och motverka utanförskap. Tillsammans med 
berörda nämnder och andra aktörer skapas möjligheter till ett aktivt liv. 
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Gislaveds kommun Planeringsdirektiv 2022 – Socialnämnden 

3. Attraktiv arbetsgivare

Utgångspunkten för socialnämnden är ett hållbart arbetsliv, god arbetsmiljö 
och hög frisknärvaro bland medarbetare. För att ta tillvara på medarbetarnas 
engagemang och kompetens är delaktighet i verksamhetens utveckling och 
förbättringsarbete genom tillitsbaserad styrning, centralt. Genom att skapa 
förutsättningar för lärande möjliggörs personlig utveckling för medarbetarna. 
Socialnämnden ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. 

3.1 Uppdrag 

Uppdrag från: Uppdrag Beskrivning Slutdatum 

Socialnämnden Samarbetet mellan fritid- och 
folkhälsoförvaltningen, 
kulturförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen ska utvecklas. 

Förvaltningarna ska tillsammans 
ta fram och implementera en 
arbetsstruktur, som bidrar till 
utökat samarbete mellan 
förvaltningarna. I uppdraget ingår 
också att göra en kartläggning 
för hur kommunen arbetar 
förebyggande för att minska 
psykisk ohälsa, ensamhet och 
utsatthet för både barn, vuxna 
och äldre, som grund för att 
vidareutveckla arbetet 
kommande år. 

2022-12-31 

Socialnämnden Ta fram en kommunikationsplan Förvaltningen ska ta fram och 
implementera en 
kommunikationsplan för 
kommunikation externt. 
Kommunikationsplanen ska 
beröra: Vilka beslut som ska 
kommuniceras ut och hur. 
Specificerakommunikationssatsni 
ngar som behöver göras för att 
öka kunskapen om 
verksamheten i samhället för att 
försöka minska förväntansgap. 
En plan förkontinuerlig 
medborgardialog för att bidra till 
en ökad delaktighet och ökat 
förtroende. 

2022-12-31 

Socialnämnden Utreda möjligheten att öppna 
ett härbärge för hemlösa 

Förvaltningen får i uppdrag att 
utreda möjligheten att öppna ett 
härbärge för hemlösa i 
samverkan med Hela människan. 
I uppdraget ingår också att se 
över möjligheten att samverka 
med grannkommuner för att ta 
fram en så hållbar lösning som 
möjligt. 

2022-12-31 
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Gislaveds kommun Planeringsdirektiv 2022 – Socialnämnden 

4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Omvärldsbevakning 

Bland de trender som är identifierade och förväntas påverka Gislaveds 
kommun det kommande året men även på sikt innebär både utmaningar och 
möjligheter för socialnämnden. Vissa av trenderna kommer leda till ökade 
behov i verksamheterna, medan andra skapar möjligheter för att kunna 
hantera de ökade behoven inom socialnämndens ansvarsområden. 

Nedan presenteras olika områden och även trender som kommer 
påverka socialnämndens uppdrag på ett eller annat sätt. 

2022 kommer sannolikt att påverkas av coronapandemin och 
konsekvenserna i spåren av denna. Detta kommer att ge stor påverkan på 
kommunens och socialnämndens ansvarsområden det närmaste åren. 

Högre förväntningar och krav 

Trenden om högre förväntningar och krav från invånarna är en utmaning 
men också en möjlighet. Förväntningarna och kraven på socialnämnden är 
höga, och ibland inte helt förenliga med de skyldigheter enligt lag som 
nämnden har. En stor kommunikationssatsning bör göras för att öka 
kunskapen bland invånarna, rörande vilka skyldigheter kommunen har, hur 
nämndens verksamheter arbetar för att möta de behov som finns, vad som 
ryms inom uppdraget och vad som just nu inte kan omhändertas av 
nämndens verksamheter utifrån de omständigheter som råder. En större 
förståelse hos invånarna skulle hjälpa nämnden att gå framåt i den utveckling 
som behövs för att följa samhällsförändringar. Idag finns ett stort motstånd i 
samhället mot alla förändringar som görs inom nämndens verksamhets-
områden, då förväntan är att förändringen kommer leda till en försämring, 
vilket gör att arbetsklimatet blir svårt för politiker, chefer och medarbetare. 
Nämnden skulle behöva prioritera att möta kommuninvånarna på olika sätt 
för att skapa en större förståelse för verksamheten som bedrivs, och möta 
det stora motstånd som finns mot förändringar. Framförallt bör kommunika-
tionen mot invånarna syfta till att visa vilket värde förändringar kan ge till 
individen i form av t.ex. ökad självständighet. En kommunikationssatsning kan 
gärna lyfta fram de goda exemplen som finns inom nämndens verksamheter, 
och på så vis kan förtroendet öka och de förändringar som föreslås blir 
begripligare. 

För att kunna möta förväntningarna och kraven bör dialogen och 
delaktigheten av våra målgrupper i utformningen av sitt stöd också öka. Flera 
verksamheter arbetar med detta redan, men ytterligare verksamheter bör 
följa efter och öka dialogen med invånare, brukare och klienter. I verksam-
heter där brukare ingår i ledningsgruppen sker dialog och utveckling 
kontinuerligt och samarbetet fungerar mycket väl. Genom ökad dialog med 
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Gislaveds kommun Planeringsdirektiv 2022 – Socialnämnden 

dem vi är till för skapas förutsättningar för ett mindre förväntansgap och 
högre delaktighet. 

Barn och unga 

Barnrättsperspektivet genomsyrar all offentlig verksamhet och är numera 
lag. Det är viktigt att ständigt öka kunskapen om barnets rättigheter. 
Som ett led i att barnkonventionen blivit lag ses en ökning av antal oros-
anmälningar mot barn. 

Orosanmälningarna har ökat inom kommun de senaste tre åren. Den 
vanligaste orsaken till anmälning är våld i nära relation, eller barn som har 
bevittnat eller utsatts för våld. Ökade antal orosanmälningar mot barn leder 
till fler insatser och placeringar från socialtjänsten, vilket i sin tur leder till 
ökade kostnader. Utav de barn som behöver hjälp är det fler som behöver 
mer omfattande stöd, vilket har varit svårt att lösa i kommunens egen regi. 
Därför har konsulentstödda placeringar behövt användas vilket också är en 
dyrare placering än en hemmaplanslösning. Analyser görs för hur behovet 
kan komma att se ut framöver för att kunna ta fram en hemmaplanslösning 
som matchar det behov som finns på bästa sätt. 

Barn och unga är samhällets viktigaste resurs. Majoriteten av barn och 
unga växer upp under goda levnadsförhållanden. Standarden för barn och 
ungas uppväxtförhållanden har ökat generellt, samtidigt som uppväxt-
villkoren har blivit alltmer ojämlika. Barn och ungas livs- och uppväxtvillkor 
påverkas negativt av socioekonomiska svårigheter i familjen. Dessa barn har 
en ökad risk för ohälsa, kriminalitet, bristfällig skolgång, bidragsberoende, 
ingripande från socialtjänsten samt bristfälliga relationer inom familjen och 
med vänner. 

Det ska vara enkelt för barn, ungdomar och familjer att få stöd av 
socialtjänsten vid behov. 

I arbetet med barn och ungas uppväxtvillkor behövs nära samarbete med 
andra förvaltningar såsom fritid- och folkhälsoförvaltningen, kulturförvalt-
ningen och barn- och utbildningsförvaltningen men också med andra 
myndigheter och hälso- och sjukvård. 

Våld i nära relation 

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld är ett samhällsproblem som 
finns i alla samhällsgrupper och påverkar socialnämnden i allra högsta grad i 
form av exempelvis placeringar av barn men också skyddade boenden. Våld i 
nära relation har generellt under pandemin utvecklats på ett negativt sätt, då 
människor spenderar mer tid i hemmet, både på fritiden, och vid arbete och 
utbildning som görs hemifrån i stor utsträckning. Några större effekter av 
detta har ännu inte kunnat ses i Gislaveds kommun men det kan komma att 
bli större konsekvenser framöver. Detta måste tas i beaktande i behovs-
analysen framöver. 
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Gislaveds kommun Planeringsdirektiv 2022 – Socialnämnden 

Det är viktigt att sätta in tidiga insatser och stöd till barn och unga som 
bevittnar eller blir föremål för våld i nära relation men också öka kunskapen 
om detta hos dem som möter barn och ungdomar. Nu när en ökning har 
setts rörande anmälningar för barn inom denna kategori behöver våld i nära 
relation prioriteras för att försöka skydda barn som far illa. 

Folkhälsa 

Befolkningen i Sverige lever allt längre. De vanligaste dödsorsakerna i Sverige 
är cirkulationsorganens sjukdomar och cancer, men dödligheten i dessa 
sjukdomar precis som i många andra sjukdomar har minskat. 

Samtidigt ökar den självrapporterade psykiska ohälsan bland unga vuxna. 
Psykiska besvär i unga år ökar risken för psykisk sjukdom och det finns 
samband mellan psykisk sjukdom och suicid. 

Förekomsten av fallskador är störst bland personer 85 år och äldre. 
Inom gruppen yngre i åldern 16-29 år är den allmänna hälsan högre än i 
övriga grupper. Dock uppger denna grupp en hög andel självskattad psykisk 
ohälsa. 

Sverige har ur ett internationellt perspektiv en god folkhälsa och i stora 
delar av befolkningen är hälsoutvecklingen positiv. Men det finns skillnader i 
hälsa och i förutsättningarna för god hälsa både mellan socioekonomiska 
grupper och mellan män och kvinnor. Medellivslängden ökar, men det finns 
skillnader i medellivslängden mellan vissa grupper. Personer med 
förgymnasial utbildning har lägre medellivslängd men också en högre 
dödlighet i många av de vanligaste dödsorsakerna, än personer med 
eftergymnasial utbildning. Detta mönster ses även i olika former av sjuklighet 
och välbefinnande, som exempelvis självskattad hälsa, fetma och 
våldsrelaterade skador. Här bör kommunens olika förvaltningar tillsammans 
ta ett ansvar att arbeta med förebyggande insatser för att stötta upp 
personer som ligger i högre riskgrupper, för att minimera effekten som blir 
på samhället om deras hälsotillstånd fortsätter att försämras. 

Folkhälsomyndigheten redovisar i sin årliga rapport om folkhälsa att det 
finns en ökad risk för att ojämlikheten i hälsa mellan grupper kan komma att 
öka om inte åtgärder vidtas. För att förbättra folkhälsan krävs särskilt att 
hälsan förbättras för dem med sämst hälsa. 

Covid-19 pandemin har drabbat såväl det svenska samhället som 
individer under de två senaste åren. Sociala och ekonomiska konsekvenser 
av pandemin kan ses nu, som till exempel arbetslöshet och ekonomisk 
utsatthet. Pandemin har drabbat olika grupper i samhället i olika 
utsträckning. Effekterna av pandemin kommer sannolikt att påverka 
folkhälsan över tid. 
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Gislaveds kommun Planeringsdirektiv 2022 – Socialnämnden 

Långtidssymtom efter Covid-19 

Det är fortfarande ett nytt begrepp och det finns begränsat med kunskap 
inom området. Definition av Långtids Covid-19 varierar fortfarande men det 
som de flesta är eniga om är att symtom som överstiger 3 månader 
betraktas som Långtids Covid-19. Den kunskap man har kunnat 
sammanställa under denna tid är enligt följande. 

• Samma typ av skador och symtombild kan ses hos både
sjukhusvårdade och individer som varit sjuka hemma.

• Symtomen kan vara komplexa och kommer från olika organsystem
och även andra diagnoser kan komma till.

• Det är varierande hur olika individer drabbas t.ex. från lättare
symtom till grava symtom som ger stor påverkan på det dagliga livet
och oförmåga till arbete eller studier.

• De vanligaste långtidsbesvären var lukt- och smakbortfall, trötthet
och andningsbesvär.

• De som är svårt drabbade har ofta tydliga funktionsnedsättningar
som troligen beror på att viruset orsakar organskador och avvikande
inflammationssvar

• Förloppen av sjukdomen kan också se olika ut vissa får cykliska
förlopp med förbättringar och försämringar ofta relaterade till
ansträngning, en del blir med tiden bättre och helt symtomfria

• Vården kommer att kräva multidisciplinära team, vårdplaner och
involvering av patientgrupperna och stora resurser för att kunna
hjälpa de drabbade.

Vilka är det som drabbas av långtidscovid? Mestadels är det kvinnor, men 
även barn och tonåringar har blivit drabbade. Resultat på genomförda 
studier på covid-19 sjuka visar att 26% har haft minst ett långtidsymtom som 
varade i över två månader och att 11% hade haft minst ett långtidsymtom i 
åtta månader. Forskningen kring sjukdomens långtidseffekter pågår men 
kommer att ta tid eftersom det är en helt ny sjukdom. Det är mycket svårt 
att säga idag hur många individer det handlar om. 

Effekter för kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst 

• Behov av korttidsplatser för dessa individer med intensiv
rehabiliterandeträning och sjukvårdande behandling av t.ex. track,
nutrition, sårkomplikationer m.m. med långa vårdtider. Det är helt
avgörande hur vi klarar att rehabilitera dessa individer för hur deras
livskvalité blir men också för vilka resurser de kommer att ta i
anspråk i framtiden.
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Gislaveds kommun Planeringsdirektiv 2022 – Socialnämnden 

• Behov av hjälp och stöd i hemmet av hemsjukvård, rehab och
socialtjänsten och anpassningar av hemmiljö.

• Om individer på lång sikt inte kommer att kunna arbeta behövs en
bred samverkan mellan arbetsförmedling, skola, försäkringskassa,
kommunstyrelsen, socialnämnden och sjukvården för att stödja
individerna till ett så funktionellt liv som möjligt.

Psykisk ohälsa 

Den psykiska ohälsan ökar i samhället inom alla åldersgrupper av olika 
orsaker. Psykisk ohälsa kan bland annat leda till ohälsa, missbruk och suicid. 
Detta kräver insatser från socialtjänsten i olika grad. 

Konsekvenserna av pandemin covid-19 riskerar att leda till ytterligare 
negativa effekter på den psykiska hälsan till följd av restriktioner och andra 
negativa effekter i samhället. 

Social distansering inom skola, arbete och fritid för de allra flesta samt 
ensamhet och ofrivillig isolering för personer i riskgrupp och personer 70 år 
och äldre är en effekt av pandemin som kan leda till ökad psykisk ohälsa. 
Men även andra faktorer som permittering, minskad efterfrågan på varor 
och tjänster som leder till arbetslöshet, samt oro för sin ekonomi riskerar 
att öka den psykiska ohälsan. Stödet av familjerådgivning på 
familjecentralerna i kommunerna har också ökat under pandemin. Det visar 
på att situationen också är mer ansträng i relationer och familjeförhållanden 
vilket också kan leda till psykisk ohälsa. Konsekvenserna av pandemin 
kommer sannolikt att ha effekt på både den psykiska och fysiska hälsan både 
på kort och på lång sikt. 

Åldrande befolkning 

En tydlig trend är den åldrande befolkningen. Detta förväntas påverka 
socialnämndens ansvarsområden på flera olika sätt. Dels genom att en högre 
andel personer kommer ha behov av socialtjänstens insatser och insatser 
från kommunal hälso- och sjukvård framöver. Men också utifrån att andel 
personer i yrkesverksam ålder inte ökar i samma takt som de äldres behov. 

För att kunna möta behovet av socialtjänstens insatser från den åldrande 
befolkningen är det viktigt att kunna erbjuda olika former av insatser 
anpassade efter individens behov, såsom hemtjänst, biståndsbedömt 
trygghetsboende eller vård- och omsorgsboende. 

Med en åldrande befolkning ökar också förekomsten av vissa sjukdomar, 
som exempelvis demens. Att leva med demens kommer över tid att leda till 
behov av vård- och omsorgsinsatser. Därmed förväntas också att behovet av 
demensplatser på vård- och omsorgsboende öka samtidigt som förvaltningen 
ser ett minskat behov av vård- och omsorgsplatser totalt sett. En möjlighet 
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Gislaveds kommun Planeringsdirektiv 2022 – Socialnämnden 

är att omvandla somatiska platser på vård- och omsorgsboende till 
demensplatser. 

Genom att kunna erbjuda andra typer av boendeformer för målgruppen 
äldre förväntas behov av plats på vård- och omsorgsboende generellt att 
minska. 

Kompetensförsörjning 

För att kunna möta utmaningen med andelen färre yrkesverksamma krävs 
insatser på flera plan som exempelvis digitalisering, förebyggande arbete, 
utveckla olika boendeformer, satsningar kring rekrytering och 
kompetensförsörjning. 

Behovet av kompetens och personella resurser är en utmaning att 
hantera inom alla verksamheter inom socialnämndens ansvarsområden. 
Samtidigt som vissa yrkesgrupper kan vara särskilt svåra att rekrytera. 
Särskilda insatser kring att öka attraktiviteten för dessa yrkesgrupper 
behöver satsas på likväl som att se över möjligheten att nya tjänster och 
roller, kan komma att behöva skapas i framtiden. Nya tjänster kan dels vara 
inom området för välfärdsteknik samt även tjänster mer inriktade på 
serviceyrken inom exempelvis äldreomsorgen. 

Även karriärväxling och vidareutbildning vore en god väg framåt, 
exempelvis kan vi minska det långsiktiga behovet av hyrsjuksköterskor om vi 
gjorde det möjligt för undersköterskor att förmånligt utbilda sig till 
bristyrket sjuksköterska. 

Nämnden skulle också i större grad säkra sina behov av kompets om 
medarbetare utan vårdutbildning kunde kombinera studier till 
undersköterska med arbete, en kombination av båda delar skapar också 
ökad förankring av nyvunnen kunskap. För att lyckas där behöver samarbete 
med vuxenutbildningen ske och uppdraget för densamme behöver anpassas 
till rådande situation, d.v.s. att socialnämnden lider brist på utbildad 
personal. Ett förtätat samarbete med vuxenutbildningen skulle också i större 
grad säkra nivån på svenska språket bland medarbetare. En låg språklig nivån 
kombinerat med avsaknad av rätt utbildning inverkar direkt på kvaliteten i 
nämndens verksamheter och minskar också möjligheterna för nämnden att 
arbeta utvecklingsorienterat då resurser internt behöver avsättas för att 
säkerställa de allra mest grundläggande behoven. 

En del i att säkra personal- och kompetensförsörjningen framöver är att 
arbeta med rätten till heltid. Genom att aktivt arbeta med heltid och 
strukturerad bemanningsplanering med bland annat planerad frånvaro och 
fördelning av arbetspass, förväntas behovet av personal och andel 
timanställda att kunna minska. Det skapar också förutsättningar för ökad 
kontinuitet för dem vi är till för, tillvaratagande av kompetens och god 
arbetsmiljö, samtidigt som kostnaderna för timanställningar kan minskas. 
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Gislaveds kommun Planeringsdirektiv 2022 – Socialnämnden 

Bemanningen behöver matchas med verksamhetens behov, när belastningen 
är hög i verksamheten ska också bemanningen vara högre. Här har nämnden 
ett arbete att göra då gamla normer behöver ersättas med nya och 
verksamhetens behov behöver stå i centrum när bemanningen planeras. 

Nya arbetssätt och digitalisering 

Svårigheten med att utöka användandet av digital teknik är egentligen inte 
kopplad till digitalisering, utan istället är det ett motstånd till att arbeta på 
nya sätt. För att klara av utmaningen nu och framöver med mindre resurser 
och större behov, behöver alla verksamheter inom kommunen se över sina 
arbetsmetoder och utveckla dessa. Det finns inte resurser, varken i form av 
pengar, personer eller kompetens framöver för att arbete på samma sätt 
som görs idag. Här måste verksamheterna arbeta aktivt med rädslan, oron 
och motståndet som finns hos både medarbetare och målgrupperna rörande 
förändrade insatser för att kunna komma vidare i utvecklingen. Att det blir 
en fråga om digitalisering är utifrån att alla arbetssätt måste ha stöd av digital 
teknik i någon utsträckning idag, vare sig det är ett system, välfärdsteknik, 
artificiell intelligens eller andra robotar. Det är alltså inte att få människor 
mer välvilligt inställda till digital teknik som är viktigast att prioritera, utan 
istället att få alla att lättare kunna hantera förändringar. 

I diskussionen om att öka takten på digitalisering i verksamheterna 
brukar tanken också fastna i att grundsyftet för detta är att göra 
kostnadsbesparingar. Det finns ett till syfte som pratas mindre om, men som 
är det viktigaste, och det är vad det kan ge till målgruppen som använder 
det. Digital teknik som används i nämndens verksamheter som bidrar till 
högre delaktighet, självbestämmande eller självständighet klassas som 
välfärdsteknologi. Syftet med att använda mer digital teknik i verksamheterna 
kan alltså vara tvådelat. Välfärdsteknik används för att nämndens målgrupper 
ska kunna vara mer självständiga, och kunna ha större inflytande hur deras 
insatser ska genomföras. Användandet av välfärdsteknik och annan digital 
teknik kan också bidra till en kostnads- och resurseffektivisering. Den teknik 
som kan ge positiva effekter ur båda dessa perspektiv är de som bör 
prioriteras att införas. 

Sedan våren 2020 har arbetet med pandemin medfört att vi tagit snabba 
steg i riktning mot en mer digital arbetsmiljö. Genom de ökade kraven på 
distansarbete likväl som för olika digitala mötesformer inom exempelvis vård 
och omsorg har kraven på den enskilde medarbetarens digitala mognad 
synliggjorts. Det har skett en snabb utveckling på kort tid samtidigt som det 
fortfarande är mycket kvar att göra. Viljan och förmågan att se möjligheterna 
i ökat digitalt nyttjande har ökat och upplevs idag goda, utmaningarna ligger 
istället i det faktiska antalet enheter för medarbetare att kunna använda. Det 
finns inte tillräckligt med Ipads eller mobila datorer i verksamheterna för att 
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alla medarbetare ska kunna delta. Infrastrukturen i nätet är också en 
begränsning då flera av verksamheterna har bristande uppkoppling. 

Det är här viktigt att se möjligheterna i den pågående situationen, 
exempelvis i form av att tillvarata medarbetarnas intresse för olika digitala 
verktyg. Det finns också behov av att arbeta vidare i dialogen med 
medborgarna, det är inte alla som har möjlighet att ta till sig de möjligheter 
som en ökad digitalisering erbjuder. En lösning skulle kunna vara ett digitalt 
team som kunde utbilda medarbetare och medborgare i ökad digital 
förståelse vilket kan leda till högre självständighet och resurseffektivisering. 
Ett digitalt team kunde också i ökad grad fortsätta utbilda vårdtagare och 
dess anhöriga om syftet med olika typer av välfärdsteknik, t.ex. inom 
hemtjänsten gällande tryggheten och värdet i digital tillsyn. Har vårdtagare 
en ökad digital förståelse kunde de också i större grad delta på digitala 
möten och aktiviteter som kunde leda till minskad isolation och ökad 
samvaro med andra. En satsning med ett digitalt team blir en investering 
under några år men som leder till bättre resursutnyttjande längre fram och 
samtidigt minskade kostnader. 

Under 2021 kommer det nya verksamhetssystemet Combine vara infört 
i socialförvaltningens alla olika verksamheter. Combine är en del i 
digitaliseringen, och kommer att vidareutvecklas även efter införandet är 
genomfört. Ett exempel på detta är möjligheten för medborgaren att själv 
kunna ansöka, ta del av beslut och kunna följa sina ärenden genom 
Medborgarportalen. Utmaningar när det gäller Combine och digitalisering 
ligger i att kommunen behöver ha en utvecklad och välfungerande 
infrastruktur för IT, samt att skapa möjligheter för att underlätta den digitala 
mognaden hos såväl brukare som medarbetare. 

Hälso- och sjukvård 

Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – Nationellt primärvårdsuppdrag 
gäller från 1 juli 2021. Primärvårdsreformen pågår på nationell, regional och 
lokal nivå. För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och 
omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, och kunna möta den 
demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bra sätt, krävs en 
gemensam omställning i hela vårdkedjan tillsammans med invånarna. Kärnan i 
Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov 
och förutsättningar. Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och 
omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv, 
egenvården, samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra 
detta. Nära vård är därför en samhälls- och kommunövergripande fråga då 
det handlar om folkhälsa i stort, med större fokus på förebyggande arbete, 
och den egna individens möjlighet till egenvård. För att arbeta effektivt med 
nära vård behöver samarbetet mellan flera förvaltningar utvecklas och 
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samordnas, då det inte bara är socialförvaltningens målgrupper som är 
berörda. 

Krav på specialiserad kompetens och behovet av resurser kommer öka 
för den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten.  Detta för att 
kunna möta behov av mer avancerad vård och behandling i hemmet. Men 
också att arbeta mer proaktivt och förebyggande för att bevara hälsa. Det 
krävs också ett mer pedagogiskt arbetssätt för att stödja individer att själva 
kunna utföra egenvård. Vid samhällskriser kommer den kommunala hälso-
och sjukvården att ha ett större uppdrag och påverkas i större omfattning. 

Ökade behov LSS 

Flera trender sammantaget leder till ökade behov inom flera områden, 
däribland inom LSS. Fler unga beviljas LSS och vissa diagnoser ökar som 
exempelvis autism. Det blir också vanligare att individer får flera olika 
diagnoser, där deras behov blir allt mer komplexa och högre kompetenser 
behövs för att kunna stödja dessa individer. För att möta dessa behov 
behöver en utveckling av insatser göras bland annat med boendeformer. Ett 
led i att kunna möta de ökade behoven är att möjliggöra boendekarriär för 
brukare inom LSS, det vill säga att man utifrån sitt behov kan flytta från en 
boendeform till en annan. Detta ger en ökad självständighet för brukaren 
men också en möjlighet för kommunen att kunna erbjuda fler personer 
insatser. Ökade behov leder inte bara till behov av boendeformer utan även 
utökning och utveckling av insatser som daglig verksamhet. Även 
kompetensförsörjning och vidareutbildning är en viktig del att arbeta med 
för att kunna omhänderta detta behov. Då beslut inom LSS löper över lång 
tid växer även grunduppdraget utifrån att det är fler som får beslut än som 
inte längre behöver stöd från socialnämnden. En person som får ett beslut 
om t.ex. gruppbostad när hen är 20år och lever tills hen är 75år har behov 
av socialnämndens stöd under 55år. Om detta jämförs med medianvårdtiden 
på ett vård- och omsorgsboende för äldre som ligger på runt två år blir det 
helt andra planeringsförutsättningar. I samhällsplanering rörande 
boendeformer för denna målgrupp måste längden på besluten tas i 
beaktande. 

Förebyggande insatser 

För att kunna möta de ökade behoven inom nämndens olika ansvars-
områden behöver samverkan med andra förvaltningar, region, myndigheter, 
frivilligorganisationer och andra aktörer i civilsamhället öka kring 
förebyggande insatser. Det finns mycket forskning som visar att tidiga 
förebyggande insatser för nästan alla nämndens målgrupper kan göra att 
vissa behov kan minska på sikt. Det finns också skillnader i hur olika 
målgrupper prioriteras idag då det finns stora krafter i samhället som driver 
på utvecklingen av t.ex. äldres verksamheter. 
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Individ och familjeomsorgen, och funktionshinder har vissa målgrupper 
som inte hörs i samhället och dessa grupper är lättare att prioritera ner då 
trycket från samhället inte är lika stort. Möjlighet att satsa mer på 
förebyggande verksamhet för alla målgrupper hade behövt komma till för att 
bättre förutsättningar ska ges till framtida generationer. Det finns några 
områden som nämnden ser behöver prioriteras framöver där bland annat 
förebyggande insatser skulle kunna vara en del i insatserna och det är våld i 
nära relation, arbete kring alkohol- och drogmissbruk och psykisk ohälsa. 
För att klara av sitt grunduppdrag framöver behöver socialnämnden hjälp av 
ovan nämnda aktörer för att klara av att försöka stävja de behov som finns. 

Pandemin 

Under 2022 förväntas Coronapandemin fortsatt ge konsekvenser på 
verksamheterna inom socialnämndens ansvarsområden. Det handlar om att 
fortsätta att vaccinera vårdtagare enligt Folkhälsomyndighetens direktiv. En 
hög vaksamhet kommer att krävas vid misstänkt smitta av Covid-19. Därför 
kommer hygienrutiner att vara extra viktiga framöver. Det ställer fortsatt 
krav på tillgång av personal, kunskap, skyddsutrustning, tydliga rutiner och 
god samverkan med primärvården. Under åren som gått har samverkan med 
regionens smittskyddsenhet varit stort stöd som vi fortsatt är i behov av. 
Vidare kommer pandemin fortsatt att kräva resurser av den kommunala 
hälso- och sjukvården både för vård vid pågående infektion men också 
sannolikt alltmer i efterförloppet av covid-19 i form av rehabiliterande 
insatser. 

För att kunna minska de negativa konsekvenserna av pandemin i form av 
ensamhet och isolering etc. krävs olika aktiviteter. Det finns behov av att 
hitta kompletterande lösningar som till exempel digitala aktiviteter för äldre 
och andra målgrupper t.ex. daglig verksamhet inom LSS. Samverkan med 
andra förvaltningar eller aktörer i civilsamhället kan också ge en positiv 
utveckling. 

Ökad fokus på hållbarhet 

Under 2022 fortsätter arbetet med att arbeta hållbart inom alla områden, 
både utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Dessa 
perspektiv behöver lyftas in i arbetet inom alla delar av socialnämndens 
ansvarsområde för att uppnå social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

Genom att digitalisera vissa arbetsmoment eller ställa om vissa insatser 
digitalt kan antalet resor minska, vilket är positivt sett ur ett miljöperspektiv. 
Vidare arbetar köken inom förvaltningen med att anpassa matproduktionen 
till att bli mer hållbar både ur ett ekologiskt men också ekonomiskt 
perspektiv. 
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4.2 Befolkningsutveckling och prognos 

Under åren 2000-14 minskade antalet invånare i Gislaveds kommun i stort 
sett varje år medan invånarantalet i Sverige ökade. När allt fler människor 
från andra länder började flytta till kommunen under 2014-17, ökade antalet 
invånare. Under 2020 vände utvecklingen drastiskt med en stor minskning av 
antal invånare. De kommande åren tros kommunens befolkning fortsätta att 
minska, men inte i samma dramatiska takt som under 2020. 

Den procentuella utvecklingen av kommunens folkmängd har skilt sig 
ganska stort från rikssnittet under de flesta av de år som visas i diagrammet 
ovan. Under 2015 ökade kommunens befolkning mer än rikets snitt men för 
övriga år är befolkningsutvecklingen svagare i Gislaveds kommun än riket 
och spås dessutom vara negativ med en minskande befolkning under hela 
prognosperioden. Att antalet invånare ökat under tidigare år beror främst 
på ett högt barnafödande och att människor från andra länder har flyttat till 
kommunen. Till följd av Covid-19 stängde många länder sina gränser, vilket 
medfört att utrikes inflyttning minskat till Sverige i helhet och även till 
Gislaveds kommun. En annan trolig effekt av pandemin var ett högre antal 
döda under 2020 än vanligt. Födslarna år 2020 var lägre än tidigare och 
utflyttningen från kommunen högre, framförallt till Värnamo, Halmstad, 
Jönköping och Göteborg. 

Prognosen i tabellen nedan visar att antalet kommuninvånare förväntas 
minska på längre sikt eftersom inflyttningen till kommunens minskar, 
framförallt av människor som flyttar till kommunen från andra länder. Detta 
påverkar utvecklingen negativt med en mindre befolkning och även en 
kraftigare minskning än tidigare förväntat, framförallt de närmaste åren. 
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Gislaveds kommun Planeringsdirektiv 2022 – Socialnämnden 

Pandemins utveckling såväl som andra större händelser i omvärlden och 
andra s.k. osäkerhetsfaktorer har påverkan på utfallet och därför är 
prognosen relativt osäker. 

Prognos 
2021-25 

Utfall 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Inflyttning 1 142 1 143 1 146 1 148 1 150 1 150 

Utflyttning 1 432 1 320 1 251 1 238 1 227 1 221 

Flyttnetto -295 -177 -105 -90 -77 -71

Födda 301 299 295 292 289 285 

Döda 335 288 288 289 290 290 

Födelsenetto -34 11 7 3 -1 -5

Folkmängd 29 635 29 477 29 379 29 293 29 215 29 139 

Folkökning -328 -158 -98 -87 -78 -76

Det finns ett antal faktorer som styr vad som får människor att flytta 
till/från en kommun. Ett sätt att prognostisera för detta är att se till antalet 
nybyggda bostäder och beräkna hur många invånare Gislaveds kommun kan 
få om invånarna till fullo flyttar in i de nybyggda bostäderna. En tidigare 
framtagen s.k. byggbaserad prognos visar att kommunens invånarantal kan 
öka framöver, om 800 bostäder (varav 200 trygghetsbostäder) färdigställs 
fram till 2030 (fördelat på åren 2015-29). 

Den byggbaserade prognosen och prognosen med demografisk 
framskrivning ger två olika scenarier till hur invånarantalet förväntas att 
utvecklas i Gislaveds kommun under åren 2021-2025: 
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Gislaveds kommun Planeringsdirektiv 2022 – Socialnämnden 

Antalet äldre ökar 

Oavsett utfall för det totala invånarantalet, så kommer åldersgruppen 80 år 
och äldre att fortsätta öka under åren fram till 2025 och vidare till 2030. 
Detta särskilt för åldersgrupperna 80-84 år och 95 år och äldre. 
Barngrupperna 1-6 år förväntas minska från år 2020 och framåt, likväl som 
antalet människor i arbetsför ålder till och med 59 års ålder. 

4.3 Övriga planeringsförutsättningar 

Socialnämnden påverkas av samhällsutvecklingen där kommuninvånarnas 
fysiska, psykiska och sociala hälsa är faktorer som påverkar förutsättningarna 
för grunduppdraget. Exempel på faktorer är placering av barn, våld i nära 
relationer och omfattande vård- och omsorgsärenden. 

Nära vård är en annan faktor som påverkar planeringsförutsättningarna 
för socialnämndens grunduppdrag, bland annat genom förändrat ansvar för 
mer avancerad vård men också förändrat behov av resurser och kompetens. 

Coronapandemin är svår att förutse utifrån exempelvis hur sjukfrånvaron 
bland medarbetarna kommer se ut men också hur smittläget är i verksam-
heterna och i vilken utsträckning kohortvård kommer behöva tillämpas. 

Övriga planeringsförutsättningar som kan påverka socialnämnden: 

• Riktade och allmänna statliga bidrag som socialnämnden tilldelas eller
kan ansöka om.

• Nationella politiska beslut, som har stor inverkan på socialnämndens
grunduppdrag.

• Extraordinära händelser likt coronapandemin och flyktingsituationen
2015.
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Gislaveds kommun Planeringsdirektiv 2022 – Socialnämnden 

5 Budget 2022 

5.1 Budget 

5.1.1 Nämndens driftbudget 

Nämndens driftbudget 

tkr Bokslut Budget Budget 
2020 2021 2022 

Nämndens budget 600 307 *592 300 616 749 

*Budget innan kompensation för avtalsrörelsen 2021

Kommentar 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2021 att tilldela 
socialnämnden en budgetram för 2022 på 616,7 mnkr. 

• Socialnämndens ram höjs jämfört med föregående år med 0,4 mnkr
som följd av demografiska förändringar

• För 2022 ingår inget effektiviseringskrav med 1 % för socialnämnden.
Effektiviseringskravet återinförs 2024 vilket motsvarar en sänkt ram
med 5,9 mnkr.

• Socialnämnden tillförs 2,1 mnkr som följd av att kommunens
kompensation i

• utjämningssystemet för LSS

• 1,2 mnkr har tillförts nämnden avseende del av generella statsbidrag

• 8,0 mnkr för fördelning till individ- och familjeomsorg samt
funktionshinder och stöd.
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Gislaveds kommun Planeringsdirektiv 2022 – Socialnämnden 

5.1.2 Nämndens budget fördelad på verksamhetsområden 

Nämndens budget fördelad på verksamhetsområden 

Programområde 

Nettokostnad, tkr 

Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Nämnd -15 942 12 285 9 462 

Individ- och familjeomsorg samt 
funktionshinder 

248 028 240 321 261 035 

Vård- och omsorgsboende 194 977 189 432 173 095 

Omsorg i ordinärt boende och 
Hälso- och sjukvård 

154 608 152 997 161 347 

Förvaltningsövergripande 18 636 11 023 11 810 

Totalt 600 307 *606 058 616 749 

*Budget efter kompensation för avtalsrörelsen 2021.

Kommentar 

Utifrån planeringsdirektiv beslutat av kommunfullmäktige den 18 november 
2021 tilldelas socialnämnden 616,7 mnkr. 

Denna tilldelning skiljer sig ifrån den behovsbudget som socialnämndens 
verksamheter har lagt, med motsvarande – 88,0 mnkr. Socialnämnden fick 
vid socialnämndsmötet den 2 november 2021, en redovisning av behovs-
budgeten utifrån kända faktorer i oktober 2021. 

Detta innebär att socialnämnden inför och under 2022 behöver göra 
avvägningar och prioriteringar i verksamheternas innehåll och omfattning. 
Hanteras inte dessa förutsättningar innebär det att socialnämnden inte kan 
säkerställa genomförandet av grunduppdraget och uppfylla nämndens mål 
och uppdrag, med en ekonomi i balans. 

Individ- och familjeomsorgen samt funktionshinder 

Verksamhetsområdet tilldelas 261,0 mnkr utifrån ramtilldelningen, varav 8,0 
mnkr av denna ramtilldelning består av riktat tillskott till 
verksamhetsområdet utifrån beslut i kommunfullmäktige. I dessa 261,0 mnkr 
ingår även 2,0 mnkr som socialnämndens arbetsutskott beslutade att fördela 
till verksamhetsområdet, istället för att lägga buffertmedel i socialnämndens 
budget (2,0 mnkr motsvarar buffertmedel för 2021). 
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Gislaveds kommun Planeringsdirektiv 2022 – Socialnämnden 

Vård- och omsorgsboende 

Verksamhetsområdet tilldelas 173,1 mnkr utifrån ramtilldelning. Detta för en 
drift av 246 vård- och omsorgsplatser med en bemanningstäthet på 0,62 vid 
somatiska avdelningar och 0,67 vid demensavdelningar. Nettokostnaden för 
verksamheten är beräknad till 179,6 mnkr, där skillnaden mellan 
ramtilldelning och nettokostnaden kompenseras via 65% av riktat statsbidrag 
till äldreomsorgen (ca 12 mnkr). 

Ordinärt boende samt hälso- och sjukvård 

Verksamhetsområdet tilldelas 161,3 mnkr utifrån ramtilldelningen, vilket 
bland annat är baserat på 11600 timmar hemtjänst per månad, en ökning av 
budgeten för hjälpmedel och utökning av det digitala serviceteamet. 
Nettokostnaden för verksamheten är beräknad till 169,8 mnkr, där 
skillnaden mellan ramtilldelning och nettokostnaden kompenseras via 55% av 
riktat statsbidrag till äldreomsorgen (ca 12 mnkr) samt prestationsbaserat 
statsbidrag SSK-bemanning ca 3,0 mnkr. 

5.1.3 Investeringsbudget 

Investeringsbudget 

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Investeringsram 1 993 2 000 7 000 2 000 2 000 2 000 

Kommentar 

Socialnämnden fördelas 7 mnkr i investeringsmedel, utifrån äskande ifrån 
socialförvaltningen inför 2022. 

Bakgrunden till en högre fördelning av investeringsmedel för 2022 än 
övriga år är bland annat signalerat behov av: 

• Investering i enhetligt passersystem för socialnämndens
verksamheter

• Investering i utökad digital tillsyn

• Läkemedelsrum, Hemvården

• Nyckelskåp Gruppbostäder

• Inventarier gemensamhetsutrymmen, nyetablering HVB-
Kastanjegården

• Inventarier gemensamhetsutrymmen, nyetablering gruppbostad
Ågatan

• Reinvesteringar i gemensamhetsutrymmen, grupp- och
servicebostäder
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Gislaveds kommun Planeringsdirektiv 2022 – Socialnämnden 

6 Konsekvenser av planeringsdirektiv 
Med anledning av de ekonomiska förutsättningarna med en stor differens 
mellan ramtilldelningen och behovsbudget för socialnämndens verksamheter 
för 2022. Behöver nämnden och förvaltningen göra avvägningar och 
prioriteringar av verksamheters innehåll och omfattning, samt följa 
utvecklingen nogsamt inom samtliga verksamheter. Konsekvensen av de 
ekonomiska förutsättningarna är att socialnämnden inte kommer att kunna 
säkerställa genomförandet av grunduppdraget samt uppfylla nämndens mål 
och uppdrag, med en budget i balans. 

Kända förutsättningar som får konsekvenser kopplat till den ekonomiska 
fördelningen inför 2022. 

Konsekvenser av planeringsdirektivet mnkr 

Hyresförluster (vård och omsorgsboende) 5,1 

Köksorganisationen 8,9 

Vårdtunga individärenden 15,0 

Köp av plats barn och unga LSS 10,5 

Köp av plats LSS vuxna 17,9 

Daglig verksamhet enligt LSS 1,9 

Konsulentstödda familjehemsplaceringar 7,3 

Institutionsplacerade barn- och unga (HVB och SIS) 6,0 

HVB-Kastanjegården 5,8 

Gruppbostad Ågatan 6,4 

Personlig assistans (extern) 3,2 

Totalt 88,0 

• Hyresförluster: Vid en beläggning av 246 platser inom vård- och
omsorgsboendena, beräknas socialnämndens hyresförluster för 79
tomma lägenheter till 5,1 mnkr.

• Köksorganisationen: Målsättningen för denna verksamhet är att
den ska vara självförsörjande av de intäkter den har i form av
matabonnemang, försäljning till barn- och utbildningsförvaltningen,
matdistribution och försäljning i matsalar. Då verksamheten består av
ett högt antal tillagningskök med låga antal portioner som föranleder
höga portionskostnader, prognostiserar verksamheten ett
underskott på 8,9 mnkr.

• Vårdtunga individärenden: Under 2020 tillkom två vårdtunga
individärenden, kostnaden för att vårda dessa individer beräknas till
15,0 mnkr under 2022.
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Gislaveds kommun Planeringsdirektiv 2022 – Socialnämnden 

• Köp av plats barn och unga LSS: Under 2020 tillkom behov av 
köp av extern placering för barn och unga inom gruppbostad LSS. 
Dessa ärenden kvarstår även 2022 till en beräknad kostnad av 
10,5 mnkr. 

• Köp av plats LSS: Vid köp av platser för externt boende har 
socialnämnden generellt sett högre kostnader för brukare med lägre 
behovsnivå än om det skulle bedrivits i egen regi. Då antalet brukare 
är högre än vad socialnämnden har platser i egen regi köps externa 
platser även för de lägre behovsnivåer, vilket medför en negativ 
prognos på 17,9 mnkr. 

• Daglig verksamhet enligt LSS: Ökade kostnader för köp av 
daglig verksamhet 1,9 mnkr, jämfört med 2021. 

• Konsulentstödda familjehemsplaceringar: Prognostiserade 
nettokostnaden för de konsulentstödda familjehemsplaceringarna 
motsvarar 7,3 mnkr under 2022. 

• Institutionsplacerade barn- och unga: Ökade kostnader för 
institutionsvård barn- och unga 6,0 mnkr. Ökning av dessa 
nettokostnader jämfört med budget 2021 dämpas av etableringen av 
Kastanjegården. 

• HVB-Kastanjegården: Beräknad nettokostnad för nyetablering av 
HVB Kastanjegården, motsvarande 5,8 mnkr. Vilket beräknas 
generera en besparing motsvarande 0,7 mnkr på totala kostnaden för 
institutionsplaceringar för 2022. 

• Gruppbostad Ågatan: Nyetablering av gruppbostad för att täcka 
behovet av gruppbostäder inom LSS, då nämnden har ett flertal ej 
verkställda beslut. Nettokostnaden beräknas utifrån kända behov till 
6,4 mnkr. 

• Personlig assistans: Ökade kostnader personlig assistans 3,2 mnkr, 
jämfört med budget 2021. 
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