
&GISLAVEDS 
-KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2021-12-14

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 14 december klockan 09.00-16.40.
Ajournering mellan klockan 12.00-13.30.

Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande
Jörg Neumann (M)
Staffan Sjöblom (M)
Emanuel Larsson (KD)
Carolina Hall (C)
Mona Almborg (C)
Kenneth Magnusson (C)
Emanuel Larsson (KD)
Kjell Thelin (S)
Pelle Gullberg (S)
Jessica Flod Malmgren (S)
Marie Cnattingius ersättare för Kjell Olsson (S)
Bengt-Ove Eriksson (V) ersättare för Mona Bergkvist (V)
Mattias Johansson (SD)
Linda Petersson ersättare för Anders Gustavsson (SD)
Tomas Johansson (WeP) ersättare för Kian Andersson (WeP)

Malin Johansson, socialchefÖvriga deltagande
Sandra Svennberg, nämndsekreterare
Joel Halldin, förvaltningscontroller
Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare §§162-172
Åsa Dahlqvist, verksamhetschef ordinärt boende och HSL
Susanna Olsen, verksamhetschef IFO/funktionsstöd §§158-163
Johanna Lindsten, tf. verksamhetschef vård och omsorg
Sara Ruuth, stabschef §§158-160, 162-163, 172
Anna-Lena Gunnarsson, enhetschef funktonsstöd/LSS §160
Dan Sundberg, enhetschef IFO §161
Ellinore Karlsson, socialsekreterare IFO §161
Jan Ekström, administratör stabsenheten §162
Jenny Johansson, utvecklingsledare §164
Tomas Gustavsson, utvecklingsledare hållbar utveckling §164

Utses att justera Kjell Thelin (S)
Justeringens Kommunhuset den 16 december 2021
plats och tid

Under-
Sekreterare …………………………………………………………………. Paragrafer 158 - 172

skrifter

Sandra Svennberg

Ordförande ……………………………………………………………………
Inga-Maj Eleholt (C)

Justerande ..........................................................................................................................................
Kjell Thelin (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2021-12-14 Paragrafer 158 - 172

Datum för
anslags uppsättande 2021-12-16

Datum för
anslags nedtagande 2022-01-07

Förvaringsplats
för protokollet

Socialförvaltningen

Utdragsbestyrkande

https://12.00-13.30
https://09.00-16.40
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Sn §158 Dnr: SN.2021.10 1.4

Ekonomisk uppföljning 2021

Beslut
Socialnämnden lägger månadsrapporten för oktober månad och
verksamhetsuppföljningen för november månad 2021 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt tidsplanen för månadsrapporten redovisas månadsrapporten för oktober
månad på socialnämnden den 14 december, tillsammans med
verksamhetsuppföljningen för samma period.

Prognosen för socialnämndens verksamheter är ett negativt utfall på cirka 67,7
miljoner kronor jämfört med budget, vilket är en förbättring med cirka 3 miljoner
kronor från månadsrapporten utifrån septemberutfallet.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 7 december 2021
Protokoll 2021-11-30 - Snau §78
Manadsrapport oktober (Socialforvaltning)
Verksamhetsuppföljning 2021 jan - okt

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Socialförvaltningens ekonomer

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2021.10
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Sn §159 Dnr: SN.2021.85 1.4.1

Internkontrollplan 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och uppdrar till
socialförvaltningen att, i enlighet med diskussionerna på dagens möte, färdigställa
ett förslag till internkontrollplanen inför nämndsmötet den 22 februari 2022.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska årligen fastställa en plan för internkontroll inom
socialförvaltningen. Första steget i framtagandet av en internkontrollplan är att
göra riskanalyser på verksamhetsnivå, förvaltningsnivå samt nämndsnivå.
Socialnämnden väljer ut de risker som ska lyftas in i internkontrollen och
socialförvaltningen tar fram en plan för hur de ska kontrolleras. Den färdigställda
internkontrollplanen antas sedan av socialnämnden.

Under socialnämndens sammanträde den 14 december fördes diskussion i
helgrupp, både för att lyfta risker utifrån socialnämndens uppdrag, samt att välja ut
de risker som ska kontrolleras under nästkommande år. Ingen ny risk tillkom och
ingen risk plockas bort.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 7 december 2021
Protokoll 2021-11-30 - Snau §80
Rutin för socialnämndens internkontrollplan
Förvaltningens förslag på Internkontrollrisker 2022

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2021.85
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Sn §160 Dnr: SN.2021.84 1.3.1

Riktlinjer LSS

Beslut
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till riktlinjer LSS.

Ärendebeskrivning
De vägledande riktlinjerna omfattar handläggning enligt LSS och SoL inom
verksamhetsområdet Funktionsstöd. Riktlinjerna är en vägledning avseende
Gislaveds kommuns ambitionsnivå vid insatsbedömning. Ytterst är det den
enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut om insats. Alla
beslut skall prövas mot gällande lagar, förordningar, rättspraxis, förarbeten till
lagstiftning, prejudicerande rättsfall eller bindande föreskrifter.

Riktlinjerna har i huvudsak följande syfte att:
Klargöra hur LSS och SoL-lagstiftning skall tillämpas.
Säkerställa en likartad service och omsorg till alla som är i behov av och efterfrågar
insats enligt LSS och SoL.
Ge stöd för LSS/SoL handläggarna vid deras individuella utredningar för en
rättssäker handläggning i Gislaveds kommun.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2021
Protokoll 2021-11-30 - Snau §83
Förslag till riktlinjer för handläggning LSS o SOL daterad den 7 december 2021
Riktlinjer för handläggning enligt LSS samt SoL inom funktionsstödsverksamheten
till socialnämndens sammanträde den 14 december 2021

Beslutet skickas till:
Verksamhetschef Susanna Olsen
Enhetschef Anna-Lena Gunnarson

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2021.84
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Sn §161 Dnr: SN.2021.106 1.9.1

Remissmissiv socialstyrelsens öppna insatser utan samtycke

Beslut
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och
översänder det till Socialdepartementet.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har fått en remiss från Socialdepartementet om Socialstyrelsens
författningsförslag i rapporten öppna insatser utan samtycke. Svaret ska ha
inkommit till socialdepartementet senast den 10 januari 2022.

I nuläget är det möjligt för socialnämnden att bevilja öppna insatser till barn utan
vårdnadshavares samtycke från det att barnet fyllt 15 år med stöd av
socialtjänstlagen. Socialstyrelsen föreslår att åldersgränsen sänks så att det blir
möjligt för socialnämnden att besluta om öppna insatser till barn redan från 12 års
ålder, om socialnämnden bedömer att det är lämpligt och barnet själv samtycker
till insatsen.

I uppdraget ingår även att se över om insatser med stöd av 22 § LVU bör kunna
beslutas även vid brister i den unges hemmiljö och att lämna författningsförslag
också i denna del. Idag omfattar bestämmelserna endast sådana beteenden som
avses i 3 § LVU. Vid en sammantagen bedömning anser Socialstyrelsen att det inte
är lämpligt att utvidga 22 § LVU eftersom de fördelar som finns med en utvidgning
av bestämmelsen inte överväger riskerna som kan uppstå för barnet. Det bedöms
därför inte försvarbart att besluta om insatser med tvång till barn när det är
föräldrarna som brister i omsorgen.

Socialförvaltningen ställer sig positivt till Socialdepartementets förslag och har
sammanställt svaret i ett yttrande.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till arbetsutskott daterad den 23 november
2021
Protokoll 2021-11-30 - Snau §85
Yttrande till socialstyrelsens remiss om öppna insatser utan samtycke
Slutredovisning öppna insatser utan samtycke
S2019-04727-Remissmissiv för SoS rapport Öppna insatser till barn utan samtycke

Beslutet skickas till:
Socialdepartementet

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Sn §162 Dnr: SN.2021.44 3.10.1

Pensionärsbidrag 2021

Beslut
Socialnämnden tilldelar:

PRO Gislaved 47 268 kronor
PRO Anderstorp 8 658 kronor
PRO Burseryd/Broaryd 9 945 kronor
PRO Smålandsstenar 26 910 kronor
PRO Reftele/Ås 10 764 kronor
Anderstorps Riksförbundet Pensionärsgemenskap 6 318 kronor
SPF Anderstorp 28 782 kronor
SPF Hestra 25 857 kronor
SPF Ås 8 775 kronor
SPF Gislaved 18 954 kronor
SPF Bosebo-Våthult 3 744 kronor
SPF Burseryd-Broaryd 12 753 kronor
SPF Villstad 26 676 kronor
SPF Reftele 19 539 kronor
Aktiva seniorer Gislaved 47 619 kronor
Svenska kommunalpensionärernas förbund avd. 73 Östbo-Västbo 22 464 kronor

Detta ger ett totalt stöd för 2021 på 325 026 kronor

Ärendebeskrivning
Bidragsberättigade är lokalföreningar för pensionärer som bedriver organiserad
verksamhet inom kommunen och som tillhör en riksorganisation öppen för alla
pensionärer. Föreningen ska ha valt styrelse och antagit stadgar godkända av
riksorganisationen. Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt svenska
demokratiska principer och vara öppen för alla som önskar stödja föreningen.

Som bidragsberättigad medlem räknas den som erlagt, av föreningen fastställd,
årsavgift för senaste verksamhetsåret och uppfyller respektive organisations
stadgar. Medlemmar ska vara mantalsskrivna i Gislaveds kommun. Bidragssökande
förening ska i ansökan tydligt redovisa bidrag från annan kommunal verksamhet.
Om förening ingår i en kretsorganisation kan kretsen ersätta föreningen som
stödberättigad förening.

Ansökan ska innehålla, av årsmöte godkänd, verksamhetsberättelse,
årsmötesprotokoll, ekonomisk berättelse för senast avslutade verksamhetsår. I
den ekonomiska berättelsen ska det klart framgå hur mycket som är kommunalt
bidrag inklusive regionbidrag, samt antal betalande medlemmar och
medlemsavgiftens storlek. Ansökan ska vara undertecknad av ordförande och
kassör eller revisor.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2021.44
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Sn §162 (forts.)

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 23 november 2021
Protokoll 2021-11-30 - Snau §81
Utredning, bidrag till pensionärsföreningar 2021

Beslutet skickas till:
PRO Gislaved
PRO Anderstorp
PRO Burseryd/Broaryd
PRO Smålandsstenar
PRO Reftele/Ås
Anderstorps Riksförbundet Pensionärsgemenskap
SPF Anderstorp
SPF Hestra
SPF Ås
SPF Gislaved
SPF Bosebo-Våthult
SPF Burseryd-Broaryd
SPF Villstad
SPF Reftele
Aktiva seniorer Gislaved
Svenska kommunalpensionärernas förbund avd. 73 Östbo-Västbo

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Sn §163 Dnr: SN.2021.27 1.4.1

Planeringsdirektiv 2022

Beslut
Socialnämnden beslutar att med dagens justeringar fastställa socialnämndens
planeringsdirektiv 2022.

Reservationer
Mattias Johansson (SD), Tomas Johansson (WeP), Linda Petersson (SD) reserverar
sig till förmån för Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska enligt fastställd tidplan fatta beslut om planeringsdirektiv 2022
på sammanträdet den 14 december.

Enligt riktlinjerna för Gislaveds kommuns styrmodell är det den politiska
majoriteten som tar fram ett förslag på Planeringsdirektiv 2022 till socialnämnden
för beslut. Socialförvaltningen finns med som ett stöd i arbetet. Ledamöterna i
socialnämnden har arbetat med planeringsdirektivet löpande under året. De har
genomfört gruppdiskussioner utifrån nämndplan och beslutad omvärldsbevakning
kring kritiska kvalitetsfaktorer, mål och uppdrag. På socialnämndens sammanträde i
juni lämnades yrkanden från Sverigedemokraterna som socialförvaltningen fick i
uppdrag att svara på. Socialförvaltningens svar på dessa yrkanden ligger som ett
separat beslutsunderlag till detta ärende.

Nämndsbidraget har fördelats utifrån respektive verksamhetsområdes
behovsbudgetar, vilka har upprättats av verksamhetscheferna tillsammans med sina
enhetschefer och kommunens ekonomiavdelning.

Socialförvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden antar
planeringsdirektivet 2022 i sin helthet.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 7 december 2021
Protokoll 2021-11-30 - Snau §79
Planeringsdirektiv 2022 - utskick till nämnd dec 2021
Yrkanden att ta med i planeringsdirektivet för socialnämnden 2022
Svar på yrkanden från SD
Kapitel 5 och 6 planeringsdirektiv

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2021.27
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Sn §163 (forts.)

Yrkande
Mattias Johansson (SD): Att socialförvaltningens förslag på planeringsdirektiv
skickas på remiss till kommunstyrelsen i syfte att få in konkreta förslag på hur vi
ska kunna bedriva den lagstadgade verksamheten, med en ekonomi i balans.
- Alternativt att budgetramen justeras av kommunstyrelsen med en teknisk
justering för 2022.
- Alternativt att kommunstyrelsen inom ramen för sitt tillsynsansvar, verkställer att
socialförvaltningens verksamhet i sin helhet eller delar därav, förvaltas direkt av
kommunstyrelsen.

Inga-Maj Eleholt (C) med instämmande av Kjell Thelin (S): Avslag på Mattias
Johanssons (SD) yrkande.

Thomas Johansson (WeP): Bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Jörg Neumann (M) med instämmande av Staffan Sjöblom (M): Bifall till liggande
förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande mot liggande
förslag och beslutar att socialnämnden beslutar enligt liggande förslag.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Socialförvaltningens ekonomer
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Sn §164 Dnr: SN.2020.99 1.4

Äldreomsorgsplan 2022-2032

Beslut
Socialnämnden godkänner äldreomsorgsplanen 2022-2032, för att sedan sända ut
den på remiss till samtliga nämnder, styrelser inom kommunkoncernen, till region
Jönköpings län samt regionens folkhälsa och sjukvårdsnämnd.

Ärendebeskrivning
På socialnämndens arbetsutskott fördes dialog kring förslag på justerade och
kompletterade texter från dialogen med nämnden i oktober samt från
medborgardialogen med representanter för kommunala pensionärsrådet för
sociala frågor och kommunala rådet för sociala funktionshinderfrågor.
Socialförvaltningen har utifrån dessa dialoger sammanställt en version av
äldreomsorgsplanen som kommer att sändas ut på remiss till samtliga nämnder
och styrelser inom kommunkoncernen. Remissvaren ska sedan inkomma till
socialförvaltningen senast den 14 mars 2022. Förvaltningen kommer därefter
sammanställa dessa och för att sedan ta fram förslag på den slutgiltiga
äldreomsorgsplanen, som nämnden kommer att besluta om på socialnämndens
sammanträde den 21 april 2022 inför att planen ska beslutas i kommunfullmäktige
den 13 juni 2022.

För att tydliggöra hur skedena i ett biståndsärende kan se ut, har en beskrivning av
ett vanligt förekommande ärende tagits fram. Denna beskrivning bifogas till planen.
Syftet med beskrivningen är att belysa hur en äldre persons behov av stöd och
hjälp från socialnämndens verksamheter utvecklas över tid.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 2 december 2021
Protokoll 2021-11-30 - Snau §84
Äldreomsorgsplan 2022-2031_FÖRSLAG SN
Sammanställning av synpunkter från medborgardialog 8 november 2021 kring
utkast av äldreomsorgsplanen
Framtidens äldreomsorg - rapport

Yrkanden
Jörg Neumann (M) med instämmande av Staffan Sjöblom (M), Kjell Thelin (S),
Kenneth Magnusson (C), Mona Almborg (C), Emanuel Larsson (KD), Bengt-ove
Eriksson (V), Marie Cnattingius (S): Bifall till liggande förslag.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Jenny Johansson
Samtliga nämnder och styrelser i kommunkoncernen
Region Jönköpings län
Region Jönköpings län folkhälsa och sjukvårdsnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.99
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Sn §165 Dnr: SN.2021.3 1.7.3

Information från socialförvaltningen 2021

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Personal
Malin Johansson slutar som socialchef i mitten av februari 2022. Susanna Olsen,
verksamhetschef för individ och familjeomsorg och funktionshinder, blir därav
tillförordnad socialchef från och med den 1 februari tills dess att tjänsten blivit
ersatt. Rekrytering pågår.
Maria Jönsson slutar som verksamhetschef för vård och omsorg. Johanna Lindsten
ersätter tjänsten fram till april 2022. Rekrytering pågår.

Covid-19
Verksamhetschef Åsa Dahlqvist informerar att det är låg smittspridning i Gislaveds
kommun. I dagsläget finns inga bekräftade fall i socialförvaltningens
verksamhetsområden. En smittspårning på en verksamhet har skett men inga nya
fall av Covid-19 har blivit bekräftade. Socialförvaltningen ställer nu krav på att
nyanställda inom vård och omsorg ska vara vaccinerade mot Covid-19.

Kvalitetsarbete
Sandra Svennberg, lex Sarah utredare, informerar om pågående utredningar av
inkomna lex Sarah rapporter. En Lex Sarah anmälan har gjorts till IVO.

Byte av namn
Verksamhetsområde funktionshinder byter namn till funktionsstöd från och med
den 1 januari 2022.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-11-30 - Snau §86

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Sn §166 Dnr: SN.2021.11 1.7.3

Fastighetsinformation 2021

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Den 21 januari 2020 beslutade socialnämnden om återkommande rapportering
kring socialförvaltningens hyra av fastigheter och lokalbehov.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-11-30 - Snau §87
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse tilll SNAU daterad 23 november 2021

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2021.11
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Sn §167 Dnr: SN.2021.6 1.7.3

Information från socialnämndens ledamöter 2021

Beslut
Socialnämnden lägger information från socialnämndens ledamöter till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Jörg Neumann (M) ger muntlig rapport om sitt besök på sex olika särskilda
boenden i Gislaveds kommun.

Bengt-Ove Eriksson (V) ger muntlig rapport utifrån sin kontaktpolitikerdag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-11-30 - Snau §88

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Sn §168 Dnr: SN.2021.18 1.7.3

Delegeringsbeslut 2021

Beslut
Socialnämnden lägger de redovisade delegeringsbesluten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen överlämnar delegeringslistor gällande enheterna för bistånd - Vård
och omsorg, Funktionsstöd samt Individ- och familjeomsorg.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 14 december 2021

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2021.18
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Sn §169 Dnr: SN.2021.1 1.7.3

Domar 2021

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Den 17 december 2019 beslutade socialnämnden att förvaltningen ska redovisa alla
inkomna domar som gått socialnämnden helt eller delvis emot.

Under perioden 2021-10-25 till 2021-12-07 har en dom inkommit som gått
nämnden emot.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 7 december 2021
Sammanställning domar 20211025-20211207

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Sn §170 Dnr: SN.2021.5 1.7.3

Protokoll delges socialnämnden 2021

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll redovisas socialnämnden för kännedom.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 7 december 2021
Sammanträdesprotokoll Kf§124 Dnr:KS.2021.3 Valärende
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott den 30 november 2021
Sammanträdesprotokoll Kf§125 Dnr:KS.2021.3 Valärende
Sammanträdesprotokoll Kf§132 Dnr:KS.2021.41 Revisionsutlåtande delårsrapport
Sammanträdesprotokoll Kf§133 Dnr:KS.2021.41. Delårsbokslut uppföljning 2
Sammanträdesprotokoll Kf§143 Dnr:KS.2021.105 Rutin för hantering av
initiativärende
Sammanträdesprotokoll Kf§145 Dnr:KS.2021.92 Sammanträdesplan 2022
Sammanträdesprotokoll Kf§143 Dnr:KS.2021.105 Rutiner för hantering av
initiativärenden
Sammanträdesprotokoll Ks §335 Dnr:KS.2021.159. Handlingsprogram för internt
skydd.
Sammanträdesprotokoll Ks §336 Dnr: KS.2021.156 Handlingsprogram för
informationssäkerhet
Sammanträdesprotokoll Ks §337 Dnr: KS.2021.157 Handlingsprogram för
krisberedskap och civilt försvar
Sammanträdesprotokoll Kf §160 Dnr: KS.2021.13 Planeringsdirektiv 2022 med
plan för 2023-2025

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2021.13
https://Dnr:KS.2021.92
https://Dnr:KS.2021.41
https://Dnr:KS.2021.41
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Sn §171 Dnr: SN.2021.4 1.7.3

Skriftliga meddelanden delges socialnämnden 2021

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande har begärt att socialförvaltningen månatligen delger
socialnämnden inkomna skriftliga klagomål och synpunkter som inte är kopplade
till individärenden. Övriga skriftliga meddelanden ska, likt tidigare, också delges
socialnämnden för kännedom.

Inför socialnämnden den 14 december 2021, har det inkommit 3 klagomål samt en
synpunkt.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 7 december 2021
Skrivelse från medborgare ang. reservkraft på äldreboende
Inkommande klagomål 2021-11-22
20211027-20211207 Sammanställning klagomål och synpunkter

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Sn §172 Dnr: SN.2021.12

Övriga frågor 2021

Beslut
Socialnämnden beslutar att remittera initiativärendet gällande införande av "Bostad
Först" i Gislaved kommun till socialförvaltningen för beredning för att sedan ta upp
ärendet på socialnämndens sammanträde den 22 februari 2022.

Reservationer
Staffan Sjöblom (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande då
han inte anser att detta ska vara ett initiativärende utan en motion.

Ärendebeskrivning
Bengt-Ove Eriksson (V) lyfter ett initiativärende gällande införande av "Bostad
Först" i Gislaved kommun. Ärendet beskrivs enligt följande:

Jag har bedrivit viss egen omvärldsbevakning som underlag för mitt förslag bland
annat deltog jag som regionpolitiker i förra veckan på en temadag om
samsjuklighet arrangerad av SKR. Bostad Först lyftes särskilt fram bland annat av
Anders Printz, som leder den så kallades samsjuklighetsutredningen och som
nyligen presenterat ett första delbetänkande.

Jag är väl medveten om att det kan finnas en uppfattning bland vissa
tjänstepersoner, inklusive chefer, att ”vi redan” använder Bostad Först. Det är inte
min uppfattning att vi gör detta på ett systematiskt sätt och att det krävs en analys
och ett strategiskt beslut i socialnämnden (och eventuellt andra nämnder) för att
kunna implementera modellen fullt ut. Det inbegriper bland annat en specifik
överenskommelse med hyresvärdar samt en bedömning av vilka kompetenser som
behövs för stödinsatser enligt modellen. Det är A och O med bred politisk
förankring för att kunna tillämpa Bostad Först visar erfarenheter från andra
kommuner. Det som är positivt är att erfarenheterna är mycket goda. Bostad
Först är också en officiellt rekommenderad metod i Socialstyrelsens riktlinjer för
vissa målgrupper.

Beslutsunderlag
Rutin för hantering av initiativärenden, antagen den 28 oktober 2021 KF
Initiativärende - Införande av Bostad Först i Gislaveds kommun till nämndens
sammanträde den 14 december

Yrkande
Inga-Maj Eleholt (C): Att remittera initiativärendet gällande införande av "Bostad
Först" i Gislaved kommun till socialförvaltningen för beredning och för att sedan ta
upp ärendet på socialnämndens sammanträde den 22 februari 2022.

Kjell Thelin (S) och Kenneth Magnusson (C): Bifall till Inga-Maj Eleholt (C) yrkande.

Staffan Sjöblom (M): avslag på Inga-Maj Eleholt (C) yrkande.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2021.12
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Sn §172 (forts.)

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att socialnämnden
beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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