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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Sn §163 Dnr: SN.2020.8 1.4

Ekonomisk uppföljning 2020

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna, samt uppdrar till
förvaltningen att till socialnämndens möte i januari 2021 återrapportera om
upphandlingen kring externa LSS-platser.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen redogör för socialnämndens ekonomiska läge per november
och prognostiserat resultat för helåret 2020, samt redovisar
verksamhetsuppföljningen per november månad.

En ny länsgemensam upphandling för externa LSS-platser ska snart påbörjas.
Nuvarande avtal sträcker sig fram till slutet på april 2022. Ledamöterna skickar
med ett antal frågor till förvaltningen som rör hur upphandlingen ska gå till.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-12-01 - Snau §92
Verksamhetsuppföljning SN december
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 8 december 2020

Yrkande
Inga-Maj Eleholt (C): Att uppdra till förvaltningen att till socialnämndens möte i
januari 2021 återrapportera om upphandlingen kring externa LSS-platser.

Propositionsordning
Ordföranden 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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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Sn §164 Dnr: SN.2020.72 1.4.1

Åtgärder för en ekonomi i balans

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och uppdrar till förvaltningen
att till socialnämndens möte i januari 2021 färdigställa rapporten i enlighet med
socialnämndens beslut om återremiss.

Ärendebeskrivning
Den 3 november 2020 återremitterade socialnämnden föreliggande ärende till
förvaltningen för vidare beredning med uppdraget att ta fram en djupare
ekonomisk analys av kostnaderna för en eventuell ombyggnation av Mariagården
samt att ta fram en risk- och konsekvensanalys av hyresgästernas upplevelser av en
eventuell flytt.

Förvaltningen lämnar en muntlig statusrapport om det pågående
beredningsarbetet i enlighet med återremissen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-12-01 - Snau §93
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd 8 december 2020

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.72
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Sn §165 Dnr: SN.2020.16 1.4.1

Planeringsdirektiv 2021

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och uppdrar till förvaltningen
att, i enlighet med dagens tvärpolitiska gruppdiskussioner, färdigställa underlag
avseende kritiska kvalitetsfaktorer, mål och uppdrag inför socialnämndens beslut
på mötet den 19 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Den 15 juni 2020 beslutade kommunfullmäktige att förändra budgetprocessen för
2021. Enligt den nya budgetprocessen ska nämnderna fatta beslut om sina
planeringsdirektiv för 2021 senast den 31 januari 2021.

Som ett led i framtagandet av socialnämndens Planeringsdirektiv 2021, ska
nämnden ta fram mål och uppdrag för det kommande året. På socialnämndens
sammanträde den 26 maj arbetade nämnden med de kritiska kvalitetsfaktorerna
(KKF) för 2021 och vid nämndens sammanträde den 8 september lyfte nämnden
ett behov av att komplettera KKF för 2021 ytterligare. Den 3 november skulle
socialnämnden ha arbetat med KKF:er, mål och uppdrag men nämnden beslutade
att flytta fram arbetet till mötet i december.

Vid dagens möte genomförs en tvärpolitisk gruppdiskussion kring KKF:er, mål och
uppdrag. Socialnämndens arbete ska bilda underlag för Planeringsdirektiv 2021
som nämnden fattar slutligt beslut om den 19 januari 2021.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-12-01 - Snau §94
Nämndplan reviderad SN 200908
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 14 oktober 2020
Utblick 2022 Socialnämnden rev 200908
Planera Grunduppdraget KKF

Beslutet skickas till:
Jenny Johansson, utvecklingsledare

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.16
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Sn §166 Dnr: SN.2020.65 1.4.1

Internkontrollplan 2021

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och uppdrar till förvaltningen
att, i enlighet med diskussionerna på dagens möte, färdigställa ett förslag till
internkontrollplan inför nämndsmötet den 19 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 3 november att workshop kring Internkontrollplan
2021 ska genomföras på socialnämndens möte den 15 december.

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. Nämnden
väljer ut de risker som ska lyftas in i internkontrollen och förvaltningen tar fram en
plan för hur de ska kontrolleras. Den färdigställda internkontrollplanen antas sedan
av nämnden.

Ledamöterna för en diskussion, dels för att lyfta risker utifrån nämndens uppdrag
och dels för att välja ut de risker som ska kontrolleras under nästkommande år.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-12-01 - Snau §95
Internkontroll 2021 - v2
Internkontroll 2021 - tidsplan v2

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.65
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Sn §167 Dnr: SN.2020.107 1.9.1

Remissyttrande beträffande att göra anmälningar som gäller barn
sökbara

Beslut
Socialnämnden beslutar att anta remissyttrandet beträffande att göra anmälningar
som gäller barn sökbara, daterat den 24 november 2020, som sitt eget och
överlämnar det till Socialdepartementet.

Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har begärt ett remissyttrande från Gislaveds kommun
beträffande Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten; Att göra anmälningar
som rör barn sökbara - rättsliga förutsättningar för personuppgiftsbehandling.
Remissyttrandet ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 14 januari
2021.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till remissyttrande där man föreslår att
socialnämnden välkomnar de föreslagna lagändringarna och att nämnden ser att
det är av stor vikt att förhandsbedömningar sparas och blir sökbara. Bedömningen
är att de föreslagna lagändringarna stärker skyddet för barnen och ger en mer
rättssäker handläggning av så kallade förhandsbedömningar.

Beslutsunderlag
Remissbrev inkommet 20201020
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 november 2020
Remissyttrande Att göra anmälningar som gäller barn sökbara daterat 24
november 2020
Protokoll 2020-12-01 - Snau §97

Beslutet skickas till:
Socialdepartementet
Enhetschef Dan Sundberg
Verksamhetschef Susanna Olsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Sn §168 Dnr: SN.2020.102

Initiativärende oktober 2020

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och lägga informationen till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
På socialnämndens möte den 6 oktober väckte Mattias Johansson (SD) ett
initiativärende gällande fusk och oegentligheter inom insatsen personlig assistans
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Socialnämnden
beslutade att remittera ärendet till förvaltningen för beredning.

Förvaltningen har som svar på frågan tagit fram en rapport om hur
socialförvaltningen arbetar med insatsen personlig assistans i avseende att
upptäcka och förebygga fusk.

Beslutsunderlag
Initivativärende från Sverigedemokraterna
Protokoll 2020-10-06 - Sn §137
Rapport daterad den 20 november 2020
Protokoll 2020-12-01 - Snau §9

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Enhetschef Anna-Lena Gunnarson
Enhetschef Berat Shabani

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Sn §169 Dnr: SN.2020.94

Övriga frågor

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
På socialnämndens sammanträde den 3 november ställde Mattias Johansson (SD)
en fråga om den planerade förändring som kommer att innebära att alla fastigheter
ska ligga under AB Gislavedshus. Socialnämnden beslutade att uppdra åt
förvaltningen att återkomma med svar på frågan till dagens möte.

Socialförvaltningen redogör för den information som kommit förvaltningen till del
genom möte i den så kallade fastighetsdialogen.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 23 november 2020
Protokoll 2020-11-03 - Sn §158
Protokoll 2020-12-01 - Snau §99

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.94
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Sn §170 Dnr: SN.2020.83 1.2.2

Socialnämndens kontaktpolitikerverksamhet 2021-2022

Beslut
Socialnämnden beslutar att Bengt-Ove Eriksson (V) byter sin föreslagna plats från
Verksamheter för personer med funktionsnedsättning till Vård- och
omsorgsboenden, samt i övrigt fastställer den nya indelningen för socialnämndens
kontaktpolitikerverksamhet 2021-2022.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ledamöter och ersättare är som kontaktpolitiker indelade i fyra
områden;

· vård- och omsorgsboende
· vård och omsorg i ordinärt boende samt hälso- och sjukvård
· individ- och familjeomsorg
· verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Efter halva mandatperioden sker ett byte av inriktning bland socialnämndens
kontaktpolitiker, så att varje ledamot och ersättare ges möjlighet att som
kontaktpolitiker vara inriktad gentemot två områden under en hel mandatperiod.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-12-01 - Snau §100
Förslag socialnämndens kontaktpolitiker från 1 januari 2021, daterat den
1 december 2020

Yrkanden
Inga-Maj Eleholt (C): Att Bengt-Ove Eriksson (V) byter sin föreslagna plats från
Verksamheter för personer med funktionsnedsättning till Vård- och
omsorgsboenden.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt egna yrkande och finner att socialnämnden
beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Ledamöter och ersättare i socialnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.83
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Sn §171 Dnr: SN.2020.101 8.7.1

Ej verkställda beslut kvartal 3 2020

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och beslutar att ärenden om
ej verkställda beslut fortsättningsvis enbart behandlas på socialnämndens möten,
samt att socialnämnden överlämnar statistikredovisning till kommunfullmäktige
och kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till
kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 §
LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.

Socialnämnden ska vidare dels till IVO, dels till revisorerna, rapportera alla
gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då
verkställigheten avbröts. Därutöver ska socialnämnden anmäla till IVO när ett
beslut har verkställts alternativt när ett ärende har avslutats utan att verkställas.
Till IVO har nämnden lämnat 10 individrapporter för kvartal 3 2020.

Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport som redogör
för hur många beslut som inte har verkställts, samt hur många beslut som inte har
verkställts igen efter avbrott i verkställigheten.

Beslutsunderlag
Sammanställning/statistikrapport för kvartal 3 2020
Protokoll 2020-12-01 - Snau §101

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Sn §172 Dnr: SN.2020.4 1.7.3

Information från socialförvaltningen 2020

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialchef Malin Johansson informerar om projektet Heltidsresan som innebär
medarbetarnas rätt till heltid. Projektet startade upp år 2015, men har varit vilande
ett tag. Förvaltningen har nu lyft upp projektet igen och tillsatt Sara Ruth som
projektledare.

Ett arbete pågår i förvaltningen med att ta fram en äldreomsorgsplan och
planeringen är att kunna rapportera till nämnden i februari 2021 hur långt man har
kommit i arbetet.

Socialchefen informerar vidare om hur man jobbar för att verksamhetens chefer
ska känna en större delaktighet och känna sig trygga i sitt chefsskap. Det har
tidigare genomförts två planeringsdagar per år, men det finns ett önskemål från
cheferna att istället ha kortare frukostmöten. Det har även lyfts önskemål om att
förbättra budget- och uppföljningsprocesserna.

Verksamhetschef Åsa Dahlqvist informerar om aktuellt läge med anledning av
corona-pandemin. Smittspridningen i socialförvaltningen är fortsatt låg. Man jobbar
just nu med att säkerställa bemanningen över jul- och nyårshelgerna. Regionen i
Jönköpings län planerar för koordineringen av kommande vaccinationer mot covid-
19. Som det ser ut nu kommer vaccinationerna troligtvis komma igång i
mellandagarna. Vaccinationerna ges enligt följande tidsplan: 1. personer på särskilt
boende, 2. Inskrivna i hälso- och sjukvård och
3. Hemtjänst- och omsorgspersonal. Två vaccinationer behöver ges med tre
veckors mellanrum.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Sn §173 Dnr: SN.2020.26 1.7.3

Fastighetsinformation

Beslut
Socialnämnden beslutar att uppdra till socialförvaltningen att i dialog med fastighet-
och serviceförvaltningen och AB Gislavedshus jobba för att få fram fler
biståndsbedömda trygghetsboenden genom att omvandla 70+boenden, samt att i
övrigt lägga informationen till handlingarna.

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

Ordföranden Inga-Maj Eleholt och socialchef Malin Johansson informerar från
Fastighetsdialogen den 9 december. Invigningen av barnboendet Mofors i
Anderstorp är planerad till den 27 januari 2021, men datumet kan komma att
ändras p.g.a. den pågående coronapandemin.

På dagens sammanträde lyfter Mattias Johansson (SD) en fråga kring
biståndsbedömda trygghetsboenden.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-12-01 - Snau §103

Yrkanden
Mattias Johansson (SD): Att uppdra till socialförvaltningen att i dialog med
fastighet- och serviceförvaltningen och AB Gislavedshus jobba för att få fram fler
biståndsbedömda trygghetsboenden genom att omvandla 70+boenden.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande och finner
att socialnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Fastighet- och serviceförvaltningen
AB Gislavedshus

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.26
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Sn §174 Dnr: SN.2020.5 1.7.3

Information från socialnämndens ledamöter 2020

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ordföranden informerar om att man på arbetsutskottets sammanträde har
avtackat avgående nämndsekreterare Petra Johansson och välkomnat tillträdande
nämndsekreterare Jessica Kostin.

Jessica Flod Malmgren (S) lyfter att hon har skickat in en rapport från
kontaktpolitikerdag. Detta kommer att tas upp på nästkommande sammanträde.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Sn §175 Dnr: SN.2020.2 1.7.3

Domar 2020

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

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

Under perioden 2020-10-23 till 2020-11-20 har det kommit in en dom som går
nämnden helt eller delvis emot.

Beslutsunderlag
Domar som gått nämnden helt eller delvis emot (i pärm på mötet)
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 27 november 2020
Sammanställning domar, november

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Sn §176 Dnr: SN.2020.3 1.7.3

Delegeringsbeslut 2020

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2020
Delegeringslistor (i pärm på mötet)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Sn §177 Dnr: SN.2020.6 1.7.3

Protokoll delges socialnämnden 2020

Beslut
Socialnämnden lägger redovisade protokoll till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden redovisas protokoll för kännedom.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 27 november 2020
Protokoll 20201125 Ks § 267 IT-regler Användare BAS
Protokoll 20201125 Ks §266 IT-regler Förvaltning BAS
Protokoll 201021 Fa §106
Protokoll LFF 20201119
Protokoll 20201201 Snau §§ 92 - 104

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Sn §178 Dnr: SN.2020.7 1.7.3

Skriftliga meddelanden delges socialnämnden 2020

Beslut
Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag till svar
på skrivelsen från pensionärsföreningarna och redovisa detta för socialnämnden i
januari 2021, att godkänna framtaget svar på skrivelsen från Medborgargruppen
och översända det, samt att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande har begärt att förvaltningen månatligen delger
socialnämnden inkomna skriftliga klagomål och synpunkter som inte är kopplade
till individärenden. Det har kommit in två sådana ärende.
Övriga skriftliga meddelanden ska, likt tidigare, också delges socialnämnden för
kännedom.

Socialnämnden meddelas även arbetsutskottets beslut om premiering av
personalinsatser i socialnämndens verksamheter 2020.

Beslutsunderlag
Protokoll 20201201 Snau § 96
Skrivelse från pensionärsföreningar ang. föreslagen nedläggning av SÄBO i
Smålandsstenar
Öppet brev med frågor från Medborgargruppen Gislaved
Svar på öppen fråga från Medborgargruppen

Yrkande
Inga-Maj Eleholt (C): Att uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag till svar på
skrivelsen från pensionärsföreningarna och redovisa detta för socialnämnden i
januari 2021, samt att godkänna framtaget svar på skrivelsen från
Medborgargruppen och översända det.

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

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Sn §179 Dnr: SN.2020.140 9.3.1

Initiativärende - Behov av förändrad beslutspraxis gällande
biståndsbedömning

Beslut
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att införa en mera generös
beslutspraxis så att t.ex. psykisk ohälsa och ensamhet beaktas vid
biståndsbedömningen, att utgångspunkten för bedömningen ska vara den enskildes
egen upplevelse av sin livssituation, samt att redovisning av vidtagna åtgärder ska
ske till nämnden senast under mars månad 2021.

Ärendebeskrivning
Bengt-Ove Eriksson (V) lyfter ett initiativärende på dagens sammanträde som
gäller behov av en förändrad beslutspraxis vid bedömning av ansökan om plats på
äldreboende. Det uttalas stark oro för att psykisk ohälsa, ensamhet och social
isolering inte längre på samma sätt som tidigare beaktas vid biståndsbedömningen.
Bengt-Ove anser att de äldres egna unika upplevelser av sina aktuella
livssituationer måste vara utgångspunkten vid all biståndsbedömning.

Beslutsunderlag
Initiativärende daterat den 14 december 2020

Yrkanden
Bengt-Ove Eriksson (V): att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att införa
en mera generös beslutspraxis så att t.ex. psykisk ohälsa och ensamhet beaktas vid
biståndsbedömningen, att utgångspunkten för bedömningen ska vara den enskildes
egen upplevelse av sin livssituation, samt att redovisning av vidtagna åtgärder ska
ske till nämnden senast under mars månad 2021.

Kian Anderson (WeP): Bifall till Bengt-Ove Eriksssons (V) yrkande.

Mona Almborg (C): Avslag på Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande och Mona
Almborgs (C) yrkande och finner att socialnämnden beslutar att avslå Bengt-Ove
Erikssons (V) yrkande.

Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång.
JA-röst för avslag på Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande
NEJ-röst för bifall till Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande

Omröstningsresultat
JA-röst NEJ-röst
Kenneth Magnusson (C) Kian Anderson (WeP)
Mona Almborg (C) Kjell Thelin (S)
Staffan Sjöblom (M) Ove Gustavsson (S)
Gerd Berg (M) Jessica Flod Malmgren (S)
Emanuel Larsson (KD) Kjell Olsson (S)
Jan-Erick Hursti (C) Bengt-Ove Eriksson (V)
Inga-Maj Eleholt (C) Mattias Johansson (SD)

Anders Gustavsson (SD)
Sn §179 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och 8 NEJ-röster. Därmed har
socialnämnden beslutat att bifalla Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sn §180 Dnr: SN.2020.122 1.5.6

Frågor och svar till Kommunala pensionärsrådet för sociala frågor

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Det kommunala pensionärsrådet för sociala frågor, KPRS (och det Kommunala
rådet för sociala funktionshinderfrågor, KRSF) skulle träffat socialnämndens
presidium samt förvaltningsledningen den 24 november 2020 enligt fastställd
sammanträdesplan. Mötet har ställts in p.g.a. corona. KPRS har därför mejlat till
socialförvaltningen och ställt ett antal frågor som de önskar svar på.

Pensionärernas frågor är:
1. Information om den generella grunden för hyressättning på de olika boenden
inom äldreomsorgen.
2. Projekt angående personaltätheten.
3. Hur ska socialnämnden använda bidragspengarna?
4. Gislows träffpunkt. Fullt enligt personalen, det stora rummet utnyttjas månd-
fred. av LSS.
5. Information angående biståndsbedömning för boenden.

Förvaltningen har tagit fram svar på samtliga frågor.

Beslutsunderlag
Svar till Kommunala Pensionärsrådet, KPR, daterat den 14 december 2020

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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