
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2022-09-15

Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagande

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset i Gislaved, torsdagen den 15 september klockan 10.46 - 15.31 
Ajournering mellan klockan 11.34-11.40, 11.55-13.00, 14.55-15.10

Inga-Maj Eleholt (C), ordförande
Jörg Neumann (M)
Kjell Thelin (S)
Marie Cnattingius (S)
Ylva Samuelsson (S) tjänstgörande ersättare för Jessica Flod Malmgren (S) 
Ove Gustavsson (S) tjänstgörande ersättare för Pelle Gullberg (S)
Mona Almborg (C)
Kenneth Magnusson (C)
Carolina Hall (C)
Staffan Sjöblom (M)
Linda Petersson (SD) deltar ej i beslut §93
Anders Gustavsson (SD) deltar ej i beslut §93
Mona Bergkvist (V)
Hannes Rosvik (M) tjänstgörande ersättare för Emanuel Larsson (KD) 
Thomas Johansson (WeP) tjänstgörande ersättare för Kian Andersson (WeP) 
deltar ej i beslut §93, §96

Susanna Olsen, socialchef
Sandra Svennberg, nämndsekreterare
Sara Ruuth, stabschef
Meliha Pismo, verksamhetschef vård och omsorg
Åsa Dahlqvist, verksamhetschef ordinärt boende och HSL
Anders Holmqvist, verksamhetschef individ och familjeomsorgen §§100-110 
Joel Halldin, förvaltningscontroller
Tina Larssen, förvaltningskoordinator §§93-94, §§ 96-97
Jenny Johansson, utvecklingsledare §§ 93-94
Jessica Attelid §100
Jan Ekström, administratör §101

Kjell Thelin (S)
Torsdag den 22 september klocklan 09.00

Under-
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Paragrafer 93 - 110

Sandra Svennberg

Ordförande ……………………………………………………………………

Inga-Maj Eleholt (C)

Justerande ..........................................................................................................................................

Kjell Thelin (S)

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

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2022-09-15 Paragrafer 93 - 110

Datum för
anslags uppsättande 2022-09-22

Datum för
anslags nedtagande 2022-10-15

Förvaringsplats
för protokollet

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse



GISLAVEDS KOMMUN

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
2

2022-09-15

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §93 Dnr: SN.2022.77 1.4

Lokalresursplanering Utblick 2024-2033

Beslut
Socialnämnden ökar antalet vård- och omsorgsboende från 245 till 255 fram till år
2024 och vidare antar Lokalresursplanering Utblick 2024-2033.

Anders Gustavsson (SD), Linda Petersson (SD) och Thomas Johansson (WeP)
deltar ej i beslutet.

Ajournering
Ajournering sker mellan klockan 11.34 - 11.40.

Ärendebeskrivning
Kommunens lokalresursgrupp (LRG), med representanter från samtliga
förvaltningar, arbetar med att effektivisera och samordna nyttjande av samtliga
förvaltningars lokalbehov både avseende interna och externa lokaler utifrån ett
kommunperspektiv. För att få ett långsiktigt och hållbart arbete med
lokalresursplanering ska socialnämnden redogöra för sitt lokalbehov de kommande
10 åren.

Socialnämndens underlag av lokalbehov kommer att ligga till grund för
lokalresursgruppens analysarbete vid framtagandet av kommunens
lokalförsörjningsplan 2024-2033. Lokalförsörjningsplanen kommer att beslutas och
fastställas av fastighet- och servicenämnden och av kommunfullmäktige.

Socialnämndens lokalresursbehov revideras och uppdateras årligen utifrån
förutsättningar och behov.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 augusti 2022
Protokoll 2022-08-30 Snau §47
Lokalresursplanering Socialnämnden 2024-2033

Yrkanden
Kenneth Magnusson (C): att antalet vård- och omsorgsboenden fastställs till 255
platser fram till år 2024.

Propositionsordningen
Ordförande ställer proposition på Kenneth Magnussons (C) yrkande på 255
boendeplatser mot socialförvaltningens förslag på 245 boendeplatser och finner att
socialnämnden beslutat att bifalla Kenneth Magnussons (C) förslag.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §94 Dnr: SN.2022.22 1.4

Utblick 2024-framåt

Beslut
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag på Utblick 2024 och framåt som
sin egen.

Ärendebeskrivning
Utifrån Gislaveds kommuns styrprinciper ska socialnämnden varje år ta fram en
utblick som presenterar nämndens förutsättningar att bedriva sitt grunduppdrag de
kommande åren. Utblicken ligger till grund för kommande diskussioner på
kommunövergripande nivå om budgetfördelning och investeringsdialog för
perioden 2024 och framåt. Socialförvaltningen har utifrån anvisningar arbetat fram
ett underlag till Utblick 2024 och framåt. I arbetet har både utvecklingsledare,
enhetschefer och verksamhetschefer varit involverade.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-08-30 Snau §48
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 23 augusti 2022
Förslag på Utblick 2024 och framåt
Volymförändringar Socialnämnden 2017 - juli 2022

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §95 Dnr: SN.2021.85 1.4.1

Internkontrollplan 2022

Beslut
Socialnämnden antar uppföljning 2 intern kontrollplan 2022.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden antog socialförvaltningens förslag på internkontrollplan 2022 och
uppdrog till socialförvaltningen att återrapportera arbetet i juni, oktober och i
samband med bokslutet, enligt antagen rutin för intern kontroll.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-08-30 Snau §49
Socialförvaltningens tjänstskrivelse daterat den 23 augusti 2022
Internkontrolluppföljning 20202 - nämnd
Uppföljning 2 Intern kontrollplan 2022 (SN)

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §96 Dnr: SN.2022.87

KF uppdrag - långsiktig åtgärdsplan för en budget i balans

Beslut
Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag på arbetsstruktur och
prioritering i arbetet med att ta fram en åtgärdsplan för budget i balans.

Thomas Johansson (WeP) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade den 19 maj beslut om att ge socialnämnden i uppdrag
att i dialog med kommunstyrelsen ta fram en långsiktig åtgärdsplan för att
säkerställa en budget i balans.

I uppdraget ingår att utveckla uppföljningsprocessen i syfte att sätta fokus på att
identifiera och genomföra korrigerande åtgärder i verksamheten för att kunna följa
erhållen budget. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen vid nämnddialogen i
september 2022.

För detta uppdrag har socialförvaltningen stöd av utvalda tjänstepersoner från
kommunstyrelsen som ska bidra i analysarbetet. En plan för vilka områden som ska
prioriteras i ett inledande skede är framtagen, samt en arbetsfördelning för
medlemmarna i arbetsgruppen.

Återrapportering av arbetet kommer att ske löpande, i takt med att de olika
delarna färdigställs. Under arbetets gång kommer även uppdraget att utvecklas
utifrån vad som identifieras som utvecklingsområden.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-08-30 Snau §53
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 23 augusti 2022

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §97 Dnr: SN.2022.109

KF uppdrag - Uppföljning kostnadsutveckling nära vård

Beslut
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag att lägga till en tabell i
månadsuppföljningen utifrån kostnadsfaktorerna i uppdraget.

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och delger kommunstyrelsen
underlaget.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att kontinuerligt särskilt
följa upp och redovisa kostnader som ankommit kommunen som följd av
överföring från region till kommun av vårdrelaterade uppgifter kopplat till det som
allmänt kallas ”nära vård”. Redovisningen avser kostnader från och med 2022-01-
01 och framåt.

Socialförvaltningen har sammanställt ett underlag som beskriver bakgrund,
historiskt utfall av kostnader utifrån nationella mått, grafik ifrån SKR samt
utvecklingen av verksamhetsmåtten.

I underlaget finns åtta kostnadsfaktorer, som i olika grad är kopplade till nära vård
och de tre nationella kostnaderna som följs av SKR och socialstyrelsen.

· Kostnad för hemtjänst, utförare
· Kostnad för hemtjänst, myndighet
· Kostnad för korttidsvård
· Kostnad för vård- och omsorgsboende
· Kostnad för rehabenheten
· Kostnad för sjuksköterskeorganisationen
· Kostnad för hjälpmedel
· Kostnad för medicinskt färdigbehandlade

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-08-30 Snau §54
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 24 augusti 2022
Uppföljning kostnadsutveckling Nära vård

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunstyrelsen
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Sn §98 Dnr: SN.2022.115

Revidering av delegationsordningen - Lex Lilla Hjärtat

Beslut
Socialnämnden upphäver den redan befintliga delegationsordning.

Socialnämnden antar den uppdaterade versionen av Socialnämndens
delegationsordning 2022-09-15 i enlighet med socialförvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Den 1 juli 2022 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL,
och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. De
nya bestämmelserna handlar bland annat om följande.

· Vård enligt 2 § LVU får inte upphöra förrän omständigheterna har
förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.

· Obligatoriskt att överväga flyttningsförbud vid upphörande av vård av barn
i familjehem.

· Obligatoriskt att följa upp barnets situation när tvångsvården upphör.
· Övervägande av vårdnadsöverflytt efter två år i samma familjehem.
· Drogtest av vårdnadshavare eller förälder inför umgänge vid vård med

stöd av 2 § LVU.
· Drogtest av vårdnadshavare inför prövning av om vård med stöd av 2 §

LVU ska upphöra.

Utifrån lagändringen har det gjorts tillägg i socialnämndens delegationsordning på
sida 21 där förslag presenteras.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-08-30 Snau §55
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 augusti 2022
Nya bestämmelser om barnets bästa när vård enligt LVU upphör - lex lilla hjärtat
Delegationsordning för socialnämnden - förslag

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Enheten barn och familj, myndighet
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Sn §99 Dnr: SN.2022.24 8.7.1

Ej verkställda beslut kvartal 2 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och överlämnar
statistikrapporten 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.
Nämnden har rapporterat in 20 individrapporter till IVO för kvartal 2 2022.

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
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 30 augusti 2022
Sammanställning KVARTAL 2 2022

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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Sn §100 Dnr: SN.2022.116

Riktlinjer för arbete med anhörigstöd

Beslut
Socialnämnden upphäver den tidigare versionen av Riktlinjer för arbete med
anhörigstöd inom Socialnämndens verksamhetsområde fastställd 2015-06-09.

Socialnämnden fastställer socialförvaltningens förslag på Riktlinjer för arbetet med
anhörigstöd inom Socialnämndens verksamhetsområden 2022-09-15.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har reviderat styrdokumentet Riktlinjer för arbetet med
anhörigstöd inom Socialnämndens verksamhetsområde som fastställdes 2015.

Riktlinjerna syftar till att beskriva vilka uppgifter Socialnämnden i Gislaveds
kommun beslutat om när det gäller hjälp och stöd till anhöriga och vad kommunen
erbjuder idag. Ett särskilt fokus på samordnaren för anhörigstöds roll finns men
arbetet med anhörigstöd är mer omfattande än så. Därför berör dokumentet alla
delar av verksamheten där kontakt med personer i behov av vård och stöd och
deras anhöriga förekommer.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-08-30 Snau §50
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 augusti 2022
Riktlinjer anhörigstöd. Antagna av SN 2015-06-09
Riktlinjer för arbetet med anhörigstöd inom Socialnämndens verksamhetsområde
- Förslag

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Enheten för bistånd funktionshinder
Enheten för bistånd vård och omsorg
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Sn §101 Dnr: SN.2022.45 3.10.1

Pensionärsbidrag 2022

Beslut
Socialnämnden tilldelar:

Gislaveds finska pensionärsförening 7 440 kronor
PRO Gislaved 47 244 kronor
PRO Anderstorp 7 564 kronor
PRO Burseryd/Broaryd 9 796 kronor
PRO Smålandsstenar 26 288 kronor
PRO Reftele/Ås 10 168 kronor
Anderstorps Riksförbundet Pensionärsgemenskap 6 572 kronor
SPF Anderstorp 30 132 kronor
SPF Hestra 27 404 kronor
SPF Ås 8 928 kronor
SPF Gislaved 19 964 kronor
SPF Burseryd-Broaryd 16 492 kronor
SPF Villstad 27 280 kronor
SPF Reftele 20 708 kronor
Aktiva seniorer Gislaved 39 556 kronor
Svenska kommunalpensionärernas förbund avdelning 73 Östbo-Västbo 24 304
kronor

Detta skulle ge ett totalt stöd på 329 840 kronor för 2022.

Ärendebeskrivning
Bidragsberättigade är lokalföreningar för pensionärer som bedriver organiserad
verksamhet inom Gislaveds kommun 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,
revisionsberättelse samt verksamhetsplan. 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.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022.08-30 Snau §51
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 23 augusti 2022
SPF Seniorerna Gislaved
Komplettering SPS seniorerna Gislaved. Resultat- och balansrapport
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SPF Seniorerna Burseryd-Broaryd
PRO Smålandsstenar
PRO Reftele - Ås
PRO Burseryd - Broaryd
Medlemsmatrikel SKPF Östbo-Västbo Avd 73
SKPF Östbo-Västbo Avd 73
PRO Gislaveds pensionärsförening
RPG Anderstorp
PRO Anderstorp
SPF Seniorerna Hestra
SPF Seniorerna Anderstorp
SPF Seniorerna Villstad
SPF Seniorerna Reftele
Aktiva Seniorer Gislaved
Gislaveds finska pensionärsförening
SPF Seniorerna ÅS
BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR 2022 UTREDNING

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Samtliga pensionärsföreningar
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Sn §102 Dnr: SN.2022.4 1.7.3

Information från socialförvaltningen 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Uppdrag granskning
Socialchef Susanna Olsen informerar om arbetet som förekommit i samband med
det repotag som Uppdrag Granskning sände den 14 september som berörde
socialförvaltningen i Gislaveds kommun.

Projekt döva äldre
Socialchef Susanna Olsen informerar om ett nytt projekt som kommer påbörjas
för äldre döva utifrån att döva tillhör en språklig minoritet. Totalt utanförskap och
isolering är stor hos äldre döva trots att det finns folk omkring dem. Ett mobilt
hem och vård team kommer arbeta ihop med hemtjänsten. Första steget är att
kartlägga hur många som berörs i Gislaveds kommun.

Granskning av samverkan inom Region Jönköping
Verksamhetschef Åsa Dahlqvist informerar om en granskning av samverkan inom
Region Jönköping. Granskningens syfte är att säkerställa att nämnder/styrelser hos
respektive berörd kommun och Region Jönköpings län har en ändamålsenlig
samverkan mellan hemsjukvården och regionens verksamheter.

Kvalitetsarbete
Under vecka 41 kommer IVO genomföra en inspektion av kommunal hälso- och
sjukvård i Gislaveds kommun. Det övergripande syftet med tillsynen är att äldre
ska få en god och säker vård. I tillsynen kontrolleras också att vårdgivarna fullgör
sina skyldigheter enligt patientsäkerhetslagen och bedriver ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete. IVO kommer att genomföra inspektioner i Sveriges
samtliga kommuner. Vid inspektionen kommer IVO att främst granska följande
områden beträffande patientsäkerhet: dokumentation och kontinuitet, äldre och
läkemedel, vård i livets slutskede samt individuell bedömning av vårdbehov och
personalens kompetens.

Lex Sarah-utredare Sandra Svennberg informerar om de Lex Sarah utredningar
som pågår.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-08-30 Snau §56
Granskning av samverkan inom hemsjukvården i Region Jönköpings län

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §103 Dnr: SN.2022.6 1.7.3

Information från socialnämndens ledamöter 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kenneth Magnusson (C) delger information att han fått återkoppling att
arbetsförhållandena inom hemtjänsten och LSS-verksamheten är dåliga.

Vid nästa nämndssammanträde den 8 november kommer medarbetarenkäten för
2022 presenteras där arbetsförhållanden och trivsel på arbetsplatsen kommer
diskuteras vidare.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §104 Dnr: SN.2022.2 1.7.3

Domar 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

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

Under perioden 2022-06-10 till 2022-09-01 har inga domar inkommit som gått
socialnämnden helt eller delvis emot.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 augusti 2022

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §105 Dnr: SN.2022.3 1.7.3

Delegeringsbeslut 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

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

Beslut registrerade i verksamhetssystemen eller rapporterade till
socialförvaltningens stab föregående månad redovisas i pärm vid socialnämndens
sammanträden. Uppföljningen av återrapporteringen redovisas halvårsvis för
perioden januari - juni och juli - december.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 25 augusti 2022
Återrapportering delegeringsbeslut januari - juni 2022

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp



GISLAVEDS KOMMUN

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
16

2022-09-15

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §106 Dnr: SN.2022.7 1.7.3

Protokoll delges socialnämnden 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Protokoll redovisas socialnämnden för kännedom.

Beslutsunderlag
Protokoll 20220622 Fn 39 Aktiviteter i kommunens träffpunkter
Protokoll 20220620 Kn 30 Aktiviteter i kommunens träffpunkter
Protokoll 20220613 Kf 96 Reglemente socialnämnden 2023
Reglemente for socialnämnden antaget den13 juni 2022
Protokoll 20220613 Kf 97 Reglemente samhalsutvecklingsnamnden 2023
Reglemente för samhallsutvecklingsnamnden antaget den 13 juni 2022
Alkohol- och drogpolicy Kf §122 Dnr:KS.2022.50
Policy mot alkohol och droger Dnr:2020.50
Policy mot diskriminering och kränkande särbehandling Dnr:2022.51
Policy mot diskriminering och kränkande särbehandling för Gislaveds kommun Kf
§123 Dnr:KS.2022.51
Arbetsmiljöpolicy för Gislaveds kommun Kf §124 Dnr:KS2022.52
Arbetsmiljöpolicy Dnr: 2022.52
Policy mot våld och hot om våld för Gislaveds kommun Kf §125 Dnr:KS.2022.54
Policy mot våld och hot om våld Dnr:2022.54

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp



GISLAVEDS KOMMUN

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
17

2022-09-15

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §107 Dnr: SN.2022.8 1.7.3

Skriftliga meddelanden delges socialnämnden 2022

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 socialnämndens sammanträde den 15 september 2022 har det inkommit tre
klagomål och en tillsynsrapport.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 5 september 2022
Sammanställning synpunkter och klagomål 13 juni – 5 september 2022
IVO överlämnar klagomål på er verksamhet Dnr 3.4.2-28793-2022-2
IVO överlämnar klagomål på er verksamhet Dnr 3.4.2-25962-2022-3
Tillsynsrapport inom området livsmedel. Klockaregården

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp



GISLAVEDS KOMMUN

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
18

2022-09-15

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §108 Dnr: SN.2022.21 1.7.3

Flyktingsituationen halvårsrapportering 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Integrationsarbetet första halvåret 2022 har till stora delar bestått i arbete kopplat
till kriget i Ukraina och massflyktingdirektivet. Under mars månad fick
kommunerna förfrågan om att öppna evakueringsboenden och Gislaveds kommun
iordningställde Östergården med plats för 64 flyktingar samt fyra lägenheter i
Burseryd. Efter ett par veckor kom beskedet att boendeplatserna inte behövdes.
Utifrån de prognoser som gjorts av Migrationsverket på hur många ukrainska
flyktingar det kommer till Sverige och som har behov av anvisning från
Migrationsverket har Gislaveds kommun tilldelats att under året ta emot 82
skyddsbehövande. Det övriga flyktingmottagande har däremot stått ganska så still.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 september 2022
Delårsrapport flyktingmottagande 2022

Beslutet skickas till:
Verksamhetschef IFO-FS
Enhetschef vuxenenhet



GISLAVEDS KOMMUN

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
19

2022-09-15

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §109 Dnr: SN.2022.78 1.4.1

Fördelning av schablonersättning (statsbidrag) 2023

Beslut
Socialnämnden godkänner skrivelsen med redaktionella ändringar.

Socialnämnden konstaterar att tilldelade schablonmedel inte räcker till för den
verksamhet som socialnämnden bedriver inom området.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att nämnderna ska komma in med en gemensam
redovisning av medel, beskrivning och nytta senast den 30 september 2022 för att
ny beräkning av schablonersättning ska kunna ske före den 31 oktober 2022 inför
2023 års fördelning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-08-30 Snau §52
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 augusti 2022
Schablonersättningar 2022 (002).docx)

Beslutet skickas till:
Verksamhetschef IFO/FS
Enhetschef vuxenenhet



GISLAVEDS KOMMUN

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
20

2022-09-15

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §110 Dnr: SN.2022.9

Övriga frågor 2022

Beslut
Socialnämnden beslutar att tillfälligt öppna två platser till på Hestragården.

Ärendebeskrivning
Utifrån den presenterade statestiken för ej verkställda beslut kvartal 2 2022
presenterar socialförvaltningen alternativet att öppna två till boendeplatser på
Hestragården. Det kommer behövas justeringar i schemaläggningen under dagtid
men det kommer ej medföra större kostnader.

Jörg Neumann (M), Kenneth Magnusson (C), Kjell Thelin (S),
Staffan Sjöblom (M), Mona Bergkvist (V) bifaller socialförvaltningens förslag om att
tillfälligt öppna två platser till på Hestragården.

Yrkande

Propositionsordning

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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