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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2020-11-03

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 09:00 -17.15, med ajourneringar kl 13.40 - 13.50 och kl 14.20 - 14.30

Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande
Kenneth Magnusson (C)
Mona Almborg (C)
Emanuel Larsson (KD)
Jörg Neumann (M)
Evy Olsson (L) distansdeltagande ersättare för vakant ordinarie ledamot (L)
Kjell Thelin (S)
Jessica Flod Malmgren (S)
Kjell Olsson (S)
Marie Cnattingius (S) tjänstgörande ersättare för Pelle Gullberg (S)
Kian Anderson (WeP), §§ 144 - utgick kl: 15.00
Thomas Johansson (WeP) §§ från 15.00
Linda Pettersson (SD) tjänstgörande ersättare för Anders Gustafsson (SD)
Mattias Johansson (SD)
Bengt-Ove Eriksson (V) distansdeltagande ersättare för Mona Bergqvist (V)

Övriga deltagande
Malin Johansson, socialchef
Susanna Olsen, verksamhetschef
Åsa Dahlqvist, verksamhetschef §§ 144 - 156
Joel Halldin, förvaltningscontroller
Jan Ekström, administratör § 153
Anna-Lena Gunnarson, enhetschef
Jenny Johansson, utvecklingsledare §§ 144, 146 - 150
Petra Johansson, nämndsekreterare
Jessica Kostin, tillträdande nämndsekreterare

Utses att justera Kjell Thelin (S)

Justeringens Kommunhuset i Gislaved den 5 november kl: 14.30
plats och tid

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

Paragrafer 144 - 162

Petra Johansson, nämndsekreterare

Ordförande ……………………………………………………………………

Staffan Sjöblom (M)

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

Kjell Thelin (S)

Organ

Sammanträdesdatum

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

Socialnämnden

2020-11-03 Paragrafer 144 - 162

Datum för
anslags uppsättande 2020-11-06

Datum för
anslags nedtagande 2020-11-30

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Socialförvaltningens kansli

…………………………………………….
Petra Johansson

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sn §144 Dnr: SN.2020.14

Uppföljning 3 2020 U3

Beslut
Socialnämnden fastställer Uppföljningsrapport 3 2020 och överlämnar den
fastställda uppföljningsrapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska fyra gånger per år lämna in en uppföljning av verksamheten till
kommunfullmäktige. Uppföljning 1-3 ska dessutom innehålla en ekonomisk
prognos för innevarande år.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 29.1 mnkr för helåret 2020.
I denna prognos är de10 mnkr som socialnämnden tillförts genom kommun-
fullmäktiges beslut om fördelning av utjämningsmedel medräknade som en intäkt. I
det prognostiserade underskottet om 29.1 mnkr finns också förvaltningens
beräkning av att 50% av återsökta statliga medel kopplade till covid-19 beviljas.

Socialnämndens verksamheter har hittills återsökt 16 mnkr. Socialstyrelsen som är
beslutande myndighet, har fått en tilldelning på 10 miljarder. Eftersom
återsökningar inkommit ifrån kommuner och regioner på motsvarande 11
miljarder, så prognostiserar förvaltningen med en beviljandegrad på 50% utifrån
försiktighetsprincipen. Socialförvaltningen prognostiserar ytterligare återsökning
för perioden 2020-09-01 till 2020-12-31 på motsvarande 9 mnkr.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-20 - Snau §78
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 27 oktober 2020
Uppföljning 3 - 2020 - Socialnämnd
Verksamhetsuppföljning SN november
Statsbidrag 2020

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Socialförvaltningens ekonomer
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.14
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sn §145 Dnr: SN.2020.72 1.4.1

Åtgärder för en ekonomi i balans

Beslut
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare
beredning med uppdraget att ta fram en djupare ekonomisk analys av kostnaderna
för en eventuell ombyggnation av Mariagården samt ta fram en risk- och
konsekvensanalys av hyresgästernas upplevelser av en eventuell flytt. Förvaltningen
ska avrapportera analysarbetet på nämndens nästa möte den 15 december.

Reservationer
Mattias Johansson (SD)reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
återremissyrkande.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden redovisade i delårsbokslutet ett prognostiserat underskott på 25.4
mnkr. Den 22 oktober beslutade kommunfullmäktige att godkänna Gislaved
kommuns delårsbokslut 2020. Kommunfullmäktige uppmanade också de nämnder
som redovisade ett underskott, att senast den 18 november 2020, för
kommunstyrelsen redovisa åtgärder för att uppnå budget i balans.

Socialnämndens arbetsutskott uppdrog till socialförvaltningen att upprätta en
åtgärdsplan för en budget i balans i enlighet med den dialog som fördes på
arbetsutskottet den 20 oktober 2020. Åtgärdsplanen skulle innehålla förslag på att
omvandla Mariagården till 70+ lägenheter och biståndsbedömda trygghetsbostäder,
samt ett förslag om att se över kostnader för bemanning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-20 - Snau §79
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 27 oktober 2020
Åtgärdsförslag besparing 2020-2021

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl: 13.40 - 13.50 samt 14.20 - 14.30

Yrkanden
Kenneth Magnusson (C) med instämmande av Jörg Neumann (M) och Emanuel
Larsson (KD) yrkar bifall till liggande förslag.

Kjell Thelin (S) med instämmande av Kian Anderson (WeP) och Bengt-Ove
Eriksson (V) yrkar att ärendet ska återremitteras till socialförvaltningen för vidare
beredning. Socialförvaltningen ska ta fram en djupare ekonomisk analys av
kostnaderna för en eventuell ombyggnation av Mariagården samt ta fram en risk-
och konsekvensanalys av hyresgästernas upplevelser av en eventuell flytt.

Mattias Johansson (SD) yrkar i första hand avslag på liggande förslag då Sverige-
demokraterna menar att ärendet inte har varit uppe för tillräcklig diskussion i
nämnden. Kommunstyrelsen uppmanade socialnämnden att återkomma med
förslag för att få ekonomin i balans för 2020. Förslaget att omvandla Mariagårdens
verksamhet har ingen som helst resultateffekt på 2020 års resultat. Ramen för
socialnämnden sätts av kommunfullmäktige den 10 december. Därför ser
Sverigedemokraterna det som lämpligt att titta mer

Sn Sn §145 forts.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.72
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

fördjupat på problemet med tomma platser inom särskilt boende direkt efter att
den ekonomiska ramen för 2021 är antagen av kommunfullmäktige.

Mattias Johansson (SD) yrkar i andra hand på att ärendet ska återremitteras med
uppdrag till förvaltningen att återkomma med ett förslag som ser till helheten kring
tomställda platser, personaltäthet, tillkommande boendeformer för äldre och att
en samplanering sker inom den organisationsförändring som är på väg att tillskapas
genom att alla fastigheter läggs under Gislavedhus.
Ett beslut bör således enligt Sverigedemokraterna beröra helheten och tas i ett
klubbslag efter att budgeten är tagen i kommunfullmäktige.

Propositionsordning 1:
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.

Omröstningsresultat
Ja-röster Nej-röster
Kenneth Magnusson (C) Kian Anderson (WeP)
Jörg Neumann (M) Mattias Johansson (SD)
Staffan Sjöblom (M) Linda Petersson (SD)
Evy Olsson (L) Bengt-Ove Eriksson (V)
Emanuel Larsson (KD) Kjell Thelin (S)
Mona Almborg (C) Marie Cnattingius (S)

Jessica Flod Malmgren (S)
Kjell Olsson (S)

Med 6 ja-röster och 8 nej-röster har socialnämnden beslutat att ärendet ska
återremitteras.

Propositionsordning 2:
Ordförande ställer proposition på Kjell Thelins m.fl. yrkande om återremiss och
Mattias Johanssons återremissyrkande och finner att socialnämnden beslutat bifalla
Kjell Thelins m.fl. yrkande.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sn §146 Dnr: SN.2020.16 1.4.1

Planeringsdirektiv 2021

Beslut
Socialnämnden beslutar att workshop kring Planeringsdirektiv 2021 ska
genomföras på socialnämndens möte den 15 december.

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.

Vid dagens möte i socialnämnden skulle tvärpolitiska gruppdiskussioner kring de
kritiska kvalitetsfaktorer, mål och uppdrag som nämnden vill att förvaltningen ska
arbeta med under 2021 genomföras. Eftersom andra ärenden på dagordningen
drog ut på tiden, föreslog förvaltningen att workshopen kring kritiska
kvalitetsfaktorer, mål och uppdrag skulle flyttas till nämndens möte i december.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-20 - Snau §83
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 14 oktober 2020
Nämndplan reviderad SN 200908
Utblick 2022 Socialnämnden rev 200908
Planera Grunduppdraget KKF

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.16
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sn §147 Dnr: SN.2020.65 1.4.1

Internkontrollplan 2021

Beslut
Socialnämnden beslutar att workshop kring Internkontrollplan 2021 ska
genomföras på socialnämndens möte den 15 december.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska årligen fastställa en plan för internkontroll inom
socialförvaltningen. Fastställd Internkontrollplan 2021 ska vara kommunstyrelsen
till handa senast den 18 februari 2021.

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.

Vid dagens möte i socialnämnden skulle tvärpolitiska gruppdiskussioner kring
risker utifrån internkontrollplan 2021 genomföras. Eftersom andra ärenden på
dagordningen drog ut på tiden, föreslog förvaltningen att workshopen kring
kritiska kvalitetsfaktorer, mål och uppdrag skulle flyttas till nämndens möte i
december.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-20 - Snau §85
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 14 oktober 2020
Internkontroll 2021 risker
Internkontroll 2021 - tidsplan

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.65
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sn §148 Dnr: SN.2019.134 1.8.1

Revisionsrapport: Granskning av intern kontroll vid debitering av
avgifter

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen av åtgärdsplanen och
översänder den till kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun genomförde
PwC en granskning av om socialnämndens rutiner för debitering av avgifter är
ändamålsenliga samt om det sker med en tillräcklig intern kontroll.

Revisionens sammanvägda bedömning utifrån granskningens syfte och resultat är
att nämnden delvis tillsett en tillräcklig intern kontroll vid debitering av avgifter
men att det finns områden där nämnden kan vidta åtgärder för att ytterligare
stärka den interna kontrollen.

Socialnämnden besvarade revisionsgranskningen genom upprättandet av en
åtgärdsplan som beslutades på socialnämnden den 18 februari 2020. Revisionen
önskade återkoppling på genomförda åtgärder senast den 21 november 2020.
Förvaltningen redovisar en återrapport.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-20 - Snau §86
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 14 oktober 2020
Återrapport Granskning av intern kontroll vid debitering av avgifter

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunrevisionen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sn §149 Dnr: SN.2020.29 1.4.1

Investeringsbudget 2020

Beslut
Socialnämnden beslutar att flytta 400 tkr kronor från Combineprojektet till
investering av det nya boendet med särskild service för barn och unga, LSS Mofors.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har erhållit 2000 tkr i investeringsbudget för 2020. Hela
investeringsbudgeten riktas till införandet av verksamhetssystemet Combine.
Vid ekonomisk genomgång framkommer att hela investeringsbudgeten inte
kommer att gå åt p.g.a förseningar i projektet. Pengarna får inte flyttas över till
kommande år.

Det finns inga investeringspengar avsatta till det nya boendet med särskild service
för barn och unga, LSS Mofors. Förvaltningen föreslår därför att socialnämnden
flyttar 400 tkr kronor från Combineprojektet till investering av det nya boendet
med särskild service för barn och unga, LSS Mofors.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-20 - Snau §80
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2020
Redovisning ekonomisk kalkyl

Beslutet skickas till:
Verksamhetschef Susanna Olsen
Enhetschef Maria Jormakka

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.29
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sn §150 Dnr: SN.2020.99 1.4

Plan för äldreomsorgen 2021-framåt

Beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag på inriktning för
äldreomsorgsplanen och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare
med äldreomsorgsplanen som ska gälla från 2022 - 2032 med revidering efter fem
år.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har uppdragit åt förvaltningen att ta fram en äldreomsorgsplan.
Förvaltningen har inlett arbetet genom att ta fram förslag på inriktning
(disposition) för vad äldreomsorgsplanen bör innehålla.

Den 20 oktober fann arbetsutskottet att fortsatta diskussioner kring förvaltningens
förslag på inriktning och framtagande av en äldreomsorgsplan skulle ske vid dagens
möte i socialnämnden, bland annat gällande tidplan för framtagande av förslaget till
äldreomsorgsplan och metod, t.ex. vilka grupper som ska bjudas in att delta och
former för bred dialog.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-20 - Snau §84
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 14 oktober 2020
Inriktning äldreomsorgsplan

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.99
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sn §151 Dnr: SN.2019.107 1.8.1

Revisionsrapport: Granskning av ändamålsenlig verksamhet inom LSS
och SoL med fokus på funktionshinder

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen av åtgärdsplanen och
översänder den till kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning
Under 2019 har PwC, på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer,
genomfört en granskning av verksamhet inom LSS och SoL med fokus på
funktionshinder. Syftet med granskningen var att bedöma om socialnämnden har
en ändamålsenlig myndighetshandläggning inom funktionshinder-verksamheten.
Granskningen visade att socialnämnden delvis säkerställer en ändamålsenlig
verksamhet samt delvis har en ändamålsenlig myndighetshandläggning inom
funktionshinderverksamheten.

Med anledning av granskningsresultatet tog socialförvaltningen fram en åtgärdsplan
som skulle tydliggöra vilka beslut och aktiviteter som skulle genomföras för att
säkerställa en ändamålsenlig verksamhet inom LSS och SoL med fokus på
funktionshinder. Åtgärdsplanen byggde på granskningen som PWC gjorde och de
kommentarer och rekommendationer som lämnades i revisorernas rapport.
Kommunens revisorer begärde en återrapportering inom ett år, senast i
november 2020. Förvaltningen lämnar återrapportering av åtgärdsplanen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-20 - Snau §81
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2020
Återrapportering SN 202011 åtgärdsplan FH

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen
Susanna Olsen, verksamhetschef
Anna-Lena Gunnarson, enhetschef

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sn §152 Dnr: SN.2020.76 1.9.1

Remiss Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

Beslut
Socialnämnden beslutar att anta remissyttrandet som sitt eget och överlämnar
yttrandet till Socialdepartementet.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun är remissinstans gällande den statliga offentliga utredningen,
SOU 2018:88. Utredningen har utrett delar av lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS. Den har också utrett assistansersättningen, som hör till
socialförsäkringsbalken. Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på remissvar
som ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 12 november 2020.

Remissvaret utgår från statliga offentliga utredningens rubriksättning och innehåller
de rubriker där socialförvaltningen föreslår att socialnämnden yttrar sig.
Förvaltningen föreslår inga kommentarer beträffande de avsnitt i utredningen som
regeringen, enligt remissdirektivet, redan har fattat beslut om ska hanteras på
annat sätt.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-20 - Snau §82
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2020
Förslag till Remissyttrande till Socialdepartementet daterat 20201014 PDF

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

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.76
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sn §153 Dnr: SN.2020.69 1.3.1

Revidering av reglementet för pensionärsbidrag

Beslut
Socialnämnden fastställer förvaltningens förslag till nytt reglemente för bidrag till
pensionärsföreningar.

Ärendebeskrivning
Nuvarande reglemente för bidrag till pensionärsföreningar gäller sedan 1 januari
2018. Reglementet styr socialnämndens bidrag till pensionärsföreningarna i
Gislaveds kommun. I det nuvarande reglementet gäller att bidragsberättigad är
den lokala pensionärsförening som är öppen för enbart pensionärer, har sitt säte i
Gislaveds kommun och som bedriver en organiserad verksamhet inom Gislaveds
kommun. Som bidragsberättigad medlem i pensionärsförening avses i detta
sammanhang den person som fyller 65 år samt är folkbokförd i Gislaveds kommun
det år ansökan avser. Bidraget ges i kronor per medlem och år.

Förvaltningen föreslår att reglementet revideras så att bidrag kan ges till de lokala
pensionärsföreningar som uppfyller ovan beskrivna krav samt som, under
ansökningsåret, erbjuder löpande aktiviteter till alla pensionärer (inte enbart
medlemmar) i Gislaveds kommun. Aktiviteterna ska bidra till en meningsfull fritid,
ökad delaktighet och att bryta isolering och ensamhet för alla pensionärer i så väl
ordinärt som särskilt boende.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-20 - Snau §88
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 12 oktober 2020
Förslag till Reglemente för bidrag till pensionärsföreningar
Reglemente för bidrag till pensionärsföreningar daterat den 1 januari 2018

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Pensionärsorganisationerna

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.69
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sn §154 Dnr: SN.2020.104 1.3.1

Revidering av delegationsordningen avseende trygghetsboende

Beslut
Socialnämnden beslutar att revidera delegationsordningen i enlighet med
förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Delegationsordningen revideras årligen eller annars vid behov.

Den 6 oktober beslutade socialnämnden att revidera riktlinjerna inom
socialtjänstlagen Vård och omsorg (dnr: SN 2020.96)
På samma möte reviderades socialnämndens delegationsordning bl.a. med
anledning av lagändringar i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga,
LVU. I samband med detta hade delegationsordningen också behövt revideras med
anledning av beslut om insatsen biståndsbedömt trygghetsboende men det kom
inte med i förvaltningens förslag.

Förvaltningen föreslår därför att delegationsordningen revideras enligt följande:

· Ärende: Beslut om bistånd i form av biståndsbedömd trygghetsbostad
· Lagrum: 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL
· Delegat: Verksamhetschef Bistånd Vård och omsorg och Enhetschef

Bistånd Vård och omsorg

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-20 - Snau §87
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 14 oktober 2020

Beslutet skickas till:
Åsa Dahlqvist, verksamhetschef
Emma Abrahamsson, enhetschef

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sn §155 Dnr: SN.2020.68 2.1.1

Sammanträdestider 2021

Beslut
Socialnämnden fastställer förvaltningens förslag på sammanträdestider för 2021.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdestider för socialnämnden,
socialnämndens arbetsutskott, socialnämndens sociala utskott,
kontaktpolitikerdagar samt kommunala pensionärsrådet i sociala frågor och
kommunala rådet för sociala funktionshinderfrågor m.m. för 2021.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-20 - Snau §90
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 201027
Sammanträdestider 2021 preliminärt förslag rev 20201021
Protokoll 201022 Kf §126 Sammanträdesplan 2021
Kommunfullmäktiges planerings och uppföljningsprocess 2021 daterad 200904
Sammanträdesplan 2021 antagen av Kf 201022

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens chefer
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.68


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
15

Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sn §156 Dnr: SN.2020.4 1.7.3

Information från socialförvaltningen 2020

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialchef Malin Johansson informerar om regeringens budgetproposition och de
tillskott av medel som har påverkan för socialnämndens verksamheter.

Malin Johansson och verksamhetschef Åsa Dahlqvist informerar om aktuellt läge
med anledning av coronapandemin. Smittspridningen ökar i det omgivande
samhället och även i socialförvaltningens verksamheter. En samlad, kvalitetssäkrad
information om aktuellt läge beträffande konstaterat smittade brukare i
socialförvaltningen kommer att publiceras på Gislaveds kommun hemsida om
någon dag.
Socialförvaltningen har arbetat i krisstab sedan coronautbrottet i våras. I
samverkan med Regionens smittskyddsenhet kommer krisstaben nu att besluta om
vilka åtgärder för att minska smittspridningen som behöver vidtas i socialnämndens
verksamheter.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-20 - Snau §91

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sn §157 Dnr: SN.2020.5 1.7.3

Information från socialnämndens ledamöter 2020

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Den 27 november genomfördes årets andra kontaktpolitikerdag. Ledamöter och
ersättare har besökt socialnämndens kärnverksamheter för att ta del av hur
arbetet fungerar.

Jörg Neumann (M) beskriver sitt besök på Solbacka i Reftele. Jörg har även
inkommit med en skriftlig redogörelse.

Mattias Johansson (SD) besökte Östergården i Anderstorp där dagverksamheten,
all aktivering nu är förlagd i coronatid. Deltagarna bor både på särskilt boende och
i ordinärt boende. Syftet med verksamheten är att hålla uppe sin förmåga längre,
umgänge och avlastning. Flytten av ordinarie dagverksamhet från Hagagården till
Blomstervägen har fungerat väl enligt uppgift från personalen.

Beslutsunderlag
Kontaktpolitikerdag 201027 rapport från Solbacka Reftele

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sn §158 Dnr: SN.2020.94

Övriga frågor

Beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens svar på frågorna från Thomas Johansson
(WeP) och lägger informationen till handlingarna.

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med närmare information
kring Mattias Johanssons (SD) fråga på socialnämndens nästa möte den 15
december.

Socialnämnden beslutar att socialnämndens möte den 15 december ska vara ett
heldagsmöte med start klockan 9.00

Ärendebeskrivning
Mattias Johansson, (SD) ställer fråga om den planerade förändring som kommer
att innebära att alla fastigheter ska ligga under AB Gislavedshus. Socialchef Malin
Johansson svarar att förvaltningen i dagsläget inte har någon närmare information.

Thomas Johansson (WeP) framför Kian Andersons (WeP) fråga om hur mycket
förvaltningen beräknas betala för samtliga hyreskostnader (lokalhyror) till fastighet-
och servicenämnden respektive övriga hyresvärdar under innevarande år. WeP
önskar även svar på hur stor yta socialnämnden hyr totalt. Förvaltningscontroller
Joel Halldin redogör för de efterfrågade uppgifterna.

Beslutsunderlag
Lokalkostnader 2020 maa fråga från WeP 20201103

Yrkande
Staffan Sjöblom (M): Socialnämndens nästa möte den 15 december ska vara ett
heldagsmöte med start klockan 9.00. Detta då socialnämnden idag beslutat att
skjuta upp två workshops, Planeringsdirektivet 2021 och Internkontrollplan 2021,
samt uppdragit åt förvaltningen att, till nämndens nästa möte, avrapportera
analysarbetet kring åtgärder för att nå en budget i balans.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.94
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sn §159 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-
09-30 till 2020-10-22 har det kommit in en dom.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 12 oktober 2020
Sammanställning domar okt
Dom (i pärm på mötet)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sn §160 Dnr: SN.2020.3 1.7.3

Delegeringsbeslut 2020

Beslut
Socialnämnden lägger delegeringsbeslut till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 12 oktober 2020
Delegeringslistor (i pärm på mötet)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sn §161 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 12 oktober 2020
Protokoll 20201020 Snau §§ 78 - 91
Protokoll 20201022 Kf §127 Planeringsdirektiv 2020 fördelning av bokade statliga
medel
Protokoll 20201022 Kf §130 Taxor 2021
Protokoll 20201022 Kf §126 Sammanträdesplan 2021
Protokoll 20201022Kf §125 Delårsbokslut hela kommunen
Protokoll 20201022 Kf §120 Interpellation gällande tomma platser på särskilt
boende

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sn §162 Dnr: SN.2020.7 1.7.3

Skriftliga meddelanden delges socialnämnden 2020

Beslut
Socialnämnden lägger 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 ett sådant ärende.
Övriga skriftliga meddelanden ska, likt tidigare, också delges socialnämnden för
kännedom.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 26 oktober 2020
Sammanställning klagomål och synpunkter oktober 2020 rev
Kopia av synpunkt

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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