
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2022-05-17

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 17 maj klockan 09.00 - 15.19

Ajournering mellan klockan: 09.35-09.43, 09.56-10.15, 12.03-13.05, 14.45-15.15

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

Övriga deltagande Susanna Olsen, förvaltningschef
Sandra Svennberg, nämndsekreterare
Joel Halldin, förvaltningscontroller
Tina Larssen, förvaltningskoordinator §61
Sara Ruuth, stabschef
Ander Holmqvist, stf. verksamhetschef funktionsstöd och IFO §§54-60, §§62-66,§§68-69
Åsa Dahlqvist, verksamhetschef ordinärt boende och HSL
Meliha Pismo, verksamhetschef vård och omsorg
Jenny Johansson, utvecklingsledare §57, §61
Åsa Vallesjö, handläggare administration §58
Anna-Lena Gunnarsson, enhetschef funktionsstöd §67

Utses att justera Pelle Gullberg (S)
Justeringens
plats och tid

Kommunhuset måndagen den 23 maj klockan 08.15

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

Paragrafer 54 - 69

Sandra Svennberg

Ordförande ……………………………………………………………………

Inga-Maj Eleholt (C)

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

Pelle Gullberg (S)

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

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2022-05-17 Paragrafer 54 - 69

Datum för
anslags uppsättande 2022-05-23

Datum för
anslags nedtagande 2022-06-15

Förvaringsplats
för protokollet

Socialförvaltningens kansli

Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
2

2022-05-17
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Sn §54 Dnr: SN.2022.10 1.4.1

Ekonomisk uppföljning 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens helårsprognos efter mars månad motsvarar en negativ avvikelse på
motsvarande 78,81 miljoner kronor. I månadsrapporten redovisas även pågående
arbete inom socialnämndens verksamheter för att minska årets prognostiserade
negativa avvikelse, verksamhetsområdenas sammanställda prognoser och nyckeltal
för vård- och omsorgsboendena enligt uppdrag i planeringsdirektivet för 2022.

Bilagt till månadsrapporten är verksamhetsuppföljningen för januari till april 2022.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 27 april 2022
Manadsrapport 2022 Mars (Socialforvaltning)
Verksamhetsuppföljning 2022 - jan-marapril

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp



GISLAVEDS KOMMUN

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
3

2022-05-17

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §55 Dnr: SN.2022.55

Tilläggsanslag för 2022 års verksamhet

Beslut
Socialnämnden äskar inte tilläggsanslag hos kommunstyrelse och
kommunfullmäktige. Utan begär istället att socialnämnden får överskrida sin
budget då nämnden inte klarar av att balansera den på grund av lagstadgad
verksamhet.

Reservationer
Kian Andersson (WeP) deltar inte i beslutet med motiveringen: som en markering
av att det ej är värdigt en demokrati att medvetet underbudgetera en nämnd.

Emanuel Larsson (KD) med instämmande av Staffan Sjöblom (M) och Jörg
Neumann (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande med
motiveringen: att socialnämnden tydligt framfört prognoser om underskott i
verksamheterna och begäran om överskridande av budget behöver därför inte
klargöras ytterligare.

Ajournering
Ajournering sker mellan klockan 09.35 - 09.43.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden gav på sammanträdet den 22 mars 2022 socialförvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag, på vilken summa som bör ansökas om i form av
tilläggsanslag för innevarande års verksamhet. Tidsplanen för uppdraget var att det
ska vara klart till socialnämndens sammanträde den 17 maj 2022.

Det finns inte något beslut som påverkar befintlig verksamhet inom socialnämnden
antaget av socialnämnd eller socialförvaltning. Därav föreslås socialnämnden att
ansöka om tilläggsanslag för innevarande års verksamhet utifrån prognosen efter
första kvartalet, som redovisas i månadsrapport mars. Vilket består av en prognos
för socialnämndens verksamheter på en total nettokostnad för 2022 på 695 559
tusen kronor, motsvarande ett behov av tilläggsanslag på 78,81 miljoner kronor
för innevarande år.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att ansöka om tilläggsanslag för
innevarande års verksamhet hos kommunstyrelsen motsvarande 78, 81 miljoner
kronor. Samt att till ansökan bilägga socialnämndens månadsrapport för mars,
socialnämndens uppföljningsrapport 1 och socialnämndens planeringsdirektiv för
2022.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att inte äska tilläggsanslag
hos kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Utan att istället begära att
socialnämnden får överskrida sin budget då nämnden inte klarar av att balansera
den på grund av lagstadgad verksamhet.

Beslutsunderlag
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Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 27 april 2022
Protokoll 2022-03-22 - Sn §24.docx
Förslag på behov av tilläggsanslag innevarande år
Manadsrapport 2022 Mars (Socialforvaltning)
Planeringsdirektiv 2022 - beslutad 2021-12-14
Uppföljning 1 - 2022 - (Socialnämnden) rev. 2022-04-13

Yrkanden
Emanuel Larsson (KD) med instämmande av Staffan Sjöblom (M) och Jörg
Neumann (M): avslag på arbetsutskottets förslag.

Kjell Thelin (S): bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Emanuel Larsson (KD) med flera yrkande mot
Kjell Thelin (S) yrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §56 Dnr: SN.2022.48 1.8.1

Revisionsrapport ekonomisk ledning och styrning

Beslut
Socialnämnden antar åtgärdsplanen och skicka över den som svar till
kommunrevisionen.

Reservationer
Kian Andersson (SD) deltar inte i beslutet med motiveringen: som en markering av
att det ej är värdigt en demokrati att medvetet underbudgetera en nämnd.

Protokollsanteckning
Jörg Neumann (M), Staffan Sjöblom (M) och Emanuel Larsson (KD) framför att när
de insåg innebörden av beslutet del 1, var det för sent att reservera sig mot
beslutet.

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun
genomfört en granskning av socialnämndens styrning och ledning med anledning av
nämndens ekonomiska underskott. Granskningens syfte är att bedöma om
socialnämnden haft en ändamålsenlig ekonomisk styrning och uppföljning. Efter
genomförd granskning är den samlade bedömningen att socialnämnden inte haft en
ändamålsenlig ekonomisk styrning och uppföljning.

I granskningen lyfts bland annat följande rekommendationer för socialnämnden att
vidta:

· Vidta åtgärder för en ekonomi i balans och följ upp resultatet av åtgärder
· Tydliggör hur och på vilket sätt rekommendationerna i genomförd

rådgivningsrapport som beställts av kommunstyrelsen ska omhändertas i
socialnämnden och i kommunen i stort

På uppdrag av socialnämnden har socialförvaltningen upprättat ett förslag till
åtgärdsplan, samt redogjort för hanteringen av föreslagna åtgärder i den av
revisionen kallade rådgivningsrapporten som beställts av kommunstyrelsen.

Socialförvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden antar åtgärdsplanen och
skickar över den som svar till kommunrevisionen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-04-21 - Sn §45
Protokoll 2022-05-03 - Snau §31
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 maj 2022
Åtgärdsplan - Granskning av Socialnämndens styrning och ledning med anledning
av nämndens ekonomiska underskott.docx

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §57 Dnr: SN.2022.65 1.9

Internremiss ang riktlinjer för bostadsförsörjning

Beslut
Socialnämnden godkänner yttrandet, antar det som sitt eget och överlämnar det
till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har ett lagstadgat ansvar att varje mandatperiod ta fram
riktlinjer för bostadsförsörjning som sedan ska antas i kommunfullmäktige.

Syftet med riktlinjerna är att utgöra en grund för kommunens planering av den
framtida bostadsförsörjningen och därmed vara till underlag för planläggning. Vid
planläggning ska riktlinjerna för bostadsförsörjning vara en utgångspunkt för frågor
som berör bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet i kommunen.

I riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska även bostadspolitiska mål och
ambitioner som kommunen har tydliggöras. Riktlinjerna beskriver på vilket sätt
kommunen ska verka för att nå sina bostadspolitiska mål och hur man vill använda
de verktyg som står till kommunens förfogande.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen utgör också en del av kommunens strategiska
planering för utveckling och tillväxt. Riktlinjerna för bostadsförsörjning är nu ute
på samråd och därmed bereds socialnämnden möjlighet att lämna yttrande på
riktlinjerna.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 6 maj 2022
Protokoll 2022-05-03 - Snau §29
Socialnämndens yttrande om riktlinjer för bostadsförsörjning daterad 9 maj 2022
Riktlinjer för bostadsförsörjning daterad 21 mars 2022
Bostadsmarknadsanalys daterad 21 mars 2022
Följebrev internremiss
Protokoll KS Riktlinjer for bostadsförsörjning

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §58 Dnr: SN.2022.23 8.7.1

Ej verkställda beslut kvartal 1 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och överlämnar
statistikrapporten till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens rapportering enligt 16 kap. 6 f - h §§ socialtjänstlagen, SoL och 28 f
- g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

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 och 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.
Socialnämnden har rapporterat in 9 individrapporter till IVO för kvartal 1 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 4 maj 2022
Sammanställning KVARTAL 1 2022.docx

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Biståndsbedömda trygghetsboenden i delar av Mariagården

Beslut
Socialnämnden lägger uppdraget till handlingarna och samverkar med berörda
parter kopplat till kommunfullmäktiges beslut om helhetsplan för äldres boende.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden gav på sitt sammanträde den 22 mars 2022 socialförvaltningen i
uppdrag att utreda möjligheten att skapa biståndsbedömda trygghetsboenden i
delar av Mariagården.

Socialförvaltningen har genomfört avstämning med representanter ifrån fastighet-
och serviceförvaltningen samt bygg och miljöförvaltningen som en del i
utredningen. Detta då socialnämnden inte är ägare av fastigheten och
ombyggnationer krävs för att skapa förutsättningar för biståndsbedömda
trygghetsboenden parallellt med fortsatt drift av vård- och omsorgsboende.

Socialnämnden beslutade i oktober 2020 om riktlinjer för biståndsbedömda
trygghetsbostäder, där socialnämnden har blockhyrt några lägenheter i anslutning
till vård- och omsorgsboendena under en period 2020/2021. Då inget beslut
verkställts till dessa lägenheter avslutades blockhyrningen av dessa under 2021.
Idag finns därför ingen blockhyrd lägenhet för att möjliggöra verkställande av
insatsen biståndsbedömt trygghetsboende.

Socialnämnden driver 9 vård- och omsorgsboenden på 7 orter, i dessa fastigheter
finns 350 lägenheter, varav 29 används till korttids-/växelvård samt 246 som vård-
och omsorgslägenheter. Det ger en övertalighet i antal blockhyrda lägenheter,
jämfört med nyttjandet. En omvandling av vissa lägenheter inom vård- och
omsorgsboendena skulle möjliggöra ett effektivare nyttjande de blockhyrda
lägenheterna. Boverket ställer andra krav på bostäders utformning kopplat till
biståndsbedömnda trygghetslägenheter, jämfört med vård- och omsorgslägenheter.
Det medför att en ombyggnation i de flesta fall är nödvändig för att möjliggöra ett
verkställande av biståndsbedömt trygghetsboende i någon av dessa ej nyttjade
vård- och omsorgslägenheter.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 10 maj 2022
Protokoll 2022-03-22 - Sn §24.docx
Protokoll 2022-05-03 - Snau §30
Mariagården - Överplan
Mariagården - Markplan
Utredning av möjligheten att skapa biståndsbedömda trygghetslägenheter i
Mariagården.docx

Yrkanden
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Kian Andersson (WeP): bifall till liggande förslag.

Jörg Neumann (M): tillägg "som bemöter tillfälliga behov"

Kian Andersson (WeP): avslag till Jörg Neumann (M) yrkande.

Kenneth Magnusson (C): bifall till liggande förslag och Jörg Neumann (M) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag i övrigt och finner
att socialnämnden beslutar enligt detta.

Ordförande ställer proposition på Jörg Neumanns (M) yrkande om tillägg "som
bemöter tillfälliga behov" mot avslag och finner att socialnämnden beslutar att avslå
Jörg Neumanns (M) yrkande.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Fastighet- och servicenämnden
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Sn §60 Dnr: SN.2022.73

Utökning av vård- och omsorgsboendeplatser

Beslut
Socialnämnden godkänner att verksamhetsområde vård- och omsorgsboende
utökar platserna i drift från de budgeterade 246 platserna till 255 platser.

Ärendebeskrivning
Utifrån dialog i socialförvaltningens boendesamordningsgrupp (BOSAM) ser
förvaltningen ett behov av att utöka platserna i drift ifrån de 246 platserna utifrån
budget till 255 platser året ut. Förändras söktrycket till korttidsplatser samt vård-
och omsorgsplatser kommer socialförvaltningen utifrån dialog i BOSAM att
ompröva bedömningen av behovet av platser.

Bakgrunden till detta är att antalet ansökningar till vård- och omsorgsplatserna,
både ifrån de som har insats i form av korttidsvård och som bor i ordinärt boende
är högt. Under årets första 4 månader har antalet ansökningar om plats på vård-
och omsorgsboende varit 51 stycken, vilket är en ökning ifrån samman period
förra året med 16 ansökningar. Vid datumet för socialnämndens arbetsutskott
innebär detta dessutom att 21 vård- och omsorgsboendebeslut inte kunnat
verkställas.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 10 maj 2022
Ärende Utökning av vård- och omsorgsplatser.docx
Ärende Utökning av vård- och omsorgsplatser

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §61 Dnr: SN.2022.19 1.4.1

Planeringsdirektiv 2023

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och uppdrar till
socialförvaltningen att lägga till de kritiska kvalitetsfaktorer, mål och uppdrag som
diskuterats till Planeringsdirektivet 2023, för beslut den 21 juni.

Ärendebeskrivning
På socialnämndens sammanträde presenterar socialförvaltningen en
omvärldsanalys inför framtagandet av socialnämndens planeringsdirektiv 2023.
Omvärldsanalysen innehåller en beskrivning om vad i omvärlden som kommer att
påverka socialnämndens olika verksamheter framåt och vad det kan få för
konsekvenser för nämndens grunduppdrag. I framtagandet av omvärldsanalysen
har socialchef, verksamhetschefer, enhetschefer och medarbetare på staben kollat
på trender och förutsättningar utifrån olika perspektiv och sammanställt dessa till
en helhet utifrån socialnämndens grunduppdrag.

På socialnämndens sammanträde diskuterar politikerna vilka kritiska
kvalitetsfaktorer, mål och uppdrag som de vill ge i uppdrag till socialförvaltningen
att arbeta med och följa upp under 2023. Diskussionerna sker i tvärpolitiska
grupper. Resultatet av diskussionerna sammanställs i ett förslag på
Planeringsdirektiv för 2023 till socialnämndens sammanträde den 21 juni.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 10 maj 2022
Omvärldsanalys
Förslag på kritiska kvalitetsfaktorer, mål och uppdrag

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §62 Dnr: SN.2022.4 1.7.3

Information från socialförvaltningen 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
HVB Kastanjegården
Susan Olsen informerar om det nya HVB-hemmet och att det har skickats ut en
inbjudan till politikerna för en visning av det nya boendet.

Covid-19
Åsa Dahlqvist informerar att smittskyddsenheten i regionen tar bort åtgärder som
munskydd, visir och skyddskläder i nära arbete med brukare.
Vid symptom ska man vara frikostig med Covidprovtagning. Bekräftas någon vara
smittad kommer en smittspårning ske. Socialförvaltningen kräver fortfarande
vaccinationsbevis för nyanställda om man ska arbeta med brukare som befinner sig
i riskgrupper.

Flyktingsituationen
Anders Holmqvist informerar att flyktingarna från Ukraina minskar drastiskt och
det anländer runt 150 per dag till Sverige på sin höjd. 252 skulle anvisas till
Gislaveds kommun men hittills har ingen förfrågan från migrationsverket inkommit.
Konsekvenserna av bristen på flyktingar blir att avveckla Östergården.

Kvalitetsarbete
Lex Sarah utredare, Sandra Svennberg, informerar att tre nya lex Sarah
utredningar påbörjats utifrån inkomna lex Sarah rapporter.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §63 Dnr: SN.2022.36

Fastighetsinformation 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

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

Stabschef Sara Ruuth informerar om fastighetsmötet som ägde rum den 31 mars.
Där diskuterades bland annat gränsdragningar mellan fastighetsägare och
hyresnyttjare gällande vem som ansvarar över vad.

På fastighetsmötet diskuterades likväl att när ett beslut fattas i nämnden som
berör fastighet- och serviceförvaltningen ska det framkomma i beslutet att det ska
ske i samråd mellan förvaltningarna samt att förvaltningscheferna ska vara
involverade för att undvika missförståelse.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 27 april 2022

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §64 Dnr: SN.2022.6 1.7.3

Information från socialnämndens ledamöter 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Den 10 maj var det kontaktpolitikerdag. Inga-Maj Eleholt (C) och Marie
Cnattingius (S) rapporterar på nämndsammanträdet om sina upplevelser av
verksamheten och dagens upplägg.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §65 Dnr: SN.2022.71 1.2.3

Revidering av socialnämndens delegationsordning

Beslut
Socialnämnden revidera delegationsordningen i enlighet med socialförvaltningens
förslag.

Ärendebeskrivning
Under 2022 öppnar ett hem för vård eller boende (HVB) i Gislaveds kommun.
I nuvarande delegationsordning är det Sociala utskottet som är beslutsfattare för
placering i HVB-hem.

Socialförvaltningen ser behov av tillägg i delegationsordningen där enhetschef inom
IFO och funktionsstöd-myndighet har delegation för att fatta beslut om placering
på kommunens eget HVB-hem samt att enhetschef på HVB-hemmet har delegation
för in- och utskrivningar på kommunens egna HVB.

Beslut om bistånd

· Beslut: Bistånd åt barn under 18 år och unga som fyllt 18 men inte 21 år i
form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende, HVB i
kommunens egna HVB.

· Lagrum: 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL
· Delegat: Enhetschef IFO och funktionsstöd- myndighet

Beslut om in- och utskrivning
· Inskrivning och utskrivning i kommunens eget HVB för barn under 18 år 

och unga som fyllt 18 men inte 21 år.
· Lagrum: 3 kap. 11 och 14 §§ socialtjänstförordningen, SoF
· Delegat: Enhetschef IFO, enhetschef funktionsstöd- myndighet, enhetschef 

HVB.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
IFO och funktionsstöd
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Sn §66 Dnr: SN.2022.3 1.7.3

Delegeringsbeslut 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen överlämnar delegeringslistor gällande enheterna för bistånd.
- 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 d.v.s. för
perioden januari t.o.m. juni och juli t.o.m. december.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2022

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §67 Dnr: SN.2022.2 1.7.3

Domar 2022

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 2021-03-12 till 2021-05-09 har inga domar inkommit som gått
socialnämnden helt eller delvis emot.

Under socialnämndens sammanträde den 22 mars 2022 fattades ett beslut att
uppdrar socialförvaltningen att återkomma med mer information om domen:
"Förvaltningsrätten Linköping Målnr 9451-20 avslag på överklagan,
migrationsverkets beslut 25/9 2020 Dnr 2020-309748". På socialnämndens
sammanträde den 17 maj 2022 kommer därav mer informationen delges.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2022
2022-02-23 Förvalträtten Linköping Målnr 9451-20 avslag på överklagan,
migrationsverkets beslut 25/9 2020 Dnr 2020-309748

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §68 Dnr: SN.2022.7 1.7.3

Protokoll delges socialnämnden 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll redovisas socialnämnden för kännedom.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2022
Protokoll 2022-05-04 Ks §144 Dnr: KS.2022.47
Protokoll 2022-05-04 Ks §143 Dnr: KS.2022.68
Arsredovisning 2021 for Gislaveds kommun daterad den 19 april
Revisionsberattelse2021
Protokoll 20220428 Kf 58 Arsredovisning 2021 hela kommunen
Protokoll 20220428 Kf 59 Revisionsberattelse samt beviljande av ansvarsfrihet
Protokoll 2022-04-21 - Sn §53

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §69 Dnr: SN.2022.8 1.7.3

Skriftliga meddelanden delges socialnämnden 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och uppdrar åt
socialförvaltningen att ta fram mer information gällande klagomålet om
hemsjukvården.

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 17 maj 2022, har det inkommit ett klagomål samt en
synpunkt.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2022
Sammanställning synpunkter och klagomål 12 april 2022 - 9 maj 2022
IVO. Klagomål på verksamhet inom hemtjänst Dnr 3.4.2-11605 - 2022-2
Pensionärsföreningarnas önskemål om att delar av Mariagården ska bli
trygghetsbostäder
IVO Underrättelse och begäran om handlingar, uppgifter och yttrande
IVO genomför en tilssyn på barnboendet Bygatan. Dnr 3.2.2-14063/2022-1
Meddelande om oanmäld tillsyn av IVO på Stödboende Ungbo Henja
Tillsynsrapport inom området livsmedel. Ekbacken
Tillsynsrapport inom området livsmedel. Lugnet

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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