
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2022-03-22

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 22 mars klockan 09.00 - 14.02
Ajournering mellan klockan 10.00-10.20 och 12.00-13.00

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

Övriga deltagande Susanna Olsen, förvaltningschef
Joel Halldin, förvaltningscontroller
Tina Larssen, förvaltningskoordinator
Sara Ruuth, stabschef
Ander Holmqvist, stf. verksamhetschef funktionshinder och IFO §§ 24-30
Åsa Dahlqvist, verksamhetschef ordinärt boende och HSL §§ 24-30
Martina Currenstam, enhetschef för personlig assistans § 26
Valeria Pakai, enhetschef för psykiskt funktionsstöd §§ 27-28

Utses att justera Kjell Thelin (S)
Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, torsdagen den 24 mars klockan 15.30

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

Paragrafer 24 - 36

Tina Larssen

Ordförande ……………………………………………………………………

Inga-Maj Eleholt (C)

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

Kjell Thelin (S)

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

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2022-03-22 Paragrafer 24 - 36

Datum för
anslags uppsättande 2022-03-24

Datum för
anslags nedtagande 16 april 2022

Förvaringsplats
för protokollet

Socialförvaltningens kansli

Utdragsbestyrkande
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Sn §24 Dnr: SN.2022.10 1.4.1

Ekonomisk uppföljning 2022

Beslut
Socialnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen och lägger
informationen till handlingarna.

Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att skapa
biståndsbedömda trygghetsboenden i delar av Mariagården.

Socialnämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för innevarande års
verksamhet. Socialförvaltningen uppdras att ta fram ett förslag på vilken summa
som bör ansökas om till socialnämndens sammanträde den 17 maj.

Ajournering
Mötet ajourneras mellan 10:00 - 10:20

Reservationer
Kian Andersson (WeP) reserverar sig mot beslutet att utreda möjligheten att
skapa biståndsbedömda trygghetsboende i delar av Mariagården till förmån för sitt
eget yrkande, yrkande 4, att det ska vara lätt att återställa till vård- och
omsorgsplatser när behov uppstår.

Ärendebeskrivning
Utifrån tidsplan för socialförvaltningens månadsrapporter för 2022 är
månadsuppföljningen för januari färdigställd för utskick till socialnämndens
arbetsutskott.

Socialnämndens helårsprognos efter januari månads utfall motsvarar ett
underskott på motsvarande 73,55 miljoner kronor.

Bilagt till månadsrapporterna medföljer även verksamhetsuppföljningen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-03-08 - Snau §10
Månadsrapport 2022-Jan (Socialforvaltning)
Verksamhetsuppföljning 2022 - jan
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2022

Yrkande
Yrkande 1: Anders Gustafsson (SD) yrkar att en kontakt skall tas med
kommunstyrelsen där, vi som socialnämnd kräver att budgetramen för 2022
justeras, genom en teknisk justering med minst 47 miljoner kronor.

Kenneth Magnusson (C) med instämmande av Kjell Thelin (S) yrkar avslag på
yrkande 1 av Anders Gustafsson (SD).
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Yrkanden 2: Kenneth Magnusson (C) yrkar att socialnämnden ansöker om
tilläggsanslag för innevarande års verksamhet på en summa som socialförvaltningen
uppdras att ta fram utifrån viktiga ekonomiska parametrar.

Kjell Thelin (S) yrkar bifall på yrkande 2 av Kenneth Magnusson (C).

Yrkande 3: Kenneth Magnusson (C) yrkar att uppdra till socialförvaltningen att
undersöka möjligheterna att skapa biståndsbedömda trygghetsboenden i delar av
Mariagården.

Kjell Thelin (S) yrkar bifall på yrkande 3 av Kenneth Magnusson (C).

Mattias Johansson (SD) yrkar avslag på yrkande 3 från Kenneth Magnusson (C).

Yrkande 4: Kian Andersson (WeP) yrkar att lägga till i yrkande 3 av Kenneth
Magnusson (C) att det ska vara lätt att återställa till vård- och
omsorgsboendeplatser när behov uppstår.

Kjell Thelin (S) med instämmande av Emanuel Larsson (KD) yrkar avslag på
yrkande 4 av Kian Andersson ( WeP).

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Anders Gustafsson (SD) yrkande nummer 1
mot Kenneth Magnusson (C) yrkande nummer 2 och finner att socialnämnden
beslutat bifalla Kenneth Magnussons (C) förslag, yrkande 2.

Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång.
JA-röst för Kenneth Magnusson (C) förlag, yrkande 2
NEJ-röst för Anders Gustafsson (SD) förslag, yrkande 1

Omröstningsresultat
JA-röst
Kenneth Magnusson (C)
Gerd Berg (M)
Staffan Sjöblom (M)
Jörg Neumann (M)
Emanuel Larsson (KD)
Carolina Hall (C)
Kian Anderson (WeP)
Kjell Thelin (S)
Ylva Samuelsson (S)
Jessica Flod Malmgren (S)
Marie Cnattingius (S)
Mona Bergqvist (V)
Ing-Maj Eleholt (C)

NEJ-röst
Mattias Johansson (SD)
Anders Gustavsson (SD)

Med 13 JA-röster och 2 NEJ-röster har socialnämnden beslutat att bifalla yrkande
2 av Kenneth Magnusson (C)

Ordförande ställer proposition på Kenneth Magnusson (C) förslag, yrkande
nummer 3, och finner att socialnämnden beslutat att bifalla yrkandet.
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Ordförande ställer proposition på Kian Andersson (WeP) förslag, yrkande
nummer 4, och finner att socialnämnden beslutat att avslå yrkandet.

Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång.
JA-röst för avslag på Kian Andersson (WeP) förslag
NEJ-röst för bifall till Kian Andersson (WeP) förslag

Omröstningsresultat
JA-röst
Kenneth Magnusson (C)
Gerd Berg (M)
Staffan Sjöblom (M)
Jörg Neumann (M)
Emanuel Larsson (KD)
Carolina Hall (C)
Kjell Thelin (S)
Ylva Samuelsson (S)
Jessica Flod Malmgren (S)
Marie Cnattingius (S)
Mattias Johansson (SD)
Anders Gustavsson (SD)
Ing-Maj Eleholt (C)

NEJ-röst
Kian Anderson (WeP)
Mona Bergqvist (V)

Med 13 JA-röster och 2 NEJ-röster har socialnämnden beslutat att avslå yrkande 4
av Kian Andersson (WeP)

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §25 Dnr: SN.2022.20 1.4.1

Investeringsbudget 2022

Beslut
Socialnämnden fastställer socialförvaltningens förslag till fördelning av
investeringsbudget 2022.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har i planeringsdirektivet för 2022 tilldelats 7,0 miljoner
kronor i investeringsmedel. Socialförvaltningen har sammanställt ett
förslag på fördelning av investeringsmedlen utifrån befintligt behov inom
verksamheterna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-03-08 - Snau §11
Investeringsbudget 2022
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2022

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Socialförvaltningens ekonomer
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Sn §26 Dnr: SN.2022.40 1.3.1

POSOM - Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och
katastrofer 2021

Beslut
Socialnämnden godkänner årsrapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen
för beslut.

Ärendebeskrivning
Vid katastrofer och stora olyckor ska drabbade människor, i ett inledningsskede,
erbjudas psykiskt och socialt krisstöd för att minska lidande och förebygga psykisk
ohälsa på sikt. POSOM ska aktiveras när andra resurser är otillräckliga och då
POSOMs ledningsgrupp bedömer att behov av insatser föreligger.

POSOMs ledningsgrupp består av representanter från socialförvaltningen, barn-
och utbildningsförvaltningen, regionens hälso- och sjukvård, polisen och
räddningstjänsten samt trossamfund. Respektive huvudman ansvarar för att
bemanna ledningsgruppen i enlighet med planen. Representanterna från polisen
och räddningstjänsten har en adjungerande funktion i ledningsgruppen. Arbetet
leds av två samordnare som delar på uppdraget sedan hösten 2020.

Ledningsgruppen har under året haft två inbokade ledningsgruppsmöten, ett under
våren respektive hösten, men pga sjukdom blev bara vårens ledningsgrupp av enligt
plan.

Under 2021 har det endast varit en POSOM aktivitet och den skedde i november
2021 i samband med en misstänkt överdos , där en ung man hittades död i sitt
hem. Räddningstjänsten behövde hjälp med att hantera anhöriga på plats. En
representant från ledningsgruppen åkte till olycksplatsen.

Beslutsunderlag
Socailförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2022
Årsredovisning POSOM 2021.docx

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunstyrelsen
POSOM samordnare
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Sn §27 Dnr: SN.2022.35

Habiliteringsersättning till individer med beslut om daglig sysselsättning
SoL

Beslut
Socialnämnden beslutar att ge habiliteringsersättning för personer med en psykisk
ohälsa som får beslut på daglig sysselsättning enligt SoL från och med april 2022.

Socialnämnden uppdrar socialförvaltningen att kontrollera om försörjningsstödet
för individen påverkas av denna ersättning.

Ärendebeskrivning
Inom Gislaveds kommun utbetalas i dagsläget habiliteringsersättning till individer
som deltar i daglig verksamhet LSS. Det betalas inte ut någon ersättning till de
individer som deltar i daglig sysselsättning SoL.
En omvärldsbevakning har gjorts med kommuner i länet som visar att Jönköping,
Vaggeryd och Habo betalar ut ersättning för daglig sysselsättning SoL. De som ej
betalar ut ersättning för daglig sysselsättning är Sävsjö, Gnosjö, Vetlanda, Värnamo
och Tranås. Aneby, Eksjö, Mullsjö och Nässjö har inte svarat.

Habiliteringsersättningen är inte reglerad i lag, förordning eller föreskrift men är
ett sätt att stimulera den enskilde att delta i verksamheten. En sysselsättning
handlar om att skapa en meningsfull vardag genom delaktighet i en verksamhet och
därigenom bryta den sociala isoleringen och få en meningsfullhet i vardagen. En
sysselsättning är alltid anpassad till individens förutsättningar.

Förslaget är att utbetala 37 kronor för halvdag och 49 kronor för heldag enligt de
regler som finns antagna för utbetalning av habiliteringsersättning för beslut enligt
LSS. Enligt beräkning kan kostnaderna för Gislaveds kommun hamna på cirka 50
tusen kronor per år.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-03-08 - Snau §12
Underlag införande habiliteringsersättning daglig sysselsättning SoL
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2022

Beslutet skickas till:
Enhetschef psykiskt funktionsstöd
Enhetschef för enheten bistånd- funktionsstöd
Verksamhetschef IFO- Funktionsstöd
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §28 Dnr: SN.2022.44 1.4

Personligt ombud 2022

Beslut
Socialnämnden uppdrar socialförvaltningen att ansöka om statsbidrag för
personligt ombud hos Länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få
möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets
utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor.

Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag. Personligt ombud arbetar fristående
från myndigheter och vårdgivare. Personligt ombud är en frivillig och kostnadsfri
verksamhet. I Gislaveds kommun finns ingen verksamhet med personligt ombud då
den togs bort i samband med effektiviseringar 2019.

I föredragandet under socialnämndens arbetsutskott framkommer att det är oklart
hur mycket den nya verksamheten Personligt ombud kommer kosta för
socialnämnden.

Hos Länsstyrelsen kan kommuner ansöka om statsbidrag för verksamhet med
personligt ombud. Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden ansöker om
statsbidrag avseende en halvtidstjänst från och med 1 mars 2022.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-03-08 - Snau §13
Personligt ombud ansökan 2022.pdf
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2022

Yrkanden
Inga-Maj Eleholt (C) att uppdra till socialförvaltningen att ansöka om stadsbidraget
för personligt ombud hos Länsstyrelsen.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på eget yrkande mot liggande förslag och finner att
socialnämnden beslutat att bifalla yrkandet.

Beslutet skickas till:
Enhetschef psykiskt funktionsstöd
Verksamhetschef IFO-Funktionsstöd
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Sn §29 Dnr: SN.2022.46 1.9

Samrådsremiss Detaljplan Villstad Haghult 1:16

Beslut
Socialnämnden godkänner remissvar på samrådsremiss om detaljplan för del av
Villstad-Haghult 1:16 m.fl. Haghult-Tillbo i Smålandsstenar och översänder det till
bygg- och miljönämnden.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har beretts möjligheten att yttra sig kring samrådsremiss om
detaljplan för del av Villstad-Haghult 1:16 m.fl. Haghult-Tillbo i Smålandsstenar.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättning för att kunna bygga ut
Haghultsledens södra del samt skapa fler fastigheter för bostäder och industriell
verksamhet.

Då det inom planområdet finns flera områden som medger bostäder skapas det
möjligheter för att i framtiden kunna inrymma bostäder för vissa målgrupper inom
socialnämndens ansvarsområde. I övrigt har socialnämnden inget att invända på
detaljplanen.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2022
Detaljplan Villstad Haghult 1 16
Planbeskrivning samråd_Haghult Tillbo

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljöförvaltningen
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Sn §30 Dnr: SN.2022.4 1.7.3

Information från socialförvaltningen 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ajournering
Mötet ajourneras mellan 12:00-13:00

Ärendebeskrivning
Krisledningsstaben
Flykting, kontinuitetsplanering och IT-säkerhet är de tre delar man arbetar med
kommunövergripande i krisledningsstaben. Kontinuitetsplanering handlar om att ha
en beredskap vid eventuellt kris som påverkar våra kritiska samhällsfunktioner.
Inom socialförvaltningen är våra kritiska verksamheter våra särskilda boenden,
hemtjänst, personlig assistans, kommunal hälso- och sjukvård, och
konstorganisationen. De två första scenariona som ska planeras för är om vatten-
och/eller elförsörjningen påverkas i samband med händelseförloppet i omvärlden.
1 april ska dessa planer vara klara.

Flyktingsituationen
Socialförvaltningen redogör för arbetet som pågår i kommunen för att kunna ta
emot flyktingar från Ukraina. Östergården är iordningställt för att kunna ta emot
60 personer. I ett första skede är Gislaveds kommun redo för att ta emot 250
personer. Vilket är den andel som är beräknat utifrån rådande omständigheter att
Gislaveds kommun ska kunna ta emot enligt Migrationsverket. Dessa
boendeplatser och lägenheter kommer utöver Östergården i Anderstorp att finnas
i Gislaved, Hestra och Burseryd. Barn och utbildningsförvaltningen är med i detta
arbete och har samtidigt planerat för en beredskap i sina verksamheter att ta emot
dessa individer. Regionen är informerad kring vilka boendelösningar som kommer
användas så att de har en beredskap på den/de vårdcentraler som blir mest
berörda.

Covid-19
Läget är lugnt i våra verksamheter. Något enstaka fall har det varit under senaste
veckorna hos våra brukare. I slutet på mars slutar Covid vara en samhällsfarlig
sjukdom. Vaccination fas 4 genomförs. Alla inom vård- och omsorgboenden har
fått dos 4.

Kvalitetsarbete
En komplettering är inskickad till IVO angående en lex Sarah utredning gällande ett
individärende inom personlig assistans. Nu inväntas resultatet av IVO:s granskning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-03-08 - Snau §14

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §31 Dnr: SN.2022.36

Fastighetsinformation 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingar.

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

Det kommer fattas beslut om en lokalförsörjningsplan i kommunfullmäktige i maj.
Socialnämndens behov är inrapporterade till fastighet- och serviceförvaltningen.

Beslutsunderlag
Muntlig dragning

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §32 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 och Funktionshinder 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 det vill
säga för perioden januari-juni och juli-december.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd 15 mars

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §33 Dnr: SN.2022.2 1.7.3

Domar 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och uppdrar
socialförvaltningen att återkomma med mer information om den berörda domen
på nästa möte.

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

Under perioden 2022-02-15 till 2021-03-11 har en dom gått socialnämnden helt
eller delvis emot.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2022
Sammanställning domar 2022-01-01 till 2022-03-11

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §34 Dnr: SN.2022.7 1.7.3

Protokoll delges socialnämnden 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämnden beslutar att Marie Cnattingius (S) väljs in som ersättare i
socialnämndens arbetsutskott och i sociala utskottet.

Ärendebeskrivning
Protokoll redovisas socialnämnden för kännedom.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2022
Protokoll 20220224 Kf §21 Valarenden fyllnadsval ledamot socialnamnden.docx
Protokoll 20220224 Kf §25 Valarenden fyllnadsval ersattare socialnamnden.docx

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §35 Dnr: SN.2022.8 1.7.3

Skriftliga meddelanden delges socialnämnden 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Protokollsanteckning
Kenneth Magnusson (C) med instämmande av Kina Andersson (WeP) vill få med i
protokollet att ansvariga inom socialförvaltningen måste se till att skapa bättre
samarbete gällande arbetstider utifrån den skrivelse som tillsänts till politikerna i
Gislaveds kommun från anställda inom LSS, hemtjänst och vård- och
omsorgsboende. Visserligen ligger högsta ansvaret på HR, personalutskottet,
facket med flera men vi inom Socialnämnden måste värna om våra anställda.

Ärendebeskrivning
Diskussion förs kring den inkomna skrivelsen. Då denna har kommit in till
kommunstyrelsen och HR ansvarar för heltidsresan vilket innefattar många av de
berörda saker som medarbetarna har skrivit om, kommer omhändertagandet av
denna att samordnas av HR. Socialchef Susanna Olsen kommer att ha kontakt med
HR för att se hur socialförvaltningen kan arbeta vidare med ärendet.

Beslutsunderlag
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Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Övriga frågor 2022

Beslut
Socialnämnden uppdrar socialförvaltningen att se över möjligheten att skapa
förutsättningar för ökad stimulans inom korttidsvården. Både genom att förändra
miljön i rummen, men också att försöka möjliggöra för exempelvis kulturella
aktiviteter. Uppdraget ska redovisas på socialnämndens sammanträde i juni.

Ärendebeskrivning
Kian Andersson (WeP) Lyfter frågan om socialförvaltningen var rådfrågad innan
upphandlingen av HR-systemet HRM gjordes. Socialförvaltning fick inkomma med
sina behov innan upphandling gjordes av systemet.

Mattias Johansson (SD) vill att socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att
se över möjligheten att skapa en miljö på korttidsboenden som bidrar till ökad
stimulans. Både genom exempelvis en tv på varje rum, hemtrevligare på rummen
men också möjlighet att få ta del av böcker, eller annan kulturell stimulans under
vistelsen om så önskas.

Carolina Hall (C) frågar om den nya kuratorstjänsten som ska riktas mot barn i
åldern 7-20 år är tillsatt. Rekrytering pågår och vi hoppas att den kommer att vara
tillsatt inom kort.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Verksamhetschef för ordinärt boende och Hälso- och sjukvård
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