
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2022-04-21

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 21 april klockan 09.00 - 16.53
Ajournering mellan klockan 10.03 - 10.23, 11.56 - 13.00, 14.09 - 14.15, 14.22 - 14.40

Beslutande Inga-Maj Eleholt (C) ordförande
Jörg Neumann (M)
Gerd Berg (M) tjänstgörande ersättare för Staffan Sjöblom (M)
Carolina Hall (C) §§37-40, §43, §47
Urban Nilsson (C) tjänstgörande ersättare för Carolina Hall (C) §§41-42, §§44-46, §§48-53
Kenneth Magnusson (C)
Mona Almborg (C)
Jessica Flod Malmgren (S)
Kjell Thelin (S)
Marie Cnattingius (S)
Pelle Gullberg (S)
Linda Petersson (SD) tjänstgörande ersättare för Mattias Johansson (SD) §§37-40, §§43-46
Anders Gustavsson (SD)
Emanuel Larsson (KD)
Mona Bergqvist (V)
Thomas Johansson (WeP) tjänstgörande ersättare för Kian Andersson (WeP) §§37-40, §43, §47
Evangelos Varsamis (S) tjänstgörande ersättare för Kian Andersson (WeP) §§41-42, §§44-46,
§§48-53

Övriga deltagande Susanna Olsen, förvaltningschef
Sandra Svennberg, nämndsekreterare
Joel Halldin, förvaltningscontroller
Tina Larssen, förvaltningskoordinator §§37-39, §44
Sara Ruuth, stabschef
Åsa Dahlqvist, verksamhetschef ordinärt boende och HSL
Johanna Lindsten, vik. verksamhetschef vård och omsorg
Meliha Pismo, verksamhetschef vård och omsorg
Ander Holmqvist, stf. verksamhetschef funktionsstöd och IFO §44, §48
Tomas Gustavsson, utvecklingsledare hållbar utveckling §37
Doris Kjellström, MAS §41
Dan Sundberg, enhetschef IFO §40, §42
Karin Hedin, gruppledare IFO §40
Linn Carlsson, ekonom socialförvaltningen §44
Ida Ahnberg Algerbo, ekonom kommunstyrelseförvaltningen §44

Utses att justera Kjell Thelin (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset måndagen den 25 april klockan 13.30

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

Paragrafer 37 - 53

Sandra Svennberg

Ordförande ……………………………………………………………………

Inga-Maj Eleholt (C)

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

Kjell Thelin (S)
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Sn §37 Dnr: SN.2022.58

Äldres boende

Beslut
Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att ändra yttrandet efter de
diskussioner som skett under nämndens sammanträde samt delegerar till
ordförande och 2:e vice ordförande att godkänna det nya yttrandet när justering
sker den 25 april.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2021 att uppdra till
kommunstyrelsen att i samråd med socialnämnden och AB Gislavedshus ta fram
helhetsförslag på hur mellanboenden, 70+ boenden, trygghetsboenden och
biståndsbedömda trygghetsboenden kan möjliggöras. Även förutsättningar till mer
så kallade flexibla boenden ska utredas. I uppdraget ingår att bedöma behov,
utförande och omfattning för att möta efterfrågan och för att möjliggöra aktiva och
positiva flyttkedjor. Uppdraget redovisas för kommunfullmäktige i maj 2022.

Som ovan beskrivet ska ärendet samrådas med socialförvaltningen. Detta
innefattar en muntlig presentation av utredningen till socialnämndens arbetsutskott
och att den i sin fulla form behandlas av socialnämnden.

Utredningen har identifierat ett glapp i ansvar kring vem i kommunkoncernen som
ska möta efterfrågan på vissa boendeformer för äldre, särskilt de bostäder som
bidrar till att överbrygga glappet mellan ordinärt boende och vård- och
omsorgsboende. Detta har lett till att inga eller få sådana bostäder tillkommit,
vilket i sin tur lett till att en för stor förväntan lagts på socialförvaltningens
särskilda boendeformer. Som lösning på detta föreslår utredningen att ett
kommunalägt bolag ska köpa fastigheterna för seniorboende 70+ samt vård- och
omsorgsboende, där de också tilldelas ett tydligt mandat och ansvar för att möta
efterfrågan på sådana bostäder.

Utredningen har också identifierat, genom analys av enkätsvar, demografiska
förändringar och andra kommuners boendelösningar, att den boendeform som
idag efterfrågas är olika former av trygghetsboende snarare än vård- och
omsorgsboende. Utredningen föreslår därför att en ny modell för vanliga
trygghetsbostäder ska implementeras. Det huvudsakliga syftet ska vara ökad
trygghet, gemenskap och närhet till service. Boendeformen ska inte vara
biståndsbedömd. Det ska finnas daglig personal i form av en anställd värd eller
värdinna samt en gemensamhetslokal. Detta innebär att kommunen på sikt kan
tänkas ha tre boendeformer för äldre, vanliga trygghetsbostäder, biståndsbedömda
trygghetsbostäder och vård- och omsorgsboende. Seniorboende 70+ bör fasas ut
över tid.

Utredningen har identifierat en brist på både trygghetsbostäder som är tillgängliga
för alla i enlighet med föreslagen modell och biståndsbedömda trygghetsbostäder.
Fler behöver tillkomma för att möta den efterfrågan som finns och därför föreslås
en samling insatser med syfte att skapa en välfungerande bostadsmarknad på både
kort och lång sikt. Detta innefattar att nyproduktion av vanliga trygghetsbostäder
ska utredas av ett kommunalägt
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bolag, att markanvisning ska genomföras för att öka antalet vanliga
trygghetsbostäder.

Slutligen har också förutsättningarna för flexibla boendeformer utretts, där
utredningen inte anser att sådana föreligger. Detta beror på att ombyggnation
kommer att krävas, att det kan uppstå gränsdragningsproblem för boende och
personal samt att det inte är en långsiktig lösning på de strukturella problem som
finns.

Socialförvaltningens förslag till beslut är att Socialnämnden godkänner
socialförvaltningens förslag på yttrande och antar det som sitt eget och överlämnar
det till kommunstyrelsen.

Socialnämnden ställer sig bakom utredningen och ser att det är ett viktigt område
att arbeta med då det finns behov av att skapa anpassade boendeformer för äldre.
Socialnämnden vill dock att det ska bli tydligare i utredningen hur många
seniorboende 70+ som kan vara relevant att göra om till biståndsbedömda
trygghetsboende. Socialnämnden vill att det beskrivs i utredning att de endast ska
få tillgång till det antal biståndsbedömda trygghetsboenden som
lokalförsörjningsplanen pekar ut som behov under de kommande åren. Så som det
är formulerat i utredningen nu ser socialnämnden en risk att de kan få ansvar för
fler biståndsbedömda trygghetsboenden än vad nämnden har behov av.

Socialnämnden anser också att det är viktigt att i styckena som rör ombildning av
vård- och omsorgsplatser eller seniorboende 70+ förtydligas hur stor den
kostnadsbesparingen som nämns kan bli.

Socialnämnden ger därav socialförvaltningen uppdraget att lägga till det
ovannämnda i yttrandet.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2022
Protokoll 2022-04-05 - Snau §15
Utredning - Helhetsplan för äldrebostäder och flexibla boenden daterad 7 april
2022
Socialnämndens yttrande på utredning helhetsplan för äldres bostäder

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunstyrelsen
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Förslag till FÖP för Gislaved och Anderstorp

Beslut
Socialnämnden godkänner yttrandet, med ändring av en mening, och antar
yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Det pågår ett arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Gislaved och
Anderstorp. Nu är förslaget på fördjupad översiktsplan ute på samråd hos
berörda. Därmed ges socialnämnden möjlighet att yttra sig om förslaget.

En fördjupning av översiktsplan (FÖP) är ett strategiskt dokument som beskriver
Gislaveds kommuns avsikter för den fysiska miljön. Den beskriver hur kommunens
mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den fysiska miljön bör
användas, utvecklas och bevaras. Till exempel var det är lämpligt att bygga
bostäder, industrier och vilka grönområden som är viktiga att bevara eller
utveckla. Fördjupningen av översiktsplanen planerar cirka tio år framåt i tiden. Det
innebär att vi planerar mot år 2035, med en utblick mot år 2050. Planen är att
fördjupningen av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp ska antas i
kommunfullmäktige under hösten 2022.

Socialförvaltningen har framställt ett yttrande som berörs under socialnämndens
sammanträde. Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden godkänner yttrandet
och anta det som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.

Socialnämnden diskuterar under sammanträdet att lägga till en mening i yttrandet
som nämnden önskar ska ersätta befintlig mening i samrådshandlingen sida 12.
Nämnden vill byta ut följande mening:

"Behovet av boendeplatser på vård- och omsorgsboenden har minskat eftersom vi
är bättre på att vårda fler i sitt eget hem och våra äldres hälsa bibehålls också
längre".

Till nedanstående mening:

"Behovet av boendeplatser på vård- och omsorgsboenden har minskat eftersom vi
har blivit bättre på att ta hand om svårare sjuka och kan genomföra mer avancerad
sjukvård i hemmet så att folk kan bo kvar hemma längre."

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2022
Protokoll 2022-04-05 - Snau §16
Socialnämndens yttrande på samråd av fördjupning av översiktsplanen Gislaved
och Anderstorp
Länkanvisningar till fördjupning av översiktsplan Gislaved och Anderstorp
Samråd Förslag till fördjupning av översiktplanen för Gislaved och Anderstorp
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Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunstyrelsen
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Äldreomsorgsplan 2022-2031

Beslut
Socialnämnden godkänner ändringarna i Strategi för äldreomsorgen 2022-2031 och
översänder den till kommunfullmäktige för beslut.

Reservationer
Anders Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande då han vill införa ytterligare ändringar i dokumentet.

Ärendebeskrivning
Under året har socialförvaltningen tillsammans med socialnämnden arbetat fram
ett förslag på en äldreomsorgsplan. Äldreomsorgsplanen är ett strategiskt
styrdokument där politiken fattar beslut om viktiga strategiska utvecklingsområden
som socialförvaltningen ska arbeta med under kommande år för att utveckla
stödet till målgruppen äldre.

Äldreomsorgsplanen har varit ute på remiss hos Gislaveds kommuns nämnder och
bolag, samt hos regionen. Även kommunens pensionärsföreningar har lämnat
synpunkter både nu och under arbetets gång.

Socialförvaltningen har omhändertagit alla synpunkter som har kommit in och gjort
en bedömning om äldreomsorgsplanen har behövt utvecklas utifrån synpunkterna.
Vissa delar har kommit till i dokumentet och en mening har tagits bort. Dessa är
markerade i dokumentet och diskuteras under nämndsammanträdet. Politikerna
behöver godkänna de förändringar som har gjorts i äldreomsorgsplanen innan det
skickas till kommunfullmäktige för beslut i juni.

De förändringar som har gjorts är följande:
· Nytt namn på dokumentet, från "Äldreomsorgsplan 2022 - 2031" till

Strategi för äldreomsorgen 2022 - 2031.
· Bilden på framsidan är bytt till en bild med aktiva personer.
· Information om befolkningsstruktur har tillkommit.
· Vikten av en bra utemiljö och att ta hänsyn till målgruppen äldre vid

samhällsplanering är förtydligat.
· Ett stycke om självbestämmande och det i förhållande till anhöriga,

godman och förvaltare har tillkommit.
· Förtydligande om att även rehabilitering innefattas i det strategiska

utvecklingsområdet "bedriva kvalitativ god vård och omsorg".
· Meningen kring vem som ansvarar för seniorboende 70+ är borttaget då

det är oklart vem som ansvarar för vad i det uppdraget i dagsläget.

Beslutsunderlag
Äldreomsorgsplan 2022-2031reviderad efter remissförfarande
Sammanställning bedömning av remissvar
Protokoll och remissvar från barn- och utbildningsnämnden
Protokoll och remissvar från fritid- och folkhälsonämnden
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Protokoll och remissvar från kommunstyrelsen
Protokoll och remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från bygg och miljönämnden
Remissvar från räddningsnämnden
Remissvar från överförmyndarnämnden
Remissvar från AB Gislavedshus
Remissvar från Region Jönköpings län
Remissvar från Kommunal utveckling
Remissvar från kommunens pensionärsföreningar

Yrkanden
Anders Gustafsson (SD): Att lägga till på sida 17 under kompetensförsörjning att
man ska kunna svenska i både tal och skrift för att bli erbjuden ett jobb i
äldrevården.

Jörg Neumann (M) med instämmande av Kjell Thelin (S): Bifall till liggande förslag
och avslag på Anders Gustafssons yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på socialnämndens arbetsutskotts förslag och
Anders Gustafssons (SD) yrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt
socialnämndens arbetsutskotts förslag.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunfullmäktige
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Hur socialförvaltningen arbetar med barnkonventionen och placerade
barn

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
På socialnämndens sammanträde den 22 februari 2022 lyfter Thomas Johansson
(WeP) en frågeställning gällande hur socialförvaltningen arbetar med
barnkonventionen. Mattias Johansson (SD) vill få mer kunskap kring hur
socialförvaltningen arbetar med placeringar av barn och unga.

Socialnämnden beslutade att ge socialförvaltningen i uppdrag att redovisa hur de
arbetar med barnkonventionen och hur arbetet med placeringar av barn och unga
fungerar på nämndens sammanträde den 21 april 2022.

Dan Sundberg, enhetschef för Barn och familj myndighet ger en redovisning över
hur enheten arbetar med barnkonventionen efter att den blivit svensk lag från och
med 1 januari 2020.

Dan Sundberg informerar även hur processen går till från att en orosanmälan
inkommer till socialtjänsten, till att utredning inleds och beslut om insats fattas.
Fokus i redovisningen ligger på när utredningen mynnar ut i att ett barn behöver
en placering som insats, oavsett om placeringen sker enligt Socialtjänstlagen (SoL)
eller enligt Lagen om vård av unga (LVU).

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 mars 2022

Beslutet skickas till:
Verksamhetschef IFO - Funktionsstöd
Enhetschef Barn och familj - myndighet
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Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021

Beslut
Socialnämnden godkänner den framtagna kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelsen för 2021 samt godkänner de mål för 2022 som finns
angivna i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen.

Ärendebeskrivning
I Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 framgår att vårdgivaren varje år ska upprätta
en patientsäkerhetsberättelse och enligt SOSFS 2011:9 ska även en
kvalitetsberättelse upprättas. Dessa berättelser ska hållas tillgängliga för dem som
önskar ta del av dokumenten.

En gemensam kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse har upprättats för 2021.
Berättelsen beskriver hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har bedrivits
under föregående år och uppföljning av måluppfyllelse samt förslag till mål för
2022.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse daterad den 29 mars 2022
Protokoll 2022-04-05 - Snau §17
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 2021

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
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Revisionsrapport: Granskning placeringar barn och unga

Beslut
Socialnämnden antar åtgärdsplanen för socialnämnden utifrån resultatet av
uppföljning av placerade barn och översänder den till revisionen.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC
(PricewaterhouseCooper) genomfört en granskning gällande barn och unga som är
placerade. Granskningens syfte är att bedöma om socialnämnden har en tillräcklig
intern kontroll vad gäller placeringar av barn och unga i hem för vård eller boende
och i familjehem. Efter genomförd granskning är den samlade bedömningen att
socialnämnden inte helt säkerställer en tillräcklig intern kontroll vad gäller
placeringar av barn och unga i hem för vård eller boende och i familjehem. Utifrån
detta har Enheten för barn och familj - myndighet i Gislaveds kommun tagit fram
fyra åtgärder:

· Säkerställa att sidor och rutiner på Kvalitetsfabriken är uppdaterade
· Säkerställa att personalen känner till och använder rutinerna och

checklistorna på Kvalitetsfabriken
· Checklista för ärendegenomgång
· Analysera och använda resultatet av regionens uppföljning av avslutade

placeringar till att hitta utveckingsområden

En återrapport kommer ske i februari 2023 för att redovisa hur det har gått.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 11 mars 2022
Protokoll 2022-04-05 - Snau §20
Åtgärdsplan för socialnämnden utifrån resultatet av: Uppföljning av placerade barn
Missiv Granskning uppföljning av placerade barn och unga
Granskning uppföljning av placerade barn och unga, Gislaveds kommun

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Enheten barn och familj - myndighet
Kommunrevisionen
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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 2021-03-11 till 2021-04-12 har inga domar inkommit som gått
socialnämnden helt eller delvis emot.

Beslutsunderlag
Socialförvaltninens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 12 april 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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Uppföljning 1 2022 U1

Beslut
Socialnämnden fastställer Uppföljningsrapport 1 och överlämnar densamma till
kommunfullmäktige.

Socialnämnden ger presidiet ihop med socialförvaltningen uppdraget att diskutera
hur vi kan påtala för kommunstyrelsen vilka ekonomiska effekter HRM systemet
har för socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska tre gånger per år lämna in en uppföljning av verksamheten till
kommunfullmäktige. Uppföljning 1-2 ska dessutom innehålla en ekonomisk
prognos för innevarande år.

I uppföljningsrapport 1 ingår uppföljning av välfärd och service, kritiska
kvalitetsfaktorer, ekonomi och sammantagen bedömning av socialnämndens
resultat och effekter i verksamheten.

Socialförvaltningen har utifrån hittills kända faktorer för 2022 upprättat en prognos
för helårsutfallet 2022. Det prognostiserade utfallet för helåret 2021 i
uppföljningsrapport 1 är en negativ avvikelse på 80,8 miljoner kronor. Denna
avvikelse består främst av de signalerade konsekvenserna av planeringsdirektivet
för 2022 på motsvarande 88,0 miljoner kronor där cirka 15,0 miljoner kronor
kompenserades med prognostiserade statsbidrag. Till det har ytterligare
oförutsedda kostnader tillkommit under inledningen av 2022, främst kopplat till
vård- och omsorgsverksamheterna.

Individ- och familjeomsorgen samt funktionsstöd
Anders Holmqvist, ställföreträdande verksamhetschef, informerar att
verksamheten ligger på en totalsumma på - 46 400 kronor, med orsaker av bland
annat:

· Minskade intäkter från försäkringskassan.
· Växling av externa placeringar barn och unga till egen regi kommer ske.
· Minskning av externt placerade parallellt med omförhandling av individtal.
· Minskad personal kostnad, vakanshållen chefstjänst.

Vård- omsorgsboende
Johanna Lindsten, vikarierande verksamhetschef, informerar att verksamheten
ligger på en totalsumma på - 23 500 kronor med orsaker av bland annat:

· Vårdtungt individärende.
· Samplaneringen inte fullt ut genomför inom ett område.
· Sommarbemanning
· Ökade elkostnader
· Nattbemanning inom demens
· Högt antal kök, lågt antal portioner, de flesta boenden serverar 2 rätter.
· Hyresförluster.
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Omsorg i ordinärt boende samt Hälso- och sjukvård
Åsa Dahlqvist, verksamhetschef, informerar att verksamheten ligger på en
totalsumma på - 12 500 kronor med orsaker av bland annat:

· Svårigheter att uppnå brukartiden.
· Vårdtungt individärende.
· Ökat behov av hemtjänst.
· Det är bemanningsbekymmer och konsultintag behövs.
· Utökning av korttidsplatserna.
· Uteblivet statsbidrag.

Socialförvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden fastställer
Uppföljningsrapport 1 och överlämnar densamma till kommunfullmäktige.

Under nämndsammanträdet förs diskussion kring systemet HRM (Human
Resource Management), som ska leverera en hr- och lönelösning för hela
Gislaveds kommun men som inte fungerar som det ska. Socialnämnden ser att det
både kostar förvaltningen tid och pengar men orsakar även människor lidande när
rätt lön inte betalas ut.

Socialnämnden ger därav socialförvaltningen i uppdrag att tillsammans med
presidiet komma fram till hur vi kan påtala för kommunstyrelsen vilka ekonomiska
effekter HRM systemet har för socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 13 april 2022
Protokoll 2022-04-05 - Snau §22
Verksamhetsuppföljning 2022 - jan-feb
Uppföljning 1 - 2022 - (Socialnämnden) rev. 2022-04-13
Bilaga 1 - Kända statsbidrag 2022-03-31

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Socialförvaltningens ekonomer
Kommunstyrelsen
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Revisionsrapport ekonomisk ledning och styrning

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och uppdrar till
socialförvaltningen att framställa ett svar på revisionsrapporten till nästan
sammanträde den 17 maj 2022.

Ärendebeskrivning
PwC (PricewaterhouseCooper) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna
i Gislaveds kommun genomfört en granskning av socialnämndens styrning och
ledning med anledning av socialnämndens 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 åtgärder för en ekonomi i balans och följ upp resultat 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.

Socialförvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden lägger informationen till
handlingarna.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 12 april 2022
Protokoll 2022-04-05 - Snau §21
Granskning av socialnämndens styrning och ledning med anledning av nämndens
ekonomiska underskott Gislaveds kommun 2021
Missiv Granskning av Socialnämndens styrning och ledning med anledning av
nämndens ekonomiska underskott

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Revidering utav verksamhetsuppföljning 2022

Beslut
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag att inte införa en extra kolumn i
verksamhetsuppföljningen enligt uppdrag SN.2022.10, Sn § 9, men att redovisa
antalet som tackat nej till boende i bokslutet, samt antar socialförvaltningens
förslag om revidering av indikatorer och extern publicering av indikatorer.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 22 februari 2022 att uppdra till socialförvaltningen
att se över möjligheten att lägga till en extra kolumn för att redovisa där den
sökande nekat till insatser, alternativt platserbjudande inom särskilt boende och
hemtjänst till nämndsmötet den 21 april 2022. Socialförvaltningen har utrett frågan
och föreslår att dessa volymer inte redovisas.

Socialförvaltningen har även upprättat ett förslag på revidering av övriga
indikatorer i verksamhetsuppföljningen och utifrån tillgänglighetsdirektivet föreslås
i samma underlag en justering av vilka nyckeltal som publiceras på externwebben.
Förslaget är att nedanstående förändringar genomförs i verksamhetsstatistiken,
samt att indikatorerna enligt bilagan volymförändringar publiceras på
externwebben tillsammans med bilaga.

· Korttidsplatser: antal vårddygn månadsplatser tas bort.
· Hälso- och sjukvård: befintlig indikator byts ut till ”antal personer som fått

HSL-insats” Detta är ett befintligt mått som skickas till socialstyrelsen
månadsvis, det gamla måttet består av en sammanslagning av tre
parametrar som inte visar på behov av insats.

· Assistansersättning SFB: diagram och tabell för genomsnittlig tid tas bort.
· Assistansersättning SFB: tilläggsförklaring läggs in i bilden utifrån de 20

första timmarna.
· Daglig verksamhet, antalet individer som tar del av daglig verksamhet.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 mars 2022
Protokoll 2022-04-05 - Snau §19
Revidering av indikatorer i verksamhetsuppföljningen och extern publicering
Volymförändringar Socialnämnden 2017-2021
Återrapport uppdrag indikatorer SN.2022.10, Sn §9

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Val av kontaktpolitiker extra 2022

Beslut
Socialnämnden väljer Ylva Samuelsson (S) som kontaktpolitiker med inriktning mot
vård- och omsorgsboende.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige entledigar och utser ledamöter och ersättare i nämnderna
medan socialnämnden entledigar och utser ledamöter och ersättare i sina utskott
och samverkansorgan.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2022 att välja Ylva Samuelsson (S)
som ersättare till socialnämnden.

Socialförvaltningen föreslår att Ylva Samuelsson (S) väljs som kontaktpolitiker med
inriktning vård- och omsorgsboende.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 30 mars 2022
Protokoll 2022-04-05 - Snau §25

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Information från socialförvaltningen 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Covid-19
Åsa Dahlqvist informerar att från och med den 1 april räknas inte Covid-19 som
en sammhällsfarlig sjukdom och virusnivåerna i avloppsvattnet sjunker drastiskt.

Flyktingvågen
Anders Holmqvist informerar om flyktingsituationen. Det beräknas anlända
76 000 flyktingar till Sverige, varav 2882 till jönköpings län och 252 till Gislaveds
kommun. Den 27 april kommer en ny prognos från migrationsverket. Anders
berättar att det finns cirka 20 lägenheter i Gislaveds kommun att tillgå nästintill
omgående.

Silvia certificeringen
Den 1 april fick chef och medarbetare från Hagagården ta emot Silviahemmets
certifikat för god demensvård av drottning Silvia. Det var en certifieringsceremoni i
Lönashult kyrka. Familjen Kamprads stiftelse har gett bidrag till en större
utbildningssatsning för personal inom äldreomsorgen i Småland. Gislaved är en av
tre kommuner som fick erbjudande om att ingå i denna satsning som skett i
projektform tillsammans med Silviahemmet. Utbildningens syfte är att bidra till
högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras
anhöriga.

Habiliteringsersättning för personer med en psykisk ohälsa
Under socialnämndens sammanträde den 22 mars 2022 fattades beslut §27 att ge
habiliteringsersättning för personer med en psykisk ohälsa som får beslut på daglig
sysselsättning enligt SoL från och med april 2022. Socialnämnden beslutade även
att uppdrar socialförvaltningen att kontrollera om försörjningsstödet för individen
påverkas av denna ersättning.

Socialförvaltningen har undersökt frågan och fått svaret:
Ja det påverkar, i bedömningen om en person är berättigad ekonomiskt bistånd tas
hänsyn till alla inkomster personen har. Ekonomiskt bistånd är inte kopplat till
vilken typ av inkomst man har utan ska tillförsäkra personen en skälig levnadsnivå.

Kvalitetsarbete
Sandra Svennberg, lex Sarah utredare, informerar att inga nya utredningar inom
Lex Sarah har tillkommit.
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Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §49 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.

Fastighetsmötet som skulle ägt rum den 31 mars blev inställt. Därav finns det ingen
ny information att delge socialnämnden. Nästa möte är den 26 april.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse daterad den 28 mars 2022
Protokoll 2022-04-05 - Snau §24

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Information från socialnämndens ledamöter 2022

Beslut
Socialnämnden Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ledamöterna ställer sig positivt till att Hagagården tagit emot Silviahemmets
certifikat för god demensvård.

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Delegeringsbeslut 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen överlämnar delegeringslistor gällande enheterna för bistånd.
- Vård och omsorg och 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 det vill
säga för perioden januari-juni och juli-december.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 april 2022

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Protokoll delges socialnämnden 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll redovisas socialnämnden för kännedom.

Beslutsunderlag
Socialförvaltninens tjänsteskrivelse daterad den 13 april 2022
Protokoll 2022-03-24 Kf41 Avfallstaxa2022
Bilaga Avfallstaxa 2022 reviderad_1148856
Protokoll 20220222 Bu § 17 Yttrande över Äldreomsorgsplan 2022-2031
Protokoll PKS 2022-02-10 justerat.pdf
Protokoll 20220221 Kn § 9 Remiss Äldreomsorgsplan 2022-2031
Protokoll 20220323 Fa §31 Detaljplan för del av Villstads-Haghult 1:16 m.fl.
Haghult-Tillbo
Protokoll 20220323 Ks § 86 Riktlinjer för att motverka mutor, korruption,
oegentligheter, jäv i verksamheter och bolag
Riktlinje för att motverka mutor korruption, oegentligheter eller jäv i
verksamheter och bolag
Protokoll 20220406 Ks § 100 Regler för inköp och upphandling, antagande av
direktupphandlingsgränser
Direktupphandlingsgranser_1161400

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Skriftliga meddelanden delges socialnämnden 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och ger socialförvaltningen i
uppdrag att kontrollera om vi ska svara pensionärsrådet gemensamt med
kommunstyrelsen eller självständigt.

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet i Gislaveds kommun har mottagit önskemål från alla
pensionärsföreningar i kommunen som de översänt till socialnämnden och
kommunstyrelsen. Önskemålet är att kommunen successivt ska omvandlar 70+
lägenheter som är kopplade till Mariagården till biståndsbedömda
trygghetsbostäder.

Socialförvaltningens förslag till beslut är att Socialnämnden lägger informationen till
handlingarna.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 12 april 2022
Sammanställning synpunkter och klagomål 2022-02-11 till 2022-04-11
220318 Brev från KPR till kommunstyrelsen och socialnämnden gällande
Mariagården.pdf
Brev från KPR till Socialnämnden o kommunstyrelsen gällande Mariagården.pdf
Enkät till kommuner SÄBO 2022-svar(20220307).pdf
IVO. Nyheter om rapportering av ej verkställda beslut Dnr 6.1.3-07172/2022
Mail till ordförande gällande Mariagården
Region Syd tillfälliga boende där kommunern bistår 2022-03-27
Skrivelse för delgivning till socialnämnd ang arbetsvillkor och schemaläggning
SvarpaskrivelsegallandeheltidsarbeteiGislavedskommun_1166061.pdf
Statistik socialjouren 2021
Tillsyns rapport inom området livsmedel
IVO. Klagomål på verksamhet inom hemtjänst Dnr 3.4.2-11605 - 2022-2.pdf

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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