
&GISLAVEDS 
-KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2021-04-06

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 09.00-17.30
Ajournering mellan klockan 9.40-10.00, 11.08-11.15, 12.00-13.15, 15.08-15.25, 17.08-17.15

Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande
Kenneth Magnusson (C)
Mona Almborg (C), deltar på distans
Carolina Hall (C) till och med klockan 14.00
Ewy Olsson (L) ersättare för Carolina Hall (C) från och med klockan 14.00, deltar på distans
Staffan Sjöblom (M)
Jörg Neumann (M)
Emanuel Larsson (KD)
Kian Anderson (WeP)
Kjell Thelin (S)
Ove Gustavsson (S) ersättare för Jessica Flod Malmgren (S). Deltar på distans
Pelle Gullberg (S)
Kjell Olsson (S)
Bengt-Ove Eriksson (V) ersättare för Mona Bergqvist (V), deltar på distans
Mattias Johansson (SD)
Anders Gustafsson (SD)

Malin Johansson, socialchef
Övriga deltagande

Jessica Kostin, nämndsekreterare
Joel Halldin, förvaltningscontroller
Susanna Olsen, verksamhetschef, deltar på distans
Åsa Dahlqvist, verksamhetschef, deltar på distans
Maria Jönsson, verksamhetschef, deltar på distans
Jenny Johansson, utvecklingsledare, deltar på distans
Sarah Ruuth, stabschef/projektledare, deltar på distans
Doris Kjellström, medicinsk ansvarig samordnare (MAS), deltar på distans
Mattias Svensson, utvecklingsledare IT, deltar på distans
Marie Karlsson, personalföreträdare kommunal, deltar på distans
Emma Abrahamsson, enhetschef bistånd vård och omsorg, deltar på distans

Utses att justera Kjell Thelin (S)

Justeringens 8 april klockan 13.30, kommunhuset
plats och tid

Under- Paragrafer 49 - 68
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Jessica Kostin
Ordförande ……………………………………………………………………

Inga-Maj Eleholt (C)

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

Kjell Thelin (S)

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

Organ Socialnämnden

Paragrafer 49 - 68Sammanträdesdatum 2021-04-06

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2021-04-08 anslags nedtagande 2021-04-30

Förvaringsplats Socialförvaltningens kansli
för protokollet

Utdragsbestyrkande

https://17.08-17.15
https://15.08-15.25
https://12.00-13.15
https://11.08-11.15
https://9.40-10.00
https://09.00-17.30
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Sammanträdesdatum

Sn §49 Dnr: SN.2021.10 1.4

Ekonomisk uppföljning 2021

Beslut
Socialnämnden lägger redovisningen av den ekonomiska uppföljningen för januari
och februari månad 2021 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att månadsvis presentera
ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen har utifrån detta tagit fram en tidsplan
för socialnämndens månadsuppföljningar för år 2021. Enligt tidsplanen presenteras
månadsuppföljningen för januari och februari på socialnämndens sammanträde den
6 april.

Socialförvaltningen redogör för socialnämndens ekonomiska läge samt redovisar
verksamhetsuppföljningen för januari och februari 2021.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-23 - Snau §20
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 31 mars 2021
Verksamhetsuppföljning socialnämnd april
Månadsrapport februari

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2021.10
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Sammanträdesdatum

Sn §50 Dnr: SN.2021.22 1.4.1

Uppföljning 1 2021 U1

Beslut
Socialnämnden fastställer uppföljningsrapport 1 2021 och överlämnar densamma
till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska fyra gånger per år lämna in en uppföljning av verksamheten till
kommunfullmäktige. Uppföljning 1-3 innehåller redovisning av de olika
verksamhetsområdena, kritiska kvalitetsfaktorer, redovisning av heltidsresan samt
en ekonomisk prognos för innevarande år.

Det prognostiserade utfallet för 2021 är minus 54,7 miljoner kronor.
Påverkansfaktorer för det prognostiserade utfallet är bland annat ökad
placeringsbehov och därmed ökade placeringskostnader, hyresförluster samt
minskade intäkter till köksorganisationen på grund av pandemin.

Ajournering mellan klockan 9.40-10.00, 11.08-11.15 och 12.00-13.15.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-23 - Snau §21
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 31 mars 2021
Uppföljning 1, 2021 Socialnämnden

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://12.00-13.15
https://11.08-11.15
https://9.40-10.00
https://SN.2021.22
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Sammanträdesdatum

Sn §51 Dnr: SN.2021.28 1.4.1

Investeringsbudget 2021

Beslut
Socialnämnden fastställer socialförvaltningens förslag till fördelning av
investeringsbudget 2021.

Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en ekonomisk
redovisning om införandet av verksamhetssystemet Combine och återrapportera
det på socialnämndens sammanträde den 22 juni 2021.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har i det kommunövergripande planeringsdirektivet för 2021
erhållit 2 miljoner kronor i investeringsbudget för 2021. Socialförvaltningens
förslag är att hela investeringsbudgeten riktas till införandet av
verksamhetssystemet Combine.

Emanuel Larsson (KD) ställer fråga om hur mycket pengar man hittills har
investerat i införandet av verksamhetssystemet Combine. Socialnämnden ger
socialförvaltningen i uppdrag att återrapportera detta till socialnämnden den 22
juni 2021.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-23 - Snau §22
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till arbetsutskottet den 15 mars 2021

Yrkande:
Inga-Maj Eleholt (C):
att socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en ekonomisk
redovisning om införandet av verksamhetssystemet Combine och återrapportera
det på socialnämndens sammanträde den 22 juni 2021.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Socialförvaltningens ekonomer

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2021.28
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Sammanträdesdatum

Sn §52 Dnr: SN.2020.112 8.2.3

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020

Beslut
Socialnämnden godkänner den framtagna kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelsen för 2020 samt godkänner mål för 2021 som finns
angivna i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen.

Ärendebeskrivning
I Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 framgår att vårdgivaren varje år senast den 1
mars ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse och enligt SOSFS 2011:9, 7 kap.
ska även en kvalitetsberättelse upprättas dessa ska hållas tillgängliga för dem som
önskar ta del av dokumenten.

En gemensam kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse har upprättats.
Berättelsen beskriver hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har bedrivits
under föregående år (2020) och uppföljning av måluppfyllelse samt förslag till mål
för 2021.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-23 - Snau § 23
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Medicinsk ansvarig samordnare

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sn §53 Dnr: SN.2021.7 1.8

Informationspunkt:
IVO - yttrande över beslut dnr 3.5.1-21482/2020, tillsyn av medicinsk
vård och behandling med misstänkt eller konstaterad covid-19.

Beslut
Socialnämnden lägger yttrandet över beslutet till inspektionen för vård och
omsorg (IVO) till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde en tillsyn av den medicinska
vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19.

IVO konstaterade att det vid det särskilda boendet som ingår i aktuell tillsyn, inte
har funnits förutsättningar för att ge en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och
sjukvård av god kvalité till äldre med misstänkt eller konstaterad covid-19.

IVO begärde att socialnämnden ska redovisa sin inställning till de brister som IVO
har konstaterat och svara senast den 15 mars. Eftersom socialnämndens
sammanträde inte hålls förrän den 6 april togs ett ordförandebeslut om att
godkänna yttrandet och översända den till IVO den 11 mars 2021. Ärendet
redovisas till socialnämnden för kännedom.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-23 - Snau §24
IVO. Yttrande över beslut Dnr 3.5.1-21482/2020-12

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Medicinsk ansvarig samordnare

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sn §54 Dnr: SN.2021.21 1.9.1

Remiss Kommunal digital agenda 2021-2023

Beslut
Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget till kommunal digital agenda 2021-
2023 och översänder detta till kommunstyrelseförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Den kommunala digitala agendan är den strategi och plattform för fortsatt
digitalisering som alla som arbetar i och för Gislaveds kommunkoncern ska utgå
från under åren 2021 – 2023.

Strategin följs årligen upp med hjälp av övergripande indikatorer för varje
prioriterat utvecklingsområde. Indikatorerna utgör en del av strategins
prioriteringar, men är också föremål för utveckling och förändring över tid.

Prioriterade strategiska utvecklingsområden för åren 2021- 2023 är:
·Infrastruktur
·Säkerhet
·Digital förmåga
·Innovation & samarbete
·Digitala tjänster
·Standardisering

Kommunstyrelseförvaltningen skickat remiss till socialnämnden för att lämna
synpunkter på förslaget till kommunal digital agenda 2021-2023.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-23 - Snau §25
Kommunal Digital Agenda.docx
Kommunal Digital Agenda

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Mattias Svensson, utvecklingsledare IT
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2021.21
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Sammanträdesdatum

Sn §55 Dnr: SN.2020.37 1.3.1

Krisstöd, POSOM-plan 2020

Beslut
Socialnämnden godkänner POSOM årsredovisning och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen är en sammanfattning av de aktiviteter och händelser där
POSOMs ledningsgrupp varit aktiva under år 2020. POSOM har aktiverats tre
gånger under 2020.

Vid större katastrofer och stora olyckor ska drabbade människor erbjudas
psykiskt och socialt krisstöd. POSOM aktiveras av räddningstjänst när andra
samhällsresurser är otillräckliga. POSOM ledningsgrupp består av representanter
från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, regionens hälso- och
sjukvård, polisen, räddningstjänsten samt trossamfund.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 6 april 2021
Protokoll 2021-03-23 - Snau §26
Årsredovisning POSOM 2020

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Susanna Olsen, Verksamhetschef IFO/funktionshinder, samordnare POSOM
Martina Curenstam, Utvecklingsledare, samordnare POSOM
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.37
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Sammanträdesdatum

Sn §56 Dnr: SN.2021.23 1.9

Samrådsremiss avseende detaljsplan Centrum 2 mfl i Gislaved

Beslut
Socialnämnden godkänner remissvar på samrådsremiss om detaljplan för Centrum
2 m.fl. i Gislaved och översänder det till bygg- och miljöförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har beretts möjligheten att yttra sig kring samrådsremiss om
detaljplan för Centrum 2 m.fl. i Gislaved. Remissvaret ska lämnas till bygg- och
miljönämnden senast den 28 mars 2021. Då socialnämnden sammanträder efter
detta datum har nämnden fått anstånd att inkomma med remissvar efter nämndens
sammanträde den 6 april 2021.

Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra ny bebyggelse i Gislaveds centrum.
Kommunen avser att utveckla attraktiviteten i centrum och tillskapa moderna och
hållbara bostäder, verksamhetslokaler för bland annat förskola men också
parkeringshus i två plan. Vidare syftar planen till att värna om Johan Orre skolans
kulturhistoriska värde samt att kunna utveckla nyttjandet av denna byggnad och
dess omgivning. Inom Johan Orre parken ska gång- och cykelvägen prioriteras och
den ska fortsätta att utgöra en tydlig koppling för trafikanter som rör sig till och
från centrum.

Inom detaljplanens område finns planer på att bland annat förhyra lokaler för
kommunal verksamhet såsom exempelvis bostäder för personer som omfattas av
Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-23 - Snau §27
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 4 mars 2021
Socialnämndens remissvar samråd detaljplan Centrum 2 m.fl.
Plankarta Centrum 2 m.fl. Samråd
Planbeskrivning Centrum 2 m.fl. Samråd

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Bygg- och miljöförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2021.23
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Sammanträdesdatum

Sn §57 Dnr: SN.2020.99 1.4

Plan för äldreomsorgen 2021-framåt

Beslut
Socialnämnden beslutar att hålla ett extra sammanträde den 4 maj klockan 13.00
samt att ge socialförvaltningen i uppdrag att se över de politiskt fattade besluten
samt yrkandena inom ärendet till socialnämndens extra sammanträde den 4 maj.

Ärendebeskrivning
På socialnämndens extra sammanträde den 30 mars 2021 diskuterades arbetet
med äldreomsorgsplanen och två yrkanden lades fram från Alliansen och
Sverigedemokraterna. Socialnämnden beslutade den 30 mars att ärendet ska
behandlas vid socialnämndens sammanträde den 6 april.

För att ta ett helhetsgrepp om vilka politiska beslut som fattats i ärendet ger
socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag att se över detta till socialnämndens
extra sammanträde den 4 maj.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2021-03-30 §47
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 31 mars 2021

Yrkanden
Inga-Maj Eleholt (C):
att hålla ett extra sammanträde den 4 maj klockan 13.00 samt att ge
socialförvaltningen i uppdrag att se över de politiskt fattade besluten samt
yrkandena inom ärendet till socialnämndens extra sammanträde den 4 maj.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.99
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Sammanträdesdatum

Sn §58 Dnr: SN.2021.16 9.1.1

Informationspunkt:
Omvandling av Mariagården

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde den 18 maj hålla en tvärpolitisk
diskussion hur socialnämnden ska hantera de av planeringsdirektivet beslutade 255
lägenheterna i vård- och omsorgsboende.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 19 januari 2021 att uppdra till socialförvaltningen att
initiera arbetet med att omvandla Mariagårdens vård- och omsorgsboende till
biståndsbedömda trygghetslägenheter och seniorlägenheter (70+). Den 30 mars
2021 beslutade socialnämnden om ändrad inriktning, vilket innebär förändringar i
det fortsatta arbetet.

Socialförvaltningen ger information om det fortsatta arbetet med hanteringen av
förutsättningarna inom verksamhetsområde vård- och omsorgsboende utifrån
planeringsdirektiv 2021 och redovisar för konsekvenser av olika tänkbara åtgärder.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 31 mars 2021

Yrkanden
Inga-Maj Eleholt (C),
att socialnämnden beslutar om att vid nästa sammanträde den 18 maj ha
tvärpolitisk diskussion hur socialnämnden ska hantera de av planeringsdirektivet
beslutade 255 lägenheterna i vård- och omsorgsboende.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att socialnämnden
beslutat att bifalla yrkandet.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2021.16
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Sammanträdesdatum

Sn §59 Dnr: SN.2020.72 1.4.1

Åtgärder för en ekonomi i balans
Initiativärende - upphäva beslut om omvandling av Mariagården 2021-
01-19 SN § 3

Beslut
Socialnämnden beslutar att hålla ett extra sammanträde den 4 maj klockan 13.00
samt att ge socialförvaltningen i uppdrag att se över de politiskt fattade besluten
samt yrkandena inom ärendet till socialnämndens extra sammanträde den 4 maj.

Ärendebeskrivning
Westbopartiet inlämnade ett initiativärende med anledning att upphäva beslut om
omvandling av Mariagården 2021-01-19 §3.

För att ta ett helhetsgrepp om vilka politiska beslut som fattats i ärendet ger
socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag att se över detta och bereda ärendet
till socialnämndens extra sammanträde den 4 maj.

Beslutsunderlag
Initiativärende WeP - upphäva beslut om omvandling av Mariagården 2021-01-19
§3

Yrkanden
Inga-Maj Eleholt (C):
att hålla ett extra sammanträde den 4 maj klockan 13.00 samt att ge
socialförvaltningen i uppdrag att se över de politiskt fattade besluten samt
yrkandena inom ärendet till socialnämndens extra sammanträde den 4 maj.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.72
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Sammanträdesdatum

Sn §60 Dnr: SN.2021.13 1.2.6

Återrapportering upphandlingsprocess

Beslut
Socialnämnden lägger återrapporteringen om upphandlingsprocessen till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 16 februari 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att se
över möjligheten att upphandla eget avtal med Solbacken omsorg AB och
återrapportera till socialnämndens den 6 april.

Den 17 februari 2021 träffade representanter ifrån socialnämnden och
socialförvaltningen representanter ifrån Solbacken Omsorg AB, för dialog utifrån
befintliga och kommande avtal.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-23 - Snau §31
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 15 mars 2021

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2021.13
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Sammanträdesdatum

Sn §61 Dnr: SN.2020.140 9.3.1

Initiativärende - Behov av förändrad beslutspraxis gällande
biståndsbedömning

Beslut
Socialnämnden lägger informationen om riktlinjer kring biståndsbedömning till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att införa en mera generös
beslutspraxis så att t.ex. psykisk ohälsa och ensamhet beaktas vid
biståndsbedömningen, att utgångspunkten för bedömningen ska vara den enskildes
egen upplevelse av sin livssituation, samt att redovisning av vidtagna åtgärder ska
ske till nämnden senast under mars månad 2021.

Socialnämnden fastställde riktlinjer för handläggning inom socialtjänstlagen (SoL)
vård och omsorg 2020-10-06. Tolkningen av detta dokument är att befintliga
riktlinjer tillgodoser premisserna för socialnämndens beslut om uppdrag 2020-12-
15.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-23 - Snau §30
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 31 mars 2021
Protokoll 2020-12-15 - Sn §179 Initiativärende - behov av förändrad beslutspraxis
gällande biståndsbedömning
Uppdrag enligt initiativärende Vänsterpartiet

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Enheten för bistånd vård och omsorg

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sn §62 Dnr: SN.2021.35 1.3.1

Revidering av delegationsordning - yttrande till IVO i individärenden

Beslut
Socialnämnden antar revideringen av delegationsordningen med ändringen att
socialnämndens arbetsutskott får fatta beslut om yttrandena till inspektionen för
vård och omsorg i individärenden.

Ärendebeskrivning
Delegationsordningen revideras årligen eller annars vid behov.

Enligt gällande delegationsordning är beslutet om att yttra sig i individärenden
delegerat enbart till social utskottet, punkt 11.43. Yttranden ska lämnas in enligt
den tidsfristen som Inspektionen om vård och omsorg (IVO) angett. För att trygga
att socialnämnden ska kunna lämna in yttrandet i tid föreslås att också
arbetsutskottet ska kunna fatta beslut om godkännande av yttranden till IVO i
individärenden.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-23 - Snau §32
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 4 mars 2021

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2021.35
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Sammanträdesdatum

Sn §63 Dnr: SN.2021.3 1.7.3

Information från socialförvaltningen 2021

Beslut
Socialnämnden lägger information från socialförvaltningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Äldreomsorgsplanen
Samordnare för äldreomsorgsplanen har tillsammans med kommunala
pensionärsrådet (KPR) och kommunala rådet för funktionshinder (KRFS) bokat in
tider för att träffas och diskutera äldreomsorgsplanen.

Ny förvaltningsorganisation
Socialchef Malin Johansson informerar att socialförvaltningen är berörda av
utredningen av en ny förvaltningsorganisation. Flera medarbetare ingår i en eller
flera arbetsgrupper. Det är en stor delaktighet bland personalen i kommunen, men
det kräver samtidigt mycket tid.

Övrig information
Socialchefen informerar att om politiker vill ställa frågor eller vill få ut några
underlag ska de gå via socialchefen.

Projekt - Silviahemmet och de dövas förening
Gislaveds kommun har blivit kontaktad av Kampradstiftelsen som frågat om man
vill vara med i ett projekt ihop med Silviahemmet, som riktar sig till demensvården.
Socialförvaltningen har tackat ja till att ingå i projektet och har som boende valt ut
Hagagården vård- och omsorgsboende i Smålandsstenar. Gislaved har också blivit
kontaktad av de dövas förening gällande ett projekt riktat mot döva äldre.

Kostorganisationen
Kostchefen Ewa Kullenberg informerar att hon fått i uppdrag att göra en
kartläggning för att kvalitetssäkra den mat som serveras och distribueras. För att
kunna kvalitetssäkra våra rutiner i köken när det gäller matdistribution i ordinärt
boende, ser man över och räknar om energinivå och portionsstorlekarna. En
översyn har gjorts gällande de äldres kost och vad som serveras. Utifrån individens
behov och med rekommendationer och riktlinjer, ska äldres mat och dryck vara
näringstät, rik på protein, innehålla lagom mycket fett och rätt sorts kolhydrater.
Målsättningen är att maten i möjligaste mån ska vara näringstät, dvs. ge mycket
näring på liten mängd. Det innebär att mat och dryck som ger mycket tomma
kalorier – alltså energi men lite näring – ska begränsas till vardags och serveras på
rätt sätt till högtider och helger. Med detta som bakgrund kommer läsk att plockas
bort som alternativ, kvar som alternativ blir mineralvatten, lättöl, mjölk och saft.

Covid-19
Låg smittspridning i socialförvaltningens verksamheter tack vare vaccineringen.
Samhällsspridningen i stort är dock högre än någonsin och Gislaveds kommun är
ytterst drabbad. I socialförvaltningens verksamheter i övrigt håller träffpunkter och
restauranger fortsatt stängda.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sn §64 Dnr: SN.2021.6 1.7.3

Information från socialnämndens ledamöter 2021

Beslut
Socialnämnden lägger information från socialnämndens ledamöter till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ordförande Inga-Maj Eleholt redogör för sin kontaktpolitikerdag på Klockargården
i Anderstorp på förmiddagen och Hestragården i Hestra på eftermiddagen.

Beslutsunderlag
Kontaktpolitikerdag 2021-03-02, Inga-Maj Eleholt

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sn §65 Dnr: SN.2021.1 1.7.3

Domar 2021

Beslut
Socialnämnden lägger redovisningen av den dom som delvis gått socialnämnden
emot 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 2021-02-10 till 2021-03-31 har en dom inkommit som gått
nämnden delvis emot.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 24 mars 2021
Sammanställning domar 20210216-20210331

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sn §66 Dnr: SN.2021.18 1.7.3

Delegeringsbeslut 2021

Beslut
Socialnämnden lägger de redovisade delegeringsbesluten till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 31 mars 2021

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2021.18
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Sammanträdesdatum

Sn §67 Dnr: SN.2021.5 1.7.3

Protokoll delges socialnämnden 2021

Beslut
Socialnämnden lägger de redovisade protokollen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden redovisas protokoll för kännedom.

Beslutsunderlag
Protokoll fastighet- och servicenämnd 20210217 FA §19 - Lokalförsörjningsplan
2022-2026
Protokoll kommunfullmäktige 20210126 Kf § 14 Utblick 2022-2026 kommunen
som helhet
Protokoll kommunstyrelsen 20210210 Ks § 29, Internkontrollplan 2021
kommunstyrelsens egna
Protokoll valberedningens presidium 20210223 Vb § 10, Valärende, entledigande
som ersättare i socialnämnden samt nominering av ersättare till socialnämnden
Protokoll kommunfullmäktige 20210225 Kf § 27, Valärende, entledigande av
ersättare i socialnämnden samt nominering till ersättare till socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2021-03-23

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sn §68 Dnr: SN.2021.4 1.7.3

Skriftliga meddelanden delges socialnämnden 2021

Beslut
Socialnämnden lägger de redovisade meddelandena till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande har begärt att förvaltningen månadsvis 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 6 april 2021, har det inkommit 2 stycken klagomål och 2
stycken synpunkter, 3 stycken skrivelser, 2 stycken protestlistor och 16 stycken
mail till olika ledamöter i socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 31 mars 2021
20210216-20210331 Sammanställning klagomål och synpunkter
Protestlista Lugnet 20210308
Protestlista nr 2 Lugnet 20210315
Skriftligt meddelande till SN ordf 20210322
Skriftligt meddelande till SN ledamot 2021-03-20 GW
Skriftligt meddelande till SN ledamot 2021-03-21 GW
Skriftligt meddelande till SN vice ordf 2021-03-18 MW
Skriftligt meddelande till SN vice ordf 2021-03-20 GW
Skriftligt meddelande till SN vice ordf 20210318 GW
Skriftligt meddelande från styrelsen i Broaryds samhällsförening
Skrivelse från medborgare till SN ordf, JN
Skrivelse från medborgare till SN ordf 2021-03-10
Skrivelse från medborgare till SN ordf 2021-03-10 nr 2
Skrivelse från medborgare till SN ordf 2021-03-09
Skrivelse från medborgare till SN ordf 2021-03-08
Skrivelse från medborgare till SN ordf 2021-03-04
Skrivelse från medborgare till SN ordf 2021-02-28
Skrivelse från medborgare till SN ordf - 2021-02-21
Skrivelse från medborgare till SN ordf - 2021-02-19
Skrivelse från medborgare till SN vice ordf - 2021-02-18
Skrivelse från rehabiliteringspersonal - Vilken rehabilitering erbjuds invånarna i
Gislaveds kommun
Skrivelse från kommunal till SN ordf, schemaläggning 2021-03-22

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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