
SGISLAVEDS 
~KOMMUN 

Protokoll Kommunala rådet för sociala funktionshinderfrågor 

Tid: Tisdag den 15 september 2020 kl: 18.00 – 20.00 

Lokal: Nissan, vån. 3 (entréplanet) i kommunhuset i Gislaved 

Dagordning 

Nr Diskussionspunkter 

1 Inledning och presentationsrunda 

2 Aktuellt ekonomiskt läge i socialnämnden 

3 Socialförvaltningens översyn av särskilda boenden 

4 Lokalresursplanering: Bostäder för personer med funktionshinder 

5 Covid-19 

Mötesanteckningar 

1 Närvarande: 

Handikapporganisationerna: Göte Uveborn, Dennis Ernst, Ingela Ernst, Yvonne Svensson, Synnöve 

Gunnarsson, Rigo Fredriksson 

Presidiet: 

Inga-Maj Eleholt (C), Staffan Sjöblom (M), Kjell Thelin (S) 

Socialförvaltningen: 

Malin Johansson (socialchef), Petra Johansson (nämndsekreterare), Joel Halldin 

(förvaltningscontroller), 

2 Aktuellt ekonomiskt läge i socialnämnden 

Socialförvaltningen och socialnämndens presidium informerar om socialnämndens ekonomiska 

läge. Helårsprognosen pekar mot ett underskott på 25.4 mnkr vid årets slut. Förvaltningen har 

återsökt 16.4 mnkr i ersättning från staten för kostnader i samband med covid-19. Det är vid 

tiden för KPRS-möte oklart läge kring hur mycket statliga medel som kan tillföras nämnden. 

3 Socialförvaltningens översyn av särskilda boenden 



Socialchef Malin Johansson och förvaltningscontroller Joel Halldin redogjorde för hur översynen 

av de särskilda boendena togs fram, vilka metoder som användes och vilka resultat översynen 

visar. 

4 Lokalresursplanering: Bostäder för personer med funktionshinder 

Information lämnas till KRFS om hur kommunens lokalresursplanering fungerar, bl.a. avseende 

bostäder för personer med funktionshinder. Förvaltningen ser att det finns ett behov av fler 

gruppbostäder och servicebostäder. Personer med funktionshinder måste få en ökad möjlighet 

att nå ökad delaktighet och självständighet. När det finns brist på bostäder hindrar det personer 

från att flytta hemifrån och personer kan få bo kvar i en gruppbostad fast deras behov är ett 

boende med en högre grad av självständighet. Socialnämnden planerar för fler bostäder och för 

fram dessa behov till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

5 Covid-19 

Fortsatt låg smittspridning i Gislaveds kommun. Ingen pågående smitta i någon av 

socialförvaltningens verksamheter. Totalt, sedan pandemin bröt ut i början av året, har 

förvaltningen haft 10 smittade av sammanlagt 800 brukare. 6 har avlidit. Förvaltningens boenden 

öppnar för besök från 1/10. Öppnandet kommer att ske i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer. 

Träffpunkter öppnar igen liksom Gislows och Klockaregårdens restauranger. Dagverksamheten 

öppnar igen den 7/9. Provtagning fortsätter, antikroppstester är på gång. Influensavaccinering 

startar i början av november. Förvaltningen har gott om skyddsutrustning med stora egna lager. 




