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Protokoll 
Kommunala rådet för sociala funktionshinderfrågor.  

Tid: Tisdag den 9 mars 2021 kl: 18.00 – 20.00 

Lokal: Fegen på kommunhuset samt digitalt möte via teams 

Närvarande: 
Närvarande ledamöter och ersättare för handikapporganisationer: 
Göte Uveborn (DHR), Dennis Ernst (SRF), Ingela Ernst (SRF), Marie Bokfors (NHR), Raymond 
Petterson (diabetikerförbundet) 

Närvarande för socialnämnden och socialförvaltningen: Socialnämndens ordf. Inga-Maj 
Eleholt (C), socialnämndens 1e vice ordf. Staffan Sjöblom (M), socialnämndens 2e vice ordf. Kjell 
Thelin (S), socialchef Malin Johansson, förvaltningscontroller Joel Halldin, verksamhetschef IFo och 
funktionshinderomsorg Susanna Olsén, nämndssekreterare Jessica Kostin, 

1 Inledning och eventuell presentationsrunda 
Inga-Maj inleder och kör en presentationsrunda. 

2 Bokslut 2020 och planeringsdirektiv 
Socialförvaltningen informerar att det skett en sammanslagning av IFO och 
funktionshinderomsorgen och att man genom det kunna göra vissa effektiviseringar, bland 
annat genom en gemensam administration. 

Funktionshinderomsorgen är en verksamhet som växer och man ser behov av nya bostäder i 
form av gruppboende och serviceboende inom LSS och SoL. Socialförvaltningen ser en 
ökning av neuropsykiatriska diagnoser och för en diskussion kring orsak och hur man kan 
bemöta och hantera det. Utmaningar framöver är att det är brukare med svåra och 
komplicerade diagnoser, svårighet med rätt kompetens bland personal, samt utvecklingen av 
välfärdsteknologin. 

Verksamhetschef informerar att funktionshinderomsorgen är en svårplanerad verksamhet 
utifrån att behovet kan förändras snabbt. Inom verksamheten har man omvandlat en tjänst 
till metodhandledare som ska utveckla kvalitén i verksamheten. 

Socialförvaltningen presenterar det ekonomiska läget i socialnämnden som år 2020 landade 
på ett budgetunderskott på 2,973 miljoner kronor. Resultatet var en klar förbättring jämfört 
med prognosen som gjordes i uppföljning 3 (U3). Påverkande faktorer på detta var att 
kommunfullmäktige tillförde medel till socialnämnden, riktade statsbidrag och kompensation 
för sjuklön. Socialnämnden har bland annat återsökt statsbidrag för kostnader till följd av 
Covid-19. 



Socialförvaltningen visar en trendgraf om hur budgeten fördelats mellan vård och omsorg 
samt IFO + funktionshinderomsorgen sedan 2010. För verksamheten IGO och 
funktionshinderomsorgen finns en dipp i kurvan med anledning av organisationsförändringen 
avdelningen för arbete och utbildning. 

Vidare presenteras hur budgeten för 2021 ser ut för socialnämnden på 594,32 miljoner 
kronor som ska fördelas på respektive verksamhet. 

Socialförvaltningen informerar att det finns konsekvenser i planeringsdirektivet där 
prognosen visar att de ekonomiska förutsättningarna ej kommer kunna tillfredsställas. Bland 
annat beror detta på köksorganisationen, hyresförluster på grund av tomma lägenheter, barn 
och unga LSS; externa köp av plats LSS, och ökat antal familjehemsplacerade barn. Betoning 
görs att utfallet kan bli annat men att konsekvenser måste beskrivas i tidigt skede för att 
noggrant kunna följa upp det. 

Förändring i planeringsdirektivet 2021 har det skett en ökning av medel till personlig 
assistans i linje med prognotiserat utfall. Från 6 333 tkr till 13 912 tkr. 

4 Covid-19 
Vaccineringen pågår för fullt ute i verksamheterna och från och med vecka 11 är samtliga i 
fas 1 färdigvaccinerade. Vaccinering i fas 2 har nyligen påbörjats. 

I övrigt har funktionshinderomsorgen varit förskonade från smittspridning, det är främst två 
verksamheter som varit påverkade av smittspridning. 

Medarbetare i kommunen har restriktioner om att jobba på distans, vissa möten kan i 
särskilda fall vara berättigat. 

5 Lokalresursplanering med fokus på gruppbostäder/servicebostäder 
Moforsvillan är nu färdigrenoverad och redo att tas i bruk som servicebostad för barn under 
21 år. 

Socialförvaltningen har signalerat till fastighet- och serviceförvaltningen om ökat behov av 
gruppbostäder och servicebostäder de närmsta åren framöver i hela kommunen. Behoven 
har också signalerats där det sker nybyggnationer i kommunen. 

6 Äldreomsorgsplan 
Utvecklingsledare Jenny Johansson är den som samordnar arbetet med äldreomsorgsplanen. 

Joel Halldin, förvaltningscontroller på socialförvaltningen ger en presentation om hur arbetet 
med äldreomsorgen ska utformas och dess tidsplan. Äldreomsorgen styrs av bland annat 
lagstiftning, nationella riktlinjer samt lokala styrdokument och påverkas av 
folkhälsoutvecklingen och befolkningsutveckling. 

Vid framtagandet av äldreomsorgsplanen planeras att enkäter ska skickas ut till befolkningen, 
hållas workshops tillsammans med socialnämnden samt samverka med KPRS och KRSF. 

Beskrivning kommer ges angående nuläget av äldreomsorgen i Gislaveds kommun och om 
vilka framtida utmaningar äldreomsorgen man har i Gislaveds kommun. Frågeställningar som 



äldreomsorgsplanen kommer att beröra är framtida målgrupper och behov, insatser, 
boendeformer, kompetensförsörjning, digitalisering och välfärdsteknologi, samverkan och 
förebyggande verksamhet. 

Utvecklingsledaren Jenny Johansson som är samordnare för framtagandet av 
äldreomsorgsplanen 2022-2026 presenterar upplägget kring arbetet, förslag på innehåll och 
dess tidsplan. Dialogen med KPRS och KRSF påbörjas under mötet, de kommer också att bli 
involverade längre fram i processen och vara delaktiga till innehållet. KRFS ska inkomam med 
förslag på namn som kan ingå i arbetsgruppen,. 

Övriga aktörer som också kommer att bli delaktiga är bland annat allmänheten genom 
enkäter och politiker. 

Synpunkter från diabetesföreningen: Raymond lyfter diskussion kring hur man kan förstärka 
sjukvårdskompetensen inom äldreomsorgen genom att anställa kommunläkare. Vidare lyfter 
Raymond diskussion kring kommunala hälsocenter som diskuteras regionalt. Raymond lyfter 
också vikten av att bostäder för äldre är anpassade och utrustade med modern teknik som 
underlättar bland annat medicinering. 

Synpunkter från Synskadades riksförbund: Dennis framför synpunkt om vikten att 
gruppboende ligger centralt för ökad tillgänglighet för de boende som har svårigheter att ta 
sig runt själva. 

7 Mariagården 
Verksamhetschef informerar om omvandlingen av Mariagården och det uppdrag som 
socialförvaltningen har fått från socialnämnden. Mariagården som idag är ett särskilt boende 
med dygnet runt vård kommer omvandlas till en annan form av särskilda boenden som 
biståndsbedömda trygghetsboende samt 70 + lägenheter. 

Information ges om hur kommunikationen har sett ut och kommer att se ut med 
medarbetare, anhöriga, brukare, allmänhet m.m. Verksamhetschefen informerar också om 
hur processen kommer att gå till gällande flytt och planering för de anställda, medarbetarna 
kommer att behövas vara kvar så länge brukarna finns kvar. Vidare ges information om de 
juridiska aspekterna i processen, bland annat om kvarboenderätt och vem som ansvarar för 
flyttkostnaderna. 

Hyresgästerna kommer att kallas till möte där de får information om processen och ges 
möjlighet att lämna önskemål om 3 boenden att flytta till. Allteftersom det finns en 
matchning kommer hyresgästerna att erbjudas nya boenden. 

Information ges också om intagningsstopp av Lugnet och att det idag finns 86 tomma 
lägenheter 

8 Övriga frågor: 
Nästa möte inträffar den 1 juni. 


