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Ove Gustavsson (S) ersättare för Pelle Gullberg (S)
Kjell Olsson (S)
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-01-19

Sn §1 Dnr: SN.2020.8 1.4

Ekonomisk uppföljning 2020

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utfallet för december, samt helår 2020 är inte fastställt inför socialnämnden den
19 januari 2021. Det ekonomiska utfallet för 2020 kommer att redovisas i
årsbokslutet för 2020 under ärende SN.2020.111 på socialnämnden den
16 februari 2021.

Verksamhetsuppföljningen för helår 2020 redovisas för socialnämnden, samt att
muntlig redovisning av socialchef och verksamhetschefer sker av händelser av
ekonomiskt vikt.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 12 januari 2021
Verksamhetsuppföljning SN januari
Protokoll 2021-01-05 - Snau §1

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-01-19

Sn §2 Dnr: SN.2020.16 1.4.1

Planeringsdirektiv 2021

Beslut
Socialnämnden beslutar

att ändra slutdatum gällande socialnämndens uppdrag "Undersöka
möjligheterna till en variationsbudget för att kunna hantera extrem
kostnadsutveckling" under rubrik 3.1 Uppdrag,, till 2021-09-30

att i övrigt anta Planeringsdirektiv 2021.

Mattias Johansson (SD) och Anders Nilsson (SD) deltar inte i beslutet gällande
rubrik 5.1.2 Nämndens budget fördelad på verksamhetsområden, rubrik 5.1.3
Investeringsbudget och rubrik 6 Konsekvenser av planeringsdirektiv.

Kjell Thelin (S), Kjell Olsson (S), Jessica Malmgren Flod (S), Ove Gustavsson (S),
Kian Anderson (WeP) och Bengt-Ove Eriksson (V) deltar inte i beslutet gällande
den ekonomiska fördelningen under rubrik 5 Budget 2021.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska enligt fastställd tidplan fatta beslut om Planeringsdirektiv 2021
på sammanträdet den 19 januari 2021.

Enligt riktlinjerna för Gislaveds kommuns styrmodell är det den politiska
majoriteten som tar fram ett förslag på Planeringsdirektiv 2021 till socialnämnden
för beslut. Socialförvaltningen finns med som ett stöd i arbetet.
Nämndledarmötena har vid sammanträdena i maj respektive i december
genomfört gruppdiskussioner utifrån nämndplan och beslutad omvärldsbevakning
kring kritiska kvalitetsfaktorer, mål och uppdrag.

Nämndsbidraget har fördelats utifrån respektive verksamhetsområdes
behovsbudgetar, vilka har upprättats av verksamhetscheferna tillsammans med sina
enhetschefer och kommunens ekonomiavdelning.

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-01-05, §3, att lägga informationen till
handlingarna och uppdra till förvaltningen att färdigställa underlag avseende
Planeringsdirektiv 2021 inför socialnämndens beslut om Planeringsdirektiv 2021 på
nämndens sammanträde den 19 januari 2021.

Socialförvaltningen har färdigställt underlag avseende Planeringsdirektiv 2021.

Ajournering kl. 15.50.16.10

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 12 januari 2021
Planeringsdirektiv 2021 - Socialnämnd version 210113
Protokoll 2021-01-05 - Snau §3

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://15.50.16.10
https://SN.2020.16
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-01-19

Sn §2 (forts.)

Yrkanden
Kjell Thelin (S), Mattias Johansson (SD), Emanuel Larsson (KD), Kenneth
Magnusson (C), Jörg Neumann (M)
att ändra slutdatum gällande socialnämndens uppdrag "Undersöka

möjligheterna till en variationsbudget för att kunna hantera extrem
kostnadsutveckling" under rubrik 3.1 Uppdrag,, till 2021-09-30.

Kenneth Magnusson (C)
att ändra meningen "Konsekvenser av de ekonomiska förutsättningarna är att

socialnämnden inte kommer att kunna säkerställa genomförandet av
grunduppdraget samt uppfylla nämndens mål och uppdrag." under rubrik 6
Konsekvenser av planeringsdirektiv, till "Konsekvenser av de ekonomiska
förutsättningarna är att socialnämnden troligen inte kommer att kunna
säkerställa genomförandet av grunduppdraget samt uppfylla nämndens mål
och uppdrag.".

Bengt-Ove Eriksson (V) med instämmande av Emanuel Larsson (KD) och Staffan
Sjöblom (M)
att inte förändra meningen "Konsekvenser av de ekonomiska förutsättningarna

är att socialnämnden inte kommer att kunna säkerställa genomförandet av
grunduppdraget samt uppfylla nämndens mål och uppdrag." under rubrik 6
Konsekvenser av planeringsdirektiv,

Inga-Maj Eleholt (C)
att i övrigt anta planeringsdirektiv 2021.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kjell Thelins (S) m.fl. yrkande att ändra
slutdatum för uppdrag gällande variationsbudget och finner att socialnämnden
beslutat att bifalla yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Kenneth Magnussons (C) och Bengt-Ove
Erikssons (V) m.fl. yrkande gällande ändring av mening och finner att
socialnämnden beslutat att bifalla Bengt-Ove Erikssons m.fl. yrkande och avslå
Kenneth Magnussons yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Inga-Maj Eleholts (C) yrkande att anta
planeringsdirektivet i övrigt och finner att socialnämnden beslutat att bifalla
yrkandet.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningens ekonomer
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-01-19

Sn §3 Dnr: SN.2020.72 1.4.1

Åtgärder för en ekonomi i balans
Uppdrag gällande omvandling av Mariagården samt intagningsstopp

Beslut
Socialnämnden beslutar

att uppdra till socialförvaltningen att initiera arbetet med att omvandla
Mariagården till seniorlägenheter (70+) och biståndsbedömda
trygghetslägenheter

att införa intagningsstopp till särskilt boende på Mariagården.

Kian Anderson (WeP) deltar inte i beslutet gällande intagningsstopp.

Reservationer
Bengt-Ove Eriksson (V), Kjell Thelin (S), Jessica Flod Malmgren (S), Kjell
Olsson (S), Ove Gustavsson (S), Kian Anderson (WeP), Mattias Johansson (SD)
och Anders Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
yrkanden.

Ärendebeskrivning
Den 3 november 2020 återremitterade socialnämnden ärendet till förvaltningen
för vidare beredning med uppdraget att ta fram en djupare ekonomisk analys av
kostnaderna för en eventuell ombyggnation av Mariagården samt att ta fram en
risk- och konsekvensanalys av hyresgästernas upplevelser av en eventuell flytt.

Förvaltningen lämnade en muntlig statusrapport om det pågående
beredningsarbetet i enlighet med återremissen på socialnämnden den 15 december
2020. Socialnämnden uppdrog till förvaltningen att till socialnämndens möte i
januari 2021 färdigställa rapporten i enlighet med socialnämndens beslut om
återremiss.

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-01-05, §2, att lägga informationen till
handlingarna.

Socialförvaltningen föreslår att uppdra till socialförvaltningen att initiera arbetet
med att omvandla Mariagården till seniorlägenheter (70+) och biståndsbedömda
trygghetslägenheter.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 12 januari 2021
Protokoll 2021-01-05 - Snau §2
Svar på återremiss Åtgärder för en ekonomi i balans
Protokoll 2020-12-15 - Sn §164 Åtgärder för en ekonomi i balans

Yrkanden
Bengt-Ove Eriksson (V)
att socialförvaltningens förslag till omvandling av Mariagården ska avslås
att socialnämnden beslutar att en framställan ska göras till kommunfullmäktige

om tilldelning av extra budgetmedel avseende 2021, för att kunna undvika
åtgärder som föregriper utformande av äldreomsorgsplan, så som förändrad
inriktning för Mariagården och riskfylld omflyttning av de boende.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.72
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-01-19

Sn §3 (forts.)

Kjell Thelin (S), Jessica Flod Malmgren (S), Kjell Olsson (S), Ove Gustavsson (S)
att göra om 8 lägenheter på Mariagården till biståndsbedömda

trygghetslägenheter, övriga lägenheter ska vara kvar i nuvarande form.

Kian Anderson (WeP)
att avslå socialförvaltningens förslag
att i första hand bifalla Bengt-Ove Erikssons (V) yrkanden
att i andra hand bifalla Kjell Thelins (S) m.fl. yrkande.

Mattias Johansson (SD) och Anders Nilsson (SD)
Det är Sverigedemokraternas bestämda uppfattning att socialförvaltningen ska
sträva efter att ha en ekonomi i balans. Vi anser att det bör tas ett helhetsgrepp
kring alla verksamheter samt ekonomin på längre sikt än innevarande år. Vi tror
att det bästa är att avvakta den äldreomsorgsplan som förvaltningen ska färdigställa
under 2021 och där den även innehåller en utredning kring hur de sista årens
oansvariga politik idag ger effekt, utredningen ska resultera i ett mångkulturellt
bokslut för socialnämnden.

Vi yrkar därför att:
Inga äldreboenden i Gislaveds kommun läggs ned eller förändras innan
äldreomsorgsplanen är helt färdigställd innehållandes ett mångkulturellt bokslut för
socialnämnden, och är genomröstad i nämnden. Socialförvaltningen är en enhet
där intressen och ekonomisk fördelning står emot varandra, därav måste vi ha
underlag som till fullo belyser samtliga samhällsutmaningar.
15 mnkr ska omfördelas från kommunstyrelsen till socialförvaltningen för att täcka
kostnader för socialförvaltningens verksamhet i enlighet med vårat yrkande i
kommunstyrelsen.

(SD):s yrkande i kommunstyrelsen gällande den ekonomiska fördelningen i
kommunstyrelsens egna planeringsdirektiv:
Avdelningen för arbete och utbildning ska ha en minskad ram med 7 mnkr.
Detta eftersom kostnaderna för försörjningsstöd har minskat med 6 mnkr och vi
bedömer att avdelningen inte behöver återbesätta den vakanta chefstjänsten vilket
sparar ytterligare 1 mnkr.

Avdelningen för hållbar utveckling läggs ned helt och hållet och personal omfördelas inom
kommunstyrelseförvaltningen, enligt förslag som tas fram av kommundirektören
besparingen ska bli 4 mnkr på årsbasis.

Avdelningen för kontaktcenter och kommunikation ska återgå till 2018 års nivå på sin
verksamhet och besparingen ska bli 4 mnkr på årsbasis.

Alla dessa besparingar blir tillsammans 15 mnkr och detta ska läggas som en central
buffert kontrollerad av kommunstyrelsen i syfte att höja resultatet eller att utge som
extra anslag till nämnder som äskar pengar utifrån oförutsedda ökade behov.

Staffan Sjöblom (M), Emanuel Larsson (KD), Jörg Neumann (M)
att bifalla förvaltningens förslag att uppdra till socialförvaltningen att initiera

arbetet med att omvandla Mariagården till seniorlägenheter (70+) och
biståndsbedömda trygghetslägenheter.

Inga-Maj Eleholt (C)
att införa intagningsstopp till särskilt boende på Mariagården.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-01-19

Sn §3 (forts.)

Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på Bengt-Ove Erikssons (V), Kjell Thelins (S) m.fl.,
Mattias Johanssons (SD) m.fl. och Staffan Sjöbloms (M) m.fl. yrkanden och finner
att socialnämnden beslutat att bifalla Staffan Sjöbloms m.fl. yrkande.

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Staffan Sjöbloms (M) m.fl. yrkande
är huvudförslag.
För att utse motförslag ställer ordföranden proposition på Bengt-Ove Erikssons
(V), Kjell Thelins (S) m.fl. och Mattias Johanssons (SD) m.fl. yrkanden och finner
att socialnämnden beslutat att Kjell Thelins m.fl. yrkande är motförslag.

Omröstning begärs.
Ordföranden meddelar att Kjell Thelins (S) m.fl. yrkande är huvudförslag i
omröstningen för att utse motförslag i huvudomröstningen.

Följande propositionsordning godkänns för att utse motförslag.
Ja-röst för att bifalla Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande.
Nej-röst för att bifalla Mattias Johanssons (SD) m.fl. yrkande.

Omröstningsresultat 1
Ja-röster Nej-röster
Kian Anderson (WeP) Mattias Johansson (SD)
Bengt-Ove Eriksson (V) Anders Nilsson (SD)

Med 2 ja-röster, 2 nej-röster och 11 ledamöter som avstår är resultatet oavgjort.
Ordföranden beslutar att lottning ska genomföras för att utse motförslag. Genom
lottning utses Mattias Johanssons (SD) m.fl. yrkande till motförslag.

Följande propositionsordning godkänns för att utse motförslag till
huvudomröstningen.
Ja-röst för att bifalla Kjell Thelins (S) m.fl. yrkande.
Nej-röst för att bifalla Mattias Johanssons (SD) m.fl. yrkande.

Omröstningsresultat 2
Ja-röster Nej-röster
Kian Anderson (WeP) Mattias Johansson (SD)
Kjell Thelin (S) Anders Nilsson (SD)
Jessica Flod Malmgren (S)
Kjell Olsson (S)
Ove Gustavsson (S)
Bengt-Ove Eriksson (V)

Med 6 ja-röster, 2 nej-röster och 7 ledamöter som avstår från att rösta har Kjell
Tjelin (S) m.fl. yrkande utsetts till motförslag i huvudomröstningen.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-01-19

Sn §3 (forts.)

Följande propositionsordning godkänns i huvudomröstningen.
Ja-röst för att bifalla Staffan Sjöbloms (M) m.fl. yrkande.
Nej-röst för att bifalla Kjell Thelins (S) m.fl. yrkande.

Omröstningsresultat 3
Ja-röster Nej-röster
Kenneth Magnusson (C) Kian Anderson (WeP)
Staffan Sjöblom (M) Kjell Thelin (S)
Jörg Neumann (M) Jessica Flod Malmgren (S)
Emanuel Larsson (KD) Kjell Olsson (S)
Gerd Berg (M) Ove Gustavsson (S)
Ewy Olsson (L) Bengt-Ove Eriksson (V)
Inga-Maj Eleholt (C)

Med 7 ja-röster, 6 nej-röster och 2 ledamöter som avstår har socialnämnden
beslutat att bifalla Staffan Sjöbloms m.fl. yrkande.

Propositionsordning 2
Ordföranden ställer proposition på Inga-Maj Eleholts (C) yrkande om
intagningsstopp och finner att socialnämnden beslutat att bifalla yrkandet.

Beslutet skickas till:
Fastighet- och serviceförvaltningen
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-01-19

Sn §4 Dnr: SN.2020.65 1.4.1

Internkontrollplan 2021

Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens förslag på Internkontrollplan 2021 och uppdrar
till förvaltningen att återrapportera arbetet i juni, oktober och i samband med
bokslutet, enligt antagen rutin för intern kontroll.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska årligen fastställa en plan för intern kontroll inom
socialförvaltningen. Enligt antagen rutin för intern kontroll är första steget i
framtagandet av en internkontrollplan att göra riskanalyser på verksamhetsnivå,
förvaltningsnivå samt nämndnivå. Nämnden väljer sedan ut de risker som ska lyftas
in i internkontrollen och förvaltningen tar fram ett förslag på hur de ska
kontrolleras. Det färdigställda förslaget på en internkontrollplan presenteras på
sammanträdet i januari för beslut.

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-01-05, §4, föreslå att anta
förvaltningens förslag på Internkontrollplan 2021 och uppdra till förvaltningen att
återrapportera arbetet i juni, oktober och i samband med bokslutet, enligt antagen
rutin för intern kontroll.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 28 december 2020
Internkontrollplan 2021
Protokoll 2021-01-05 - Snau §4

Yrkanden
Kjell Thelin (S), Emanuel Larsson (KD)
att bifalla arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kjell Thelins (S) m.fl. yrkande och finner att
socialnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.65
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-01-19

Sn §5 Dnr: SN.2020.113 1.7.3

Flyktingsituationen 2020 - halvårsvis

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Från och med 2020 ansvarar Vuxenenheten inom IFO för flyktingmottagandet.
Ansvaret har tidigare legat under Arbetsmarknadsorganisationen. Kommuntalet
har under 2020 varit noll personer men 2019 års mottagande har delvis hanterats
2020.

Antalet personer som sökte asyl i Sverige under 2020 var 12 991 personer, vilket
är en betydlig minskning jämfört med föregående år då det var 21 958 personer
som sökte asyl. Sista december 2020 fanns det 20 asylsökande i Gislaveds
kommun, motsvarande siffra föregående år var 51 stycken. Av de 20 asylsökande
var samtliga så kallade EBO, dvs. att personen ordnat eget boende hos släkting
eller motsvarande.

Kommunen ansvarade i december för totalt 11 ensamkommande flyktingbarn
(EKB), varav två var asylsökande.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 12 januari 2021
Årsrapport flyktingmottagande 2020

Beslutet skickas till:
Verksamhetschef Susanna Olsen
Enhetschef Anders Holmqvist
Gruppledare Maria Hedin

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-01-19

Sn §6 Dnr: SN.2020.120 1.8

Revisionsgranskning personal- och kompetensförsörjning Gislaveds
kommun

Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens förslag på åtgärder som sina egna.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC fått i
uppdrag att genomföra en granskning som syftat till att bedöma huruvida
kommunstyrelsen och nämndernas åtgärder avseende personal- och
kompetensförsörjning är ändamålsenliga. Granskningen har bl.a. genomförts genom
intervjuer med kommunstyrelsens presidium, HR-chef, förvaltningschef barn- och
utbildningsförvaltningen, förvaltningschef socialförvaltningen förvaltningschef
tekniska förvaltningen samt fackliga företrädare.

Efter genomförd granskning är den samlade bedömningen att kommunstyrelsen
och nämnderna inte helt säkerställer ett ändamålsenligt arbete med personal- och
kompetensförsörjning.

Utifrån genomförd revision har socialnämnden fått i uppdrag att besvara
revisionens rekommendationer för socialnämndens del.

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-01-05, §5, föreslå att anta
förvaltningens förslag på åtgärder som sina egna.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 28 december 2020
Missiv Granskning av personal- och kompetensförsörjning
Revisionsrapport Granskning personal- och kompetensförsörjning Gislaveds
kommun
Svar SN Granskning av personal- och kompetensförsörjning
Protokoll 2021-01-05 - Snau §5

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunrevisionen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-01-19

Sn §7 Dnr: SN.2020.139 1.3.1

Delegationsordning Familjerätten GGVV samverkan

Beslut
Socialnämnden antar delegationsordning för kommungemensam familjerätt GGVV
från och med den 19 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden fattade beslut den 6 oktober 2020 om att Familjerätten kommer
ingå i en kommungemensam familjerättsenhet, Gnosjö, Gislaved., Värnamo och
Vaggeryd från och med den 1 januari 2021.
Socialnämnden behöver anta delegationsordning för den kommungemensamma
familjerätten som läggs som bilaga till socialnämndens delegationsordning.

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-01-05, §7, föreslå att anta
delegationsordning för kommungemensam familjerätt GGVV från och med den 19
januari 2021.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 13 januari 2021
Delegationsordning för kommungemensam familjerätt GGVV daterad 210112
Protokoll 2021-01-05 - Snau §7

Beslutet skickas till:
Verksamhetschef Susanna Olsen
Enhetschef Lina Sundqvist

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-01-19

Sn §8 Dnr: SN.2020.141 1.3.1

Revidering av socialnämndens delegationsordning med anledning av
förändringar inom familjerätten

Beslut
Socialnämnden beslutar ändra delegationsordningen enligt framlagt förslag.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har fattat beslut om att Familjerätten kommer ingå i en
kommungemensam familjerättsenhet, Gnosjö, Gislaved., Värnamo och Vaggeryd
från och med den 1 januari 2021.
Socialnämnden behöver revidera socialnämndens delegationsordning med
anledning av detta.

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-01-05, §8, föreslå att ändra
delegationsordningen enligt framlagt förslag.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 december 2020
Förändringar i delegationsordning 201228
Protokoll 2021-01-05 - Snau §8

Beslutet skickas till:
Verksamhetschef Susanna Olsen
Enhetschef Lina Sundqvist

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-01-19

Sn §9 Dnr: SN.2021.3 1.7.3

Information från socialförvaltningen 2021

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Information om frågor kopplade till coronapandemin
Verksamhetschef Åsa Dahlqvist informerar om coronaläget. Det är en fortsatt hög
smittspridning i kommunen, möjligen finns det en tendens att smittspridningen
planar ut. Inom socialförvaltningen finns det smitta både bland brukare och
personal, aktuella siffror redovisas på kommunens webbplats. Bemanningen är
ansträngd, särskilt inom särskilt boende.
Vaccination genomförs enligt Folkhälsomyndighetens fasuppdelning. Fas 1 pågår
och Fas 2 har även påbörjats. Vaccinationstakten beror på tillgång till vaccin men
även på tillgång till personal. I nuläget finns ingen statistik om hur många som
vaccineras på kommunens webbplats, men arbete pågår för att informationen ska
kunna publiceras.

Socialchef Malin Johansson informerar om att minderåriga som ska göra praktik
inom socialförvaltningen inte får göra det förrän tidigast i mitten av februari.

Socialchefen informerar om att det finns tydliga direktiv i kommunen om att inte
ha fysiska möten. Måste möten genomföras fysiskt finns det en begränsning till fyra
personer och närmaste chef ska godkänna. Personal som har möjlighet att arbeta
hemma är uppmanade att göra det i den omfattning som går, i första hand till och
med 28 februari 2021.

Yrkesresan
Socialchefen informerar om SKR:s material för kompetensförsörjning, Yrkesresan.
Materialet riktar sig framförallt mot socialtjänsten och omfattar fem utbildningar
under sju år. SKR har tagit fram materialet utifrån ett önskemål från landets
kommuner. Kommunerna erbjuds nu att vara med. Kostnaden beror på hur många
kommuner som väljer att ta del av erbjudandet. Gislaveds kommun har anmält
intresse men vet inte ännu hur det blir.

Statsbidrag för god vård och omsorg för äldre personer
Socialchefen informerar om riktat statsbidrag för god vård och omsorg för äldre
personer. För Gislaveds kommuns del innebär statsbidraget 11,1 mkr.
Statsbidraget är inte ramhöjande och ska återredovisas 22 oktober 2022.

Trygghetslarm
Efter fråga från Kian Anderson (WeP) om kommunen drabbades av Tunstalls
teknikbekymmer, informerar socialchefen att Gislaveds kommun drabbades av
driftstörningar i trygghetslarmen 7-16 oktober, vilket är väldigt allvarligt. Begäran
om ekonomisk kompensation, framförallt för lönekostnader, har lämnats till
företaget, men inget besked har kommit ännu.

Samverkan mellan socialtjänst, skola, polis, fritid - SSPF
Efter fråga från Kian Anderson (WeP) om SSPF informerar socialchefen att
kostnaden fördelas mellan Gislavedshus AB, socialförvaltningen och fritids- och
folkhälsoförvaltningen. Förhandlingar pågår mellan socialförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen och fritids- och folkhälsoförvaltningen, gällande 2021 års
fördelning av kommunens kostnad på 350 tkr.
I nuläget är verksamheten ett projekt som samordnas av en SSPF-koordinator som
är visstidsanställd till och med 31 december 2021.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-01-19

Sn §10 Dnr: SN.2020.26 1.7.3

Fastighetsinformation

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna

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

Invigning av Mofors flyttas fram, nytt datum är inte bestämt.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 12 januari 2021

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.26
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-01-19

Sn §11 Dnr: SN.2020.5 1.7.3

Information från socialnämndens ledamöter 2020

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Jessica Flod Malmgren (S) har lämnat in skriftlig redovisning från
kontaktpolitikerdag på IFO.

Beslutsunderlag
Kontaktpolitikerdag hos IFO

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-01-19

Sn §12 Dnr: SN.2020.2 1.7.3

Domar 2020

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 2020-12-01 till 2020-12-31 har det kommit in en dom som går
nämnden helt eller delvis emot.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 12 januari 2021
Sammanställning domar december

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-01-19

Sn §13 Dnr: SN.2020.3 1.7.3

Delegeringsbeslut 2020

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 12 januari 2021
Delegeringslistor (i pärm på mötet)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-01-19

Sn §14 Dnr: SN.2021.5 1.7.3

Protokoll delges socialnämnden 2021

Beslut
Socialnämnden lägger redovisade protokoll till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden redovisas protokoll för kännedom.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 12 januari 2021
Protokoll SNAU 5 januari 2020

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-01-19

Sn §15 Dnr: SN.2020.7 1.7.3

Skriftliga meddelanden delges socialnämnden 2020

Beslut
Socialnämnden godkänner framtaget förslag på svar på skrivelsen från
pensionärsföreningarna och översänder det.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande har begärt att förvaltningen månatligen delger
socialnämnden inkomna skriftliga klagomål och synpunkter som inte är kopplade
till individärenden. Det har inte inkommit några ärende under perioden som berör
nämndens ansvarsområde.

Övriga skriftliga meddelanden ska, likt tidigare, också delges socialnämnden för
kännedom. Under perioden har ett skriftligt meddelande i form av svar på
skrivelse från pensionärsföreningarna i Smålandsstenar och Villstad inkommit från
socialförvaltningen.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 13 januari 2021
Svar på skrivelse från pensionärsföreningarna i Smålandsstenar och Villstad

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-01-19

Sn §16 Dnr: SN.2021.4 1.7.3

Skriftliga meddelanden delges socialnämnden 2021

Beslut
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram ett förslag till svar på
skrivelsen från fysioterapeuterna på Rehabenheten i Gislaveds kommun och
redovisa detta för socialnämndens arbetsutskott i februari 2021, samt att i övrigt
lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande har begärt att förvaltningen månatligen delger
socialnämnden inkomna skriftliga klagomål och synpunkter som inte är kopplade
till individärenden. Det har inte inkommit några ärende under denna period som
berör nämndens ansvarsområde.

Övriga skriftliga meddelanden ska, likt tidigare, också delges socialnämnden för
kännedom. Inför socialnämnden den 19 januari 2021, har det under 2021 inkommit
en skrivelse ifrån rehabiliteringspersonalen i Gislaveds kommun, benämnd
"Skrivelse från rehabiliteringspersonal - Vilken rehabilitering erbjuds invånarna i
Gislaveds kommun".

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 13 januari 2021
Skrivelse från rehabiliteringspersonal - Vilken rehabilitering erbjuds invånarna i
Gislaveds kommun

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-01-19

Sn §17 Dnr: SN.2021.12

Övriga frågor

Upphandling av Solbacken Omsorg AB
Kian Anderson (WeP) ställer frågor gällande genomförd upphandling av Solbacken
Omsorg AB.

Frågorna gällande Solbacken kommer att diskuteras i samband med att
socialchefen redovisar tidigare uppdrag från socialnämnden gällande rutiner kring
upphandling, på nämndens sammanträde i februari.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2021.12
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