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SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Protokoll godkänt av justerare via e-post 2022-03-23 

Sekreterare: Joel Halldin 

 PROTOKOLL 

 

Kommunala pensionärsrådet för sociala frågor 

(KPRS), kl. 15.00–17.00 

Närvarande: 

Inga-Maj Eleholt – Ordförande socialnämnden (C) 

Jörg Neumann – 1:a vice ordförande socialnämnden (M) 

Kjell Thelin – 2:a vice ordförande socialnämnden (S) 

 

Ing-Britt Lage – Pro Smålandsstenar 

Kjell Örtlund – SPF Reftele 

Anne-Marie Nilsson – SPF Gislaved 

Elisabeth Pettersson Samson – PRO Gislaved 

Birgitta Stensson – PRO Burseryd 

Monica Karlsson – SPF Hestra 

Jan-Erik Jansson – RPG Anderstorp 

Bernt Israelsson – PRO Anderstorp 

Lena Högberg - PRO Anderstorp 

Björn Lindström – PRO Gislaved 

Laila Rosén – SPF Burseryd/Broaryd 

Gunilla Nilsson – SPF Gislaved 

Roland Olsson – RPG Anderstorp 

Åke Danielsson – SPF Smålandsstenar 

 

Åsa Dahlqvist - Verksamhetschef Socialförvaltningen 

Johanna Lindsten – Tf. Verksamhetschef Socialförvaltningen 

Jenny Johansson – Utvecklingsledare Socialförvaltningen 

Joel Halldin – Förvaltningscontroller Socialförvaltningen (mötets sekreterare) 
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1. Inledning 

Socialnämndens ordförande informerar om: 

 Ny socialchef: Susanna Olsen 

 Ny nämndsekreterare: Sandra Svennberg 

Val av justerare: Roland Olsson 

 

2. Bokslut 2021 

Förvaltningscontroller redogör kortfattat kring utfallet av kritiska 

kvalitetsfaktorer, mål och uppdrag för socialnämndens verksamheter under 

2021. Efter detta genomförs redovisning av utfallet för respektive 

verksamhet med huvudfokus vård och omsorg, där majoriteten av vård och 

omsorgstagarna är äldre. Förvaltningscontroller redogör för utfallet av vård- 

och omsorgsboendena, där utfallet var 194,2 mnkr. Vilket gav en negativ 

avvikelsen jämfört med tilldelade medel på 2,9 mnkr. 

Verksamhetsområdeschefen för ordinärt boende samt hälso- och sjukvård 

redogör för utfallet för sina verksamheter, där utfallet var 166,5 mnkr. Vilket 

gav en negativ avvikelse jämfört med tilldelade medel på 13,1 mnkr. 

 

Kommunala pensionärsrådet önskar till kommande redovisningar tydligare 

upplägg av bilderna i presentationen. 

 

3. Planeringsdirektiv 2022  

Förvaltningscontroller redovisade i stora drag planeringsdirektivet för 2022. 

Där socialnämndens ordförande och verksamhet ordinärt boende samt 

hälso- och sjukvård kompletterade med information utifrån respektive 

område.  

Dialog lyftes fram utifrån antalet platser, där verksamhetschef ordinärt 

boende samt hälso- och sjukvård informerar om bakgrunden till de 246 

platserna. Då antalet är baserat på statistik som sammanställts av SKR i 

databasen Kolada och statistiska centralbyråns befolkningsstatistik, samt 

nyttjandet under kvartal 4 2021.  

Skulle en situation uppstå där förvaltningen inte kan verkställa beslut enligt 

lag har förvaltningen möjlighet att lyfta in till nämnden att ytterligare platser 

behöver tas i drift. 
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Kommunala pensionärsrådet signalerar att de ser att en utveckling behövs 

där budget sätt utifrån behov. Socialnämndens ordförande signalerar att det 

pågår ett arbete utifrån den ekonomiska fördelningen övergripande, där 

dialog sker gemensamt mellan alliansen och socialdemokraterna. Där en 

justerad tilldelning föreslås för 2023 riktat till Individ- och familjeomsorgen 

och funktionsstöd inom LSS (lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade). Inget är klart utifrån den dialogen gällande 

omhändertagandet av äldreomsorgen. 

 

4. Äldreomsorgsplanen 2022 - 2032  

Utvecklingsledare redovisar kort om kommande processen gällande 

äldreomsorgsplanen, där sista dagen att lämna återkoppling i 

remissförfarandet var dagen innan mötet.  

Arbetet med att hantera inkomna svar har påbörjades under dagen för 

mötet.  

Kommunala pensionärsrådet har inkommit med ett samlat svar på 

remissrundan. Utvecklingsledaren informerar om att Äldreomsorgsplanen är 

ett strategiskt dokument. Mål och ekonomi omhändertas enligt kommunens 

styrmodell i andra dokument, i form av planeringsdirektiv och utblick.  

Behovet av platser omhändertags i den kommunövergripande lokalutblicken 

som revideras årligen, det dokumentet innehåller en 10 års prognos och 

revideras årligen. 

Inkomna remisser kommer besvaras i omhändertagandet i underlaget, vilka 

kommer delges socialnämnden inför arbetsutskottet och sedan följa med 

upp till kommunfullmäktige inför deras beslut. 

Detaljnivån i planen är utifrån att Äldreomsorgsplanen ska tas av 

kommunfullmäktige. 

- Biståndsriktlinjerna kommer inte ligga som en del av planen 

 

5. Biståndsbedömda trygghetsboende 

Finns behov av att tillskapa denna boendeform, förslagsvis kopplat till 3 

boendeformer vid Mariagården, i form av vård- och omsorgsboende, 

biståndsbedömda trygghetsboenden och seniorboende (70+). Detta förslag 

ställer sig kommunala pensionärsrådet bakom. Utifrån att ett av 

våningsplanen på idag befintligt vård- och omsorgsboende tas i anspråk. 

Kommunala pensionärsrådet lyfter att de då ser ett behov av en gång under 

tak mellan gemensamhetslokal och boende. 
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Inom kommunen pågår arbete med framtagande av en plan för äldres 

boende, utifrån ett uppdrag ifrån kommunfullmäktige. Uppdraget 

sammanhålls av kommunstyrelsen, med representation ifrån 

socialförvaltningen och AB Gislaveds hus. I arbetet med planen genomförs 

bland annat studiebesök, primärt digitalt hos andra kommuner. Bland annat 

utifrån trygghetsboende. I form av tillgänglighetsanpassade boenden i närhet 

till gemensamma aktiviteter och måltider. Där värdinna/värd finns tillgänglig 

och lägenheterna tillsätts utifrån en ordinarie bostadskö. Utredningen inför 

planen ska redovisas för fullmäktige i maj. 

Långsiktighet behövs kring trygghetsboende, finns ett akut behov av att 

tillskapa biståndsbedömda trygghetsboende. Riktlinjer för biståndsbedömda 

trygghetsboenden finns sedan oktober 2020. 

 

6. Statistik 

Förvaltningscontroller visar justeringen på hemsidan, där under vård- och 

omsorgsdelen statistik redovisas månatligen. På den sidan finns även länkat 

till socialförvaltningens sida för kvalitetsredovisning. Där idag Kvalitets- och 

patientberättelsen, samt verksamhetsuppföljningen presenteras i sin helhet. 

 

7. Övriga frågor 

Tillgången till tv-kanaler på Klockaregården 

- Verksamhetschefen för vård- och omsorgsboende redovisar att detta ska 

vara åtgärdat. 

Problem med att låna lokaler vid Gislow 

 - Kommunala verksamheter är prioriterade i lokalerna, där träffpunktens 

aktiviteter tillsammans med träffpunkt Solens aktiviteter har prioritet. När 

dessa lokaler inte används för kommunal verksamhet, finns möjlighet att låna 

lokaler.  

 


