
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2022-06-21

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 21 juni klockan 09.00 - 14.27
Ajournering mellan klockan: 10.00-10.20, 11.49-13.00, 13.22 - 13.28

Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande
Jörg Neumann (M)
Staffan Sjöblom (M)
Mona Almborg (C)
Kenneth Magnusson (C)
Carolina Hall (C)
Jessica Flod Malmgren (S) §§ 70-71, §§ 73-83
Kjell Thelin (S)
Ylva Samuelsson (S) tjänstgörande ersättare för Marie Cnattingius (S)
Evagelos Varsamis (S) tjänstgörande ersättare för Pelle Gullberg (S)
Linda Petersson (SD)
Anders Gustavsson (SD)
Emanuel Larsson (KD)
Mona Bergkvist (V)
Kian Andersson (WeP)

Övriga deltagande Susanna Olsen, förvaltningschef
Sandra Svennberg, nämndsekreterare
Joel Halldin, förvaltningscontroller
Sara Ruuth, stabschef
Åsa Dahlqvist, verksamhetschef ordinärt boende och HSL
Maria Hedin, enhetschef IFO §70
Tina Larssen, förvaltningskoordinator §§72-73
Dan Sundberg, enhetschef IFO §78
Jenny Johansson, utvecklingsledare §77

Utses att justera Kjell Thelin (S)
Justeringens
plats och tid

Kommunhuset måndagen den 27 juni klockan 09.00

Under-
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Paragrafer 70 - 86

Sandra Svennberg

Ordförande ……………………………………………………………………

Inga-Maj Eleholt (C)

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

Kjell Thelin (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Sn §70 Dnr: SN.2022.83

Revidering av delegationsordningen - tillfällig placering

Beslut
Socialnämnden reviderar delegationsordningen i enlighet med socialförvaltningens
förslag när det gäller beslut om tillfälligt boende som berör våld.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens delegationsordning ska revideras årligen samt vid behov.

Socialförvaltningen har uppmärksammat att det finns ett behov att revidera
delegationsordningen i ärenden som rör våld. Enheten Vuxen har ett förslag om
att verksamhetschef, enhetschef och gruppledare ska ha delegering att placera i
tillfälligt boende i ärenden som rör våld. Det handlar framförallt om placering i
tillfälliga boenden som Enheten för vuxenstöd har till sitt förfogande, exempelvis
jourlägenhet. Det kan i undantagsfall även röra sig om behov av placering ett par
nätter på vandrarhem och dylikt.

Förslag på tillägg i socialnämndens delegationsordning:

Beslut: Beslut om tillfälligt boende i ärende som rör våld
Lagrum: 4 kap. 1 § SoL
Delegat: Verksamhetschef, Enhetschef, Gruppledare

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 juni 2022
Protokoll 2022-06-07 - Snau §42

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §71 Dnr: SN.2022.10 1.4.1

Ekonomisk uppföljning 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utifrån tidsplan för socialförvaltningens månadsrapporter för 2022 är
månadsuppföljningen för april färdigställd för utskick till socialnämndens
arbetsutskott.

Socialnämndens helårsprognos efter maj månad motsvarar en negativ avvikelse på
motsvarande 45 510 tusen kronor. I månadsrapporten redovisas även pågående
arbete inom socialnämndens verksamheter för att minska årets prognostiserade
negativa avvikelse, verksamhetsområdenas sammanställda prognoser och nyckeltal
för vård- och omsorgsboendena enligt uppdrag i planeringsdirektivet för 2021.

Bilagt till månadsrapporten är verksamhetsuppföljningen för januari till maj 2022.

Socialnämnden skickar med socialörvaltningen att funderar på hur det går att
redovisa skillnaden i kostnader för kommunens egna HVB-hem mot att hyra plats
på annat HVB-hem. Exempel är att lägga till en stapel för kommunens eget HVB i
verksamhetsuppföljningen.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 31 maj 2022
Protokoll 2022-06-07 - Snau §35
Verksamhetsuppföljning 2022 - jan-apr
Manadsrapport 2022 April (Socialforvaltning)
Verksamhetsuppföljning 2022 - jan-maj

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Socialförvaltningens ekonomer
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Sn §72 Dnr: SN.2021.85 1.4.1

Internkontrollplan 2022

Beslut
Socialnämnden fastställer uppföljning 1 intern kontrollplan 2022.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden gav socialförvaltningen i uppdrag den 22 februari 2022 att
återrapportera arbetet utifrån Internkontrollplan 2022 i juni, oktober och i
samband med bokslutet, enligt antagen rutin för intern kontroll.

Socialförvaltningen återrapporterar till socialnämnden kontrollpunkterna för juni
månad utifrån Intern kontrollplan 2022.

I Internkontrollen för juni månad presenteras fem kontrollpunkter. Där en
kontrollpunkt indikerar godkänt, tre kontrollpunkter indikerar varning och en
kontrollpunkt indikerar ej godkänt.

Socialförvaltningen har pågående arbete för att förbättra dessa kontrollpunkter.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 31 maj 2022
Protokoll 2022-06-07 - Snau §36
Protokoll 2022-02-22 - Sn §10
Uppfoljning 1 Intern kontrollplan 2022 (SN)

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunstyrelsen
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Sn §73 Dnr: SN.2022.19 1.4.1

Planeringsdirektiv 2023

Beslut
Socialnämnden beslutar att stryka punkt tre i kapitel 6, Konsekvenser av
planeringsdirektivet.

Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen ska arbeta mot målet att minska
användningen av psykofarmaka i våra demensboende till riksgenomsnitt samt
minska antalet liggsår inom hela äldreomsorgen. En rapport om tillvägagångssätt
ska redovisas i december 2022 och uppföljning sker därefter två gånger om året till
målet är uppfyllt.

Socialnämnden beslutar att i övrigt anta planeringsdirektivet för 2023.

Reservation:
Kian Andersson (WeP) avstår från att delta i kapitel 5 och 6 i planeringsdirektivet.

Ärendebeskrivning
Enligt riktlinjerna för Gislaveds kommuns styrmodell ska socialnämnden i juni fatta
beslut om planeringsdirektiv för 2023. I planeringsdirektivet beslutar politikerna
om mål och uppdrag som ska arbetas med under nästkommande år, samt
budgetfördelning av socialnämndens resurser till de olika verksamhetsområdena.
Ledamöterna i socialnämnden har genomfört gruppdiskussioner utifrån
socialförvaltningens förslag på omvärldsbevakning kring kritiska kvalitetsfaktorer,
mål och uppdrag.

På socialnämndens sammanträde i maj diskuterade politikerna vilka kritiska
kvalitetsfaktorer, mål och uppdrag som de vill ge i uppdrag till socialförvaltningen
att arbeta med och följa upp under 2023. Resultatet av diskussionerna
sammanställs i ett förslag på Planeringsdirektiv för 2023 till socialnämnden i juni.

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar till socialnämnden att fatta beslutet om
planeringsdirektiv 2023.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-06-07 - Snau §39
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 31 maj 2022
Protokoll 2022-05-17 - Sn §61
Förslag på Planeringsdirektiv 2023.pdf

Yrkande
Kian Andersson (WeP): Att socialförvaltningen ges målet att minska användningen
av psykofarmaka i våra demensboende till riksgenomsnitt som redovisas av MAS
och minska antalet liggsår inom hela äldreomsorgen. 1:a rapport om
tillvägagångssätt i december 2022 och uppföljning 2 gånger om året till målet är
uppfyllt.

Jörg Neumann (M): Att stryka punkt tre i kapitel 6 konsekvenser av
planeringsdirektivet, detta då det är siffror som redan redovisats.
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Emanuel Larsson (KD), Staffan Sjöblom (M), Kjell Thelin (S), Ylva Samuelsson (S)
och Kenneth Magnusson (C): Bifall till Jörg Neumanns (M) yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Kian Anderssons (WeP) yrkande mot avslag
och finner att socialnämnden beslutat att bifalla Kian Anderssons (WeP) yrkande.

Ordförande ställer proposition på Jörg Neumanns (M) yrkande mot avslag och
finner att socialnämnden beslutat att bifall yrkandet.

Ordförande ställer proposition på eget yrkande att i övrigt anta
Planeringsdirektivet 2023 och finner att socialnämnden beslutat att bifalla yrkandet.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Socialförvaltningens ekonomer
Kommunstyrelsen
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Sn §74 Dnr: SN.2022.68 1.3.1

Taxor och avgifter 2023

Beslut
Socialnämnden beslutar att inte höja taxan för hemsjukvård till 450 kronor utan ha
kvar taxan på 330 kronor.

Socialnämnden beslutar att i övrigt anta socialförvaltningens förslag till Taxor och
avgifter för socialnämnden 2023 samt att översända förslaget till
kommunfullmäktige för beslut.

Reservationer
Ander Gustavsson (SD): reserverar sig mot beslutet.
Linda Petersson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till Taxor och avgifter 2023 inom
socialnämndens ansvarsområde. De flesta taxor kvarstår enligt tidigare beslut och
räknas endast upp enligt prisbasbelopp (december 2022), konsumentprisindex
(oktober 2022) och maxtaxa/högkostnadsskydd (december 2021).

Justering av taxorna nedan föreslås:
· 1.8 Registrerad mottagare av hemsjukvård, kronor/månad (alla HSL-

insatser inklusive. rehab-insatser, hjälpmedelsutprovning -
högkostnadsskydd)
Justeras till 450 kronor ifrån 330 kronor

· 1.9 Enstaka besök eller insatser från kommunens hemsjukvård hos ej
registrerad mottagare (ingår ej i maxtaxan)
Justeras till 250 kronor ifrån 165 kronor

Ny taxa:
· Kostavdrag personal IFO/FS

De nya taxorna föreslås träda i kraft från den 1 mars 2023. Socialförvaltningen
behöver ställtid i inledningen på året för att räkna om alla avgifter för enskilda
individer.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 14 juni 2022
Protokoll 2022-06-07 - Snau §40
Förslag Taxesammanställning 2023 Socialnämnden (tillgänglighetsanpassad) rev
2022-06-14
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Yrkanden
Kjell Thelin (S): Att Inte höja taxan för hemsjukvård till 450 kronor utan ha kvar
taxan på 330 kronor.

Mona Bergkvist (V) och Kian Andersson (WeP): Bifall till Kjell Thelins (S) yrkande.

Anders Gustavsson (SD): Att avgift för kaffe och te ska bort och kostavdrag för
pedagogisk måltid inom vård och omsorgsboende ska bort, och kostavdrag för
personal för IFO/FS ska stå kvar.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Kjell Thelins (S) yrkande mot liggande förslag
och finner att socialnämnden beslutat att bifalla Kjell Thelins (S) yrkande.

Ordföranade ställer proposition på Anders Gustavssons (SD) förslag mot avslag
och finner att socialnämnden beslutat att avslå yrkandet.

Ordförande ställer proposition på eget yrkande att i övrigt anta Taxor och avgifter
2023 och finner att socialnämnden beslutat att bifalla yrkandet.

Beslutet skickas till:
Enhetschef Enheten för bistånd - funktionsstöd
Enhetschef Enheten för bistånd - vård- och omsorg
Socialförvaltningens avgiftshandläggare
Socialförvaltningens ekonomer
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunfullmäktige
Enhetschef för vuxenstöd och integration
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Sn §75 Dnr: SN.2022.94

Aktiviteter i kommunens träffpunkter

Beslut
Socialnämnden beslutar att gemensamt med kulturnämnden och fritid- och
folkhälsonämnden ansöka om anslaget på 0,3 miljoner kronor avseende "Att
planera samt därefter verkställa aktiviteter i kommunens träffpunkter" hos
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har i budget för 2022 0,3 miljoner kronor som ska fördelas till
fritid- och folkhälsonämnden, kulturnämnden och socialnämnden avseende "Att
planera samt därefter verkställa aktiviteter i kommunens träffpunkter".
Förvaltningarna har gemensamt tittat på behov och möjlighet för samarbete inom
ramen för det extra anslaget. Förvaltningarna har förstått att anslaget är
ramhöjande och har utgått från det i sina diskussioner för att få till stånd ett
samarbete över tid.

Under starten av 2022 har Hälsocenter startat upp i Gislaveds kommun.
Verksamheten sker i samarbete med Region Jönköpings län. Syftet är att ge stöd
till att förbättra invånares hälsa. Parallellt har arbete med Nära vård tagit fart. Nära
vård innebär en förflyttning av fokus till att arbeta mera personcentrerat och
hälsofrämjande. Inom ramen för dessa perspektiv och med erfarenhet av kultur på
recept har förvaltningarna sett gemensamma infallsvinklar. Dessa vill vi jobba
vidare med. Förvaltningarna planerar nu för ett verksamhetsnära samarbete där
medarbetare i verksamheterna får i uppdrag att skapa samverkan, planera
konkreta aktiviteter och prata ihop sig hur detta ska fungera rent praktiskt.
Aktiviteterna kan handla om gruppass med fokus på balans, styrka och lätt
kondition, användning av konst och kultur för förbättring av hälsan eller att
externa aktörer bjuds in till träffpunkterna.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 juni 2022
Protokoll 2022-06-07 - Snau §43

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Fritid- och folkhälsonämnden
Kulturnämnden
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Sn §76 Dnr: SN.2022.61 1.2.6

Möjlighet till att skapa förutsättningar för ökad stimulans inom
korttidsvården

Beslut
Socialnämnden godkänner socialförvaltningens redovisning av vidtagna åtgärder
och fortsatta plan för möjligheten till att skapa ökad stimulans inom
korttidsvården.

Ärendebeskrivning
På socialnämndens sammanträde den 22 mars 2022 beslutade socialnämnden, att
uppdra till socialförvaltningen att se över möjligheten att skapa förutsättningar för
ökad stimulans inom korttidsvården. Både genom att förändra miljön i rummen,
men också att försöka möjliggöra för exempelvis kulturella aktiviteter.

Enheten återrapporterar via skrivelse att vissa insatser kopplat till uppdraget är
genomförda och att vissa insatser kvarstår. Där de 200.000 kronorna som tilldelats
enhetens investeringsmedel planeras att användas.

Utifrån aktiveringen för de boende på korttids, så samplaneras denna tillsammans
med aktiveringen vid vård- och omsorgsboendet.

En diskussion förs på sammanträdet om det är nödvändigt att vardera rum inom
korttids ska inneha en tv då det finns en tv i det gemensamma allrummet samt att
efterfrågan inte är stor. En lösning kan vara att införskaffa ett par surfplattor för
användning inne på rummet om den boende vill vara ifred.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 juni 2022
Protokoll 2022-06-07 - Snau §38
Protokoll 2022-03-22 - Sn §36
Möjlighet till att skapa förutsättningar för ökad stimulans inom korttidsvården

Yrkande
Anders Gustavsson (SD): Bifall till liggande förslag.

Beslutet skickas till:
Enhetschef för korttidsenheten
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §77 Dnr: SN.2022.76 1.9

Åtgärdsprogram Hälsans miljömål KS.2022.113

Beslut
Socialnämnden godkänner yttrandet om Hälsans Miljömål åtgärdsprogram och
antar det som sitt eget samt överlämna det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelserna har i uppdrag att genomföra de nationella miljömålen på regional
nivå. I Jönköpings län sker detta genom att regionala åtgärdsprogram som omfattar
grupper av miljömål tas fram. Ett förslag till regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen Giftfri miljö, Frisk luft, God bebyggd miljö, Skyddande ozonskikt och
Säker strålmiljö, kallat Hälsans miljömål, har tagits
fram i samverkan med representanter från kommuner och andra aktörer i
Jönköpings län. Åtgärderna är riktade till olika aktörer i länet men huvuddelen av
åtgärderna berör kommunerna. Avsikten är att de olika utpekade aktörerna ska
göra åtaganden för vilka åtgärder som man förbinder sig att genomföra under
programperioden 2023-2027.

Länsstyrelsen önskar i remissen få svar på följande frågor:

1. Avser föreslagna ansvariga aktörer att genomföra de åtgärder som föreslås
i remissen? Om inte, motivera gärna varför.

2. Vilka åtgärder är inte tillräckligt högt prioriterade för att ingå i det slutliga
programmet?

3. Finns det andra åtgärder utöver de som ingår i remissen som bör ges
högre prioritet och ingå i programmet?

Åtgärdsprogrammet är på remiss och ett kommungemensamt yttrande kommer
att lämnas av kommunstyrelsen i Gislaveds kommun. Eftersom de föreslagna
åtgärderna berör fler olika nämnders ansvarsområden så behöver
kommunstyrelsen inför sitt yttrande få berörda nämnders och bolags synpunkter
på åtgärderna och vad man från respektive nämnd avser att genomföra av
åtgärdsförslagen. Därmed ges socialnämnden möjligheten att inkomma med ett
yttrande till kommunstyrelsen senast den 10 augusti.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 maj 2022
Protokoll 2022-06-07 - Snau §37
Socialnämndens yttrande på remiss Hälsans miljö mål
Länsstyrelsen i Jönköpings län åtgärdsprogram Hälsans miljömål
remissversion_1175123
Remiss Följebrev åtgärdsprogram Hälsans miljömål_1176331.pdf
Missiv Länsstyrelsen i Jönköpings län följebrev Åtgardsprogram Hälsans miljömål
20232027_1175122.pdf

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen



GISLAVEDS KOMMUN

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
12

2022-06-21

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §78 Dnr: SN.2022.86 1.3.1

Revidering av socialnämndens delegationsordning - familjerätten

Beslut
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till revideringar i Socialnämndens
delegationsordning för kommungemensam familjerätt.

Ärendebeskrivning
Den 6 oktober 2020 fattade socialnämnden beslut om att familjerätten kommer
ingå i en kommungemensam familjerättsenhet bestående av Gnosjö, Gislaved.,
Värnamo och Vaggeryd från och med den 1 januari 2021.

Värnamo har under våren 2022 gjort tillägg och ändringar i delegationsordningen
för familjerätten. Utifrån ambitionen att alla fyra kommuner ska ha samma
delegationsordning gällande just familjerätten föreslår socialförvaltningen att
socialnämnden reviderar delegationsordningen i enlighet med de uppdateringar
som Värnamo kommun gjort.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 juni 2022
Protokoll 2022-06-07 - Snau §41
Förslag på reviderad delegationsordning för kommungemensam familjerätt

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Enheten barn och familj, myndighet
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Sn §79 Dnr: SN.2022.89 1.2.1

Valärende - kontaktpolitiker

Beslut
Socialnämnden väljer Håkan Vilhemsson (SD) som kontaktpolitiker inom
verksamhetsområdet funktionsstöd.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj 2022 att välja Håkan Vilhelmsson (SD)
till ersättare i socialnämnden.

Därav behöver Håkan Vilhemsson väljas in som kontaktpolitiker till ett område
inom socialnämnden verksamheter. Socialförvaltningen föreslår att Håkan
Vilhelmsson ersätter Mattias Johansson (SD) och blir kontaktpolitiker inom
verksamhetsområdet funktionsstöd.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 juni 2022
Valärende Kf §66. Dnr: KS.2022.3

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §80 Dnr: SN.2022.36

Fastighetsinformation 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

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

Susanna Olsen informerar att till hösten kommer det ske besiktning av
socialförvaltningens fastigheter. Hon informerar vidare att det sker ett byte av
bilar i hemtjänsten i Gislaved och Anderstorp och att hemtjänsten utökats med 4
bilar.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 10 juni 2022
Protokoll 2022-06-07 - Snau §44

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §81 Dnr: SN.2022.4 1.7.3

Information från socialförvaltningen 2022

Beslut
Socialnämnden antar skrivelsen om effekterna av HRM som sin egen och
översänder den till kommunstyrelsen.

Ajournering
Ajournering av möte sker mellan klockan 13.22 - 13.28.

Ärendebeskrivning
Covid-19
Åsa Dahlqvist,verksamhetschef för ordinärt boende och HSL informerar att det i
nuläget inte råder någon pandemi- Till hösten kan smittspridningen komma att öka
och både region och socialförvaltningen planerar för ökad vaccination till hösten av
dos 4 eller 5 beroende på åldern hos brukarna.

HRM
Socialförvaltningen fick i uppdrag av socialnämnden att påtala för kommunstyrelsen
vilka ekonomiska effekter HRM systemet har haft för socialnämnden. Skrivelsen
presenteras på nämndsammanträdet och diskussion sker om skrivelsen ska skickas
till kommunstyrelsen eller ej.

Statsbidrag
Sara Ruuth, stabschef informerar om inkommna statsbidrag på 7 970 700 kronor
från socialstyrelsen som socialförvaltningen ansökt om för att främja ett hållbart
arbetsliv inom vård och omsorg.

Ivo granskning
Vid regionträffen i Jönköping den 11 maj beslutade kommunrevisorer och
regionrevisorer att genomföra ”Granskning av samverkan inom hemsjukvården i
Region Jönköpings län”. Gislaveds kommun är en av fem kommunerna som
kommer att granskas. Granskningen kommer presenteras på sammanträdet efter
sommaren.

Beslutsunderlag
HRMs effekter på socialförvaltningens verksamheter daterad 1 juni 2022
Kastanjegården HVB verksamhetsbeskrivning
Granskning av samverkan inom hemsjukvården i region Jönköpings län

Yrkanden
Kian Andersson (WeP): Att socialnämnden antar skrivelsen om effekterna av HRM
som sin egen och översänder den till kommunstyrelsen.

Anders Gustavsson (SD) och Kenneth Magnusson (C): Bifall till Kians Andersson
(WeP) yrkande.
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Propositionsordningen
Ordförande ställer proposition på Kian Andersson (WeP) yrkande mot avslag och
finner att socialnämnden beslutat att avslå yrkandet.

Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång.
JA-röst för bifall på liggande förslag
NEJ-röst för bifall till Kian Andersson (WeP) förslag.

Omröstningsresultat
Ja-röst Nej-röst
Kjell Thelin (S) Kenneth Magnusson (C)
Jessica Flod Malmgren (S) Mona Almborg (C)
Ylva Samuelsson (S) Staffan Sjöblom (M)
Inga-Maj Eleholt (C) Jörg Neumann (M)

Emanuel Larsson (KD)
Carolina Hall (C)
Kian Anderson (WeP)
Mona Bergqvist (V)
Linda Petersson (SD)
Anders Gustavsson (SD)

Avstår
Evangelos Varsamis (S)

Med 4 JA-röster och10 NEJ-röster och 1 som avstår har socialnämnden beslutat
att bifalla Kian Andersson (WeP) förslag.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §82 Dnr: SN.2022.6 1.7.3

Information från socialnämndens ledamöter 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ylva Samuelsson (S) rapporterar muntligt om kontaktpolitiker dagen den 10 maj
2022.

Mona Almborg (C) redovisar sin och Jörg Neumanns (M) rapport från
kontaktpolitikerdagen.

Kjell Thelin (S) informerar om kontaktpolitikerdagen.

Beslutsunderlag
Kontaktpolitikerdag 10 maj 2022 Rapport skriven av Marie Cnattingius (S)
Kontaktpolitikerdag 10 maj Rapport skriven av Inga-Maj Eleholt (C)
Invigning av Kastanjegården rapport av Marie Cnattingius daterad den 3 juni 2022

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §83 Dnr: SN.2022.2 1.7.3

Domar 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Den 17 december 2019 beslutade socialnämnden att socialförvaltningen ska
redovisa alla inkomna domar som gått nämnden helt eller delvis emot.

Under perioden 2022-05-09 till 2022-06-10 har inga domar inkommit som gått
socialnämnden helt eller delvis emot.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 juni 2022

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §84 Dnr: SN.2022.3 1.7.3

Delegeringsbeslut 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen överlämnar delegeringslistor gällande enheterna för bistånd.
- Vård och omsorg, Funktionsstöd samt Individ- och familjeomsorg.

Beslut registrerade i verksamhetssystemen eller rapporterade till
socialförvaltningens stab föregående månad redovisas i pärm vid socialnämndens
sammanträden.

Uppföljningen av återrapporteringen redovisas halvårsvis för perioden
Januari - juni och juli - december.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 juni 2022
Delegeringslistor (i pärm på mötet)

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §85 Dnr: SN.2022.7 1.7.3

Protokoll delges socialnämnden 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Protokoll redovisas socialnämnden för kännedom.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 juni 2022
Valärende. Kf §66, Dnr: KS.2022.3
Valärende, Kf §69 Dnr KS.2022.3.docx
Protokoll20220519Kf80AntagandeavdokumentetTillsammansmoterviframtidensbe
hovinomomradetframjandestodomsorgochvard20212030_1181359.docx
PresentationNARAVARDpptx_1169138.pptx
Tillsammansmoterviframtidensbehovinomomradetframjandestodomsorgochvard20
212030_1154875.pdf
Protokoll20220519Kf81Helhetsforslagforaldresboende_1181360.docx
Protokoll20220519Kf84UppfoljningIUIhelakommunen_1181363.docx
Uppfoljning12022kommunstyrelsendateradden29mars_1165549.pdf
Ekonomiska styrprinciper reviderad 220511.pdf
Kf §82 Dnr KS.2022.92 Ekonomiska styrprinciper.docx
Kf §85 Dnr. KS. 2021.248 Planeringsdirektiv 2023 med plan for 2024-2026 hela
kommunen.docx
Planeringsdirektiv 2023 med plan 2024-2026.pdf
Protokoll20220601Ks200SvarparevisionsrapportGranskningavsocialnamndensstyrn
ingochledningmedanledningavnamndensekonomiskaunderskott_1182917
PM_1174622
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-06-077

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sn §86 Dnr: SN.2022.8 1.7.3

Skriftliga meddelanden delges socialnämnden 2022

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande har begärt att socialförvaltningen månatligen 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 socialnämndens sammanträde den 21 juni 2022 har det inkommit ett
klagomål från IVO gällande äldreomsorgen i Gislaveds kommun som bedrivs enligt
socialtjänstlagen, SoL.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2022
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet 2022-2023.pdf
Handlingsprogram för räddningstjänst 2022-2023.pdf
Brev från SPF Seniorernas Förbundsordförande
IVO överlämnar klagomål på er verksamhet Dnr 3.4.2-21691 2022-
3_Bortredigerad.pdf

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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