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Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-01-21 1(1)

2(16)

Sn §1 Dnr: SN.2019.17 1.4

Ekonomisk uppföljning 2019

Beslut
Socialnämnden lägger informationen om den ekonomiska uppföljningen per
december 2019 till handlingarna och uppdrar åt förvaltningen att till
socialnämndens sammanträde i februari återrapportera resultatet av dialogen
med fastighet- och serviceförvaltningen beträffande hyresavtal.

Ärendebeskrivning
I avvaktan på bokslut i februari 2020 redogör tf. socialchef Annika Andersson
för det aktuella ekonomiska läget. Kommunens ekonomer har den 20 januari,
lämnat uppgifter som talar för att den ekonomiska utvecklingen inom
socialnämndens verksamheter går åt rätt håll. Ny prognos som lämnas per
191231 är - 28.4 mnkr. Dock finns ytterligare intäkter och kostnader som ska
bokföras innan slutet av januari då det ekonomiska resultatet för 2019 stängs
slutgiltigt.
Annika Andersson beskriver vidare att förvaltningen tagit fram en ny struktur
för månatlig ekonomisk uppföljning som kommer att användas från och med
2020.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 27 december 2019
Protokoll 2020-01-13 - Snau §1

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2019.17


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-01-21 1(1)

3(16)

Sn §2 Dnr: SN.2019.144 1.3.1

Nämndplan från 2020 till 2023

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och uppdrar åt
förvaltningen att, utifrån dagens diskussioner, sammanställa ett arbetsmaterial
som ska ligga till grund för vidare arbete med nämndplan 2020-2023.
Nämndplanen lyfts för ny diskussion på socialnämndens möte i april.

Ärendebeskrivning
Som en del i Gislaveds kommuns styrmodell ska nämnden ta fram och fatta
beslut om en nämndplan för mandatperioden. Nämndplanen ska utgå ifrån
Gislaveds kommuns vision och värdegrund samt knyta an till den kommunplan
som är beslutad av kommunfullmäktige. Nämndplanen ska innehålla de
målområden som nämnden vill prioritera under mandatperioden, och vad inom
dessa områden som nämnden vill uppnå. Målområdena och de satsningar
nämnden vill göra ska kunna hanteras inom den ekonomiska ram som nämnden
får till sitt förfogande. Därför måste vissa specifika områden väljas ut och
prioriteras. Dessa målområden ligger sedan till grund för de mer preciserade
mål och uppdrag som varje år beslutas om i planeringsdirektivet, och som
förvaltningen ska omhänderta i verksamheten.

Första steget i framtagandet av nämndplanen togs på dagens sammanträde. Där
gavs en presentation om syftet med nämndplanen och upplägget på den. Under
mötet hölls tvärpolitiska gruppdiskussioner om nämndens prioriterade
målområden och kopplingen till kommunplanen för dessa områden. Partierna
får nu arbeta vidare med det som kom fram i sina partigrupper och ta fram ett
förslag på en nämndplan som kan fattas beslut om i socialnämnden senare
under 2020. Vidare diskussioner om nämndplanen kommer att föras på
socialnämndens sammanträde i april då arbetet med planeringsdirektivet för
2021 börjar.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 2 januari 2020
Kommunplan 2019-2022 Gislaveds kommun, antagen den 16 maj 2019
Protokoll 2020-01-13 - Snau §2
Nämndplan ppt reviderad 200120 v2

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-01-21 1(1)

4(16)

Sn §3 Dnr: SN.2019.82 1.4.1

Internkontrollplan 2020

Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens förslag på Internkontrollplan 2020 och
uppdrar till förvaltningen att återrapportera arbetet i juni och oktober 2020
samt i februari 2021 i samband med bokslutet, enligt antagen rutin för intern
kontroll.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska årligen fastställa en plan för internkontroll 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.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 2 januari 2020
Förslag på Internkontrollplan 2020 Socialnämnd
Komplettering till Internkontrollplan 2020 - Socialnämnd
Protokoll 2020-01-13 - Snau §3

Yrkanden
Christoffer Gullberg (M) yrkar att den sista kontrollpunkten i intern-
kontrollplanen stryks då denna redan tas upp i tidigare kontrollpunkter.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på socialförvaltningens förslag mot Christoffer
Gullbergs (M) yrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt Christoffer
Gullbergs yrkande.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunstyrelsen
Socialnämndens ekonomer

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2019.82


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-01-21 1(1)

5(16)

Sn §4 Dnr: SN.2019.120 1.8.2

Verksamhetstillsyn av IVO gällande Blomstervägens demenscentrum

Beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och beslutar
att avge yttrandet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Jäv
Linda Peterson (SD) meddelar jäv och deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
IVO genomför en verksamhetstillsyn beträffande Blomstervägens
demenscentrum. Inom ramen för verksamhetstillsynen genomförde IVO en
inspektion på boendet den 19 november 2019. IVOs inspektörer intervjuade
ett flertal medarbetare inkl. chefer.

Inom ramen för IVOs fortsatta handläggning av ärendet begärde myndigheten
ett yttrande från socialnämnden. Yttrandet ska besvara de frågeställningar som
IVO framfört i sin begäran. Socialnämndens yttrande ska vara IVO tillhanda
senast den 27 januari 2020.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 14 januari 2020
Förslag till yttrande till IVO 200115 rev
Begäran om yttrande 191212
IVO Inspektion Blomstervägen

Beslutet skickas till:
Socialchef Annika Andersson
Verksamhetschef Maria Jönsson
Enhetscheferna Blomstervägens demenscentrum
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-01-21 1(1)

6(16)

Sn §5 Dnr: SN.2019.135 1

Riktlinjer för kommunala rådet för sociala funktionshinderfrågor

Beslut
Socialnämnden fastställer förvaltningens förslag till riktlinjer för det kommunala
rådet för sociala funktionshinderfrågor.

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva reglementet
för det kommunala rådet för funktionshinder (Kf 2016-12-15, §181).

Ärendebeskrivning
Den 24 september 2019 uppdrog socialnämnden åt förvaltningen att till
december ta fram ett förslag till nytt reglemente för ett pensionärsråd. I
samband med det uppdraget såg förvaltningen även över det kommunala rådet
för funktionshinder.

Förvaltningen avvaktade kommunfullmäktiges fastställande av socialnämndens
nya reglemente (Kf 2019-12-12, §165) eftersom reglementet reglerar inriktning
och omfattning av socialnämndens medborgar- och brukardialoger. Det nya
reglementet ger socialnämnden befogenhet att föra medborgar- och
brukardialoger inom ramen för sitt grunduppdrag samt att ta fram riktlinjer för
olika brukarråd.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för det kommunala rådet
för sociala funktionshinderfrågor. Det gamla reglementet för det tidigare
kommunala rådet för funktionshinder fastställdes av kommunfullmäktige år
2016. Socialnämnden behöver därför föreslå att kommunfullmäktige upphäver
reglementet för det kommunala rådet för funktionshinder (Kf 2016-12-15,
§181).

Socialnämndens arbetsutskott fann att förvaltningens förslag till riktlinjer
behövde förtydligas beträffande rådets organisation och uppgifter.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 2 januari 2020
Protokoll 2020-01-13 - Snau §4
Förslag Riktlinjer för kommunala rådet för sociala funktionshinderfrågor
reviderad 200114
Reglemente för kommunala rådet för funktionshinder, antaget den 15
december 2016
Socialnämndens reglemente faställt av kommunfullmäktige den 12 december
2019 Kf §165
Protokoll 2019-09-24 - Sn §126

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Socialförvaltningens kansli- och utvecklingsenhet
Kommunstyrelsen
Funktionshinderorganisationerna

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-01-21 1(1)

7(16)

Sn §6 Dnr: SN.2019.100 1

Riktlinjer för kommunala pensionärsrådet för sociala frågor

Beslut
Socialnämnden fastställer förvaltningens förslag till riktlinjer för det kommunala
pensionärsrådet för sociala frågor.

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva
reglementet för det kommunala pensionärsrådet (Kf 2015-08-27, §105).

Ärendebeskrivning
Den 24 september 2019 uppdrog socialnämnden åt förvaltningen att till
december ta fram ett förslag till nytt reglemente för ett pensionärsråd.
Förvaltningen avvaktade kommunfullmäktiges fastställande av socialnämndens
nya reglemente (Kf 2019-12-12, §165) eftersom reglementet reglerar inriktning
och omfattning av socialnämndens medborgar- och brukardialoger. Det nya
reglementet ger socialnämnden befogenhet att föra medborgar- och
brukardialoger inom ramen för sitt grunduppdrag samt att ta fram riktlinjer för
olika brukarråd.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för det kommunala
pensionärsrådet för sociala frågor. Det gamla reglementet för det tidigare
kommunala pensionärsrådet fastställdes av kommunfullmäktige år 2015.
Socialnämnden behöver därför föreslå att kommunfullmäktige upphäver
reglementet för det kommunala pensionärsrådet (Kf 2015-08-27, §105).

Socialnämndens arbetsutskott fann att förvaltningens förslag till riktlinjer
behövde förtydligas beträffande rådets organisation och uppgifter.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 2 januari 2020
Protokoll 2020-01-13 - Snau §5
Förslag Riktlinjer för kommunala pensionärsrådet för sociala frågor reviderad
200116
Reglemente för kommunala pensionärsrådet fastställt 27 aug 2015
Socialnämndens reglemente faställt av kommunfullmäktige den 12 december
2019 Kf §165
Protokoll 2019-09-24 - Sn §126

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Socialförvaltningens kansli- och utvecklingsenhet
Kommunstyrelsen
Pensionärsorganisationerna

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-01-21 1(1)

8(16)

Sn §7 Dnr: SN.2019.133 1.3.1

Socialnämndens delegationsordning 2020

Beslut
Socialnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad
delegationsordning för år 2020.

Ärendebeskrivning
Från och med den 1 januari 2020 ingår enheten för ekonomiskt bistånd och
arbetsmarknadsorganisationen (AMO) i den nya avdelningen för arbete och
utbildning som lyder under kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fastställde
socialnämndens nya reglemente den 12 december 2019.

Socialnämndens delegationsordning revideras årligen eller annars i samband
med lagändringar. De förändringar i delegationsordningen som förvaltningen
föreslår nu är dels förändringar som följer av att ovan nämnda verksamheter
inte längre tillhör socialnämndens ansvarsområde samt föreslagna ändringar
som kommer av den ordinarie årliga översynen .

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 25 november 2019
Protokoll 2020-01-13 - Snau §6
Förslag till Delegationsordning för socialnämnden reviderad 200114
Tabell över föreslagna ändringar i delegationsordningen reviderad 200114
Protokoll 2019-12-12 Kf §165

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens alla chefer

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-01-21 1(2)

9(16)

Sn §8 Dnr: SN.2020.9 1.2.2

Socialnämndens kontaktpolitikerverksamhet 2020

Beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till regler för
kontaktpolitikerverksamheten och reviderar verksamhetsområdena för
kontaktpolitikerverksamheten. För år 2020 utser socialnämnden följande
ledamöter och ersättare till kontaktpolitiker för:

Vård och omsorg i ordinärt boende och hälso- och sjukvård
Pelle Gullberg (S)
Jörg Neumann (M)
Linda Strömblad (C)
Martina Liljedahl (KD)
Evangelos Versamis (S)
Linda Petersson (SD)
Bengt-Ove Eriksson (V)

Vård- och omsorgsboende
Kjell Thelin (S)
Kenneth Magnusson (C)
Kian Andersson (WeP)
Tommy Andersson (L)
Urban Nilsson (C)
Lena Åsberg (S)
Thomas Johansson (WeP)
Mattias Johansson (SD)

Verksamhet till personer med funktionsnedsättning
Christoffer Gullberg (M)
Mona Bergqvist (V)
Anders Gustafsson (SD)
Jan-Erick Hursti (C)
Gerd Berg (M)
Marie Cnattingius (S)
Ove Gustavsson (S)
Evy Olsson (L)

Individ- och familjeomsorg
Inga-Maj Eleholt (C)
(Charlotte Ström, KD, ersätts genom kommande beslut i kommunfullmäktige)
Jessica Flod Malmgren (S)
Kjell Olsson (S)
(Kerstin Jonsson, M, ersätts genom kommande beslut i kommunfullmäktige)
Jonas Andreasson (M)
Anders Nilsson (SD)

Ärendebeskrivning
Från 1 januari 2020 har socialnämndens organisation och ansvarsområden
förändrats genom att verksamhet för integrations- och arbetsmarknadsfrågor
samt försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) numera lyder under
kommunstyrelsen.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-01-21 2(2)

10(16)

Förändringen leder till att socialnämnden behöver revidera och fastställa
indelningen av verksamhetsområden för sin kontaktpolitikerverksamhet samt
tilldela nämndens förtroendevalda förnyade kontaktpolitikeruppdrag.

Socialnämnden beslutade den 21 november 2017, § 150 att det är
socialnämndens presidium som tar fram ett förslag på hur socialnämndens
förtroendevalda i sina roller som förtroendevalda ska tilldelas sina
verksamhetsområden.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till regler för kontaktpolitiker-
verksamheten från 2020. Huvudregeln är att man innehar uppdraget som
kontaktpolitiker under 2 år, därefter fattas beslut om nytt
kontaktpolitikeruppdrag. Detta för att varje ledamot och ersättare ska ges
möjlighet att fördjupa sig i flera verksamhetsområden under mandatperioden.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 2 januari 2020
Protokoll 2020-01-13 - Snau §7
Socialnämndens kontaktpolitikerverksamhet fr o m 1 januari 2020 reviderad
200114
Protokoll 19 mars 2019 Sn §37

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Socialförvaltningens chefer
Socialförvaltningens kansli- och utvecklingsenhet

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-01-21 1(1)

11(16)

Sn §9 Dnr: SN.2020.4 1.7.3

Information från socialförvaltningen 2020

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialchef Annika Andersson informerar om den pågående rekryteringen av en
förvaltningscontroller. När ansökningstiden gick ut fanns nio sökande till
tjänsten. Annika Andersson meddelar vidare att rekryteringen av en ny
förvaltningschef för socialförvaltningen kommer att påbörjas inom kort.

Annika Andersson redogör även för förvaltningens arbete med
verksamhetsuppföljning och nyckeltal. Hon informerar om den pågående
skadeståndsprocessen gentemot Extramamman och Ugglans hemtjänst.

Verksamhetschef Susanna Olsen redogör sammanfattningvis för arbetet med
ett pågående personalärende inom verksamhetsområde Funktionshinder.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-01-13 - Snau §8
Verksamhetsuppfoljning 20200121

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-01-21 1(1)

12(16)

Sn §10 Dnr: SN.2020.5 1.7.3

Information från socialnämndens ledamöter 2020

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Thomas Johansson (WeP) redogör för den kontaktpolitikerdag på
Klockaregården i Anderstorp som genomfördes den 8 oktober 2019.
Mattias Johansson (SD) informerar om att två kommunövergripande ärenden
som han överklagade till allmän förvaltningsdomstol har avslagits.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-01-13 - Snau §9
Kontaktpolitikerdag Klockaregården den 8 oktober 2019

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-01-21 1(1)

13(16)

Sn §11 Dnr: SN.2020.3 1.7.3

Delegeringsbeslut 2020

Beslut
Socialnämnden lägger delegeringsbeslut till handlingarna samt uppdrar åt
förvaltningen att vid nämndens sammanträde i februari återrapportera
delegeringsbeslut inom Vård och omsorg samt Funktionshinder.

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

Beslutsunderlag
Delegeringslistor
Återrapportering delegeringsbeslut juli t.o.m. december 2019

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-01-21 1(1)

14(16)

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. Det finns inga
sådana domar att rapportera för perioden 2019-11-20 till 2020-01-07.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 13 januari 2020
Protokoll 191217 Sn §167

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-01-21 1(1)

15(16)

Sn §13 Dnr: SN.2020.6 1.7.3

Protokoll delges socialnämnden 2020

Beslut
Socialnämnden lägger redovisade protokoll till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden redovisas protokoll för kännedom.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 14 januari 2020
Protokoll SNAU 200113
Protokoll 191212 Kf §159 Antagande av idé och gestaltningsprogram för
Gislaveds centrum
Protokoll 20191212 Kf162 Uppföljning 3 hela kommunen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-01-21 1(1)

16(16)

Sn §14 Dnr: SN.2020.7 1.7.3

Skriftliga meddelanden delges socialnämnden 2020

Beslut
Socialnämnden lägger skriftliga meddelanden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Skriftliga meddelanden delges socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 2 januari 2020
Brev Tack till Gislaveds kommun inkommet 11 november 2019
Skrivelse till socialnämnden inkommen 17 december 2019
Svar till enskild från socialchef upprättat 2 januari 2020
Skrivelse till socialnämnden inkommen 20 december 2019
Skrivelse till socialnämnden inkommen 2 januari 2020
Brev till socialchef från pensionärer i Gislaved inkom 2020-01-08

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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