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Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 - 17.59

Beslutande Inga-Maj Eleholt (C)
Gerd Berg (M) ersättare för Christoffer Gullberg (M) från kl: 14.25
Kjell Thelin (S)
Kenneth Magnusson (C)
Jörg Neumann (M)
Linda Strömblad (C)
Lena Åsberg (S) ersättare för Pelle Gullberg (S)
Mattias Johansson (SD)
Anders Gustafsson (SD)
Ewy Olsson (L) ersättare för Tommy Andersson (L)
Kian Anderson (WeP)
Urban Nilsson (C) ersättare för Charlotte Ström (KD)
Jessica Flod Malmgren (S)
Kjell Olson (S)
Bengt-Ove Eriksson (V) ersättare för Mona Bergqvist (V)

Övriga deltagande
Christoffer Gullberg (M) till kl: 14.25, §15
Annika Andersson, tf. socialchef
Susanna Olsen, verksamhetschef §§15-22
Maria Jönsson, verksamhetschef §§ 15-22
Åsa Dahlvist, verksamhetschef §§ 15-22
Jenny Johansson, utvecklingsledare §§ 15-16
Tina Larssen, förvaltningskoordinator §§ 15-16
Petra Johansson, vik. nämndsekreterare

Utses att justera Kjell Thelin (S)

Justeringens Kommunhuset i Gislaved den 20 februari kl: 13:00
plats och tid

Under- Paragrafer 15 - 28
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Petra Johansson

Ordförande ……………………………………………………………………

Inga-Maj Eleholt

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

Kjell Thelin (S)

ANSLAG/BEVIS
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Sn §15 Dnr: SN.2020.11 2.4

Bokslut 2019 U4

Beslut
Socialnämnden fastställer Bokslutsrapport 2019 med ändringar enligt nedan att
ta bort formuleringen på sidorna 6 och 27 "precis som det passar individen"
och stryka meningen på sidan 5 "Under året har detta blivit tydligt bland annat
genom medial uppmärksamhet i många frågor" samt ändra meningen på sidan
10 som lyder Chefers arbetsbelastning är något som sticker ut från andra
grupper som hög" till "Chefernas arbetsbelastning är hög i jämförelse med
andra personalgrupper" och att redaktionella stavfel i bokslutsdokumentet ska
justeras.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska fyra gånger per år lämna in en uppföljning av verksamheten
till kommunfullmäktige. Vid årets slut ska nämnden lämna en bokslutsrapport.
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till bokslutsrapport 2019.

Tf. socialchef Annika Andersson och verksamhetscheferna Susanna Olsen, Åsa
Dahlqvist, Maria Jönsson samt förvaltningskoordinator Tina Larssen redogör
för det ekonomiska utfallet, kvaliteten i verksamheterna och de mål och
uppdrag som nämnen och kommunfullmäktige prioriterat under 2019. Utfallet
för socialnämnden visar på ett underskott på - 23 mnkr.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 11 februari 2020
Bokslutsrapport 2019 Socialnämnden
Protokoll 2020-02-04 - Snau §10

Yrkanden
Kian Anderson (WeP):
att ta bort formuleringen "precis som det passar individen" på sidorna
sidorna 6 och 27.

Linda Strömblad (C):
att stryka meningen på sidan 5 som lyder: "Under året har detta blivit
tydligt bland annat genom medial uppmärksamhet i många frågor".

Inga-Maj Eleholt (C):
att ändra meningen på sidan 10 som lyder "Chefers arbetsbelastning är
något som sticker ut från andra grupper som hög" till: "Chefernas
arbetsbelastning är hög i jämförelse med andra personalgrupper" samt
att alla redaktionella stavfel i bokslutsdokumentet ska justeras.

Propositionsordning1:
Ordföranden ställer proposition på Kian Andersons (WeP) yrkande om att ta
bort formuleringen "precis som det passar individen" på sidorna 6 och 27 och
finner att socialnämnden beslutat att bifalla yrkandet.
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Propositionsordning 2:
Ordföranden ställer proposition på Linda Strömblads (C) yrkande om att
stryka meningen på sidan 5 som lyder "Under året har detta blivit tydligt bland
att genom medial uppmärksamhet i många frågor" och finner att
socialnämnden beslutat att bifalla yrkandet.

Propositionsordning 3:
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande om att att ändra meningen
på sidan 10 som lyder "Chefers arbetsbelastning är något som sticker ut från
andra grupper som hög" till Chefernas arbetsbelastning är hög i jämförelse
med andra personalgrupper" samt att alla redaktionella stavfel i boksluts-
dokumentet ska justeras och finner att socialnämnden beslutat att bifalla
yrkandet.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Socialförvaltningens ekonomer
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sn §16 Dnr: SN.2019.24 1.4.1

Internkontrollplan 2019

Beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens rapport för intern kontroll 2019.

Ärendebeskrivning
Förvaltningens interna kontrollarbete bygger på en process bestående av
riskanalyser, framtagande av intern kontrollplan, planering och utförande av
kontroll och rapportering. Under nämndens sammanträde i februari
presenteras resultatet för internkontrollen som genomförts under 2019.
Resultatet har lagts till rapporten för intern kontroll 2019. En sammanfattning
av internkontrollarbetet redovisas också i Bokslut 2019.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 23 januari 2019
Rapport Intern kontroll 2019 rev. 4 februari 2020
Protokoll 2020-02-04 - Snau §11

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Ekonomerna vid socialförvaltningen
Kansli- och utvecklingsenheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sn §17 Dnr: SN.2019.134 1.8.1

Revisionsrapport: Granskning av intern kontroll vid debitering av
avgifter

Beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till åtgärdsplan och
överlämnar åtgärdsplanen som skriftligt svar till revisionen.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun genomförde
PwC en granskning av om socialnämndens rutiner för debitering av avgifter är
ändamålsenliga samt om det sker med en tillräcklig intern kontroll.

Revisionens sammanvägda bedömning utifrån granskningens syfte och resultat
är att nämnden delvis tillsett en tillräcklig intern kontroll vid debitering av
avgifter men att det finns områden där nämnden kan vidta åtgärder för att
ytterligare stärka den interna kontrollen.

Revisionen lämnade följande rekommendationer:

· Upprätta dokumenterade rutin/processbeskrivningar som omfattar hela
debiteringsprocessen där det även framgår vilka kontroller som ska
genomföras för att minska risken för felaktigheter i
debiteringsprocessen.

· Vid uppdatering av taxan i system eller excellmall genomför
förvaltningen ingen kontroll att rätt taxa registrerats. Revisionen
rekommenderar därför att nämnden inför kontroll av inlagda taxor
samt att denna kontroll dokumenteras.

· Dokumentera och spara resultatet av befintliga genomförda kontroller i
debiteringsprocessen för ökad spårbarhet och för att möjliggöra
uppföljning.

· Överväg införande av stickprovskontroll i debiteringsprocessen för att
stärka den interna kontrollen.

· Hemställ skyndsamt hos kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om avgiftsuttag för abonnemangsavgift
på förbrukningsartiklar.

Socialförvaltningen har tagit fram ett beslutsunderlag och en åtgärdsplan med
anledning av revisionens rekommendationer. Revisionen har begärt skriftligt
svar från nämnden senast den 21 februari.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 4 februari 2020
Protokoll 2020-02-04 - Snau §12
Missiv granskning intern kontroll avgifter Gislaveds kommun okt 2019
Revisionsrapport intern kontroll avgifter och debitering Gislaveds kommun
oktober 2019

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Socialförvaltningens kansli- och utvecklingsenhet

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sn §18 Dnr: SN.2019.61 1.9

Remiss, Strategi/handlingsplan för att minska suicid och suicidförsök
i Gislaveds kommun

Beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att motionen avseende
att göra en kartläggning av suicidproblematiken i kommunen samt att,
tillsammans med GGVV-kommunerna, ta fram en strategi eller en handlingsplan
för hur man ska kunna minska antalet suicid och suicidförsök, ska avslås.

Ärendebeskrivning
I en motion (dnr KS 2019.145) lämnade den socialdemokratiska gruppen i
kommunfullmäktige ett förslag att kommunen skulle göra en kartläggning av
suicidproblematiken i kommunen, samt att kommunen tillsammans med GGVV-
kommunerna skulle ta fram en strategi och/eller en handlingsplan för hur man
skulle kunna minska antalet suicid och suicidförsök. Motionärerna menade att
om suicid eller försök till suicid ska minska radikalt krävs att varje län och varje
kommun tar frågan på allvar. Kommunstyrelsen remitterade motionen till
räddningsnämnden och socialnämnden för beredning.

Bakgrund
Inom socialnämndens ansvarsområde pågår ett kontinuerligt arbete med
suicidprevention. Förvaltningen har utformat ett antal rutiner som inriktar sig
på suicidpreventiva åtgärder, som alla medarbetare, oavsett
verksamhetstillhörighet, ska och kan använda då de i sitt arbete möter
människor med suicidala tecken. Rutinerna finns samlade i förvaltningens
gemensamma kvalitetshandbok som är tillgänglig för alla medarbetare.
Informationsbrochyren "Vad gör vi då" är en kortfattad vägledning till
medarbetare som möter människor med självmordstankar. Brochyren är
framtagen av representanter från olika verksamheter inom Gislaveds kommun.
När personer tar kontakt med socialförvaltningen via telefon och uttrycker
livsleda och självmordstankar finns en rutin " Rutin vid telefonkontakt..." i hur
man samtalar och gör bedömning av risknivå (låg, medelhög, hög), varje nivå
beskriver en tydlig konkret handlingsplan för medarbetarens tillvägagångssätt i
det fortsatta samtalet. Rutinerna är tillämpningsbara när man möter människor
direkt eller indirekt och kan föra samtal med den berörda personen.

Förebyggande arbete
Det förebyggande arbetet utgår till stora delar från det nationella
handlingsprogram som beslutades av riksdagen 2008. Programmet består av nio
åtgärdsområden som omfattar insatser på såväl individ- som befolkningsnivå:

1. Främja goda livschanser för mindre gynnade grupper
2. Minska alkoholkonsumtionen i befolkningen och i högriskgrupper för

suicid
3. Minska tillgängligheten till medel och metoder för suicid
4. Se suicid som psykologiska misstag
5. Förbättra de medicinska, psykologiska och psykosociala insatserna
6. Sprid kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid
7. Höj kompetensen hos nyckelpersoner
8. Gör händelseanalyser efter suicid
9. Stöd frivilligorganisationer

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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De nio åtgärdsområdena i handlingsprogrammet utgår dels från ett
befolkningsperspektiv, dels ett individperspektiv. I ett regeringsbeslut i maj 2015
fick Folkhälsoinstitutet (FHI) uppdrag att samordna det nationella
suicidförebyggande arbetet. Idag används handlingsprogrammet av många
aktörer som ett ramverk för det suicidpreventiva arbetet på en övergripande
nivå. Inom Jönköpings län har det suicidpreventiva arbetet pågått under ett
antal år.

Övergripande ansvar
Socialförvaltningen har ett uppdrag att arbeta med suicidprevention i
kommunens ”Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete”, som är ett
kommun- och förvaltningsövergripande arbete, där förvaltningen har ett
övergripande ansvar för Gislaveds kommun när det gäller suicid.

Individ- och familjeomsorg
Inom Individ & Familjeomsorgen (IFO) finns flera möjligheter för barn och unga
att få stöd och hjälp på ett enkelt sätt. Enheten Barn och Unga har kurator på
familjecentralen i Gislaved och Smålandsstenar, Barn och Ungdomshälsan 6-18
år, samt Ungdomsmottagningen 13-22 år. Enheten för Vuxenstöd erbjuder den
öppna verksamheten Ung Individ 13-25 år. Alla orosanmälningar som kommer in
till IFO tas på stort allvar och handläggs skyndsamt.

Funktionshinderverksamhet
När det gäller funktionshinderverksamheten (FH) har boendestödspersonalen
en viktig roll. Inom FH har viss personal utbildning för suicidprevention, och man
samverkar med regionens resurser såsom vårdjouren och
psykiatrisjuksköterska.

Äldreomsorgen
Inom äldreomsorgens ordinära boende och hemsjukvård finns ett strukturerat
samarbete mellan kommunens sjuksköterskor och primärvårdens vårdcentraler.
Vid behov anlitas den regionala sjukhusvården exempelvis då brukare har en
djupare depression och behöver psykiatrisk specialistvård.
Vid alla vård- och omsorgsboenden finns kontinuitet med regelbundna
läkarkontakter enligt Hälso- och sjukvårdsavtal som reglerar läkares insatser i
den kommunala vården.

Intern samverkan
Socialförvaltningen samverkar internt med barn- och utbildningsförvaltningen
och deras elevhälsa, där många barn och ungdomar kan fångas upp i tidigare
skede. Den nyinrättade samordningstjänsten för SSPF (samarbete mellan
socialtjänst, skola, polis och fritid) blir en ytterligare tillgång i arbetet med att
fånga unga människor och deras sociala situation.

Extern samverkan
Externt samverkar socialförvaltningen med regionen på olika sätt. Regionens
verksamhet ”En väg in, barn och unga psykisk hälsa” är en gemensam kontaktväg
till barn- och ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin för barn upp till
18 år. Det finns ett akutnummer för att komma i kontakt med
akutverksamheten inom barn och ungdomspsykiatrin dygnet runt. Detta är en
nyhet från januari 2020.

Kartläggning av suicidproblematik
Att kartlägga suicidproblematiken inom Gislaveds kommun är problematiskt
utifrån sekretessen och att det endast finns ett fåtal inrapporterade självmord/år,

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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vilket kan innebära brott mot den personliga integriteten. Självmordsstatistik
finns för Jönköpings län på Socialstyrelsens hemsida, dit regionen rapporterar.
När det gäller självmordsförsök finns det ett mörkertal som inte rapporteras in
av olika anledningar.
Syftet med en kartläggning är att förhindra att människor tar sitt liv och då detta
inte är möjligt att utföra utifrån personlig integritet och lagstadgad sekretess är
ökad kompetens hos medarbetare och struktur i det förebyggande arbetet en
väg att förhindra självmord.

Självmordsförsök och självmord
När det gäller rapporteringen från socialförvaltningens verksamheter där det
sker suicidförsök och/eller fullbordade suicid ska dessa händelser Lex
Sara/Maria-rapporteras enligt rutin i Kvalitetshandboken. Icke förväntade
dödsfall, självmord och självmordsförsök ska alltid rapporteras enligt lex Sarah
(socialtjänstinsatser) eller lex Maria (vid hälso- och sjukvårdsinsatser).

Gemensam handlingsplan GGVV
När det gäller gemensam handlingsplan för suicid inom GGVV-regionen finns det
ingen sådan idag, då kommunerna arbetat fram egna handlingsprogram för
olycksförebyggande arbete eller dylikt. Det finns kommuner som arbetat fram
handlingsplaner i Jönköpings län, och det kommer genom regionens regi
(FoUrum) hållas konferenser i länet för kommunerna i ämnet under 2020.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 28 januari 2020
Protokoll 2020-02-04 - Snau §13
Motion från Socialdemokraterna
Delegationsbeslut KS 2019.145

Yrkanden
Inga-Maj Eleholt (C)
Avslag på motionens första att-sats om att göra en kartläggning av suicid-
problematiken i kommunen.

Kjell Thelin (S) med instämmande av Bengt-Ove Eriksson (V)
Bifall till motionens andra att-sats

Jörg Neumann (M) med instämmande av Urban Nilsson (C)
avslag på motionens andra att-sats.

Propositionsordning 1:
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande om avslag på motionens första
att-sats och finner att socialnämnden beslutat att bifalla yrkandet.

Propositionsordning 2:
Ordföranden ställer proposition på Kjell Thelins (S) m.fl. yrkande om bifall till
motionens andra att-sats och Jörg Neumanns m.fl. yrkande om avslag på
motionens andra att-sats, och finner att socialnämnden beslutar att bifalla Jörg
Neumanns m.fl yrkande.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Ja röst för bifall till Jörg Neumanns m.fl. yrkande om avlag på till motionens
andra att-sats.
Nej röst för bifall till Kjell Thelins (S) m.fl. yrkande om bifall till motionens
andra att-sats.

Omröstningsresultat
Ja-röster Nej-röster
Kenneth Magnusson (C) Kjell Thelin (S)
Jörg Neumann (M) Jessica Flod Malmgren (S)
Gerd Berg (M) Kjell Olsson (S)
Kian Anderson (WeP) Lena Åsberg (S)
Inga-Maj Eleholt (C) Bengt-Ove Eriksson (V)
Linda Strömblad (C)
Urban Nilsson (C)
Ewy Olsson (L)

Med 8 ja-röster, 5 nej-röster och Mattias Johansson (SD) och Anders
Gustafsson (SD) som avstår har socialnämnden beslutat att bifalla Jörg
Neumanns m.fl. yrkande om att avslå motionens andra att-sats.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sn §19 Dnr: SN.2018.102 8.1.1

Utökat anhörigstöd

Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens förslag till fördelning av, den av
kommunfullmäktige, utökade ramtilldelningen gällande anhörigstöd omfattande
750 tkr. Den utökade ramen tilldelas hemtjänsten med 1,5 årsarbetare för att
utveckla insatsen avlösarservice, i lika delar riktat mot målgrupper inom vård
och omsorg samt funktionshinderverksamhet. 750 tkr flyttas från nämndens
förfogandemedel till hemtjänsten.

Ärendebeskrivning
Ärendet om utökat anhörigstöd har handlagts av förvaltningen sedan 2018. Den
19 februari 2019 återremitterades ärendet till förvaltningen med uppdraget att
utreda hur anhörigstödet såg ut, hur anhörigstödet med fokus på avlösarservice
kunde utvecklas samt hur fokus på barn som anhöriga och deras familjer kunde
stärkas. Socialförvaltningen beredde därefter ärendet och det behandlades på
socialnämndens arbetsutskott den 4 februari 2020. Utskottet uppdrog till
förvaltningen att utveckla beslutsunderlaget inför socialnämndssammanträdet
den 18 februari där det tydligt skulle framgå hur ramhöjningen på 750 tkr ska
användas.

Anhörigstöd som ordinär insats
Gislaveds kommun har i det ordinära utbudet en anhörigstödjare som arbetar
med att underlätta vardagen för de anhöriga och närstående som vårdar eller
stödjer sina anhöriga/närstående. Exempel på personer som omfattas av stödet
är anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig
psykisk eller fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller
beroendeproblem. Stödet gäller även föräldrar till barn med behov av insatser.
Även barn ger ibland omfattande hjälp och stöd till föräldrar eller syskon och
utöver socialtjänstens ansvar för att barn får en trygg uppväxt, kan ett
förebyggande arbete genom anhörigstödjare stödja barn som anhöriga när
föräldrar har t.ex. ett missbruk/beroende, psykisk ohälsa eller andra allvarliga
svårigheter.

Anhörigstödet i Gislaveds kommun är reglerat i Riktlinjer för arbetet med
anhörigstöd inom socialnämndens verksamhetsområde (2015-06-09).
Riktlinjerna syftar till att beskriva vilka uppgifter Gislaveds kommun ska utföra
när det gäller hjälp och stöd till anhöriga. Indirekt stöd till anhöriga där
insatserna söks och beviljas till den närstående i form av ledsagning, avlösning i
hemmet, hemtjänst, dagverksamhet, boendestöd samt korttidsboende och
korttidsvistelse. Direktstöd till anhöriga har som syfte att underlätta anhörigas
situation. Detta innebär att anhörig har rätt att ansöka om stöd för egen del
t.ex. behovsprövade stödinsatser så som utbildning om funktionsnedsättning,
praktisk hjälp i hemmet, föräldrastöd, socialt stöd, stödsamtal eller samordning
av insatser. Det handlar om information, kunskapsfördjupning, bemötande,
rättigheter och villkor för stöd.

Kommunfullmäktiges extra anslag om utökad ram
Med kommunfullmäktiges beslut om att tillföra 750 tkr som extra resurser gav
socialnämnden uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag hur de extra
resurserna skulle användas. Förvaltningen har identifierat tre områden där det
ordinära utbudet inte är tillräckligt för att ge anhörigvårdarna fullt stöd i deras
vardagssituationer.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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1. Utveckling av avlösarservice - äldreomsorgen
Genom att tillskapa ett kompetent team inom området för avlösarservice ges
möjlighet för anhöriga att få kontinuitet i utförandet. Detta är idag en brist som
innebär att insatsen inte används i den utsträckning som skulle kunna ge en
förbättrad livssituation till berörda. Hemtjänsten tillförs medel motsvarande
0,75 årsarbetare som kan fördelas på fler, för uppdraget, utvalda medarbetare.
För att tillgodose den finska minoritetsgruppen bör en av medarbetarna vara
tvåspråkig. Kostnad ca 380 tkr

2. Utveckling av avlösarservice - funktionshinder
Insatsen till anhörigstödjare för målgruppen funktionshindrade utförs av
hemtjänsten då det beslut som ligger till grund för avlösarservice är ett SoL-
beslut. Genom att utförandet sker inom samma verksamhet som för
äldreomsorgen, finns goda möjligheter att få en väl inarbetad arbetsgrupp som
kan ge högre kontinuitet till båda målgrupperna. Hemtjänsten tillförs
ytterligare medel motsvarande 0,75 årsarbetare för att särskilt fokusera på
anhörigstödjare till målgruppen funktionshindrade. I övrigt gäller samma
principer som för de tillskapade medlen till målgruppen äldre beträffande
gruppsammansättnng av särskilt utvalda medarbetare.
Kostnad ca 380 tkr.

3. Utveckla insatser riktade till familjer med barn med specifika behov
Ett samarbete mellan socialtjänst, skola, fritid och polis, ett så kallat SSPF-team
håller på att bildas i Gislaved kommun. Sociatjänsten bidrar med 30 procent av
en samordnartjänst och inom den tjänsten finns möjlighet att proaktivt arbeta
med barn och familjer för att tidigt upptäcka behov av stöd till
anhöriga/näsrstående och att även kunna identifiera barn som är
anhörigvårdare. Med tidiga insatser har socialtjänsten möjligheter att skapa
goda livsvillkor för både familjer och för de utsatta barnen. Kostnaden är
budgeterad i ordinär verksamhet.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 11 februari 2020
Protokoll 2020-02-04 - Snau §14

Yrkanden
Kjell Thelin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kjell Thelins (S) yrkande om att bifalla
förvaltningens förslag och finner att socialnämnden beslutat att bifalla yrkandet.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Socialnämndens ekonomer
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sn §20 Dnr: SN.2019.40 1.7.3

Flyktingsituationen 2019 - kvartalsvis

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Antalet människor på flykt har ökat under de senaste tio åren, bland annat som
ett resultat av kriget i Syrien. Enligt bosättningslagen skulle Gislaved ta emot tio
anvisade kvotflyktingar 2019. Migrationsverket anvisade sex kvotflyktingar
under första halvåret 2019, resterande fyra anländer till kommunen under
första kvartalet 2020. Gislaveds kommun beräknas inte ta emot några
anvisningar för bosättning under 2020.

Kommunen har fortsatt ansvar för mottagande av ensamkommande barn.
Verksamheten i Smålandsstenar är avslutad. Istället har Slussen Ungbo, ett
stödboende för barn och unga öppnats i Gislaved. Målgruppen har breddats till
att innefatta alla barn och unga mellan 16 till 20 år som är i behov av insatsen
stödboende. Det finns fortfarande ensamkommande barn som är
familjehemsplacerade hos släktingar och som har i gång en process för
familjeåterförening. 14 personer togs emot i början av 2019 som
familjeåterförening till ensamkommande barn. Det är 37 unga som omfattas av
nya gymnasielagen (NGL) och som har tillfälligt uppehållstillstånd studier.
Förvaltningens uppdrag avslutas i och med att de studerar och inte längre är i
behov av kommunala boendelösningar.

I samband med att Arbetsmarknadsorganisationen och Enheten för ungdom
och integration övergick till den nya avdelningen för Arbete och Utbildning
inom kommunstyrelseförvaltningen, upphörde integrationsuppdraget för
socialnämnden. Däremot kvarstår bosättningsuppdraget dvs. att ta emot
nyanlända flyktingar för bosättning enligt bosättningslagen. Det uppdraget
handhas från och med årsskiftet 2019/2020 inom Enheten för Vuxenstöd och
Administration på IFO.

Socialförvaltningen ska från och med 2020 återrapportera flyktingsituationen
halvårsvis till socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 5 februari 2020
Kvartalsrapport 4 till Socialnämnden 2020-02-18

Beslutet skickas till:
Susanna Olsen, verksamhetschef
Anders Holmqvist, enhetschef

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sn §21 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.

Annika Andersson, tf. socialchef, redogör för förvaltningens arbete med
strategisk planering av nämndens nuvarande och framtida lokalbehov. Bland
annat ska behovet av fler servicebostäder inom funktionshinderverksamheten
komma med i kommunens lokalresursplan.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 24 januari 2020
Protokoll 2020-02-04 - Snau §15

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sn §22 Dnr: SN.2020.4 1.7.3

Information från socialförvaltningen 2020

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Maria Jönsson redgör för utvecklingen av så kallad digital
tillsyn och användning av trygghetskameror i förvaltningen. Inom hemtjänsten
används redan trygghetskameror. De finns hemma hos brukare som har
föredragit och velat ha tillsyn genom en trygghetskamera. Inga trygghets-
kameror installeras utan enskildas samtycke. Inom särskilt boende finns ännu
inga trygghetskameror. Planering och förberedelser pågår men det är
fortfarande ett arbete att göra innan det kan bli aktuellt med trygghetskameror
inom särskilt boende. Trygghetskameror är ett hjälpmedel, tekniken ersätter
inte personal.

Tf. socialchef Annika Andersson informerar om ett möte med den sverigefinska
minoriteten i kommunen och om förvaltningens pågående arbete med att
efterleva socialnämndens skyldigheter utifrån lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk. Gislaveds kommun är finskt
förvaltningsområde vilket ställer högre krav på socialnämndens verksamheter
än de grundläggande krav som alla kommuner måste leva upp till utifrån
minoritetslagen. En utredare ska tillsättas. Utredaren finansieras med
statsbidrag.

Annika Andersson har anställt en förvaltningscontroler som börjar den 2 mars
2020.

Den 19 februari 2019 uppdrog nämnden åt förvaltningen att redovisa hur
hemtjänstens flytt från Anderstorp till Weland i Gislaved har gått.
Verksamhetschef Åsa Dahlqvist redogör för de gedigna risk- och
konsekvensanalyser som gjordes samt beskriver att uppföljningen visat att
personalen upplever att det fungerar bra. Personalen har medverkat i en artikel
i lokaltidningen om hur lyckad flytten har blivit. Flytten har inte lett till stor
personalomsättning vilket var en farhåga innan förändringen gjordes.
Brukartiden har ökat, inte minskat vilket även det varit en farhåga. Det är
samma kontinuitet på utförda insatser som tidigare och även restiden har
minskat. Däremot används bilar mer, tidigare användes även cyklar i högre
utsträckning.

Vid nämndens möte den 21 januari 2020 begärdes återkoppling på vissa fattade
delegeringsbeslut. Åsa Dahlqvist informerar om att det är den mänskliga
faktorn som gjort att några beslut har saknat namngiven beslutsfattare.
Systemet Magna Cura larmar inte utan medger att du kan komma vidare i
hantläggningen trots att namnet på beslutsfattaren missats. Verksamheterna är
nu uppmärkammade på problematiken.

Tf. socialchef Annika Andersson informerar att verksamhetsstatistiken kommer
att tas in i ordinarie månadsuppföljningar under 2020, detta som en konsekvens
av uppmärksammanden från revisionen. Annika Andersson och
verksamhetscheferna Susanna Olsen, Maria Jönsson och Åsa Dahlqvist redogör
för månadens verksamhetsuppföljning.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Protokoll 2020-02-04 - Snau §16
Verksamhetsuppföljning 20200218

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sn §23 Dnr: SN.2020.5 1.7.3

Information från socialnämndens ledamöter 2020

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om en inbjudan till filmen Catwalk. Det finns biljetter
till filmen som gäller till och med den 23 februari. Ordförande informerar även
om att socialnämndens arbetsutskott den 14 april är flyttat till den 15 april.
Bengt-Ove Eriksson (V) informerar om att ett forskningsprojekt om
boendestöd startats inom regionens forsknings- och utvecklingsenhet, FoUrum.
Gerd Berg (M) ställer fråga om när information om kontaktpolitikerdagen den
3 mars kommer. Socialchefen tar med frågan till förvaltningens chefer.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-02-04 - Snau §17

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sn §24 Dnr: SN.2020.25

Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens brukarråd

Beslut
Socialnämnden utser följande ledamöter och ersättare för:

Kommunala rådet för sociala funktionshinderfrågor
Inga-Maj Eleholt (C)
Christoffer Gullberg (M)
Kjell Thelin (S)

Kenneth Magnusson (C)- ersättare
Jörg Neumann (M)- ersättare
Pelle Gullberg (S) - ersättare

Kommunala pensionärsrådet för sociala frågor
Inga-Maj Eleholt (C)
Christoffer Gullberg (M)
Kjell Thelin (S)

Kenneth Magnusson (C)- ersättare
Jörg Neumann (M)- ersättare
Pelle Gullberg (S) - ersättare

Ärendebeskrivning
Den 21 januari fastställde socialnämnden riktlinjer för det Kommunala
pensionärsrådet i sociala frågor och det Kommunala rådet för sociala
funktionshinderfrågor. Vid samma möte föreslog socialnämnden att
kommunfullmäktige bör upphäva de två reglementena från 2015 respektive
2016 som hittills varit gällande.
Enligt de nya riktlinjerna ska socialnämnden utse presidiets ledamöter till
ordinarie ledamöter i de båda råden. Socialnämnden ska även utse tre
ersättare.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 23 januari 2020
Protokoll 2020-02-04 - Snau §18
Riktlinjer för kommunala pensionärsrådet för sociala frågor 200121 Sn §6
Riktlinjer för kommunala rådet för sociala funktionshinderfrågor fastställda av
socialnämnden 2020-01-21 Sn §5

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

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sn §25 Dnr: SN.2020.3 1.7.3

Delegeringsbeslut 2020

Beslut
Socialnämnden lägger delegeringsbeslut till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 20 januari 2020
Delegeringslistor (i pärm på mötet)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sn §26 Dnr: SN.2020.2 1.7.3

Domar 2020

Beslut
Socialnämnden lägger redovisade domar till handlingarna

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

Den 1 januari 2020 övergick Enheten för ekonomiskt bistånd till nya
avdelningen för Arbete och utbildning under kommunstyrelsen. Till
socialnämnden inkommer det dock fortfarande beslut från domstolar i
överklagade försörjningsstödsärenden som hör till ärendeprocesser som
startade under 2019 medan Enheten för ekonomiskt bistånd ännu hörde till
socialnämnden. Dessa ska diarieföras och arkiveras som ärende hos
socialnämnden.

Förvaltningen redovisar inkomna domar som gått nämnden helt eller delvis
emot under perioden 2020-01-08 till 2020-02-11. Det har kommit in fyra
sådana domar, vilka redovisas i pärm på mötet.

Beslutsunderlag
Domar som gått nämnden helt eller delvis emot (pärm)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sn §27 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 20 januari 2020
Protokoll 20200128 Kf Valärende entledigande som ledamot i socialnämnden
Protokoll PKS 2019-12-12
PKS 191212 Presentation av partnerskapet FoUrum utbildning
Protokoll SNAU 4 februari 2020

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sn §28 Dnr: SN.2020.7 1.7.3

Skriftliga meddelanden delges socialnämnden 2020

Beslut
Socialnämnden lägger skriftliga meddelanden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande skriftliga meddelanden delges socialnämnden:

· Moderaternas nominering av ny ersättare till socialnämndens
arbetsutskott och sociala utskott daterad den 27 januari 2020.

· Brev till socialchefen daterat 30 januari 2020
· Socialchefens svarsbrev daterat 6 februari 2020

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 4 februari 2020
Nominering ersättare au och su Socialnämnden
Brev till socialchef daterat 20200130
Socialchefens svarsbrev daterat 20200206

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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