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1. Inledning 

Socialnämndens ordförande presenterar: 

• Ny socialchef: Susanna Olsen 

• Ny nämndsekreterare: Sandra Svennberg 

 

2. Information om personlig assistans  

Enhetschef för personlig assistans Berat Shabani presenterar verksamheten personlig 
assistans. 

Enheten för personlig assistans i Gislaveds kommun är utförare av både insatser där brukare 
har gynnande beslut om personlig assistans men också insatser så som hemtjänst under 
assistansliknande utförande. Beslut om assistansersättning fattas av försäkringskassan i 
enlighet med socialförsäkringslagen (SFB) för de personer som omfattas av Lagen om stöd 
och service (LSS) och av kommunens LSS-handläggare.  

Fram till våren 2020 var enheten för personlig assistans inom Gislaveds kommun uppdelad i 
två enheter. I samband med en omorganisation slogs de båda enheterna inom personlig 
assistans ihop till en gemensam enhet och många besparingar gjordes.  

Under slutet av november 2021 skickades det ut en enkät till alla anställda inom personlig 
assistans, där de fick svara på några frågor, samt möjlighet att skriva ned tankar om en ny 
omorganisation där man går tillbaka till hur det var förut. I enkäten fick de anställda även 
skriva ner vad de önskar få mera stöd i. De flesta uttrycker att man behövde stöd av 
enhetschef för att kunna tillgodose brukarens behov. I enkätens fritext-frågor framkom det i 
svaren en önskan om mer gehör och feedback från både verksamhetsledare och chef. Vidare 
uttrycker man behov av en mer närvarande chef. I januari 2022 skedde en förändring och 
verksamheten för personlig assistans i Gislaveds kommun återgick till att vara två enheter 
med två enhetschefer uppdelade på varsin enhet samt 3 verksamhetsledare fördelade på 2 
enheter.  

Grunden till omorganisationen är att enheten kan växa och minska snabbt i storlek. Ibland 
får kommunen nya ärenden väldigt snabbt med kort varsel och kommunen kan aldrig tacka 
nej till att ta emot en brukare.  

Dennis Ernst frågar om kommunen då kan ta över personal från privata aktörer. Berat 
Shabani ger till svar att det sker men först blir de anställda med en provanställning 

Trenden inom personlig assistans har vänt, förr var det privata aktörer som man vände sig till 
när det kom till personlig assistans men nu under de senaste åren har många gått tillbaka till 
kommunen som utförare.  

 

3. Uppföljningsrapport 1, 2022  

Socialchef Susanna Olsen informerar om socialnämndens nuvarande ekonomiska läge. 
 



Prognosen efter årets första fem månader är ett underskott motsvarande 45 510 tkr. Detta 
underskott består till stora delar av att nämndens verksamheter inte är anpassade efter den 
tilldelade budgetramen där större anpassningar inte är möjliga utifrån de lagstadgade krav 
som finns inom samtliga delar av socialnämndens verksamheter. Kostnaderna styrs till största 
delen av det behov som kommunens invånare har av insatser ifrån verksamheterna. 
 
Åtgärder för en ekonomi i balans 
Socialnämndens verksamheter arbetar utifrån en stor kostnadsmedvetenhet och 
verksamheterna arbetar för att minska kostnaderna.  
 
Individ- och familjeomsorg samt funktionsstöd 
För att kunna sänka kostnaderna för externa placeringar har under året två nya boenden 
inom verksamhetsområdet startats upp. I och med etableringen av gruppbostad Ågatan har 
verkställandet av icke verkställda beslut kunnat genomföras. Öppnandet har också 
möjliggjort en boendekarriär för flera brukare med behov av insats i form av grupp- och 
serviceboenden. Etableringen av Kastanjegården har möjliggjort verkställande av beslut om 
HVB-hem på hemmaplan, istället för köp av externa HVB-boendeplatser. Enheten för Barn 
och Familj, myndighet ser över möjligheterna att interna placeringar vid 
Ungbo eller HVB Kastanjegården i samtliga placeringsärenden. 
 
Vård- och omsorgsboende 
För att möta antalet platser i drift utifrån tilldelad budget arbetar verksamhetsområdet aktivt 
tillsammans med enheten för bistånd - vård och omsorg för att planera vilka avdelningar som 
är i drift. På socialnämnden i maj beslutades att utöka driften av antalet platser till 255, vilket 
innebär att tidigare aviserad besparing kopplat till erbjudande om hyreskompensation uteblir. 
Verksamhetsområdet har i tidigare rapport signalerat att behovet av nattpersonal kopplat till 
demensvården har ökat, en utredning pågår för att identifiera orsaken till detta. 
Fyra tjänster som avslutas under maj månad inom vissa enheter, kommer inte att 
tillsättas. 
 
Omsorg i ordinärt boende samt hälso- och sjukvård 
För att få en ekonomi i balans behöver biståndsenheten ha en stabil arbetsgrupp med 
tillräckligt med handläggare på plats för att säkerställa att besluten stämmer, att rätt 
personer får korttidsbeslut samt att brukarna lämnar korttidsplatsen i tid. För att komma till 
rätta med detta behöver enheten anställa och/eller söka konsulter. I dagsläget ser sommaren 
ut att kunna hanteras med en rimlig arbetsbelastning, utifrån de handläggare som är i tjänst. 
En åtgärd är att enheten signalerat och nämnden beslutat om är att tillgängliggöra fler vård 
och omsorgsplatser, för att tillfälligt kunna verkställa de beslut som finns och undvika att 
korttidsplatserna beläggs med brukare som väntar på permanent plats. Beslutet har 
möjliggjort ökade möjligheter att omhänderta behovet av insatser. Vilket gjort att 
betalningsansvaret gentemot regionen utifrån medicinskt färdigbehandlade minskat under 
juni. 

 

4. Verksamhetsstatistik  

Socialchef Susanna Olsen informerar om socialnämndens nuvarande verksamhetsstatistik. 



Dennis Ernst framför att det behövs mer insatser om boendestöd istället för insats om 
hemtjänst. Att man ska ha rätt till den hjälp man behöver och inte får överhjälp. Det är 
viktigt att man inte blir passiviserad.  

 

5. Verksamhetsinformation 

Susan Olsen informerar om det nya HVB-hemmet som öppnats i Gislaveds kommun.  

Susanna går även igenom hur läget ser ut kopplat till Covid-19. Vid symptom ska man vara 
frikostig med Covidprovtagning. Bekräftas någon vara smittad kommer en smittspårning ske. 
Socialförvaltningen kräver fortfarande vaccinationsbevis för nyanställda om man ska arbeta 
med brukare som befinner sig i riskgrupper.  

Susanna informerar om att flyktingar från Ukraina minskar drastiskt och det anländer runt 
150 per dag till Sverige på sin höjd. 252 skulle anvisas till Gislaveds kommun men hittills har 
ingen förfrågan från migrationsverket inkommit. Konsekvenserna av bristen på flyktingar blir 
att avveckla Östergården. 

 

6. Övrig information 

Dennis Ernst framför att han länge kämpat med länstrafikens nya biljettsystem. Han förklarar 
att det är många som inte har smartphones och många som inte har mobilt bank-id. Dennis 
har lämnat två förslag till länstrafiken på hur problematiken går att åtgärda men regionen gick 
ett steg längre och nu kan alla som har sjukersättning, aktivitetsersättningen eller handikapps 
ersättning får lov att köpa seniorkortet. Det som behövs är ett kort från försäkringskassan 
och ett beslut om rätt till förmån. 

Susanna Olsen informerar om ett extra insatt KRSF möte tillsammans med KPRS där 
Planeringsdirektivet för 2023 kommer presenteras tisdagen den 14 juni klockan 16.30. 

 


