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Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-09-07 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §113 Dnr: SN.2021.24 1.4.1

Uppföljning 2 2021 U2 (Delårsbokslut)

Beslut
Socialnämnden fastställer "Delårsrapport - 2021 - Socialnämnden" och
överlämnar fastställd delårsrapport, U2 inklusive bilagor till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska fyra gånger per år lämna in en uppföljning av verksamheten
till kommunfullmäktige. Uppföljning 1-3 ska dessutom innehålla en ekonomisk
prognos för innevarande år.

Socialnämndens prognostiserade utfall för helåret 2021 i uppföljningsrapport 2 -
delårsrapport motsvarar - 69,3 mnkr. Detta underskott består främst av de
signalerade konsekvenserna av planeringsdirektivet för 2021 på motsvarande ca
48,5 mnkr.

Till detta har det tillkommit ökade volymer gällande insatser inom
socialnämndens samtliga verksamheter. Där ökade volymer av insatser inom
individ- och familjeomsorgen kopplat till den ökade oron för barn och unga
samt vuxna i Gislaveds kommun. Även ökningar av insatser kopplat till
funktionshindrade har ökat utifrån ett ökat behov i samhället. Till det kommer
också ökade behov och kostnader inom kommunens vård- och omsorg. Där
volymökningar inom hemtagningen inom korttidsvården skett, tillsammans med
ökade volymer av hemtjänstinsatser.

Under året har nämndens verksamheter även varit i behov av att ta in
konsulter för att kunna säkerställa bemanningen och kapaciteten inom
yrkeskategorierna sjuksköterska, fysioterapeut och socialsekreterare.
Kostnaden för en inhyrd konsult överstiger kostnaderna för en ordinarie
medarbetare.

Sedan uppföljningsrapport 1 har även politiska beslut kopplat till förändring av
verksamhet inom vård- och omsorgsboendena påverkat utfallet, då beslutet om
att omvandla verksamheten på Mariagården som togs i samband med
planeringsdirektivet upphävdes. Vilket lett till att kostnaderna för bemanning
och drift av den verksamheten kvarstår under året, samtidigt som anpassningar
av drift och bemanning kopplat till de 255 öppna platserna genom det beslutet
fått förändrade förutsättningar.

I ovanstående prognoser ingår kända statsbidrag för 2021.

Kian Anderson (WeP) har inför mötet ställt en fråga gällande
kompetensutveckling inom LSS-verksamheten. Frågan lyder enligt följande:
Westbopartiet noterar att chefen för funktionshinderverksamheten har under
sommaren publikt uttalat sig positivt till att driva HVB hem i egen regi i vår
kommun. Detta kan rätt bemannat vara en mycket god idé ur både ett kvalitets
perspektiv såväl som ett humanitärt och monetärt sådant. Föräldrar och övriga
anhöriga får kortare resväg och besöka sina anhöriga, vi som kommun får
lättare att upprätthålla kontrollen över kvalitén och kostnaderna kan begränsas
så till vida att vi slipper lägga våra gemensamma skattepengar på
vinstmarginalen hos andra aktörer. Westbopartiets förslag till uppdrag till
förvaltningen antogs av nämnden i våras. Den innefattade att förvaltningen gavs
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §113 (forts.)

i uppdrag att höja den interna kompetensen hos bland annat stödpedagoger
och stödassistenter.
Hur ser planen ut för att genomföra detta?
Hur många ska vidareutbildas?
När startar detta?

Susanna Olsén, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen, svarar att
man har ansökt om Yrkeshögskoleutbildning för personal i Psykiatri. Högskolan
på hemmaplan blev inte tilldelad denna utbildning. Möjlighet finns att köpa
uppdragsutbildning till en kostnad på 8000 kr per deltagare. Vi har gjort
bedömningen att inte köpa uppdragsutbildningen. Utbildningen E- bas finns i
studiecirkelform. Första kursen suicidprevention har startat v 35 där personal
från enheten från psykiskt funktionsstöd och servicebostaden Ängsgatan deltar.
Därefter kommer fler moduler att startas i utbildningen. Vi undersöker vilka
möjligheter som finns till digitala utbildningar. Digitala utbildningen E autism
finns i Kunskapsportalen. Den erbjuds till alla nya vikarier och ska även erbjudas
till all personal. PFA utbildningen till all personal som har pausats p.g.a.
pandemin återupptas i januari 2022. Under hösten 2021 prioriteras utbildning i
Combine och det nya HR systemet HRM.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-08-24 - Snau §53
Verksamhetsuppföljning SN september
Uppföljning 2 - 2021 - socialnämnden
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 september 2021

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Socialförvaltningens ekonomistöd
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §114 Dnr: SN.2021.10 1.4

Ekonomisk uppföljning 2021

Beslut
Socialnämnden lägger redovisningen av den ekonomiska uppföljningen fram till
juli månad 2021 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen upprättar månadsrapport innehållande utfall och prognos
enligt tidigare beslutad tidsplan på rapportering. Bilagt till månadsrapporten är
även verksamhetsuppföljningen för socialnämndens verksamheter som följer
samma tidsplan.

Prognosen efter juli månads utfall, landar för helheten på 69,6 miljoner kronor
för helåret utifrån kända faktorer.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2021
Protokoll 2021-08-24 - Snau §52
Verksamhetsuppföljning Sn september
Månadsrapport juni, juli socialförvaltningen

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §115 Dnr: SN.2021.90 1.4

Lokalresursplanering Utblick 2023-2032

Beslut
Socialnämnden antar lokalresursplanering utblick 2023 och framåt som sin
egen.

Reservation
Kian Anderson (WeP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunens lokalresursgrupp (LRG), med representanter från samtliga
förvaltningar, arbetar med att effektivisera och samordna nyttjande av samtliga
förvaltningars lokalbehov både avseende interna och externa lokaler utifrån ett
kommunperspektiv.

För att få ett långsiktigt och hållbart arbete med lokalresursplanering ska
socialnämnden redogöra för sitt lokalbehov de kommande 10 åren.
Socialnämndens underlag av lokalbehov kommer att ligga till grund för
lokalresursgruppens analysarbete vid framtagandet av kommunens
lokalresursplan 2023-2032. Lokalresursplanen kommer att beslutas och
fastställas av fastighetsnämnden och kommunfullmäktige. Nämndernas
lokalresursbehov revideras och uppdateras årligen utifrån förutsättningar och
behov.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-08-24 - Snau §55
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26 augusti 2021
Lokalresursplanering socialnämnden 2023-2032

Yrkanden
Kian Anderson (WeP): Avslag på punkt 7 Vård och omsorgboendeplatser.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition liggande förslag gällande punkt 7 och Kian
Andersons (WeP) avslagsyrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt
liggande förslag.

Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för liggande förslag.
NEJ-röst för Kian Andersons (Wep) avslagsyrkande.
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §115 (forts.)

Omröstningsresultat
JA-röst NEJ-röst Avstår
Inga-Maj Eleholt (C) Kian Anderson (WeP) Mattias Johansson (SD)
Kenneth Magnusson (C) Anders Gustafsson (SD)
Mona Almborg (C)
Carolina Hall (C)
Gerd Berg (M)
Jörg Neumann (M)
Emanuel Larsson (KD)
Kjell Thelin (S)
Pelle Gullberg (S)
Jessica Flod Malmgren (S)
Kjell Olsson (S)

Med 11 JA-röster, 1 NEJ-röst, 2 ledamöter som avstår och en ledamot som är
frånvarande har socialnämnden beslutat enligt liggande förslag.

Beslutet skickas till:
Fastighet- och servicenämnden
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §116 Dnr: SN.2021.30 1.4

Utblick 2023-framåt

Beslut
Socialnämnden beslutar att tabellen gällande särskilda boenden och
trygghetsboenden på sidan 9 ska tas bort från utblicken, samt i övrigt
anta utblick 2023 och framåt som sin egen och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Enligt den av fullmäktige fastställda process ska socialnämnden fastställa en
utblick för perioden 2023 och framåt. Utblicken ligger till grund för kommande
diskussioner på kommunövergripande nivå om budgetfördelning och
investeringsdialog för perioden 2023 och framåt. Socialförvaltningen har utifrån
anvisningar arbetat fram ett underlag till Utblick 2023 och framåt. I arbetet har
både utvecklingsledare, enhetschefer, verksamhetschefer och politikerna i
socialnämnden varit involverade.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-08-24 - Snau §54
Utblick 2023 och framåt socialnämnden rev. 210831
Volymförändringar socialförvaltningen Gislaved kommun
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti 202

Yrkanden
Kian Anderson (WeP): Att tabellen gällande särskilda boenden och
trygghetsboenden på sidan 9 ska tas bort från utblicken.

Kenneth Magnusson (C): Bifall till Kian Andersons (WeP) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kian Anderson (WeP) yrkande och
liggande förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt Kian Andersons
(WeP) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på socialförvaltningens förslag i övrigt och
finner att socialnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunstyrelsen
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §117 Dnr: SN.2019.48 1.8.1

Revisionsrapport Granskning hantering av intern kontroll

Beslut
Socialnämnden godkänner återrapporteringen och överlämnar den till
revisionen.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna lämnade i april 2019 in en granskningsrapport
avseende intern kontroll i Gislaveds kommun. I missivet från revisionen anges
att revisionen önskar ta del av planerade åtgärder från socialnämnden utifrån
resultatet i rapporten. Socialnämnden svarade på missivet den 27 augusti 2019
och skulle återrapportera 1 år senare.

Socialförvaltningen har tagit fram en plan för åtgärder som genomfördes under
hösten 2019. Under hösten 2019 beslutade socialnämnden om ny rutin för
nämndens internkontroll som omhändertar de rekommenderade åtgärderna av
revisionen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-08-24 - Snau §58
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 31 augusti 2021
Revisionsrapport Missiv
Revisionsrapport
Återrapport svar på revisionsrapport - granskning av hantering av intern
kontroll
Rutin för socialnämndens internkontrollplan

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Revisionen
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §118 Dnr: SN.2021.98 1.7.3

Information om apotekarens arbete i Gislaveds kommun

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Judit Denes, apotekare, informerar om apotekens verksamhet och målet med
apotekarens arbete. Hon informerar om hur samverkan mellan apoteken,
vårdcentralerna och kommunen fungerar med syftet att förbättra
läkemedelhanteringsprocessen för patient och vårdpersonal. Detta har
resulterat i ökad patientsäkerhet och effektivitet, en förbättrad arbetsmiljö för
personal och bättre samverkan i vårdövergångar mellan vårdcentral och
sjukhus. Hon redogör också för utbildningsinsatser till olika personalkategorier
inom kommun och vårdcentral.

9(26)



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §119 Dnr: SN.2020.99 1.4

Äldreomsorgsplan 2022-2032

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och uppdrar till
förvaltningen att fortsätta arbetet med framtagandet av äldreomsorgsplanen.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har uppdragit åt socialförvaltningen att ta fram en
äldreomsorgsplan. Socialförvaltningen informerar om nuläget gällande arbetet
med framtagandet av äldreomsorgsplanen samt presenterar plan för det
fortsatta arbetet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-08-24 - Snau §56
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 augusti 2021

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningen
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §120 Dnr: SN.2021.28 1.4.1

Investeringsbudget 2021

Beslut
Socialnämnden lägger rapporteringen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
På socialnämndens sammanträde den 6 april 2021 ställde Emanuel Larsson
(KD) en fråga om hur mycket pengar man hittills har investerat i införandet av
verksamhetssystemet Combine. Socialnämnden gav då socialförvaltningen i
uppdrag att återrapportera detta till socialnämnden.

Socialförvaltningen redovisar investeringen fram till delårsrapport 2,
tillsammans med en prognos för helår 2021.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-06 - Sn §51
Protokoll 2021-08-24 - Snau §57
Investeringsbudget 2021
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2021

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §121 Dnr: SN.2021.72 2.5.2

Statsbidrag habiliteringsersättning 2021

Beslut
Socialnämnden beslutar att utbetalat statsbidrag för 2021 fördelas som en extra
höjning av habiliteringsersättningen med 49 kronor per person och närvarodag.

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till
kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får
användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). De medel
som varje kommun kan rekvirera har räknats fram med hjälp av Socialstyrelsens
för ändamålets framtagna fördelningsnyckel.

Statsbidraget får rekvireras på följande grunder:
Att införa dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS
(habiliteringsersättning). Detta förutsätter att någon dagpenning inte betalas ut i
dagsläget.

Att höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS
(habiliteringsersättning). Här avses själva höjningen som statsbidraget är tänkt
att finansiera.

Att bibehålla en nivå på dagpenningen (habiliteringsersättning) som tidigare
höjts med hjälp av statsbidraget. Här avses den dagpenning, samt nivån på
denna, som till och med året innan det aktuella bidragsåret har finansierats av
statsbidraget.

Gislaveds kommun har rekvirerat 896 345 kr i statsbidrag och grunden till
ansökan är att höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet
enligt LSS. Bidraget täcker höjningen av habiliteringsersättningen men den sedan
tidigare fastställda nivån bekostas av Gislaveds kommun.

För 2021 är den fastställda nivån för habiliteringsersättningen i Gislaveds
kommun:
Arbete heldag (5 timmar eller mer): 49 kr
Arbete halvdag (mindre än fem timmar): 37 kr

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-08-24 - Snau §59
Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad den 17 augusti 2021
Utbetalning av rekvirerat statsbidrag för habiliteringsersättning 2021
Habilitieringsersättning över tid 2021

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Enhetschef Marie Burghardt
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §122 Dnr: SN.2021.92 1.4.1

Fördelning av schablonersättning (statsbidrag) 2022

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen för 2021 som underlag för gemensam
skrivelse till kommunstyrelsen samt godkänner förslaget om behov för 2022.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat fördelningen av 2021 års schablonersättning
enligt följande: 63% till kommunstyrelsen, 25% till barn- och
utbildningsnämnden, 8% till socialnämnden, 2% till kulturnämnden och 2% till
fritid- och folkhälsonämnden.

Kommunstyrelsen har också beslutat att nämnderna ska komma in med en
gemensam redovisning av medel, beskrivning och nytta senast den 30
september 2021 för att ny beräkning av schablonersättning ska kunna ske före
den 31 oktober 2021 inför 2022 års fördelning.

Enheten för vuxenstöd och administration behöver ha fortsatt kapacitet för att
arbeta med mottagande av nyanlända. Eftersom vi ännu inte vet vad
kommuntalet blir för 2022, hur stor andel som är kvotflyktingar eller hur
många familjer som kommer på anknytning till EKB, är det svårt att beräkna hur
mycket resurser det kräver och vad kostnaderna kommer bli. Vi tror inte att vi
kan räkna med ett lägre kommuntal 2022 än 2021 vilket gör att vi
fortsättningsvis behöver ha kvar befintlig personal och kapacitet för
mottagande.

Om inte de sammanlagda ersättningarna ökar under 2022 kommer inte de
budgeterade kostnaderna kopplat till flyktingmottagning att täckas av intäkterna.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 31 augusti 2021
Rapport redovisning av schablonersättning för socialförvaltningen daterad den
31 augusti 2021

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Maria Hedin enhetschef
Linn Carlsson, ekonom
Kommunstyrelseförvaltningen, Therese Larsson
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Sn §123 Dnr: SN.2021.29 1.7.3

Flyktingsituationen halvårsrapportering 2021

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enheten för vuxenstöd och administration har uppdraget att bosätta nyanlända.
Under våren har enheten anställt en boendesamordnare som arbetar med
samordning av lägenheter, både sociala kontrakt och bosättning av nyanlända
som kommer på anvisning/ anhöriga till ensamkommande flyktingbarn. I tjänsten
ingår även att delta i Länsstyrelsens strategiska och operativa nätverk samt
handläggar- och strateginätverket. Länsstyrelsen beviljade i juni så kallade § 37
medel på totalt 387 000 kronor för att kunna anställa en integrationshandledare
på halvtid för resterande 2021 och 2022. Tjänsten är nu tillsatt och ska arbeta
med praktisk hjälp och vägledning för flyktingarna.

Antalet personer som sökt asyl i Sverige januari till juli i år är 5790,
motsvarande siffra samma period föregående år var 7978 personer. Sista juli
2021 fanns det 26 asylsökande i Gislaveds kommun. Samtliga av dessa 26 var
samtliga så kallade EBO, d.v.s. att personen ordnat eget boende hos släkting
eller motsvarande.

Eftersom ingen av de asylsökande i Gislaveds kommun är ABO (boende på
migrationsverkets anläggningsbostäder) blir de inte anvisade till en kommun
som ska ordna med boende om de inte kan ordna eget boende när de fått
uppehållstillstånd. Utifrån detta gör vi bedömningen att de flesta av de
asylsökande kommer att bo kvar i Gislaveds kommun ifall de får
uppehållstillstånd.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 31 augusti 2021
Halvårsrapport flyktingmottagande 2021
Förklaringar och begrepp kommunmottagna
Halvårsrapport flyktingmottagande 2021

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Enhetschef Maria Hedin
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-09-07 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §124 Dnr: SN.2021.78 1.2

Interpellation gällande den medicinska kompetens i äldreomsorgen

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och skickar svaret till
kommunfullmäktige inför kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2021.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2021, §55 att en redovisning ska
göras av hur statsbidraget har sökts och vad detta har använts till, som
nämndes under interpellationsdebatten på fullmäktigesammanträdet samma
datum som beslutet. Redovisning av detta ska genomföras på
kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2021. På samma
fullmäktigesammanträde hölls även en interpellationsdebatt gällande
användningen av statligt bidrag till äldreomsorgen. Av denna anledning har
förvaltningen valt att ta med även detta statsbidrag i detta svar.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-08-24 - Snau §61
Statsbidrag anvisningar minska timanställningar 2021
Statsbidrag anvisningar bemanning sjuksköterskor 2021
Svar på interpellation statsbidrag - rev. 2021-09-03
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 6 september 2021

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-09-07 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §125 Dnr: SN.2021.88 1.9

Uppdrag från kommunfullmäktige gällande träffpunkter

Beslut
Socialnämnden beslutar att ärendet återremitteras till socialförvaltningen för
att ytterligare utreda de intentioner som ges i uppdraget:
Socialförvaltningen har aktiveringspersonal (åtminstone hade).
Kulturförvaltningen har specialkompetens i många av de aktiviteter som skulle
kunna vara möjligt. Fritids- och folkhälsonämnden har ett föreningsregister.
Varje träffpunkt/boende gör som de brukar; ett eget program, men får input
från kulturförvaltning och/eller föreningsliv. Tanken är inte att kostnaderna ska
öka, utan att vi nyttjar de resurser som redan finns på bästa sätt.
Aktiveringspersonalen får kontakt med nya och kanske annorlunda aktörer och
pensionärerna får ett mer varierat utbud av aktiviteter.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i samband med planeringsdirektiv 2022 med plan
för 2023 – 2025 att remittera socialdemokraternas förslag till uppdrag gällande
träffpunkterna till socialnämnden, fritid- och folkhälsonämnden och
kulturnämnden för beredning inför november månads kommunfullmäktige.
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar tillsammans med
övriga berörda nämnders förvaltningar.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-08-24 - Snau §62
Kommunfullmäktige den 20 maj 2021, §72
Socialdemokraternas uppdrag
Svar på remiss - Uppdrag kommunala träffpunkter
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 31 augusti 2021

Yrkanden
Kjell Thelin (S): Att ärendet återremitteras till socialförvaltningen för att
ytterligare utreda de intentioner som ges i uppdraget:
Socialförvaltningen har aktiveringspersonal (åtminstone hade).
Kulturförvaltningen har specialkompetens i många av de aktiviteter som skulle
kunna vara möjliga.
Fritids- och folkhälsonämnden har ett föreningsregister.
Varje träffpunkt/boende gör som de brukar; ett eget program, men får input
från kulturförvaltning och/eller föreningsliv.
Tanken är inte att kostnaderna ska öka, utan att vi nyttjar de resurser som
redan finns på bästa sätt. Aktiveringspersonalen får kontakt med nya och
kanske annorlunda aktörer och pensionärerna får ett mer varierat utbud av
aktiviteter.

Kian Anderson (WeP): Bifall till Kjell Thelins (S) återremissyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kjell Thelins (S) återremissyrkande och
finner att socialnämnden beslutar att bifalla Kjell Thelins (S) återremissyrkande.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-09-07 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §126 Dnr: SN.2021.32 8.7.1

Ej verkställda beslut kvartal 2 2021

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och överlämnar statistik-
redovisningen till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
till kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL
och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.

Socialnämnden ska vidare dels till IVO, dels till revisorerna, rapportera alla
gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag
då verkställigheten avbröts. Därutöver ska socialnämnden anmäla till IVO när
ett beslut har verkställts alternativt när ett ärende har avslutats utan att
verkställas. Nämnden har rapporterat in 13 individrapporter till IVO för kvartal
2 2021.

Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport som
redogör för hur många beslut som inte har verkställts, samt hur många beslut
som inte har verkställts igen efter avbrott i verkställigheten.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 25 augusti 2021
Sammanställning kvartal 2, 2021

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-09-07 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §127 Dnr: SN.2021.3 1.7.3

Information från socialförvaltningen 2021

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Covid-19
Det är låg smittspridning i socialförvaltningens verksamheter, både bland
brukare och personal. Fram till idag har 25 nya bekräftade fall konstaterats i
Jönköpings län jämfört med 29 bekräftade fall i förra veckan.

Kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) har förlängt direktiven för
kommunanställda gällande distansarbete och undvikande av fysiska möten fram
till den 30 september.

Den 15 september kommer träffpunkterna och vissa av restaurangerna att
öppnas. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har arbetat med att ta fram
nya rutiner inför öppningen.

Uppdatering om sommaren
Den generella upplevelsen av sommaren som beskrivs ute i socialförvaltningens
verksamheter är att det varit lugnt och att det har varit en bra sommar.
Anställda har kunnat gå på sina planerade semestrar.

Granskning av köken
Bygg- och miljöförvaltningen har genomfört en inspektion av
socialförvaltningens kök. Ytskiktet av Ekbackens kök blev underkänt.

Heltidsresan
Ordförande Inga-Maj Eleholt, förvaltningschef Malin Johansson och stabschef
Sara Ruuth har haft möte med kommunal om heltidsresan. Förvaltningschef har
lyft på KDLG att projekt heltidsresan inte bara är en fråga för
socialförvaltningen utan för hela kommunen och att HR ska bli mer involverade.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-08-24 - Snau §63

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-09-07 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §128 Dnr: SN.2021.11 1.7.3

Fastighetsinformation 2021

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Joel Halldin, förvaltningscontroller, rapporterar kring socialförvaltningens hyra
av fastigheter och lokalbehov.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti 2021

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-09-07 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §129 Dnr: SN.2021.6 1.7.3

Information från socialnämndens ledamöter 2021

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ordföranden informerar från en träff med de fackliga organisationerna.

Mattias Johansson (SD) lyfter en synpunkt om att omorganisationen där viss del
av socialnämndens verksamhet har flyttat över till kommunstyrelsen har
upplevts leda till viss problematik.

Ordföranden informerar om att det inom kort kommer en inbjudan till
Kontaktpolitikerdagen den 28 september 2021.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-09-07 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §130 Dnr: SN.2021.18 1.7.3

Delegeringsbeslut 2021

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

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

Beslut registrerade i verksamhetssystemen eller rapporterade till förvaltningens
stab föregående månad redovisas i pärm vid socialnämndens sammanträden.
Uppföljningen av återrapporteringen redovisas halvårsvis d.v.s. för perioden
januari t.o.m. juni och juli t.o.m. december.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 september 2021
Återrapportering delegeringsbeslut januari t.o.m. juni 2021

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-09-07 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §131 Dnr: SN.2021.1 1.7.3

Domar 2021

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.

Under perioden 2021-06-16 till 2021-08-25 har två domar inkommit som gått
nämnden emot.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 25 augusti 2021
Sammanställning domar 20210616-20210825

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-09-07 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §132 Dnr: SN.2021.5 1.7.3

Protokoll delges socialnämnden 2021

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll redovisas socialnämnden för kännedom.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 1 september 2021
Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-24
Protokoll 20210826 Kf §103 Valärende fyllnadsval ersättare i socialnämnden
Protokoll 20210616 § 56 fastighets- och servicenämnden
Protokoll 20210614 Kf §88 Svar på motion angående strategi handlingsplan för
att minska suicid och suicidforsök
Protokoll 20210614 Kf §89 Svar på motion angående hedersrelaterat våld och
förtryck
Protokoll 20210614 Kf §93 Antagande av Kommunal Digital Agenda

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-09-07 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §133 Dnr: SN.2021.4 1.7.3

Skriftliga meddelanden delges socialnämnden 2021

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande har begärt att förvaltningen 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 socialnämnden den 7 september 2021, har det inkommit 1 synpunkt samt
en årsberättelse.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2021
20210609-20210827 Sammanställning klagomål och synpunkter
Årsberättelse Familjerådgivarna i Småland 2020

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-09-07 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §134 Dnr: SN.2020.17 1.8

Tillsynsärenden Inspektionen för vård och omsorg 2020

Beslut
Socialnämnden godkänner yttrandet och överlämnar detsamma till Inspektionen
för vård och omsorg, IVO.

Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg har inkommit med begäran om uppgifter från
Gislaveds kommun, Socialförvaltningen. Detta som en del i den fortsatta tillsyn
från 2020 gällande den medicinska vård och behandlingen till äldre personer
med misstänkt eller konstaterad covid -19 som bor på Solbacka, Reftele. Denna
enhet består av både särskilt boende och korttidsverksamhet. I tillsynen
utdelade IVO kritik för att sjuksköterskebemanningen inte varit tillräcklig på
boendet. Detta svar på begärda uppgifter besvarar de punkter som varit med i
begäran ifrån IVO:

· Hur man har följt upp vidtagna åtgärder samt i relevant utsträckning en
beskrivning av vilken effekt åtgärderna har fått för patienterna/brukarna

· Om vidtagna åtgärder ännu inte följts upp begär IVO en redovisning för
hur man planerar att följa upp att vidtagna åtgärder får avsedd effekt,
inklusive detaljerad tidsplan

· Ev. andra åtgärder som vidtagits och som inte tidigare redovisats till
IVO

· Hur man generellt följer upp att den hälso- och sjukvård som ges till
äldre som bor på särskilda boenden följer de krav och mål i lag och
föreskrifter.

Beslutsunderlag
Svar till IVO 20210901, ärende dnr: 3.5.1-21482/2020-16
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 september 2021

Beslutet skickas till:
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-09-07 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §135 Dnr: SN.2021.12

Övriga frågor 2021

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
På socialnämndens sammanträde den 22 juni ställde Kjell Thelin (S) en fråga om
AB Gislavedshus lokaler som de håller på att göra om till 5 lägenheter är av
intresse för socialförvaltningen.

Socialnämnden beslutade den 22 juni 2021, §111 att socialförvaltningen ska
återkoppla om svar på socialnämndens sammanträde den 7 september.
Socialchefen svarar att förvaltningen inte har fått någon förfrågan om
lägenheterna.

Jörg Neumann (M) ställer en fråga om när upphandlingen av
verksamhetssystemet Combine gjordes.

Susanna Olsén svarar att upphandlingen av systemet Combine blev klar 2016.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-08-24 - Snau §65
Protokoll 2021-06-22 - Sn §111

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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