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 2020-03-31     2(16) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Sn §29    Dnr: SN.2020.12   1.4.1  

 

Uppföljning 1 2020 U1  

 

Beslut 

Socialnämnden fastställer Uppföljningsrapport 1 2020 och överlämnar 

densamma 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.   

 

Tf. socialchef Annika Andersson samt verksamhetscheferna Åsa Dahlqvist och 

Maria Jönsson redogör för den ekonomiska uppföljningen, U1 2020. 

Socialförvaltningen har beräknat att det ekonomiska utfallet, som är högst 

osäkert efter två månader, inte kan ligga till grund för helårsprognosen 2020. 

Ambitionen i förvaltningen är att verksamheterna ska kunna arbeta med den, av 

nämnden, tilldelade budgeten för 2020 och åtgärda eventuella ekonomiska 

avvikelser i takt med årets framskridande. En del åtgärder är redan påbörjade 

och effekten av den stora omställningsprocessen från 2019 har ännu inte fått 

full genomslagskraft.  

 

Det finns en del osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka ett balanserat 

resultat, vilka inte var kända vid budgetfördelningen men dessa 

kostnadsdrivande faktorer (coronasmitta, dubbelbemanning korttid, 

bemanningsköp) kan kompenseras av andra områden där efterfrågan minskar, 

som exempelvis inom särskilt boende. En ytterligare osäkerhetsfaktor är att 

omfördelningen av medel till den nya avdelningen hos kommunstyrelsen inte är 

klar. Prognosen efter två månader är således en budget i balans med 

nollresultat på årsbasis.  

 

Verksamhet bedrivs med god kvalitet inom de flesta områden visar de 

kvalitetsuppföljningar som genomförts. De genomförda 

brukarundersökningarna visar på mycket goda resultat. Uppföljningen av de 

kritiska kvalitetsfaktorerna visar att det skett en förbättring inom flera områden 

och att ett förändringsarbete pågår för att kvalitetssäkra de områden som inte 

nått full måluppfyllelse.  

 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 24 mars 2020 

Uppföljningsrapport 1 2020 
Protokoll 20200317 Socialnämndens arbetsutskott, Snau § 19  

 

 

Beslutet skickas till: 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Socialförvaltningens ekonomer 

Kommunfullmäktige 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Sn §30    Dnr: SN.2020.29   1.4.1  

 

Investeringsbudget 2020  

 

Beslut 

Socialnämnden fastställer förvaltningens förslag till fördelning av 

investeringsbudget för 2020.  

 

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att vid nämndens möte den 26 maj 

redogöra för hur införandet av verksamhetssystemet Combine i 

socialförvaltningens verksamheter fortskrider.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har erhållit 2000 tkr i investeringsbudget för 2020. 

Socialförvaltningens förslag är att hela investeringsbudgeten riktas till införandet 

av verksamhetssystemet Combine. 

 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 28 januari 2020 

Protokoll 2020-03-17 - Snau §20   

 

 

Beslutet skickas till: 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Socialförvaltningens ekonomer 

Socialförvaltningens projektledare Combine 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Sn §31    Dnr: SN.2020.35   1.4.1  

 

Omfördelning av medel till IFO  

 

Beslut 

Socialnämnden omfördelar 650 tkr från socialnämndens buffert till 

verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg (IFO) för att utöka 

personalbemanningen med en socialsekreterare inom enheten Barn och familj.  
 

 

Ärendebeskrivning 

Enheten Barn och familj har en ökande ärendebelastning i form av inkommande 

orosanmälningar sedan 2018. Ärendemängden har ökat från 1065 ärenden år 

2018 till 1502 ärenden år 2019. Prognostiserad ärendebelastning för år 2020 

beräknas bli 2280 ärenden (under januari och februari har 380 ärenden 

aktualiserats).  

Denna ökning av orosanmälningar har även lett till att antalet öppnade 

utredningar har ökat från 218 st. år 2018 till 291 st. år 2019. Prognosen för år 

2020 beräknas vara 342 st. utredningar (under årets två första månader har 57 

utredningar öppnats). 

 

Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

blev svensk lag 2020-01-01, därav gör förvaltningen bedömningen att antalet 

orosanmälningar beträffande barn och unga kan komma att öka ytterligare.  

 

Med hänsyn till den ökande ärendebelastningen på enheten finns ett behov av 

utökad personalbemanning med en helårsarbetare för att säkerställa en 

rättssäker och kvalitativ hantering av ärendemängden. Socialförvaltningen 

föreslår att socialnämnden omfördelar medel från socialnämndens buffert 

omfattande 650 tkr och att de omfördelade medlen tilldelas 

verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg (IFO) för att utöka 

personalbemanningen med en socialsekreterare inom enheten Barn och familj.  

 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 11 mars 2020 

Protokoll 2020-03-17 - Snau §21  

 

 

Beslutet skickas till: 

Verksamhetschef Individ och familjeomsorg (IFO) 

Enhetschef Barn och familj myndighet, IFO 

Socialförvaltningens ekonomer 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Sn §32    Dnr: SN.2019.134   1.8.1  

 

Revisionsrapport: Granskning av intern kontroll vid debitering av 

avgifter  

 

Beslut 

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram förslag för att hemställa 

hos kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att besluta kring en delegering till 

socialnämnden för uttag av mindre avgifter. Förvaltningens förslag bör innehålla 

flera alternativ, t.ex. 5% av prisbasbeloppet eller ett fast belopp i kronor.  

 

Socialförvaltningens förslag ska presenteras för nämnden på sammanträdet i 

september 2020.   

 

 

Reservationer 

Kian Anderson (WeP) reserverar sig mot socialnämndens beslut.   

 

 

Yrkanden 

                                     Christoffer Gullberg (M) yrkar att socialnämnden ger i uppdrag till   

                                     förvaltningen att  ta fram ett förslag för att hemställa hos kommunstyrelsen 

                                     att föreslå fullmäktige att besluta kring en delegering till socialnämnden för 

                                     uttag av mindre avgifter. Förslaget bör innehålla flera alternativ, t.ex. 

                                     5 % av prisbasbeloppet eller ett fast belopp i kronor.  

                                     Förslaget ska presenteras för nämnden på sammanträdet i september 2020. 

                                      

                                     Kjell Thelin (S) med instämmande av Kenneth Magnusson (C), Jörg  

                                     Neumann (M), Emanuel Larsson (KD) yrkar bifall till Christoffer Gullbergs  

                                     yrkande.  

 

                                     Kian Anderson (WeP) med instämmande av Tommy Andersson (L) yrkar  

                                     avslag på Christoffer Gullbergs yrkande.  

                                      

                                      

                                     Propositionsordning  

                                     Ordföranden ställer proposition på Christoffer Gullbergs och Kian 

                                     Andersons yrkanden och finner att socialnämnden beslutat att bifalla  

                                     Christoffer Gullbergs yrkande.  

 

 

                                     Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

                                      Ja-röst för bifall till Christoffer Gullbergs yrkande.  

                                      Nej-röst för bifall till Kian Andersons yrkande.  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

                                     Omröstningsresultat 

                                      Ja-röster                            Nej-röster                         Avstår  

                                      Kenneth Magnusson (C)     Kian Anderson (WeP)        Anders Gustafson (SD) 

                                      Christoffer Gullberg (M)    Tommy Andersson (L)        Linda Petersson (SD) 

                                      Jörg Neumann (M)                                                     Anders Nilsson (SD) 

                                      Inga-Maj Eleholt (C) 

                                      Kjell Thelin (S) 

                                      Kjell Olsson (S) 

                                      Emanuel Larsson (KD) 

                                      Pelle Gullberg (S) 

                                      Jessica Flod Malmgren (S) 

                                      Jan-Erick Hursti (C) 

 

                                     Med 10 ja-röster och 2 nej-röster samt 3 som avstår har socialnämnden 

                                     beslutat att bifalla Christoffer Gullbergs yrkande om att socialnämnden ger 

                                     uppdrag till förvaltningen att ta fram ett förslag för att hemställa hos kommun 

                                     styrelsen att föreslå fullmäktige att besluta kring delegering till socialnämnden 

                                     för uttag av mindre avgifter. Förslaget bör innehålla flera alternativ, t.ex. 5%  

                                     av prisbasbeloppet eller ett fast belopp i kronor. Socialförvaltningens förslag 

                                     ska presenteras för nämnden på sammanträdet i september 2020.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Enhetschef Emma Abrahamsson redogör för handläggning och beräkning av 

avgifter inom socialförvaltningen. Utöver bestämmelser i bland annat 

socialtjänstlagen och kommunallagen ska ett antal olika hänsyn vägas in, t.ex. 

likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen.   

 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2020-03-17 - Snau §23 

Vad påverkar avgiftsutrymmet vid uträkning av avgiftsbeslut 

Individuellt förbehållsbelopp vid matdistribution 2020 

Tillämpningsanvisningar 2020 

Meddelandeblad Socialstyrelsen avgiftsbeslut 

Möjligheter som medges beträffande avgiftsuttag för förbrukningsmaterial 

Protokoll 2020-02-18 - Sn §17 

Socialnämndens åtgärdsplan 20200218 dnr SN 2019.134, Sn §17  

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunens revisorer 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Socialförvaltningens kansli- och utvecklingsenhet 

Enhetschef Bistånd Vård och omsorg  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Sn §33    Dnr: SN.2019.138   8.2.3  

 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019  

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för år 

2019.  

 

Socialförvaltningen ska föredra Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 

muntligt för nämnden på sammanträdet i april. 

 

Ärendebeskrivning 

Av 3 kap. 3 § socialtjänstlagen (SoL) framgår att insatser inom socialtjänsten ska 

vara av god kvalitet. Det ska finnas personal med lämplig utbildning och 

erfarenhet för att utföra dessa insatser. Kvalitet i verksamheten ska 

systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 6 § lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) innehåller motsvarande bestämmelse. 

Enligt 7 kap. SOSFS 2011:9 bör den som bedriver socialtjänst upprätta en 

kvalitetsberättelse. 

 

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet 

har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för 

att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. Berättelsen ska 

hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.  

 

Förvaltningen har tagit fram en gemensam Kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelse för 2019. Berättelsen beskriver hur kvalitets- och 

patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år samt uppföljning av 

kvalitetsresultat. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019  
  

 

Beslutet skickas till: 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska   
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Sn §34    Dnr: SN.2020.7   1.7.3  

 

Skriftliga meddelanden delges socialnämnden 2020  

 

Beslut 

Socialnämnden lägger skriftliga meddelanden till handlingarna. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Skriftliga meddelanden delges socialnämnden för kännedom. Verksamhetschef 

Åsa Dahlqvist redogör för en skrivelse från nattorganisationens personal inom 

socialförvaltningen. Åsa Dahlqvist redogör också för förvaltningsledningens svar 

på denna skrivelse.  

 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 21 februari 2020 

Missiv granskning samverkan kring utskrivningsklara patienter 

Granskning samverkan utskrivningsklara patienter 

Missiv till patientnämndens årsrapport 2019 

Årsrapport patientnämnden 2019 Region Jönköping 

Årssammanställning Familjerådgivning 2019 

Skrivelse ang heltidsmått 

Förvaltningens svar ang heltidsmått nattarbete daterat 9 mars 2020 

Verksamhetsrapport Medverkan - familjefrid i GGVV  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Sn §35    Dnr: SN.2020.4   1.7.3  

 

Information från socialförvaltningen 2020  

 

Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Tf. socialchef Annika Andersson presenterar Joel Halldin, nyanställd 

förvaltningscontroler, för nämnden.  

 

Annika Andersson informerar om socialförvaltningens krisstabsarbete med 

anledning av Corona-pandemin. Socialförvaltningen gick tidigt upp i stabsläge 

och tillskapade en krisstab som till sin uppbyggnad speglar den kommun-

övergripande krisstaben.  

Medarbetare som är hemma för vård av barn har ökat, liksom antalet 

medarbetare som arbetar hemifrån men i nuläget har inte sjukskrivningarna 

ökat jämfört med samma tid föregående år. Det sker inte heller ett ökat 

övertidsuttag just nu.  

En stor och viktig uppgift för socialförvaltningens krisstab är att löpande 

säkerställa bemanningen för att klara av samhällsviktig verksamhet inom t.ex. 

särskilda boenden, hemtjänsten, hemsjukvården, skydd för utsatta barn och 

gruppbostäder inom funktionshinderomsorgen.  

En annan stor uppgift är att få fram skyddsutrustning (munskydd, handskar, 

visir, skyddskläder) till socialförvaltningens personal. Det finns ett intresse hos 

så väl lokala företag som ideella organisationer att vara med och hjälpa till. 

Dessa kanaliseras till det kommunala bolaget Enter som fungerar som 

samordnare mellan t.ex. kommunens upphandlingsenhet och andra kommunala 

verksamheter och de olika näringsidkarna/ideella organisationerna.  

 

Annika Andersson beskriver vidare att rekryteringen av en ny socialchef 

fortskrider. Intervjuer påbörjas under nästa vecka.  

 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsuppföljning 20200331  
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Sn §36    Dnr: SN.2020.5   1.7.3  

 

Information från socialnämndens ledamöter 2020  

 

Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Jörg Neumann (M) informerar att han kommer att inkomma med en 

kompletterande beskrivning av sitt kontaktpolitikerbesök. Inga-Maj Eleholt (C) 

beskriver att hon och Jonas Andreasson (M) besökte mottagningsgruppen inom 

enheten Barn och familj, IFO. Mottagningsgruppen tar emot alla 

orosanmälningar beträffande barn och unga.   

 

Beslutsunderlag 

Rapport kontaktpolitikerdag Weland 3 mars 2020 

Rapport kontaktpolitikerdag IFO 3 mars 20202  
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Sn §37    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 lokalbehov och hyra av fastigheter.  

 

Inga-Maj Eleholt (C) och tf. socialchef Annika Andersson redogör för det 

senaste mötet kring lokalbehov och fastigheter. Det finns en möjlighet till fem 

boendeplatser för funktionsnedsatta barn på Mofors i Anderstorp. Det är även 

angeläget att tillskapa flera olika typer av boenden i kommunen, t.ex. 

biståndsbedömda trygghetsboenden för äldre och serviceboenden för 

funktionsnedsatta personer. En prognos har tagits fram inom funktions- 

hinderomsorgen för hur många personer som är i behov av anpassad bostad 

framöver. Det är f.n. sex personer som behöver nya boenden. Man har även 

börjat undersöka s.k. spindelboenden för personer med t.ex. 

autismspektrumtillstånd. Spindelboenden är boenden som är byggda med en 

central gemensamhetsdel i mitten med tillhörande separata boendeytor runt 

om.   

 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning 
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Sn §38    Dnr: SN.2019.141   1.8   

 

Skyltning av rökfria miljöer i Gislaveds kommun - Socialnämnden  

 

Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Återrapportering till socialnämnden om fullföljt åtagande. 

 

Bygg- och Miljönämnden Gislaved-Tranemo uppmanade socialnämnden i 

Gislaveds kommun att uppfylla kravet om skyltning av rökfria miljöer senast 

den 31 mars 2020. Det saknades skyltning vid de kommunala rökfria områdena 

i Gislaveds kommun. Det är kommunens förvaltningar, däribland 

socialförvaltningen, som har ansvar för dessa områden och för att skyltningen 

kommer upp. 

 

Representanter från socialförvaltningen har tillsammans med representanter 

från fastighet- och serviceförvaltningen träffat berörda handläggare för ärendet 

på bygg- och miljöförvaltningen, och då kommit fram till att skyltar ska sättas 

upp, samt att askkoppar ska flyttas från entréer till annan plats. Information  

skickades ut till alla enhetschefer med åtgärder som skulle vidtas omgående 

och som nu är genomförda. 

 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 20 februari 2020 

Information till alla verksamheter om krav för Rökfria miljöer 20200212  

  

 

Beslutet skickas till: 

Bygg- och miljönämnden 
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Sn §39    Dnr: SN.2019.139   8.7.1  

 

Ej verkställda beslut kvartal 4 2019  

 

Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och överlämnar statistisk 

redovisning 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. Till IVO har nämnden lämnat 20 individrapporter för kvartal 4 2019. 

På grund av ett problem med verksamhetssystemet Magna Cura har 

rapporteringen av 10 beslut dröjt till kvartal 4.  

 

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 till nämnd daterad 27 februari 2020 

Sammanställning kvartal 4 2019 reviderad 200310   

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer 
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Sn §40    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 

Delegeringslistor (i pärm på mötet)  

  

 

 

 

   

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Socialnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2020-03-31     15(16) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Sn §41    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.  

 

Den 1 januari 2020 övergick Enheten för ekonomiskt bistånd till nya 

avdelningen för Arbete och utbildning under kommunstyrelsen. Till 

socialnämnden kan det dock fortfarande inkomma 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 2020-02-12 till 2020-03-19. Det har kommit in en sådan 

dom, vilken redovisas i pärm på mötet.  

 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 9 mars 2020 

Sammanställning domar 12 febr - 19 mars  

  

 

 

 

   

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Socialnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2020-03-31     16(16) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Sn §42    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 daterad 21 februari 2020 

Protokoll 20200219 Ks Blockuthyrning till socialförvaltningen av kommunala 

lägenheter 

Protokoll 20200205 Ks Blockuthyrning till socialförvaltningen av kommunala 

lägenheter 

Remiss redogörelse aktualitetsprövning ÖP16  

Protokoll 20200227 Kf § 19 Aktualitetsförklaring av ÖP16 med tillhörande 

fördjupningar 

Protokoll 20200317 Snau §§ 19-23  

  

 


