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Datum

Socialutskottet

2012-05-09

Plats och tid

Socialkontorets sammanträdesrum, Gnosjö Tid 11.00-12.20

Beslutande

Björn Jonasson (KD), ordförande
Birgitta Olsson-Johansson (S), 1:e vice ordförande
Geert Geelmuyden (FP), 2:e vice ordförande
Margaretha Schneider Persson (M)
Ulf Brandin (S)

Övriga närvarande

Bengt Andersson, socialchef
Åsa Wallesjö, sekreterare

Justerare

Geert Geelmuyden

Justeringens plats och tid

Socialkontoret 2012-05-10

Underskrifter
Socialchef

……………………………………………………….

Paragrafer

§§ 72-74

Paragrafer

§§ 72-74

Bengt Andersson

Ordförande

……………………………………………………….
Björn Jonasson

Justerare

……………………………………………………….
Geert Geelmuyden

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialutskottet, extra

Sammanträdesdatum

2012-05-09

Datum då anslaget sätts upp

2012-05-11

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret

Underskrift

……………………………………………………….

Datum då anslaget tas ned

Åsa Wallesjö

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2012-05-31
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialutskottet

Datum

2012-05-09

§ 72

Dnr 3

Fastställande av föredragningslista
Socialutskottet beslutar
att fastställa föredragningslistan med följande ändringar:
Tillkommande ärenden:
Frivilligt väntjänstarbete i Gnosjö kommun.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialutskottet

Datum

2012-05-09

§ 73

Dnr 4

Individärenden
Ärendet är sekretessbelagt enligt 26kap 1 § 1 st offentlighets- och
sekretesslagen (SFS 2009 :400).
Besluten förvaras på socialkontoret.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Dnr 2012-00085

Frivilligt väntjänstarbete i Gnosjö kommun
Socialchef Bengt Andersson föredrar ärendet för socialutskottet.
Behovet av en frivillig väntjänstorganisation har länge efterfrågats i Gnosjö
kommun som ett komplement till den professionella socialtjänstverksamheten. Socialförvaltningen har sedan flera år tillbaka fört
diskussionen med ett flertal föreningar, kyrkor och ideella organisationer om
behovet och önskemålet om väntjänst i kommunen.
I samband med att Socialstyrelsen beviljade Gnosjö kommun
stimulansmedel för införande av värdighetsgarantier inom äldrevården har
frågan ånyo kommit upp på agendan. Som ett delprojekt i dessa
värdighetsgarantier har socialförvaltningen i sin av Socialstyrelsens
godkända aktivitetsplan beslutat att utbilda kontaktpersoner för att erbjuda
”guldkant och kultur i vården”. IOGT/NTO:s Kamratstödsförening har
hörsammat kommunens intresse av att få till stånd kontaktpersoner och en
väntjänstorganisation byggd på frivilliginsatser och i föreningsregi. Med
anledning härav har IOGT/NTO:s Kamratstödsförening beslutat att i
samarbete med socialtjänsten via ett samverkansavtal bygga upp en
väntjänstorganisation i kommunen för att ge ”guldkant och kulturupplevelser i äldrevården. Föreningen har i samarbete med kommunen
annonserat och bjudit in intresserade personer att delta i en förberedande
kurs för kommande väntjänstarbete under våren 2012.
Föreligger förslag till samverkansavtal, daterad 2012-02-01.

Socialutskottet beslutar
att godkänna föreliggande förslag till samverkansavtal med IOGT/NTO:s
kamratstödsförening rörande uppbyggnaden av det frivilliga väntjänstarbetet,
att bevilja IOGT/NTO:s kamratstödsförening 20 000 kr för utbildning,
handledning och administration av kontaktpersons- och väntjänstarbetet.
Kostnaden bestrids med de stimulansmedel som Socialstyrelsen har beviljat
Gnosjö kommun,
att en uppföljningsrapport redovisas i december månad 2012.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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