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Datum

Socialutskottet

2012-05-23

Plats och tid

Socialkontorets sammanträdesrum, Gnosjö Tid

Beslutande

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

Övriga nårvarande

Bengt Andersson, socialchef
Katti Hansson, förvaltn ingsekonom
Anna Engström, individ- och familjeomsorgschef SS 80-81, SS 88-89
Anicka Gunnarsson, gruppledare individ- och familjeomsorgen $ 82
Desire Törnqvist, utvecklingsledare $ 83
Asa Wallesjö, sekreterare

Justerare

Ulf Brandin

Justeringens plats och tid

Socialkontoret 20 1 2-06-0

1

3.

00-1 7.20

1

Underskrifter

Socialchef

Paragrafer

ss 75-e6

Paragrafer

SS 75-96

Ordförande

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialutskottet

Sammanträdesdatum

2012-05-23

Datum då anslaget sätts upp

2012-06-04

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret

Underskrift
Asa Wallesjö

Datum då anslaget tas ned

2012-06-25
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Fastställande av föred ragn i ngslista
Social utskottet beslutar
att fastställa ftiredragningsli stan med ftilj ande iindringar

:

Tillkommande iirenden :
Återbesättning av tjänst - gruppledare till individ- och familjeomsorgen
Avtal med VoB Syd AB/Familjehemsresursen
Förfrågan om löneväxling och bruttolöneavdrag ft)r vissa medicinska
behandlingar.

Expedieras

till:

4(25)
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Socialutskottet

2012-05-23

Dnr 4

s76

lndividärenden
Ärendet iir sekretessbelagt enligt 26kap
sekretesslagen (SFS 2009 :400).
Besluten förvaras på socialkontoret.

Expedieras

till

I $ 1 st offentlighets-

och
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Dnr 201 2-00007

s77

Budgetuppföljning
Ärendet ftiredras av ftirvaltningsekonom Katti Hansson.

Budgetuppftiljning per den 2012-04-30 visar ett underskott på
minus 3 632,5 tkr varav:

tkr
Arbetsmarknadsenheten +108,0 tkr
Individ- och familjeomsorgen -l 636,5 tkr
Socialforvaltningen gemensamt

-

1

00,2

Handikappomsorgen -I 250,6 tkt
753,2tkr
Äldreomsorgen
Prognosen ftir Socialftrvaltningen gemensamt, individ- och
familjeomsorgen, samt handikappomsorgen som avser 2012 fu -255,0 tkr,
-5 170,0 tkr respektive -3 770,0 tkr.
Den sammarlagdaprognosen for socialftirvaltningen,2012 iir -9 195,0 tkr.

Socialutskottet besl utar
attlägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

Expedieras

Akten

till:

6(25)
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Lägesrapport från analysg

ru

ppen

Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-03, $ 91 att tillsätta en analysgrupp för
socialutskottets budget med uppdrag att genomlysa verksamheten och ta
fram skarpa och konkreta ftirslag till åtgtirder som dels på kort sikt, dels på
lang sikt kan loriindra situationen.

Förvaltningsekonom Katti Hansson ger en lägesrapport fran arbetet i
analysgruppen.

Expedieras

Akten

till:

7(25)
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Resu rsfördel

nin

gssystem i nom särski lt boende

Ärendet foredras av ftirvaltningsekonom Katti Hansson.

Socialftirvaltningen har i budgetarbetet diskuterat altemativa
budgetft rdelningssystem inom äldreomsorgens särskilda boenden.
Föreligger Mj ölby kommuns informationsblad om resursftirdelningsarbete.

Socialutskottet besl utar
att ge i uppdrag åt socialförvaltningen att tillsätta en arbetsgrupp bestående
av ftirvaltningsekonom Katti Hansson, socialchef Bengt Andersson,
socialutskottets ordftirande Björn Jonasson, verksamhetschefer Magnus Falk
och Susanne Hultquist, enlt.r'ä bistandshandläggare ftir att utreda systemen
närmare,

attha som målsättning att fran och med l januari 2013 inftra ett
prestationsinriktat resursftjrdelningssystem inom socialftirvaltningen.

Expedieras

till:

Socialchef
Ordförande
Förvaltningsekonom
Verksamhetschefer
Biståndshandlaggare

Akten

8(25)
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ESTER som utvärderingsinstrument för

öppenvårdsteamet
Individ- och familjeomsorgschef Anna Engström ftiredrar lirendet ft)r
socialutskottet.
Öppenvårdsteamet vill utviirdera kvaliteten på sina insatser och har letat efter
något bra sätt att göra detta på. De har titta på ESTER, ett strukturerat
bedömnings- och uppftiljningssystem som redan idag anvåinds av
barnhandläg garnai Gnosjö, anser Öppenvårdsteamet att det skulle vara ett
bra verktyg att anviinda sig av då det ger en bra bild av vilka framsteg
ungdomen gjort under insatstiden.
Föreligger Anna Engströms skrivelse daterad 2012-05-ll.

Socialutskoftet besl utar
att Öppenvardsteamet utbildas i ESTER och använder sig av ESTER for
uppftljning och utvärdering av verksamheten,
att kostnaden

fiir utbildningen sker inom utbildningsanslaget.

Expedieras till:
Individ- och familjeomsorgen

ALlen

e(25)
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Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla
socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer
Individ- och familjeomsorgschef Anna Engström ft)redrar iirendet ftir
socialutskottet.
Socialstyrel sen har utlyst utvecklingsmedel inom området kvinnofrid.
GGVV-kommunerna har gått ihop om en ansökan i vilken medel söks ftir att
bland annat utveckla samarbetet med polisen och hälso- och sjukvården samt
att utveckla arbetet med barn som bevittnat våld.

Om medel beviljas fran Socialstyrelsen står de ftir hela finansieringen.
Någon medfinansiering från kommunerna krävs ej.

Föreligger Anna Engströms skrivelse och projektansökan daterad,
2012-05-t5.

Socialutskottet besl utar
att foreslå kommunstyrelsen att ansöka om utvecklingsmedel
fran Socialstyrelsen avseende våld i nära relationer med sammanlagt
1 199 000 kr,
att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Justeras:

S

ocialutskottets ordftirande

Expedieras

till:

Kommunstyrelsen
Individ- och familjeomsorgen
Förvaltningsekonom
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Köp av familjerättslig utredning
Anicka Gunnarsson, gruppledare på individ- och familjeomsorgen ftiredrar
ärendet for socialutskottet.
På grund av familj erättshandläggarens höga arbetsbelastning ft)reslår
Anicka Gunnarsson att ge utredare Stig Väcklön i uppdrag att utreda ett
familj erättsli gt åirende.

Föreligger gruppledarens skrivelse daterad, 2012-05 -I 5.

Socialutskottet besl utar
Melivik AB, ftir att genomftira
vårdnads-, boende- och umgängesutredning i ett familjerättsligt ärende.
att teckna avtal med Stig Väcklön,

Expedieras

till:

Individ- och familjeomsorgen
Gruppledare IFO

Akten
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lnförande av kvalitetsledningssystem
socialförvaltningen

i

Ärendet foredras av utvecklingsledare Desird Törnqvist.
Socialstyrelsen har beslutat om nya fijreskrifter och allmåinna råd (SOSFS
20ll9) om ledningssystem fiir systematiskt kvalitetsarbete. Dessa trädde
ikraft den l januari2012 och iir tillämpliga inom hälso- och sjukvard,
tandvård, socialtj?inst eller verksamhet enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS.
De nya ftireskrifterna och allmänna råden fokuserar på hur ett systematiskt
kvalitetsarbete ska bedrivas och anger att det är vårdgivaren eller den som
bedriver socialtjåinst eller verksamhet enligt LSS som ska ansvara fbr att det
finns ett ledningssystem ft)r verksamheten.
Föreligger utvecklingsledarens skrivelse daterad, 2012-04-25.

Socialutskoftet beslutar
att ge socialforvaltningen i uppdrag att inftira kvalitetsledningssystem enligt
gällande ftireskrifter.

Expedieras till:
Socialchefen
Utvecklingsledare

Akten

12(25)
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Slutrapport projekt " Utkiken"
Socialchef Bengt Andersson ftiredrar iirendet for socialutskottet.

Föreligger dels socialftirvaltningens slutrapport till ESF-rådet och dels
Hälsohögskolan i Jönköpings utviirdering av projekt "Utkiken".

Socialutskottet besl utar
att redovisa ftireliggande slutrapport och utvtirdering
ftir kåinnedom.

Expedieras

till:

Kommunstyrelsen
Verksamhetschef AME

Akten

till kommunstyrelsen

13(25)

fficNoslo
ret

Sida

14(25)

SAMMANTRADESPROTOKOLL

kommun

Datum
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Dnr 2012-00097
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Avtal mellan Landstinget och kommunerna
Jönköpings län, KomHem

i

Socialchef Bengt Andersson fi)redrar ärendet ftir socialutskottet.
Socialutskottet diskuterar ft)rslaget

till

avtal.

Föreligger ftirslag till avtal mellan Landstinget och kommunerna i
Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård
ordinärt boende, daterad maj2012, samt protokollsutdrag fran Liins-LAKO
2012-05-04, $ 9.

Socialutskottet beslutar
att rekommendera kommunstyrelsen och kommunfullmiiktige att fastställa
framtaget ftirslag till avtal mellan Landstinget i Jönköpings liin och Gnosjö
kommun om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i
ordiniirt boende.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Akten

i

ffiGNostö
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Hyreshöjning Senior
Socialchef Bengt Andersson ftiredrar ärendet ftir socialutskottet.
Förhandlingsöverenskommelsen gäller Töllstorp I
med2,4 procent från I april2}I2.
Föreli gger ftirhandlingsprotokoll frå.n 20 l2-0 4 -24.

Socialutskottet beslutar
att godkåinna ftireliggande ft)rslag.

Expedieras

till:

Förvaltningsekonom
Assistent

Akten

:1

82 Gnosj ö. Hyrorna höj s
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Aterbesättning av tjänst

-

undersköterska till Senior

Ett beslut har tagits av kommunstyrelsen 2010-12-07, $ 176 att alla
utskott skall pröva återbesättningen av tjänster, prövningen gäller ej
korttidsvikariat understigande tre månader.
Föreli gger verksamhetschef Eli sabeth Lindero s florslag daterad, 20 l2-0 5 -03
över ledigforklarat vikariat på 100 0/o som undersköterska till Senior.

Tjiinsten finns inom given budgetram.

Socialutskottet beslutar
att återbesätta tjiinsten som undersköterska

Expedieras till:
Verksamhetschef

Akten

till

Senior pä I00 %.

16(25)
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Aterbesättning av tjänst - gruppledare till individ- och
familjeomsorgen
Ett beslut har tagits av kommunstyrelsen 2010-12-07, $ 176 att alla
utskott skall pröva återbesättningen av tjåinster, prövningen gäller ej
korttidsvikariat understigande tre månader.

Individ- och familjeomsorgschef Anna Engström föredrar ärendet.
Gruppledaren på individ- och familjeomsorgen har sagt upp sin tjiinst och
individ- och familjeomsorgschefens forslag ar att återbesätta tjiinsten fran
och med 2012-08-20 pä 100 %.

ljZinsten hnns inom given budgetram.

Socialutskottet beslutar
att återbesätta tjänsten som gruppledare
fran och med20l2-08-20 pä 100 %.

Expedieras till:
Individ- och familjeomsorgschef

Akten

till individ-

och familjeomsorgen
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Avtal med VoB Syd AB/Familjehemsresursen
Individ- och familjeomsorgschef Anna Engström foredrar iirendet.
Individ- och familjeomsorgen har under tiden 2011-04-01 till och med
2012-03-31avtal med VoB Syd AB/Familjehemsresursen ftir hjälp med att
rekrytera kvalificerade familjehem. Individ- och familjeomsorgen är i behov
av flera nya familjehem och önskar forliinga avtalet ytterligare ett år.

Socialutskottet beslutar
att ftirlänga avtalet med VoB Syd AB/Familjehemsresursen om rekrytering,
utredning och ftirmedling av familjehem ytterligare ett år till en kostnad av
75 000 kr och att sedan säga upp avtalet.

Expedieras till:
Individ- och familjeomsorgschef
Gruppledare IFO

ALten

18(25)
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Förfrågan om löneväxling och bruttolöneavdrag för
vissa medicinska behandlingar
Kommunens ledningspersonal har ffitt forfrågan om möjligheten att kunna
erhålla bruttolöneavdrag och lönevåixling via Gnosjö kommun som
arbetsgivare ftir att bekosta vissa medicinska behandlingar.
Frågan har diskuterats

i förvaltningschefsgruppen och en enig

fiirvaltningschefsgrupp har beslutat att ej bevilja löneväxling och
bruttolöneavdrag.
Föreligger således en rekommendation fran ftirvaltningschefsgruppen att ej
medge löneväxling for synfelsoperationer och liknande medicinska
behandlingar.

Socialutskottet beslutar
attpä ftirekommande anledning aktualiserafrägan om lönevåixling fiir vissa
medicinska ingrepp hos kommunstyrelsen, samt
att floreslå kommunsty'relsen att ej medge löneviixling och bruttolöneavdrag
ftir medicinska operationer och ingrepp.

Expedieras

till:

Kommunstyrelsen

Akten

1e(25)
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se1

Platssituationen på korftids Rosendal
Socialchef Bengt Andersson informerar att det idag finns tre lediga
korttidsplatser i kommunen.

Expedieras

Akten

till
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Underrättelse detaljplan för fastighet Nissafors 1:199
m.fl. i Gnosjö kommun
Föreligger lorslag till detaljplan ftir rubricerat område, upprättat 2012-0308, som finns utställt ftir samråd under tiden 30 april-28 maj 2012.
Synpunkter skall framftiras skriftligen
senast den 28 maj 2012.

till

Samhällsbyggnadsntimnden

Föreligger planhandlingar.

Socialutskottet beslutar
att meddela samhällsbyggnadsnåimnden att socialutskottet inte har något att
erinra mot det upprättade ftirslaget.

Expedieras
S

till:

amhzillsbyggnadsnämnden

ALlen
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Rapport från presidiekonferens i Vrigstad
Ledamot Geert Geelmuyden och Birgitta Olsson-Johansson ger en rapport
från presidiekonferensen i Vri gs tad 2012 -0 4 -20 .
Punkter som diskuterades under konferensen:
- "Gapet" anhörigstöd på nätet
- Ensamkommande fl yktingbarn
- KomHem, kommunalisering av hemsjukvården

Expedieras

Akten

till:
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Anmälan av delegationsbeslut
Av socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen fauade
dele geringsbeslut under tiden 20 12-04- I 8 till och med 20 12 -0 5 -22.
Enligt såirskild ftirteckning, daterad 20 I2-0 5 -23 .

Av bistandshandläggare inom äldre- och handikappomsorgen fattade

till

och med 20 12 -0 5 -22.
Enligt såirskild ftirteckning, daterad 2012-05 -23.
dele geringsbeslut under tiden 20 12-04-

1

8

Av bostadsanpassningshandläggare Lisbeth Sandkvist fattade
delegeringsbeslut till och med 2012-05 -02.
Bostadsanpassningsprotokoll $ 1 0- 12.

Social utskottet beslutar
att godklinna redovisningen av delegerade iirenden,
att överliimna redovisningen

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Akten

till kommunstyrelsen for k?innedom.
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Datum

Socialutskottet

2012-05-23

Dnr 2012-00004

se5

Ärende för kännedom
Följande rapporter, skrivelser, protokollsutdrag m.m. anmäldes och läggs
handlingarna:

till

Kommunfullmåiktige 2012-04 -26 $ 4 1 ; Ombudgetering av investeringsanslag
201 I -2012. Dnr: 2012-00093.

Kommunfullmiiktige 2012-04-26 $ 40; Resultatöverftiring fran 2011
2012.Dnr:2012-00092.

till

Kommunfullmåiktige 2012-04-26 $ 33; Mätetal enligt Gnosjö kommuns
drogpolitiska program 2011. Dm: 2012-00043.
Kommunfullmåiktige 2012-04-26 $ 39; Tilläggsäskande individ- och
familj eomsorgen 20 12. Dm : 2012-00045.
Barn- och utbildningsutskottet2}l2-}4-l8 $ 35; Folkhälsoenkät Ung 2011.
Dw:2012-00090.
Sammanträdesprotokoll fran Kommunala Pensioniirsrådet 2012-05

Expedieras

Akten

till:

-07 .
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Socialutskottet

2012-05-23

Dnr 201 2-00008

se6

Avrapporteri n gar/Ovrigt
Påminnelse om uppftljningsträff med Ingrid Kennborn den 3l ma12012.
Björn Jonasson, Birgitta Olsson-Johansson, Geert Geelmuyden, Katti
Hansson och Bengt Andersson kommer att deltaga.

Expedieras

Akten

till:

25(25)

