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Sammanträdesdatum

2012-09-19

Instans

Socialutskottet

Plats och tid

Socialkontorets sammanträdesrum,

Beslutande

Birgitta Olsson-Johansson (S) 1:e vice ordforande

kl 1 3.00-

I

7.05

Geert Geelmuyden (FP)
Margaretha Schneider Persson (M)
Ulf Brandin (S)

Övriga deltagande

Bengt Andersson, socialchef$$ 136-140, $S 144-145, $ 150
Katti Hansson, ft)rvaltningsekonom
Elisabeth Linderos, verksamhetschef $ 142
Marie-Louise Pettersson, verksamhetschef $ I 42
Birgitta Carlström, undersköterska och vårdhundsfiirare $ 143
Lisbeth Malmborg, sekreterare

Utses att justera

Margaretha Schneider Persson

Justeringens

Socialkontor et 20

12 - I 0

-0

1

plats och tid

Underskrifter
Socialchef

l:e vice ordftirande

Justerande

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Socialutskottet

Sammanträdesdatum

2012-09-19

Datum då anslaget sätts upP

2012-10-02

Förvaringsplats fiir protokollet

Socialkontoret, Gnosj ö

Underskrift

Lisbeth Malmborg

Justerare

Paragrafer
Datum då anslaget tas

ner

133'154

2012'10-24

Utdragsbestyrkande

I

I

ffiGNOSIÖ
Gt kommun
Sammanträdesdatum
2012-09-t9

Sam m a nträdes protokol
Instans

Paragraf

Socialutskottet

133

Fastställande av föred rag n i ngsl ista
Socialutskottet besl utar
att fastställa ftiredragningsli stan med ftilj ande ändringar

Tillkommande ärenden:
Leaderprojekt.

:
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G7 kommun
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Sammanträdesdatum

2012-09-19

Instans
Socialutskottet

p

roto ko I I

Paragraf Dnr
134

Sid

3(23)

lndividärenden
Ärendet iir sekretessbelagt enligt 26kap
sekretesslagen (SF S 2009 :400).

I

$ 1 st Offentlighets- och

Besluten ftirvaras på socialkontoret.

tusterareW /6p

Utdragsbestyrkande

ffiGNOSIÖ
(€7 kommun

Sa m m a nträdes p roto ko
Sammanträdesdatum
2012-09-t9

Instans
Socialutskottet

Budgetuppföljning
Förvaltningsekonom Katti Hansson ftjredrar ärendet.
Resultatet per 2012-08-31 var ftiljande:
Socialftirvaltningen gemensamt
Arbetsmarknadsenheten
Individ- och familj eomsorgen
Äldreomsorgen

Handikappomsorsen
Totalt
Social utskottet besl utar

att Iägga redovi sningen til I handlingarna.

Expedieras

Akt

till:

-301, 9 tkr
+306,5 tkr
-2663,t tkr
-1944,5 tkt
-2935.7 tkr
-7538,7 tkr

Paragraf

Dnr

135

2012-00007
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Socialutskottet

p
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Paragraf Dnr
2012-00164
136

Slutrapport Medverkan

Socialutskoftet beslutar
att skicka slutrapport Medverkan
att lägga denna rapport

Expedieras

till kommunstyrelsen ftr kännedom

samt,

till handlin garna.

till:

Akt
Kommunstyrelsen

tusterarw ,yr'p

Utdragsbestyrkande
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Paragraf Dnr
2012-00139
137

Instans
Socialutskottet

Remiss: Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet

Socialutskottet beslutar
att godkiinna svaret på remissen, som ska skickas in
att skicka remissvaret

Expedieras

till

Socialdepartementet,

till kommunstyrelsen for kännedom.

till:

Akt
Kommunstyrelsen
Socialdepartementet

.t
nuua f;mr|fft*a

Justerar
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Socialutskottet
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20t2-00122

Remiss: PM med förslag till höjt fribelopp för barns och skolungdomars
arbetsinkomster i hushåll med ekonomiska bistånd
Remiss: slutbetänkande - Gör det enklare (soU 2012:331

Socialutskottet beslutar
att avstå frän att yttra sig i ovanstående remisser med hänsyn
belastningen inom socialtj iinsten.

Expedieras

till

den nuvarande anstriingda arbets-

till:

AktvL
Kommunstyrelsen

Srrt"rur"ffi
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Socialutskoffet

139

2012-001 06

p
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sid

Remiss: Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet
och handlingsprogram för Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-08, $ 125 att uppdra åt fiorvaltningar, nämnder
och utskott attyttra sig över de ftireslagna målen i handlingsprogram for Lagen om
skydd mot olyckor (LSO).

Föreligger socialchef Bengt Anderssons yttrande i ärendet, daterad 2AI2-09-ll.

Socialutskottet beslutar
att tillstyrka socialchefens yttrande och låimna över åirendet
for vidare hantering, samt

till kommunstyrelsen

att omedelbart justera paragrafen.

Justeras:

adrr
1:e vice ord

Expedieras

Justerare

till:

Akr
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialutskottet
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r40

Dnr
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2012-00167
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Leaderprojekt
Ärendet ftiredras av socialchef Bengt Andersson.
Socialtjänsten i Gnosjö kommun vill bredda sitt utbud vad gäller öppenvårdsinsatser. I och
med att ett nytt ftiretag har etablerat sig i kommunen, Vilja Center, finns möjligheten att
prova hästunderstödd behandling. Då detta är något nytt ftir individ- och familjeomsorgen
vill de göra det i projektform. En projektansökan har skrivits där medel söks fran Leader.
Föreligger individ- och familjeomsorgschef Anna Engströms skrivelse, daterad 20T2-09-17.

Socialutskottet beslutar
aff ftjreslå kommunstyrelsen att ansöka om medel fran Leader till projektet enligt
individ- och familjeomsorgschef Anna Engströms skrivelse, daterad 2012-09-17, samt
att omedelbart justera paragrafen.

Justeras:

-t/ /dt'

'///a Lry?w,n-.
Marfaretha Schneider-Persson
1:e vice

Expedieras

till:
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Kommunstyrelsen
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Presidiekonferens i Jönköping 26 oktober
Föreligger Regionftrbundets inbjudan till presidiekonferens i Immanuelskyrkan i Jönköping den
26 oktober 2012.

Socialutskottet beslutar
att Stefan Lundell, Birgitta Olsson-Johansson, Geert Geelmuyden och Bengt Andersson skall
repre sentera socialutskottet på ovanniimnda pre sidiekonferens.
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Socialutskottet
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tnformation om införandet av tidmätningssystem inom hemtjänsten
Verksamhetscheferna Marie-Louise Pettersson och Elisabeth Linderos informerar om det inköpta
tidmätningssystemet inom hemtj änsten.
Marie-Louise Pettersson och Elisabeth Linderos talade om att det nya tidmätningssystemet ska ersätta
nyckelhanteringen, som åir ett stort och kostsamt problem inom hemtjänsten och att hantering av nycklar
kan skapa otrygghet for brukare och är tidskrävande for personal.

Marie-Louise Pettersson och Elisabeth Linderos förklarade hur det går till att installera låsenheten hos
brukaren och hur det går till att låsa och låsa upp brukarens dörr med personalens mobiltelefon i stället
for med nyckel.
Elisabeth Linderos och Marie-Louise Pettersson talade också om att det nya tidmätningssystemet ska
vara enkelt och siikert for både personal och brukare.
Systemet kommer att inmonteras hos brukarna under hösten 2012 ochkommer att tas i bruk under
är 2013.

Expedieras

till:

Akt
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Riktlinjer gällande vistelse och arbete med vårdhund
Socialniimnden beslutade 2008 att starta ett projekt "Hund i vården" med syfte att använda slirskilt
utbildade hundar som komplement till clvriga vårdinsatser inom äldre- och handikappomsorgen.
En särskild arbetsgrupp har utarbetat ftirslag till riktlinjer ftir projektet och även i övrigt forberett och
planerat ftir verksamheten.
Projektet äger rum i samarbete med Svenska Vårdhundskolan AB, som finns i Brösarp.
Arbetsgruppen har bestått av Magnus Falk, verksamhetschef, Yvonne Sköld, sjukgymnast och Birgitta
Carlström, undersköterska.
Projektet har ftirdrojts på grund av svårigheterna att hitta ett vårdhundsekipage som matchar de krav
som vardhundskolan kräver.
I dag finns ett vardhundsekipage f;irdigutbildad och redo ftir uppdrag som har godkänts av
vårdhundskolan.

Socialutskottet beslutar
att godkiinna loreliggande ftirslag

Expedieras

till riktlinjer ft)r arbete med hund i vården.

till:

Ak1

Magnus Falk
Yvonne Sköld
Birgitta Carlström
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Representation i ledningsgruppen för Moldavienprojektet

Socialutskottet besl utar
att godkåinna Stefan Lundell och Birgitta Olsson Johansson som representanter i lednings- och
samordningsgruppen ftjr Partnerskapet mellan Gnosjö och Stefan Voda kommuner.

Expedieras

till:

Akt
Birgitta Olsson-Johansson
Stefan Lundell
Sida
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Hemsj ukvårdsavg ifter
Föreligger Regionftirbundet i Jönköpings låins forslag
kommunal regi 201 3-01 -01.

till avgifter ftir hemsjukvård

som övergar i

Socialchef Bengt Andersson foredrar ärendet inft)r utskottet.

Socialutskottet beslutar
att awakta med beslut i ärendet

Expedieras

till ordinarie sammanträde

med socialutskottet i oktober månad 2012.

till:

Akt
Socialchef
Förvaltningsekonom

JusterareWrWp

Utdragsbestyrkande
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Socialutskottet

Aterbesättning av tjänst

p roto ko

146

20t2-0016t

- sjuksköterska

Ett beslut har tagits av kommunstyrelsen 2010-12-07 $ 176, att alla utskott skall pröva
återbesättningen av tjiinster, prövningen gäller ej korttidsvikariat understigande tre månader.

Föreligger verksamhetschef Helene Geijerssons ft)rslag daterad, 2012-09-12 över
lediglorklarad tjänst, 75 %o som sjuksköterska i Gnosjö kommun.
Tjåinsten finns inom given budgetram.

Socialutskottet beslutar
att återbesätta tjänsten som sjuksköterska, 75 % i Gnosjö kommun

Expedieras

till:

Akr
Verksamhetschef
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Socialutskottet

Aterbesättning av tjänst

-

p roto

Paragraf Dnr
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2012-00157

nattsjuksköterska

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.

Föreligger verksamhetschef Helene Geijerssons forslag daterad, 2012-09-06 över
ledigftrklarat vikariat, 64,7 oÄ som nattsjuksköterska i Gnosjö kommun.
Tjänsten finns inom given budgetram.

Social utskottet besl utar
att återbesätta tjänsten som nattsjuksköterska, 64,7 yo i Gnosjö kommun

Expedieras

till:

AL1

Verksamhetschef
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Sammanträdesdatum Instans

2012-09-19

p

-

148

2012-00tss

undersköterska till Rosendal

Ett beslut har tagits av kommunstyrelsen 2010-12-07 $ 176, att allautskott skall pröva
återbesättningen av tjiinster, prövningen gäller ej korttidsvikariat understigande tre månader.

Föreligger verksamhetschef Susanne Hultquists ftirslag daterad,2012-09-03 över
ledigforklarad tjiinst, 100 % som undersköterska på Rosendal.
Tjiinsten finns inom given budgetram.

Socialutskottet besl utar
att återbesätta tjänsten som undersköterska, I00 % på Rosendal.

Expedieras

till:

Akt
Verksamhetschef
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Paragraf Dnr
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Social utskottets sam manträdestider 20 1 3
Det finns ett forslag som gäller socialutskottets sammanträdestider ftir 2013, niimligen att utskottet ska
sammanträda onsdagar klockan 13.00 en gång i månaden utom i juli månad, den 16 januari, 20 februari,
20 mars, I7 apriI,l5 maj, 19 juni, 21 augusti, 18 september, 16 oktober, 20 november och 11 december.

Socialutskottet besl utar
att godkåinna ftirslaget gällande socialutskottets sammanträdestider ftir 2013,
att informera kommunstyrelsen om socialutskottets sammanträdestider ftjr 2013.

Expedieras

till:

Akt
Kommunstyrelsen
St,) - ?! :i.:; {i..i.i:
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Socialutskottet
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Platssituationen på korttids, Rosendal
Socialchef Bengt Andersson informerar att det just nu finns två lediga platser på särskilt boende- och
korttidsplatser i kommunen.

Expedieras

Akt

till:
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Sammanträdesdatum Instans
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Socialutskottet
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Underrättelse: Detaljplan för fastighet Hillerstorp 4:218 m.fl.
i Gnosjö kommun
Föreligger fiirslag till detaljplan for fastighet Hillerstorp 4:218 m.fl. som är utställd under tiden
september - 8 oktober 2012.
Synpunkter skall framftiras skriftligen till Samhällsbyggnadsniimnden senast
den 8 oktober 2012.

l0

Socialutskottet beslutar
att utskottet inte har något att erinra mot lorslaget

Expedieras

till detaljplan ftr

fastighet Hillerstorp 4:218 m.fl.

till:

Akt
Samhallsbyggnadsnämnden

Ivsterarffi'lKP
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Instans
Socialutskottet

Paragraf Dnr
152
2012-00005

Anmälan av delegationsbeslut
Av socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen fattade
dele gationsbe slut under tiden 20 I 2 -08 -22 til I och med 20 I 2 -09- 1 6.
Enligt särskild ftirteckning, daterad 2012-09 -l 6.

Av bistandshandläggare inom äldre- och handikappomsorgen fattade
dele gationsbeslut under tiden 20 12-08 -22

till

och med 20

T2 -09 - I 6.

Enligt särskild ftrteckning, daterad 2012-09-16.

Av

bostadsanpas sningshandläg gare Lisbeth Sandkvi st fattade

delegationsbeslut till och med 2012-08-28.
Bostadsanpassningsprotokoll 5 21, 23 -27 .

Socialutskottet besl utar
att godkåinna redovisningen av delegerade ärenden,
att överlämna redovisningen

Expedieras
Ak1

till kommunstyrelsen ftjr kännedom.

till:

Kommunstgelsen
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Arenden för kännedom
Kommnnstyrelsen 2012-09-04 $ 19S; Begiiran om entledigande, Jessica Källberg och Markus
Kauppinen. Dnr: 2012-00233.
Kommunfullmåiktige 2012-08-30 $ 90; Begliran om entledigande, Björn Jonasson. Dnr:2012-00197
Kommunstyrelsen 2012-09-04 $ 199, Beslut om delegater, socialutskottet. Dw:2012-00234
Kommunstyrelsen 2012-09-04 $ 185, Motion om familjecentral. Dnr 2012-00295
Kommunstyrelsen 20T2-09-04 $ 188, Äskande om utökad personalbemanning, Jiirnvägsgatan75.
Dnr:2012-00195
Kommunfu llmiiktige 2012-08-30 $ 8 5, Upphävande av servicegarantier. Dnr : 2012-003

Expedieras
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till:
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Avrapporteri n g/Ovri gt
Socialchef Bengt Andersson informerar om att 8 lägenheter iir uthyrda på det nya LSS-boendet och att
LSS-boendet ska vara klart ftir inflyttning den 1 oktober 2012.
Bengt Andersson talade också om att Desird Tömqvist ska vara med på nästa utskottsmöte den
17 oktober och då ska Desird Tömqvist informera om ledningskraft och om vår äldreplan.
Geert Geelmuyden informerar om att han och Birgitta Olsson-Johansson har varit på möte om
sammanhållen vård ftir de mest sjuka äldre i Jönköping den 14 september 2012.
Gert Geelmuyden talade också om att han och Birgitta Olsson-Johansson har varit kallade till
kommunrevisionen den 18 september ft)r överläggning om budget, organisation med mera.

Expedieras

Akt

till:

I

I

