Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2010-12-01

Instans

Socialnämnden

Plats och tid

Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00-18.00

Beslutande

Bertil Nilsson (M), ordförande
Björn Jonasson (KD)
Birgitta Olsson-Johansson (S)
Gunnie Davidsson (C), tj.ers
Margaretha Schneider Persson (M)
Malin Stacke (M)
Leif Ericsson (KD)
Klas-Göran Park (S)
Elisabeth Svenningsson (S), tj.ers
Elisabeth Eklund-Svensson (KD)
Inger Isaksson (KD), tj.ers

Övriga deltagande

Bengt Andersson, socialchef
Åsa Wallesjö, sekreterare

Utses att justera

Birgitta Olsson-Johansson

Sid
1(11)

Underskrifter
Socialchef

.....................................................................
Bengt Andersson

Ordförande

.....................................................................
Bertil Nilsson

Justerande

.....................................................................
Birgitta Olsson-Johansson

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2010-12-01

Paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

2010-12-09

Datum då anslaget tas ner

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret, Gnosjö

Underskrift

.....................................................................
Åsa Wallesjö

Justerare

116-125
2010-12-29

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2010-12-01
2010-11-10

Instans
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott

Paragraf
116
205

Dnr
2010-00142

Sid
2
6

Förstärkning av flyktingmottagningen 0,50 tjänst för tiden
2011-01-01 till och med 2011-12-31
Individ- och familjeomsorgschef Anna Engström föredrar ärendet. Föreligger Anna Engströms skrivelse
i daterad 2010-11-09. Från och med 2010-12-01 gäller den nya lagen (2010:197) om etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare. Det innebär att arbetsförmedlingen kommer att ha det samordnande ansvaret
för etableringsinsatserna.
Kommunen kommer att ha kvar ansvaret för:
•
•
•
•
•
•
•
•

mottagande och bostadsförsörjning
att vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning
undervisning i sfi och annan vuxenutbildning
samhällsorientering, som blir en lagreglerad skyldighet för kommunerna
skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
insatser inom det sociala området
att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del
försörjning och andra insatser för de som inte har rätt till etableringsplan på grund av nedsatt
prestationsförmåga.

En del av flyktingarna kommer inte att omfattas av den nya lagen. För dem faller hela ansvaret på
kommunen. Kommunerna kommer också att ha kvar ansvaret fullt ut för de flyktingar som tagits
emot fram till 2010-12-01.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
att individ- och familjeomsorgschef Anna Engström tar fram en ny skrivelse till socialnämndens
sammanträde 2010-12-01.
att till kommunfullmäktige föreslå en fortsatt utökning av tjänst avseende flyktingsekreterare med
0,50 tjänst under tiden 2011-01-01—2011-12-31 samt att under motsvarande tid tillfälligt utöka
socialnämndens budgetram med 250 000kr från flyktingkontot.
___________
Föreligger individ- och familjeomsorgschef Anna Engströms skrivelse daterad 2010-11-12. Socialnämnden
anser inte att Inger Isaksson (KD) är jävig i frågan.

Socialnämnden beslutar
att till kommunfullmäktige föreslå en fortsatt utökning av tjänst avseende flyktingsekreterare med
0,50 tjänst under tiden 2011-01-01—2011-12-31 samt att under motsvarande tid tillfälligt utöka
socialutskottets budgetram med 250 000kr från flyktingkontot.
___________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2010-12-01
2010-12-01

Instans
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott

Paragraf
117
219

Dnr
2010-00155

Tillfällig utökning av familjebehandlartjänst
Föreligger individ- och familjeomsorgschef Anna Engströms skrivelse daterad 2010-11-24 angående
tillfällig utökning av en familjebehandlartjänst med 0,25 tjänst under tiden 2011-01-01—2011-05-31
för en långvarig familjebehandlar insats.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
att hemställa till kommunfullmäktige att tillfälligt få utöka en familjebehandlartjänst med 0,25 tjänst
under tiden 2011-01-01—2011-05-31, samt
att äska 115 000 kronor för utökningen av tjänsten.
___________

Socialnämnden beslutar
enligt arbetsutskotts förslag.
___________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
3
10

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2010-12-01
2010-12-01

Instans
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott

Paragraf
118
218

Dnr
2010-00156

Sid
4
9

Utvärdering av handläggning av serveringstillstånd
Föreligger individ- och familjeomsorgschef Anna Engström och miljö- och byggförvaltningens chef
Carl-Gustaf Axelssons skrivelse daterad 2010-12-01. Deras förslag till kommunfullmäktige är att miljöoch byggförvaltningen tar över hela ansvaret för handläggning av serveringstillstånd samt tillsynen av
dessa, samt tillsyn av folköl, tobak och läkemedel, samt yttrande vad gäller tillstånd för automatspel.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
att socialnämndens arbetsutskott tagit del av utvärderingen och tillstyrker densamma.
___________

Socialnämnden beslutar
att socialnämnden tagit del av utvärderingen och tillstyrker densamma, samt
att överlämna utvärdering till kommunstyrelsen för vidare hantering.
___________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2010-12-01
2010-11-10

Instans
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott

Paragraf
119
206

Dnr
2010-00143

Sid
5
7

Tjänstetillsättning habiliterare till korttidshemmet på Läroverksgatan
Verksamhetschef Inger Adolfsson föredrar ärendet.
Efter beskedet om att inflyttningen i en ny servicebostad enligt Lagen om särskilt stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) är oviss, och är framskjuten minst till sommaren 2012 ökar trycket på
korttidsplatserna ytterligare.
Föreligger verksamhetschef Inger Adolfssons förslag över tjänstetillsättning av en tillsvidaretjänst som
habiliterare/personlig assistent till korttidshemmet på Läroverksgatan, med tillträde snarast.
Tjänsten finns inte i personalbudgeten.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
att ge i uppdrag åt verksamhetschef Inger Adolfsson och Bengt Andersson att utarbeta Ingers skrivelse
daterad 2010-11-03 för beslut i socialnämnden 2010-12-01.
att hos kommunfullmäktige äska medel till en tillsvidaretjänst som habiliterare/personlig assistent till
korttidshemmet på Läroverksgatan, med tillträde snarast och fram till att servicebostaden är inflyttningsklar.
___________

Föreligger verksamhetschef Inger Adolfssons skrivelse daterad 2010-11-22 och korttidshemmets
närvarostatistik för åren 2008-2010.

Socialnämnden beslutar
att hos kommunfullmäktige äska 425 000 kronor till en tillsvidaretjänst som habiliterare/personlig
assistent till korttidshemmet på Läroverksgatan, med tillträde snarast och fram tills att servicebostaden
är inflyttningsklar.
___________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2010-12-01
2010-12-01

Instans
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott

Paragraf
120
220

Dnr
2010-00004

Återbesättning av tjänst som habiliterare till gruppbostaden
Föreligger verksamhetschef Inger Adolfssons skrivelse daterad 2010-11-22 angående återbesättning
av tjänst som habiliterare på gruppbostaden.
En habiliterare på gruppbostaden har fått anställning på Bäckgården 20101101. I samband med
detta började en personal från Bäckgården på gruppbostaden. Denna personal känner att arbetet
på gruppbostaden inte är det hon vill/kan arbeta med. I samråd med verksamhetschef Magnus Falk
har hon fått löfte om ett annat arbete någonstans inom äldreomsorgen.
Tjänst finns i personalbudget.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
att så fort verksamhetschef Magnus Falk har en ledig tjänst inom äldreomsorgen till den anställde
på gruppbostaden kan verksamhetschef Inger Adolfsson anställa en habiliterare till gruppbostaden.
___________

Socialnämnden beslutar
enligt arbetsutskotts förslag.
___________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
6
11

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2010-12-01
2010-10-27

Instans
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott

Paragraf
121
198

Dnr
2010-00138

Sid
7
7

Värnamo kvinno- och tjejjour – ansökan om bidrag
Värnamo kvinno- och tjejjour ansöker om 10 000 kronor i bidrag från Gnosjö kommun för verksamhetsåret 2011. Enligt ansökan daterad 2010-10-18.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
att bevilja Värnamo kvinno- och tjejjour 10 000 kronor för verksamhetsåret 2011.
___________

Socialnämnden beslutar
enligt arbetsutskotts förslag.
___________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2010-12-01

Instans
Socialnämnden

Paragraf
122

Dnr
2010-00075

Budgetuppföljning av socialnämndens verksamhet per 2010-10-31
Föreligger vikarierande förvaltningsekonom Boris Filipovics analys av budgetuppföljning per
2010-10-31. Budgetuppföljningen föredras av Boris Filipovic.

Socialnämnden beslutar
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.
___________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
8

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2010-12-01

Instans
Socialnämnden

Paragraf
123

Dnr
2010-00003

Redovisning av delegeringsbeslut
1. Av socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen fattade delegeringsbeslut under tiden
2010-10-27 till och med 2010-11-30. Enligt särskild förteckning daterad 2010-12-01.
2. Av biståndshandläggare inom äldre- och handikappomsorgen fattade delegeringsbeslut under
tiden 2010-10-27 till och med 2010-11-30. Enligt särskild förteckning daterad 2010-12-01.
3. Av bostadsanpassningshandläggare Lisbeth Sandkvist fattade delegeringsbeslut till och med
2010-11-30. Bostadsanpassningsbidrag § 44-51.
4. Protokoll från socialnämndens arbetsutskott till och med 2010-11-22.

Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegerade ärenden.
___________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
9

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2010-12-01

Instans
Socialnämnden

Paragraf
124

Dnr
2010-00002

Ärende för kännedom
Följande rapporter, skrivelser, protokoll m.m. anmäldes och lägges till handlingarna:

1. Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2010-11-08.
2. Det Norske Veritas 2010-11-24. Tillstånd att utfärda certifierade identitetskort ID-1.
Dnr: 2010-00154.
3. Kommunstyrelsen § 157, 2010-11-09; Fortsättning på projekt – kommunala åtgärder mot
ungdomsarbetslösheten. Dnr: 2010-00151.
4. Beslut från Socialstyrelsen 2010-11-17 i ärendet; Uppföljning av tillsyn av missbruksvårdens
utredningar i Gnosjö kommun. Dnr: 2010-00125.
5. Kommunstyrelsen § 161, 2010-11-09; Tillämpningsregler för avgiftssättning – matdistribution.
Dnr: 2010-00131.
6. Mätning av HVB-placeringar barn och ungdom i Jönköpings län den 2010-10-31.
Dnr: 2010-00150.
7. Socialstyrelsen, 2010-10-29; Äldreuppdraget vintern 2010 Hemsjukvård, hemtjänst Gnosjö
kommun, Jönköpings län. Dnr: 2010-00148.
8. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 10:71; Ersättningar till kontaktperson och
kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2011.
9. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 10:72; Ersättningar till kontaktfamiljer och
kontaktpersoner enligt SoL för år 2011.
10. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 10:73; Ersättningar vid familjehemsvård av barn,
unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2011.
___________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
10

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2010-12-01

Instans
Socialnämnden

Paragraf
125

Dnr

Sid
11

Delgivning/Diskussionsärenden/Avrapporteringar
Följande rapporter, skrivelser, protokoll m.m. anmäldes och lägges till handlingarna:

1. Socialchef Bengt Andersson informerar från ett möte med FINSAM. Huvudkontoret kommer
att vara placerat i Gnosjö kommun.
2. Socialchef Bengt Andersson informerar att Gnosjö kommun ligger på det högsta värdet i hela
landet vad gäller det sociala innehållet inom äldreomsorgen i Socialstyrelsens öppna jämförelser.
3. Socialnämndens ordförande Bertil Nilsson informerar att verksamhetschef Magnus Falk
besökte arbetsutskottet och berättade att det är högt tryck på korttidsplatserna på Rosendal.
Bäckgården avdelning 1 har öppnat för 3 korttidsplatser, en korttidsplats köps av Gislaveds
kommun.
4. Björn Jonasson (KD) rapporterar från senaste mötet med Kommunala Pensionärsrådet,
de har inget att erinra mot att Bäckgården även kallas för Demenscentrum.
5. Socialnämndens ordförande Bertil Nilsson informerar att utredare Inger Paulsson Axell besökte
arbetsutskottet och redovisade förslag på förfrågningsunderlag. Arbetsutskottet var eniga om
att framskjuta beslut i frågan till socialutskottet i januari 2011.
6. Socialnämndens ordförande Bertil Nilsson önskar att planeringen av jourverksamheten inom
socialtjänsten redovisas på socialnämndens sammanträde 2010-12-15.
___________

Justerare

Utdragsbestyrkande

