Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2010-03-31

Instans

Socialnämnden

Plats och tid

Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 – 19.30

Beslutande

Bertil Nilsson (M) ordförande
Björn Jonasson (KD)
Birgitta Olsson-Johansson (S)
Carmen Damian (FP) tj.ers
Inger Isaksson (KD) tj.ers
Liisa Svenningsson (KD) tj.ers
Leif Ericsson (KD)
Klas-Göran Park (S)
Helene Rönnbäck (S)
Elisabeth Eklund-Svensson (KD)
Willy Gollwitzer (FP)

Övriga deltagande

Bengt Andersson, socialchef §§ 38-49
Åsa Wallesjö, sekreterare §§ 38-49
Katti Hansson, socialekonom §§ 38-40
Inger Adolfsson, verksamhetsledare § 41
Elisabeth Andersson, verksamhetsledare § 41

Utses att justera

Björn Jonasson

Sid
1 (13)

Underskrifter
Socialchef

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

Ordförande

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

Justerande

.....................................................................
Björn Jonasson

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2010-03-31

Paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

2010-04-13

Datum då anslaget tas ner

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret, Gnosjö

Underskrift

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

Justerare

38-49
2010-05-03

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2009-12-15
2010-03-10

Instans
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott

Paragraf
38
52

Dnr
2010-00062
2009-00040

Sid
2
14

Socialförvaltningens budget 2010, budget 2011-2012
Socialekonom Katti Hansson och socialchef Bengt Andersson redogör för Socialförvaltningens budget år
2010 och budget åren 2011-2012.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
att godkänna socialekonom Katti Hansson och socialchef Bengt Anderssons redovisning av budget för åren
2010-2012 med vissa justeringar.
___________

Socialnämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag, samt
att socialnämndens ledamöter får ta del av det justerade materialet.
___________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2010-03-31
2010-03-31

Instans
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott

Paragraf
39
57

Dnr
2010-00062

Socialförvaltningens investeringar 2011-2013
Socialekonom Katti Hansson redogör för Socialförvaltningens investeringar för åren 2011-2013.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
att godkänna socialekonom Katti Hanssons redovisning av Socialförvaltningens investeringar för åren
2011-2013 med vissa justeringar.
___________

Socialnämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag, samt
att socialnämndens ledamöter får ta del av det justerade materialet.
___________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
3
4

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2010-03-31

Instans
Socialnämnden

Paragraf
40

Dnr
2010-00062

Ekonomisk rapport
Socialekonom Katti Hansson redogör för budgetuppföljningen 2010-02-28.

Socialnämnden beslutar
att lägga uppföljningen till handlingarna.
___________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
4

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2010-03-31

Instans
Socialnämnden

Paragraf
41

Dnr

Sid
5

Information från verksamhetschefer
Verksamhetscheferna Inger Adolfsson och Elisabeth Andersson redogör för sina respektive verksamheter.
Cheferna förklarar att trycket på deras verksamheter har ökat. Trycket på korttidsplatserna inom Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) beror till stor del på att byggnationen av en gruppbostad i Gnosjö
inte står klar. Inger Adolfsson skall återkomma med en beläggningsrapport för korttidsplatserna till
socialnämndens sammanträde i augusti månad år 2010.
Elisabeth Andersson berättar om Projekt Utkiken som startade sin verksamhet den 18 januari år 2010. Tanken
med Utkiken är att skapa meningsfull sysselsättning och arbete, och att fler ska kunna få möjlighet att skaffa sig
en egen försörjning. Elisabeth berättar att lördagen den 24 april är det invigning av projektets butik och café på
Ica-torget i Gnosjö, klockan 10:00 då vice ordförande i Socialnämnden Björn Jonasson håller invigningstal. På
kommunens hemsida kan man följa Utkikens verksamhet.
___________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2009-12-15
2010-03-10

Instans
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott

Paragraf
42
51

Dnr
2010-00034

Sid
6
13

Investeringar till dagverksamheten Furugläntan
Verksamhetschef Inger Adolfsson har tidigare äskat pengar till möbler och övriga inventarier till utökad
dagverksamhet (gamla skolkontoret). Inger beräknade kostnaden till 250tkr, men enligt socialekonom Katti
Hansson har verksamheten fått 125tkr beviljade under 2009, vilka de bett att få med till 2010 eftersom de inte
har förbrukat dem. För att de skall klara utrusta dagverksamheten behövs ytterligare 125tkr under 2010.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
att hos kommunfullmäktige tilläggs äska medel för utrustning till dagverksamheten Furugläntan med 125tkr
under 2010.
___________

Socialnämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
___________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2010-03-31
2010-03-10

Instans
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott

Paragraf
43
49

Dnr
2010-00035

Sid
7
11

Bistånd till handledarutbildning för körkort
De ungdomar som läser på Gnosjöandans Kunskapscentrum (GKC) har möjlighet att välja
körkortsutbildning som individuellt val. De flesta ungdomar i årskurs 2 och 3 väljer detta ämne. Det innebär
att de får åtta gratis körlektioner (till och med juni 2010 därefter omförhandlas avtalet) i vilka halkkörning
ingår, teorilektioner samt litteratur. De måste själva bekosta ansökan om körkortstillstånd, 220 kronor,
kostnad för teoriprov, 220 kronor, samt kostnad för uppkörning, 940 kronor. Det krävs ofta fler körlektioner
än de åtta skolan tillhandahåller. Eleven kan då fortsätta köra på samma körskola som GKC anlitat till det
pris skolan upphandlat, för närvarande 330 kronor per lektion. Ett billigare alternativ är att en förälder
övningskör med ungdomen. De måste då gå en utbildning som för närvarande kostar 400 kronor för
handledaren och 400 kronor för ungdomen.
Kommunfullmäktige har beslutat att elever som läser på GKC skall ha möjlighet att ta körkort under sin
studietid på gymnasiet. För dem vars föräldrar är beroende av försörjningsstöd till sitt uppehälle finns inte
samma möjligheter att ta körkort som för andra ungdomar. Ett sätt skulle vara att ovanstående utgifter får
räknas som godtagbara vid normberäkningen i samband med att de uppkommer.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
att kostnaden för ansökan om körkortstillstånd, handledarutbildning samt kostnad för teoriprov och
uppkörning får räknas med som en godtagbar utgift vid normberäkningen för de familjer vars ungdomar
läser på GKC.
___________

Socialnämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag, samt
att uppföljning sker på Socialnämndens sammanträde i december 2010.
___________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2010-03-31
2010-03-10

Instans
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott

Paragraf
44
48

Dnr
2010-00036

Sällskapet Länkarna – ansökan om bidrag
Sällskapet Länkarna i Värnamo och Vaggeryd ansöker gemensamt om ett verksamhetsbidrag om
20 000 kronor för år 2010.
De båda länkföreningarna har medlemmar från Gnosjö kommun i sin verksamhet.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
att bevilja Sällskapet Länkarna i Värnamo och Vaggeryd tillsammans 6 000 kronor för år 2010.
___________

Socialnämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
___________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
8
10

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2010-03-31
2010-03-10

Instans
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott

Paragraf
45
53

Dnr
2010-00052

Sid
9
15

Demokratiberedningens förslag till åtgärder för ökat politiskt deltagande
Demokratiberedningens förslag riktar sig till de politiska partierna, till verksamhetsnämnderna och till
kommunkansliet. Ett av förslagen riktar sig till socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden och gäller att
demokratiberedningen anser att dessa båda nämnder bör ta fram förslag på hur kommunens offentliga lokaler
(sport- och fritidslokaler samt äldreboenden) kan tillåtas användas för demokratisk politisk information.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2010-01-12 att uppmana socialnämnden att lämna förslag på hur
nämndens lokaler (exempelvis äldreboenden) kan tillåtas användas för demokratisk politisk information.

Arbetsutskottet beslutar
att ge i uppdrag åt socialchef Bengt Andersson att diskutera frågan på Ledningsgruppens möte 2010-02-25,
att Bengt Andersson redovisar ledningsgruppens förslag på socialnämndens sammanträde 2010-03-31.
___________

Socialnämnden beslutar
att tillåta alla politiska partier som är godkända och registrerade hos Länsstyrelsen att sprida politisk
information på kommunens äldreboenden, exempelvis inför ett val. Den politiska informationen hänvisas till
specifika platser och tillfällen, som tillkännages i god tid för pensionärerna på äldreboenden och även i god tid
till de politiska partierna.
att ge i uppdrag åt socialchef Bengt Andersson att tillsammans med berörda verksamhetschefer boka tid och
plats för politisk information inför valet 2010 samt informera de politiska partierna.
att godkänna socialchef Bengt Anderssons skrivelse med förslag från ledningsgruppen daterad 2010-03-10
och överlämna förslaget till kommunstyrelsens arbetsutskott.
___________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2010-03-31

Instans
Socialnämnden

Paragraf
46

Dnr

Sid
10

Fyllnadsval till Förtroenderådet på Rosendal
Ledamot i Förtroenderådet för Annelie Nyberg (FP) behöver utses.

Socialnämnden beslutar
att utse Willy Gollwitzer (FP), Älmås, 330 31 Kulltorp som ledamot i Förtroenderådet från och med
2010-03-31.
___________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2010-03-31

Instans
Socialnämnden

Paragraf
47

Dnr
2010-00003

Redovisning av delegeringsbeslut
1. Av socialsekreterare inom Individ- och familjeomsorgen fattade delegeringsbeslut under tiden
2010-02-25 till och med 2010-03-15. Enligt särskild förteckning daterad 2010-03-31.
2. Av biståndshandläggare inom Äldre- och handikappomsorgen fattade delegeringsbeslut under
tiden 2010-02-25 till och med 2010-03-15. Enligt särskild förteckning daterad 2010-03-31.
3. Av bostadsanpassningshandläggare Lisbeth Sandkvist fattade delegeringsbeslut under tiden
2010-02-23 till och med 2010-03-10. Bostadsanpassningsbidrag § 9-17.
4. Protokoll från Socialnämndens arbetsutskottet till och med 2010-03-10.

Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegerade ärenden.
___________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
11

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2010-03-31

Instans
Socialnämnden

Paragraf
48

Dnr
2010-00002

Ärende för kännedom
Följande rapporter, skrivelser, protokoll m.m. anmäldes och lägges till handlingarna:
1. Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2010-02-08.
2. Årsberättelse 2009 från Familjerådgivarna. Dnr: 2010-00068
___________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
12

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2010-03-31

Instans
Socialnämnden

Paragraf
49

Dnr

Sid
13

Delgivning/Information/Diskussionsärenden
1. Redovisning av stimulansmedlens olika delprojekt inom områdena demensvård, sociala innehållet,
läkemedelsgenomgångar, kost och nutrition. Dnr: 2010-00056-61.
2. Svarsskrivelse från socialchef Bengt Andersson angående trygghetsboende i Betanialokalen i
Hillerstorp. Dnr: 2010-00022
___________

Justerare

Utdragsbestyrkande

