Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2009-11-25

Instans

Socialnämnden

Plats och tid

Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 –

Beslutande

Bertil Nilsson (M), ordförande
Björn Jonasson (KD), 1:e vice ordf
Birgitta Olsson-Johansson (S), 2:e vice ordf
Annelie Nyberg (FP)
Ulla Svensson (C)
Margaretha Schneider Persson (M)
Malin Stacke (M) tj ers
Leif Ericsson (KD)
Klas-Göran Park (S)
Helene Rönnbäck (S)
Elisabeth Eklund-Svensson (KD)

Övriga deltagande

Bengt Andersson, sekreterare
Kerstin Olsson, protokollförare
Åsa Wallesjö

Utses att justera

Helene Rönnbäck

Sid
108

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

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

Instans

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp

2009-11-25,
omedelbar justering
2009-11-26

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret, Gnosjö

Underskrift

.....................................................................
Kerstin Olsson

Justerare

Paragrafer
Datum då anslaget tas ner

92
2009-12-17

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2009-11-25
2009-11-11

Instans
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott

Paragraf
92
162

Dnr
2008-00114

Sid
109
191

Utredning angående införande av valfrihetssystem (LOV)
Lag (2008:962) om valfrihetssystem trädde i kraft den 1 januari 2009. Huvudsyftet med lagen är att

brukaren inom givna ramar, ges möjlighet att själv välja utförare av beviljade insatser inom äldrevården.
Socialförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen i Gislaveds kommun, utrett
förutsättningarna för att införa LOV i Gnosjö kommun.
Förvaltningarna har haft stöd av utredaren Inger Paulsson Axell, med det framtagna utredningsförslaget.
Birgitta Olsson-Johansson (S), reserverar sig mot beslutet.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
Socialnämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta
att införa Lagen om valfrihet (LOV) omfattande både omvårdnad och service inom hemtjänst/hemvård i
Gnosjö kommun
att uppdra åt socialnämnden att upprätta erforderliga tillämpningsregler inom LOV-området,
att socialnämnden beslutar enligt föreslagen genomförande- och tidsplan, samt
att Lagen om valfrihet (LOV) skall införas senast den 1 januari 2011,
att om investeringsbehov uppstår, exempelvis tidsmätningssystem m m, tillskjuts dessa av kommunfullmäktige
till socialnämndens budgetram,
att socialnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.

___________
Birgitta Olsson-Johansson (S), yrkar på att inte införa LOV.

Efter omröstning beslutar socialnämnden rekommendera kommunfullmäktige
att besluta enligt ovanstående att-satser, samt,
att om ökade kostnader uppstår, skall dessa tillskjutas av kommunfullmäktige till socialnämndens budgetram.
Leif Ericsson (KD), föreslår enligt arbetsutskottets förslag. Helene Rönnbäck, Klas-Göran Park och Birgitta
Olsson-Johansson (S), reserverar sig.
___________

Justerare

Utdragsbestyrkande

