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§ 198

Information
a) Återrapportering av arbetet med att tillgodose brukarnas behov inom ramen
för gruppbostad mm
Funktionschef Börje Olsson och myndighetschef Barbro Thunberg redogör
enligt det uppdrag som förvaltningen fick vid socialnämndens sammanträde
den 19 juni 2012 (§ 102). Uppdraget avser en återrapportering till nämnden
om hur arbetet med att tillgodose brukarens behov inom ramen för grupp-/
servicebostaden fortskrider och hur samverkan mellan myndighetsenheten
och funktionshinderomsorgen har utvecklats.
Börje Olsson börjar med att konstatera att servicenivån inom funktionshinderomsorgen i Jönköpings kommun ligger högt i jämförelse med andra
jämförbara kommuner och att ett arbete pågår när det gäller att anpassa
nivån. På utförarsidan handlar det om att beskriva servicebostadens
aktiviteter utifrån att tillgodose goda levnadsvillkor. En minskning av
antalet kontaktpersoner för dem som bor på gruppbostad kommer innebära
en sänkt servicenivå. Uppdraget som kontaktperson kan inte ersättas av
personalen på gruppbostäderna.
Barbro Thunberg redogör för det arbete som pågår inom myndighetsenheten
när det gäller att i biståndsbedömningen mer se till att behoven kan
tillgodoses inom gruppbostaden. Till stöd för detta ser man en ändrad
rättspraxis. Det sammanlagda antalet beslut om kontaktperson är 383. Av
dessa gäller omkring 80 för personer som bor på gruppboende. Bland dessa
80 dominerar gruppen personer med intellektuellt funktionshinder. 40 % av
de personer med intellektuellt funktionshinder som bor på gruppboende har
också kontaktperson. Motsvarande siffra för personer med psykiskt
funktionshinder är 15 %.
När det gäller frågan om samverkan mellan myndighetsenheten och
funktionshinderomsorgen så har man under de senaste nio månaderna
utvecklat samarbetet och har ett tätt samarbete som fungerar mycket bra.
b) Presentation
Åsa Johnsson-Sköld, nytillträdd chef för individ- och familjeomsorgen,
presenterar sig för nämnden.
c) Arbetet med att förbättra miljön kring Juneporten och Lundströms plats
Representanter för socialnämnden har under oktober månad 2012 haft
möten med barn och ungdomar i enlighet med det barn- och ungdomspolitiska programmet. Enligt programmet ska nämnden välja ut en till två
frågor som behandlas som ett ärende i nämnden, eller att nämnden beslutar
att anta en viss inriktning. Vid sitt sammanträden den 20 november
beslutade nämnden (§ 189), att utifrån vad som framkommit vid dialogen
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med barn och ungdomar, ge förvaltningen i uppdrag att vid sammanträdet i
december informera om det arbete som socialtjänsten utför omkring
Juneporten och Lundströms plats.
Lena Fossheimer, samordnare för motivations- och behandlingsteamet
(MBT), presenterar teamets arbetssätt. Man bedriver ett uppsökande arbete i
samverkan med bland andra Hela Människan RIA, polisen och beroendemottagningen. Samverkan med RIA har haft stor betydelse för att MBT har
lyckats i det uppsökande arbetet.
Målgruppen är personer 18 år och uppåt. Ofta har personerna vid sidan av ett
missbruk även psykiatrisk problematik. MBT gör återkommande en kartläggning angående utvecklingen kring de personer som uppehåller sig vid
Juneporten och Lundströms plats. För närvarande verkar det inte finnas
någon nyrekrytering. När det sker har man möjlighet att snabbt fånga upp
personen.
MBT erbjuder insats i form av en motivationsmånad som inte fordrar
biståndsbeslut. Som bistånd erbjuds olika former av samtalsbehandling
utifrån metoder i de nationella riktlinjerna för beroendevård.
Gunnar Dahlqvist, föreståndare för Hela Människan RIA i Jönköping,
berättar om sin verksamhet. För närvarande är omkring 70 personer
engagerade som volontärer, de flesta i härbärget. 11 personer är anställda.
Gunnar Dahlqvist menar att samarbetet med MBT fungerar bra.
Hela Människan RIA har utarbetat en plan för hur tryggheten kan ökas på
Västra Centrum. Den handlar bland annat om att öka Hela Människan RIAs
fältverksamhet och att de får arbeta med sysselsättningsverksamhet på
Tändsticksområdet.
d) Dialogen
Socialdirektör Cecilia Grefve informerar om arbetet med strategin Dialogen.
SKL har givit ut en film som heter 13 trender som påverkar det kommunala
uppdraget inför 2020. Filmen visas för nämnden. Den finns med som
underlag i den del inom Dialogen som handlar om att möta framtidens
utmaningar.
Det planeras ett flertal utbildningsinsatser för politiker i de fem sociala
nämnderna och tjänstemän. En utbildningsinsats kommer handla om det
politiska ansvaret respektive förvaltningens ansvar. Andra utbildningsinsatser kommer beröra hur medborgaren involveras samt arbetet med
ständiga förbättringar.
En särskild dag för nämnden angående verksamheten som rör försörjningsstöd och flyktingverksamheten planeras.
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§ 199

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
- Verksamhetsplan 2013
Föredragande: socialdirektör Cecilia Grefve
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§ 200

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 15 minuter (15.45 – 16.00).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.
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§ 201

Meddelanden
a) Protokoll från Hälso- och sjukvårdsberedningen 2012-11-26
b) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden kommer att
begäras
Dnr 2012:34
c) Äldrenämndens beslut 2012-11-21
- § 126 – Uppdrag till förvaltningen – samordning av lokaler för träffpunktsverksamheter
d) Sammanträdestider och presidieöverläggningar 2013
- Sociala områdesnämnden östers beslut 2012-11-01 § 277
- Sociala områdesnämnden söders beslut 2012-11-13 § 256
- Sociala områdesnämnden västers beslut 2012-11-19 § 317
e) Kommunstyrelsens beslut 2012-11-28
- § 348 – Verksamhetsplan 2013 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Dnr 2012:181
Socialnämnden godkänner redovisningen.
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§ 202

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 12

Dnr 2012:9

b) Beslut om medgivande för utlandsresa i tjänsten
- Indien, daterat 2012-11-30
c) Beslut om fördelning av medel ur Sociala samfonderna, decemberutdelningen 2012
Dnr 2012:60
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-18

§ 203

Serveringsärende; Sjön, Jönköping (Restaurang vid Vättern Tommy
Myllymäki AB). Nyetablering
Sn/2012:193 702
Sammanfattning
Restaurang vid Vättern Tommy Myllymäki AB, 556897-7556, ansöker om att i
restaurang Sjön, Östra Storgatan 173, Jönköping, få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus och utomhus
mellan klockan 11.30 – 02.00
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2012-10-24
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-12-03, med bilagor
Förslag till socialnämnden
– Restaurang vid Vättern Tommy Myllymäki AB, 556897-7556 beviljas
tillstånd att i restaurang Sjön, Östra Storgatan 173, Jönköping, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
mellan klockan 11.30 – 01.00.
– Ansökt serveringstid inomhus mellan klockan 01.00 – 02.00 avslås.
– På den inhägnade och överblickbara uteserveringen beviljas tillstånd att
servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten mellan 11.30 – 01.00.
– Ansökt serveringstid utomhus mellan klockan 01.00 – 02.00 avslås.
– För all alkoholservering på restaurangens uteservering efter klockan
24.00 gäller en prövotid under ett år från beslutsdatum.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) yrkar för (KD), (M), (FP) och (MP) bifall till förvaltningens
förslag med följande ändringar; tillstånd beviljas Restaurang vid Vättern
Tommy Myllymäki AB att i restaurang Sjön inomhus få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.30 – 02.00 samt att prövotiden även ska omfatta den beviljade
serveringstiden efter 01.00.
Joseph Abdi (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Allan Tovhult (S) yrkar, i likhet med Joseph Abdi (C), bifall till förvaltningens
förslag.
Mona Forsberg (S) yrkar för (S) och (V), med undantag av Allan Tovhult (S),
bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer Ola Nilssons (KD) yrkande och yrkandet från Joseph Abdi
(C) och Allan Tovhult (S) under proposition, och finner att nämnden har
beslutat i enlighet med Ola Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Restaurang vid Vättern Tommy Myllymäki AB, 556897-7556 beviljas
tillstånd att i restaurang Sjön, Östra Storgatan 173, Jönköping, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
inomhus mellan klockan 11.30 – 02.00.
– På den inhägnade och överblickbara uteserveringen beviljas tillstånd att
servera spritdrycker, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten mellan 11.30 – 01.00.
– Ansökt serveringstid utomhus mellan klockan 01.00 – 02.00 avslås.
– För all alkoholservering på restaurangens uteservering efter klockan 24.00,
och för restaurangen i övrigt efter klockan 01.00, gäller en prövotid under
ett år från beslutsdatum.
Reservationer
Allan Tovhult (S) och Joseph Abdi (C) reserverar sig mot beslutet till förmån
för egna yrkanden.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Restaurang vid Vättern Tommy Myllymäki AB
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§ 204

Serveringsärende; Samboosak, Jönköping (Samboosak
AB)/Nyetablering
Sn/2012/163-702
Sammanfattning
Samboosak AB, 556887-6576, Jönköping, ansöker om att i Samboosak, Östra
Storgatan 42, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 23.00 söndagartorsdagar samt mellan klockan 11.00 - 01.00 på fredagar och lördagar.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2012-09-24
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2012-11-27
Förvaltningens förslag
– Samboosak AB, 556887-6576, Jönköping, beviljas tillstånd att i
Samboosak, Östra Storgatan 42, Jönköping få servera starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.00 - 23.00 söndagar-torsdagar samt fredagar och lördagar mellan klockan
11.00 - 01.00
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Samboosak AB, 556887-6576, Jönköping, beviljas tillstånd att i
Samboosak, Östra Storgatan 42, Jönköping få servera starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.00 - 23.00 söndagar-torsdagar samt fredagar och lördagar mellan klockan
11.00 - 01.00
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Samboosak AB
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§ 205

Serveringsärende; Bryggan Café & Bistro, Jönköping (Bageriet på
Bryggan i Jönköping AB) Nyetablering
Sn/2012:197 702
Sammanfattning
Bageriet på Bryggan i Jönköping AB (556900-1539) ansöker om att i
restauranglokalen Bryggan Café & Bistro med angränsande uteservering,
Södra Strandgatan 8, Jönköping få servera starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 – 23.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2012-11-01
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-12-10, med bilagor
Förvaltningens förslag
– Bageriet på Bryggan i Jönköping AB (556900-1539) beviljas tillstånd att i
restaurang Bryggan Café & Bistro, Södra Strandgatan 8, Jönköping få
servera sprit, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
mellan klockan 11.00 – 23.00
– På den inhägnade uteserveringen beviljas tillstånd att servera sprit, starköl,
vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 –
23.00
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Bageriet på Bryggan i Jönköping AB (556900-1539) beviljas tillstånd att i
restaurang Bryggan Café & Bistro, Södra Strandgatan 8, Jönköping få
servera sprit, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
mellan klockan 11.00 – 23.00
– På den inhägnade uteserveringen beviljas tillstånd att servera sprit, starköl,
vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 –
23.00
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Bageriet på Bryggan i Jönköping AB
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§ 206

Förslag till verksamhetsplan för Socialnämnden
Sn 2012:4 042
Sammanfattning
Enligt tidigare beslutad tidsplan ska socialnämnden behandla förslag till
verksamhetsplan 2013 på decembersammanträdet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-12-03
Verksamhetsplan 2013, daterad 2012-12-03
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens förslag till verksamhetsplan 2013, daterad 2012-12-03,
fastställs
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i socialförvaltningens samverkansgrupp 2012-12-10.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag, med
tillägget att inom ramen för individ- och familjeomsorgen, budgeten för
försörjningsstöd, bevilja Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 729.500
kr för verksamhetsåret 2013.
Mona Forsberg (S) för S-gruppen, yrkar att nedanstående skrivelse ska ligga
som grund för verksamhetsplanen för 2013, och i övrigt bifall till
verksamhetsplanen, med tillägget att inom ramen för individ- och familjeomsorgen, budgeten för försörjningsstöd, bevilja Samordningsförbundet Södra
Vätterbygden 729.500 kr för verksamhetsåret 2013.
”De avvikelser som vi Socialdemokrater har till lagd verksamhetsplan för 2013
är följande;
Vi tillför ytterligare 6,5 mnkr till funktionshinderomsorgen.
Vi vill fortsätta hålla en hög servicenivå inom fho! För oss socialdemokrater är
det en självklarhet att även människor med funktionsnedsättningar ska kunna
leva som andra och delta i samhällets gemenskap i form av bl.a träffpunkter
och ledsagning. Vi vill återställa insatsen ledsagning till den nivå som den var
på innan november 2011, vilket innebär att behovet styr och möjligheten att
åka på läger, semester eller dagsturer utanför kommungränsen åter blir möjligt.
Träffpunkt Kålgården vill vi ha kvar utan neddragning!
Vi anser att de familjer som har barn med funktionsnedsättningar ska erbjudas
möjlighet till avlastning om det finns ett behov. Det bör finnas en möjlighet att
vara på korttids själv eller med ev. personlig assistent. Detta för att barnet ska
få träffa kompisar men också för att familjen ska få avlastning och för att ev.
syskon ska få ”egentid” med föräldrarna.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-18

Vi vill markera att vi vill utveckla socialtjänsten ytterligare i samverkan med
vår personal och brukarna. Dialogen är en väg att gå istället för att
konkurrenspröva verksamheter då det på sikt kommer dränera kommunen på
kostnader, för att istället bygga upp resurser för kontroll, insyn och
upphandling. Det blir en ensidig valfrihet om man väljer att upphandla hela
områden som personlig assistans, då man som brukare inte kan välja
kommunen som utförare. Det finns en förklaring att Jönköpings kommun är en
stor utförare inom personlig assistans och det handlar om trygghet och kvalitet
samt att man är en god arbetsgivare!
Vi tror att det finns många kreativa medarbetare och brukare även inom den
dagliga verksamheten som kan utveckla även detta område. När förändringar
ska göras är det alltid av största vikt att både brukare och personal är med i
förändringsarbetet. Vi tror att det är i samverkan vi når bäst resultat.
Därför yrkar vi avslag på konkurrensplanen.
- Vi vill att funktionshinderomsorgen gör en genomlysning av vad den
restriktivare behovsbedömningen har inneburit för barnen de senaste tre åren.
- Vi vill att försörjningsstöd får i uppdrag att göra en genomlysning av hur barn
som lever i familjer med försörjningsstöd mår. Vi vill få kännedom om hur
barnens hälsa, fritid mm ser ut.
- En hopslagning av de tre myndighetskontoren anser vi är fel och vill att de tre
områdeskontoren ska vara kvar.
I övrigt hänvisar vi till de yrkanden ang mål och budgetförslag som vi framfört
tidigare i SN och KF.”
Anne Falk (V) tillstyrker Mona Forsbergs (S) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Ola Nilssons (KD) yrkande och Mona Forsbergs (S)
yrkande under proposition, och finner att nämnden har beslutat i enlighet med
Ola Nilssons (KD) yrkande.
Omröstning begärs.
Ja-röst för Ola Nilssons (KD) yrkande.
Nej-röst för Mona Forsbergs (S) yrkande.
Omröstningsresultat

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Anders Carlsson (M)
Joakim Dahlström (M)
Ingrid Öquist (M)
Andreas Grubbström (M)
Ola Nilsson (KD)
Göran Undevall (KD)
Eva Lagerström (FP)
Joseph Abdi (C)
Mona Forsberg (S)
Allan Tovhult (S)

x
x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
Utdragsbestyrkande

Avstår
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Lenah Andersson (S)
x
Eric Winbladh (S)
x
Anne Falk (V)
x
Summa
8
5
Socialnämnden har alltså med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifallit Ola Nilssons
(KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens förslag till verksamhetsplan 2013, daterad 2012-12-03,
fastställs
– Inom ramen för individ- och familjeomsorgen, budgeten för
försörjningsstöd, beviljas Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
729.500 kr för verksamhetsåret 2013
Reservationer
Mona Forsberg (S) för oppositionen, reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Cecilia Grefve
Nils Zadik
Åsa Johnsson-Sköld
Börje Olsson
Stefan Österström
Björn Svensson
Marianne Lillieberg
Stadskontoret
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 207

Konkurrensutsättning gällande daglig verksamhet
Sn/2011:110 754
Sammanfattning
Socialnämnden gav i oktober 2011 förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett
förslag på frittvalsmodell enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) för daglig
verksamhet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-10-29.
Bilaga 1: Förfrågningsunderlag, daterad 2012-10-24.
Bilaga 2: Fritt val inom daglig verksamhet enligt LOV- bakgrund till
förfrågningsunderlag, daterad 2012-11-01.
Bilaga 3: Konsekvensanalys samt riskbedömning, daterad 2012-11-05.
Förslag till socialnämnden
Förslag till kommunstyrelsen
− Förfrågningsunderlag, enligt bilaga 1, avseende upphandling av daglig
verksamhet inom område intellektuellt funktionshinder antas.
Socialnämnden beslutar för egen del
− Förvaltningen ges i uppdrag att tillsätta en beredande grupp för besluten om
att godkänna utförare av daglig verksamhet.
− Biträdande socialdirektören ges delegation att besluta om att godkänna
utförare av daglig verksamhet.
− Förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla
dagverksamhet inom området psykiskt funktionshinder enligt LOV.

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i socialförvaltningens samverkansgrupp 2012-12-10.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mona Forsberg (S) för oppositionen, yrkar att den dagliga verksamheten inte
ska konkurrensutsättas, att personal och brukare istället får vara med och
utveckla området ytterligare, samt att det blir lättare för brukaren att prova på
och önska var man vill vara någonstans inom kommunens dagliga verksamhet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Ola Nilssons (KD) yrkande och Mona Forsbergs (S)
yrkande under proposition, och finner att nämnden har beslutat i enlighet med
Ola Nilssons (KD) yrkande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs.
Ja-röst för Ola Nilssons (KD) yrkande.
Nej-röst för Mona Forsbergs (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Anders Carlsson (M)
x
Joakim Dahlström (M)
x
Ingrid Öquist (M)
x
Andreas Grubbström (M)
x
Ola Nilsson (KD)
x
Göran Undevall (KD)
x
Eva Lagerström (FP)
x
Joseph Abdi (C)
x
Mona Forsberg (S)
x
Allan Tovhult (S)
x
Lenah Andersson (S)
x
Eric Winbladh (S)
x
Anne Falk (V)
x
Summa
8
5
Socialnämnden har alltså med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifallit Ola Nilssons
(KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
− Förfrågningsunderlag, enligt bilaga 1, avseende upphandling av daglig
verksamhet inom område intellektuellt funktionshinder antas.
Socialnämnden beslutar för egen del
− Förvaltningen ges i uppdrag att tillsätta en beredande grupp för besluten om
att godkänna utförare av daglig verksamhet.
− Biträdande socialdirektören ges delegation att besluta om att godkänna
utförare av daglig verksamhet.
− Förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla
dagverksamhet inom området psykiskt funktionshinder enligt LOV.
Reservationer
Mona Forsberg (S), för oppositionen, reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Nils Zadik
Börje Olsson
Alexandra Le
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

18

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-18

§ 208

Genomlysning av kostnadsutvecklingen inom funktionshinderomsorgen - plan för genomförande
Sn/2012:204 750
Sammanfattning
Vid socialnämndens sammanträde i november (§ 195) fick förvaltningen i
uppdrag att till decembersammanträdet presentera hur uppdraget från
fullmäktige gällande genomlysning av funktionshinderomsorgens
kostnadsutveckling ska genomföras, för att presenteras löpande under våren
2013 med slutredovisning vid aprilsammanträdet, för beslut inför
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges behandling.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-12-10.
Funktionshinderomsorgens ekonomi – en genomlysning.
Förslag till socialnämnden
− Den av förvaltningen upprättade planen Funktionshinderomsorgens
ekonomi – en genomlysning, godkänns

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Den av förvaltningen upprättade planen Funktionshinderomsorgens
ekonomi – en genomlysning, godkänns

Beslutet expedieras till:
Nils Zadik
Börje Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 209

Översyn av korttidsverksamheten inom Funktionshinderomsorgen.
Sn/ 2012:171 750
Sammanfattning
Socialnämnden gav vid sitt sammanträde den 28 juni 2012 funktionshinderomsorgen i uppdrag att se över korttidsverksamheten i sin helhet inkluderat
möjligheten till att öppna ett korttids/”assistenthus” där barn och ungdomar
inom funktionshinderomsorgen kan vara tillsammans med sina personliga
assistenter.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-11-30
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2012-11-30
Förslag till socialnämnden
– Uppdraget till förvaltningen att se över möjligheten att starta ett
korttids/”assistenthus” avslutas. Underlaget för en sådan
verksamhet är i nuläget för begränsat. Den rådande ekonomiska
situationen ger inte heller möjlighet att starta en ej lagstadgad
verksamhet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mona Forsberg (S) för oppositionen, yrkar att ärendet återremitteras till
förvaltningen för att belysa det totala behovet, inkluderande de barn och unga
som har personlig assistans men ingen avlastning i form av korttidsplats eller
stödfamilj.
Propositionsordning
Ordföranden fastställer följande propositionsordning.
Först ställs proposition på yrkandet om återremiss. Därefter ställs proposition
på Ola Nilssons (KD) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.
Nej-röst för Mona Forsbergs (S) yrkande att ärendet ska återremitteras.
Omröstningsresultat

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Anders Carlsson (M)

x

Utdragsbestyrkande

Nej

Avstår

20

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-18

Joakim Dahlström (M)
x
Ingrid Öquist (M)
x
Andreas Grubbström (M)
x
Ola Nilsson (KD)
x
Göran Undevall (KD)
x
Eva Lagerström (FP)
x
Joseph Abdi (C)
x
Mona Forsberg (S)
x
Allan Tovhult (S)
x
Lenah Andersson (S)
x
Eric Winbladh (S)
x
Anne Falk (V)
x
Summa
8
5
Socialnämnden har alltså med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutat att ärendet
ska avgöras vid dagens sammanträde.
Reservationer
Mona Forsberg (S) för oppositionen, reserverar sig mot beslutet att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på Ola Nilssons (KD) yrkande och finner att
nämnden har beslutat i enlighet med yrkandet.
Protokollsanteckning
(S) och (V) deltar nu inte i beslutet.
Socialnämndens beslut
– Uppdraget till förvaltningen att se över möjligheten att starta ett
korttids/”assistenthus” avslutas. Underlaget för en sådan
verksamhet är i nuläget för begränsat. Den rådande ekonomiska
situationen ger inte heller möjlighet att starta en ej lagstadgad
verksamhet.

Beslutet expedieras till:
Börje Olsson
Monica Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 210

Förlängning av överenskommelse gällande drift av Kärrhöksgatans
gruppboende som drivs som personalintraprenad
Sn/2009:98 700
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2010-01-19 (§ 7), att Kärrhöksgatans gruppboende
ombildas till intraprenad. Den nuvarande överenskommelsen löper ut den 31
mars 2013 och ett nytt beslut fordras för en förlängning av överenskommelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2012-11-30
Förslag till överenskommelse om intraprenad 2012-11-30 (bilaga 1)
Förslag till socialnämnden
– Överenskommelsen för Kärrhöksgatans gruppboende förlängs med ett år
fr o m 2013-04-01 t o m 2014-03-31
– En ny rapportering ska göras till nämnden efter förvaltningens kvalitetsuppföljning av intraprenaden.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Överenskommelsen för Kärrhöksgatans gruppboende förlängs med ett år
fr o m 2013-04-01 t o m 2014-03-31
– En ny rapportering ska göras till nämnden efter förvaltningens kvalitetsuppföljning av intraprenaden.

Beslutet expedieras till:
Börje Olsson
Stefan Österström
Kärrhöksgatans gruppbostad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 211

Ansökan från Fotboll För Alla (Husqvarna FF) om
verksamhetsbidrag 2013
Sn/2012:134 792
Sammanfattning
Husqvarna FF ansöker om medel till Fotboll för alla som vänder sig till unga
och vuxna med någon form av funktionsnedsättning.
Beslutsunderlag
Ansökningshandling från Husqvarna FF inkommen 2012-07-03
Socialtjänstens tjänsteskrivelse daterad 2012-10-31
Förslag till socialnämnden
− Ansökan från Husqvarna FF om bidrag till verksamhet för
funktionsnedsatta med 30 000 kronor för år 2013 avslås.

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mona Forsberg (S) för oppositionen, yrkar att ärendet bordläggs till
socialnämndens sammanträde den 15 januari 2013, då HFF ges tillfälle att
informera om sitt arbete.
Propositionsordning
Ordföranden fastställer följande propositionsordning.
Först ställs proposition på yrkandet om bordläggning. Därefter ställs
proposition på Ola Nilssons (KD) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bordläggning och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Reservationer
Mona Forsberg (S) för oppositionen, reserverar sig mot beslutet att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på Ola Nilssons (KD) yrkande och finner att
nämnden har beslutat i enlighet med yrkandet.
Protokollsanteckning
(S) och (V) deltar nu inte i beslutet.
Socialnämndens beslut
− Ansökan från Husqvarna FF om bidrag till verksamhet för
funktionsnedsatta med 30 000 kronor för år 2013 avslås.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
Börje Olsson
Husqvarna FF

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 212

Träffpunkt Kålgården
Sn/2012:160 755
Sammanfattning
Socialförvaltningen har av socialnämnden fått i uppdrag att undersöka
möjligheterna till att verksamheten vid Kålgårdens träffpunkt överförs till att
drivas av brukarna själva, i samarbete med annan förvaltning eller annan
huvudman.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-12-11
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2012-11-01
Förslag till socialnämnden
− Träffpunkt Kålgården bibehålls i egen regi, med i bilagan till
tjänsteskrivelse föreslagna förändringsåtgärder, och en minskning med en
och en halv årsarbetare
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mona Forsberg (S) för oppositionen, yrkar att träffpunkt Kålgården ska vara
kvar utan neddragningar av personalstyrkan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Ola Nilssons (KD) yrkande och Mona Forsbergs (S)
yrkande under proposition, och finner att nämnden har beslutat i enlighet med
Ola Nilssons (KD) yrkande.
Omröstning begärs.
Ja-röst för Ola Nilssons (KD) yrkande.
Nej-röst för Mona Forsbergs (S) yrkande.
Omröstningsresultat

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Anders Carlsson (M)
Joakim Dahlström (M)
Ingrid Öquist (M)
Andreas Grubbström (M)
Ola Nilsson (KD)
Göran Undevall (KD)
Eva Lagerström (FP)
Joseph Abdi (C)
Mona Forsberg (S)

x
x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
Utdragsbestyrkande

Avstår
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Allan Tovhult (S)
x
Lenah Andersson (S)
x
Eric Winbladh (S)
x
Anne Falk (V)
x
Summa
8
5
Socialnämnden har alltså med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifallit Ola Nilssons
(KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Träffpunkt Kålgården bibehålls i egen regi, med i bilagan till
tjänsteskrivelse föreslagna förändringsåtgärder, och en minskning med en
och en halv årsarbetare
Reservationer
Mona Forsberg (S) för oppositionen, reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Börje Olsson
Ewa Bjurenstedt
Birgitta Lundahl
Jenny Kihlström Blomdahl

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

26

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-18

§ 213

Ansökan till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för 2013 till
projekt BKC mot våld - behandlings- och kunskapscenter mot våld i
nära relationer i Jönköpings län
Sn/2012:116 700
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2012-06-19, § 107, att ansöka om statliga
utvecklingsmedel till projekt BKC mot våld i nära relationer. Projektet innebär
i korthet att bygga upp mansrådgivningsverksamhet i hela Jönköpings län för
att öka tillgången på behandlingsinsatser för män som utövar våld i nära
relationer. Den ansökan som gjordes i juni fick endast avse projektverksamhet
under 2012. Den nu aktuella ansökan om utvecklingsmedel avser projektets
fortsättning under år 2013.
Beslutsunderlag
Tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter 2012-12-03
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-12-03
Ansökan om utvecklingsmedel till Socialstyrelsen 2012-11-29
Projektbeskrivning 2012-11-29
Förslag till socialnämnden
– Ansökan inlämnas till Socialstyrelsen med begäran om 1 475 000 kr i
utvecklingsmedel för att i Jönköpings län öka tillgången på
behandlingsinsatser för män som utövar våld i nära relationer
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Ansökan inlämnas till Socialstyrelsen med begäran om 1 475 000 kr i
utvecklingsmedel för att i Jönköpings län öka tillgången på
behandlingsinsatser för män som utövar våld i nära relationer
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Lars Malmström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 214

Samarbetsprojekt för att förbättra arbetsmarknadsmöjligheterna
genom förstärkta praktikinsatser
Sn/2012:207 700
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anhåller hos socialnämnden om
2 745 tkr, ur ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet, till finansiering
av ett arbetsmarknadsprojekt i syfte att förbättra arbetsmarknadsmöjligheterna
för i första hand utrikes födda. Projektet är planerat att pågå under två år och
bygger på ett samarbete med Bäckadalsgymnasiet.
Beslutsunderlag
Tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter 2012-12-03
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-12-03
Utbildnings-och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2012-11-12, § 139
Arbetsmarknadsavdelningens tjänsteskrivelse 2012-09-29
Arbetsmarknadsavdelningens bilaga till tjänsteskrivelse 2012-09-28
Förslag till socialnämnden
Förslag till kommunstyrelsen
− Socialnämnden har inget att erinra mot utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens anhållan om bidrag med 2 745 tkr ur fonden för ej utnyttjade
statsbidrag för flyktingmottagandet.

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
– Socialnämnden har inget att erinra mot utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens anhållan om bidrag med 2 745 tkr ur fonden för ej utnyttjade
statsbidrag för flyktingmottagandet.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Åsa Johnsson-Sköld
Lars Malmström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 215

Yttrande över promemorian "En mer samlad myndighetsstruktur
inom folkhälsoområdet" (Ds 2012:49)
Sn/2012:208 700
Sammanfattning
Socialdepartementet har remitterat departementspromemorian ”En mer samlad
myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet” till Jönköpings kommun.
Stadskontoret har översänt promemorian till socialnämnden för yttrande.
Yttrandet ska vara Stadskontoret tillhanda senast den 19 december 2012.
Beslutsunderlag
Tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter, daterad 2012-11-29.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-11-29.
Förslag till socialnämnden
Yttrande till kommunstyrelsen
– Vad som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör
socialnämndens yttrande i ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– Vad som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör
socialnämndens yttrande i ärendet.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 216

Rapport angående socialförvaltningens integrationsarbete 2012
Sn/2012:117 132
Sammanfattning
Tjänsteskrivelsen utgör socialförvaltningens rapport angående förvaltningens
arbete med integrationsfrågor under 2012 samt också svar på de frågor som
ställts i skrivelsen ”Integrationsrapport 2011”, daterad 2012-01-09 från
kommunalråd Anna Mårtensson.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-12-11
Förslag till socialnämnden
– Vad som anförs i tjänsteskrivelsen utgör nämndens svar på Stadskontorets
begäran att inkomma med integrationsrapport 2012 inkluderande mål
för 2013.

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i socialförvaltningens samverkansgrupp 2012-12-10.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Vad som anförs i tjänsteskrivelsen utgör nämndens svar på Stadskontorets
begäran att inkomma med integrationsrapport 2012 inkluderande mål för
2013.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
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§ 217

Kommunrevisionens granskning av nämndernas ansvarsutövande
Sn/2012:214 700
Sammanfattning
I samband med socialnämndens och äldrenämndens träff med
kommunrevisionen den 24 september respektive 5 oktober erhölls ett
uppföljningsunderlag för granskning av nämndernas ansvarsutövande.
Nämnderna redovisar här sina svar på nämnda underlag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2012-12-056
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2012-12-05
Kommunrevisionens uppföljningsunderlag daterat 2012-10-05
Förvaltningens förslag
– Vad som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2012-12-05 utgör
socialnämndens svar
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Vad som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2012-12-05 utgör
socialnämndens svar

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Ledningsgruppen
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§ 218

Socialnämndens respektive ideella föreningars ansvar för god
kvalitet m.m. för insatser till våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnat våld (Extra ärende)
Sammanfattning
Anne Falk (V) redovisar att Socialstyrelsen har utkommit med ett
Meddelandeblad (2/2012) angående socialnämnders respektive ideella
föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt
socialtjänstlagen. Utvecklingsledare Madeleine Söderberg vid Länsstyrelsen
och verksamhetsledare Catarina Gustafsson vid Kvinnojouren kan informera
nämnden utifrån vad som tas upp i meddelandebladet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Anne Falk (V) yrkar att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bjuda in
utvecklingsledaren vid Länsstyrelsen, Madeleine Söderberg, och
verksamhetsledaren vid Kvinnojouren, Catarina Gustafsson, till nämndens
sammaträde i januari, för att de då ska ge nämnden information om vad som tas
upp i Meddelandeblad 2/2012 samt om verksamheten vid Kvinnohuset
Socialnämndens beslut
– Förvaltningen ges i uppdrag att bjuda in utvecklingsledaren vid
Länsstyrelsen, Madeleine Söderberg, och verksamhetsledaren vid
Kvinnojouren, Catarina Gustafsson, till nämndens sammaträde i januari, för
att de då ska ge nämnden information om vad som tas upp i
Meddelandeblad 2/2012 samt om verksamheten vid Kvinnohuset

Beslutet expedieras till:
Åsa Johnsson-Sköld
Lars Malmström
Madeleine Söderberg
Catarina Gustafsson
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§ 219
Information fortsättning
e) Strategi för funktionshindrade i arbete mm
Kommunfullmäktige gav vid sitt sammanträde den 27 oktober 2011
socialnämnden i uppdrag att i samverkan med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utarbeta förslag till en samlad strategi för att få fler
personer med funktionsnedsättning i arbete. I uppdraget ska även ingå att
tydliggöra hur kommunen i ökad utsträckning ska verka för att personer
med funktionsnedsättning erbjuds arbete inom den kommunala
verksamheten.
Områdeschef Lars Malmström och arbetsmiljökonsult Lars Karlsson
redogör för förvaltningens arbete utifrån ovanstående uppdrag.
Lars Malmström redovisar att frågan om arbete och sysselsättning för
personer med funktionsnedsättning har behandlats i arbetet med program för
funktionshinderpolitiken. I det förslag till program som är ute på remiss till
kommunens nämnder presenteras mål och strategier för att fler personer
med funktionsnedsättning ska kunna få arbete och sysselsättning. I
programmet föreslås att 150 personer, under perioden 2013-2014, ska
erbjudas anpassade anställningar på kommunala arbetsplatser och att nya
arbetsmöjligheter ska skapas för 25 personer med kraftigt nedsatt arbetsförmåga. När det gäller det sistnämnda förslaget har socialförvaltningen
tillsammans med arbetsmarknadsavdelningen tagit fram ett projekt för
utveckling av anställningar med anställningsstöd i kommunala förvaltningar. Projektet är tänkt att finansieras via ej utnyttjade statsbidrag för
flyktingmottagandet och ingår förvaltningens strategi för att motverka
långvarigt bidragsberoende. Projektet kommer att behandlas av utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden, preliminärt i januari 2013 och därefter tas upp
till socialnämnden för beslut.
Lars Karlsson redovisar att det för närvarande finns 30 personer anställda
med lönebidrag inom förvaltningen. Omfattningen har varit relativt
oförändrad under de senaste 8 – 10 åren. Utöver dessa personer är
några personer anställda med ersättning för personligt biträde till förvaltningen. När det gäller att anställa fler personer med funktionshinder
så finns det vissa svårigheter med att hitta lämpliga arbeten. Förvaltningen
har krav på sig att i vissa fall omplacera anställda som till följd av sjukdom
eller funktionshinder inte kan utföra det arbete som de är anställda för.
Bland annat är en stor del av de administrativa assistenterna omplacerade
från vården.
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f) Rapport november 2012
Ekonom Annika Edlund informerar om rapport november 2012. Prognosen
pekar på ett underskott på 55 mnkr för socialnämndens ansvarsområde.
g) Nytt från sekreteraren – läsplattor
Sekreteraren informerar om det planerade införandet av läsplattor för att
tillhandahålla handlingar till nämndens sammanträden. Införandet kan för
socialnämnden ske tidigast i maj 2013.
Punkterna rapporter från socialnämndens presidium, rapporter från
auskultationer och rapporter från kurser och konferenser hänskjuts till
socialnämndens nästa sammanträde.
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