JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-28

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-13.45

Beslutande

Ola Nilsson (KD)
Anders Carlsson (M)
Carin Berggren (M)
Ingrid Öquist (M)
Göran Undevall (KD)
Magnus Nordangård (KD)
Eva Lagerström (FP)
Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)
Susanna Björkman (S)
Lenah Andersson (S)
Eric Winbladh (S)
Christer Sjöberg (S)

ordförande

ersätter Andreas Grubbström (M)

ersätter Allan Tovhult (S)

ersätter Anne Falk (V)

Övriga närvarande

Martha Duvell (KD)
Margareta Sylvan (MP)
Nils Zadik, bitr socialdirektör

Utses att justera

Mona Forsberg

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2011-07-04 klockan 14.30

Underskrifter

Paragrafer 116-118

Sekreterare

Linda Löfwing
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

Mona Forsberg
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Datum för sammanträdet

2011-06-28

Datum för anslags uppsättande

2011-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Karin Lundgren
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§ 116

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 10 minuter (13.25-13.35)
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.
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§ 117

Förslag till verksamhets- och investeringsplan ,VIP 2012-2014
Sn/2011:8 041
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-05-26 om reviderade ekonomiska ramar
för VIP 2012-2014. Direktiv och innehåll i ramarna erhölls av stadskontoret
daterat 2011-04-28.
Enligt fastställd tidplan för arbetet ska respektive nämnd senast på junisammanträdet besluta om VIP-förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens utredning inklusive alternativa förslag till Verksamhets- och
Investeringsplan 2012-2014
Tjänsteskrivelse daterad 2011-06-17
Förvaltningens förslag
- socialnämnden beslutar om förslag till Verksamhets- och investeringsplan
VIP 2012-2014 enligt något av de fyra alternativ, som förvaltningen redovisar.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp 2011-06-28.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Bitr. socialdirektör Nils Zadik informerar om de fackliga organisationernas
synpunkter och yrkanden på förvaltningens utredning inklusive alternativa
förslag till Verksamhets- och investeringsplan 2012-2014.
Inför dagens sammanträde har majoritetens skrivelse gällande förvaltningens
förslag till Verksamhets- och investeringsbudget 2012-2014,
daterad 2011-06-10, sänts ut.
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) yrkar att nämnden beslutar anta förvaltningens
behovsbeskrivning i tjänsteskrivelse daterad 2011-06-17 som grund för
socialnämndens förslag till verksamhets- och investeringsplan 2012-2014 med
tilläggen:
1. Verksamheten försörjningsstöd minskas med ytterligare 4 825 000 kronor
under år 2012 enligt majoritetens skrivelse och förvaltningen ges i uppdrag
att fortsätta arbeta med insatser för att minska det långsiktiga
bidragsberoendet.
2. Ett effektiviseringskrav ställs på förvaltningen genom fortsatt satsning på
IT-stöd i såväl individ- och familjeomsorgen och funktionshinderomsorgen
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som i gemensam verksamhet så att en besparing om 0,1 procent av
respektive budget erhålls räknat på förvaltningens behov,
dvs. 1 083 500 kronor under 2012.
3. Vägar för att budgetmässigt uppnå en bättre balans mellan
socialnämndens olika målgrupper och att långsiktigt stärka IFO:s
förebyggande arbete ska genomföras. Under 2012 ska detta ske genom att
funktionshinderomsorgen och myndighetsenheten påbörjar ett arbete för att,
genom att bland annat studera motsvarande arbete i Jönköpings
referenskommuner, se över funktionshinderomsorgens ambitioner och
kostnader. Redan under 2012 ska detta resultera i att områdets underskott på
1 002 000 kronor, som ligger utöver ramen på 577 657 000 kronor,
undanröjs. Utöver detta önskar socialnämnden få utrett det som preciseras i
skrivelsen.
4. Ambitionen för implementeringen av Signs of Safety ska ökas med
målsättningen att för 2012 uppgå till 34,5 årsplaceringar på institution inom
barn- och ungdomsvården. Utifrån en utvärdering inför kommande
budgetprocesser bör det sedan övervägas om det är möjligt och realistiskt
med stegvisa höjningar efterföljande år. Helt avgörande är då naturligtvis att
barnets bästa är fokus, även om detta årsvis innebär en besparing i budget på
600 000 kronor.
Mona Forsberg (S) yrkar och anför följande:
”I förvaltningens skrivelse angående budget för socialnämnden under
verksamhetsåret föreligger en ramavvikelse på -7497.
Socialdemokraterna yrkar att budgetramen utökas med10 mnkr.
I Socialdemokraternas förslag
1. Vill vi använda den utökade ramen för att täcka förvaltningens
avvikelseram, +7497 mnkr. Detta för att förtydliga vikten av förebyggande
arbete inom IFO.
2. Vill vi att resterande +2,5 mnkr går till barnen inom
funktionshinderomsorgen. Vi vill att socialförvaltningen tar fram
korttidsplatser där barn och ungdomar inom funktionshinderomsorgen kan
vara tillsammans med sina personliga assistenter.
3. Vill vi att funktionshinderomsorgen gör en genomlysning av vad den
restriktivare behovsbedömningen har inneburit för barnen de senaste
tre åren.
4. Vill vi att försörjningsstöd får i uppdrag att göra en genomlysning av
hur barn som lever i familjer med försörjningsstöd mår. Vill vi få
kännedom om hur barnens hälsa, fritid mm ser ut. Ev. kostnader för denna
genomlysning betalas av det minskade försörjningsstödet.
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5. Vi tillstyrker majoritetens förslag ang anslaget till försörjningsstödet.
Kommentarer till majoritetens budgetförslag.


Vi tillstyrker förslaget ang försörjningsstödet. (1)



Vi tillstyrker förslaget om att minska institutionsplatser, men vi vill att
den besparing som blir ska användas inom barn och ungdom. (4)



Vi yrkar avslag på besparingarna/effektiviseringskraven med IT. (2)



Vi delar synen att ett nytt fördelningssystem presenteras inom IFO (ev.
liknande Jönköpingsmodellen inom äo). Detta bör IFO arbeta vidare
med för att presentera senare.

Vi säger starkt nej till att överföra medel från funktionshinderomsorgen till
IFO.
Vi ser gärna att jämförelser görs med referenskommuner för att få en
helhetsbild. Men syftet är inte att det ska göras i besparingssyfte. Vi har en
högre servicenivå i Jönköpings kommun och den bör vi vara stolta över!
Vi vill ha ett Jönköping där alla kan vara med på sina villkor. Detta är något vi
medvetet och gemensamt arbetat fram under många år.
Vi vill också markera att vi säger nej till konkurrensprövning av socialtjänstens
verksamhet då det på sikt kommer dränera kommunen på kostnader, för att
istället bygga upp resurser för kontroll, insyn och upphandling.
Det blir också en ensidig valfrihet om man väljer att upphandla hela områden
t.ex. personlig assistans, då man som brukare inte kan välja kommunen som
utförare.
Det finns en förklaring till att Jönköpings kommun är en stor utförare inom
personlig assistans och det handlar om trygghet och kvalitet samt att man är en
god arbetsgivare!”
Protokollsanteckning
Majoriteten ställer sig positiva till en genomlysning av hur barn som lever i
familjer med försörjningsstöd mår. Ordföranden kommer att föra vidare samtal
med förvaltningen i denna fråga.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena, och finner att nämnden
beslutat i enlighet med Ola Nilssons (KD) yrkande, om bifall till majoritetens
förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för Ola Nilssons (KD) yrkande.
Nej-röst för Mona Forsbergs (S) yrkande.
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Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Anders Carlsson (M)
Carin Berggren (M)
Ingrid Öqvist (M)
Göran Undevall (KD)
Ola Nilsson (KD)
Magnus Nordangård (KD)
Eva Lagerström (FP)
Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)
Susanna Björkman (S)
Lenah Andersson (S)
Eric Winbladh (S)
Christer Sjöberg (S)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

8

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
5

Socialnämnden har alltså med 8 ja-röster mot 5 nej-röster bifallit Ola Nilssons
(KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
- Förvaltningens behovsbeskrivning i tjänsteskrivelse daterad 2011-06-17 utgör
grund för socialnämndens verksamhets- och investeringsplan 2012-2014 med
tilläggen:
1. Verksamheten försörjningsstöd minskas med ytterligare 4 825 000 kronor
under år 2012 enligt majoritetens skrivelse och förvaltningen ges i uppdrag
att fortsätta arbeta med insatser för att minska det långsiktiga
bidragsberoendet.
2. Ett effektiviseringskrav ställs på förvaltningen genom fortsatt satsning på
IT-stöd i såväl individ- och familjeomsorgen och funktionshinderomsorgen
som i gemensam verksamhet så att en besparing om 0,1 procent av
respektive budget erhålls räknat på förvaltningens behov,
dvs. 1 083 500 kronor under 2012.
3. Vägar för att budgetmässigt uppnå en bättre balans mellan
socialnämndens olika målgrupper och att långsiktigt stärka IFO:s
förebyggande arbete ska genomföras. Under 2012 ska detta ske genom att
funktionshinderomsorgen och myndighetsenheten påbörjar ett arbete för att,
genom att bland annat studera motsvarande arbete i Jönköpings
referenskommuner, se över funktionshinderomsorgens ambitioner och
kostnader. Redan under 2012 ska detta resultera i att områdets underskott på
1 002 000 kronor, som ligger utöver ramen på 577 657 000 kronor,
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undanröjs. Utöver detta önskar socialnämnden få utrett det som preciseras i
skrivelsen.
4. Ambitionen för implementeringen av Signs of Safety ska ökas med
målsättningen att för 2012 uppgå till 34,5 årsplaceringar på institution inom
barn- och ungdomsvården. Utifrån en utvärdering inför kommande
budgetprocesser bör det sedan övervägas om det är möjligt och realistiskt
med stegvisa höjningar efterföljande år. Helt avgörande är då naturligtvis att
barnets bästa är fokus, även om detta årsvis innebär en besparing i budget på
600 000 kronor.
Reservationer
Mona Forsberg (S), för S-gruppen, reserverar sig emot beslutet till förmån för
eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskansliet
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 118

Fördelningssystem inom Individ- och familjeomsorgen, IFO (Övrigt
ärende)
Yrkande
Ola Nilsson (KD) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett nytt
fördelningssystem gällande IFO, i syfte att medel äskas i förväg i budgetprocessen och inte tillförs i efterskott, eventuellt liknande Jönköpingsmodellen
inom äldreomsorgen. Ett förslag ska presenteras i så god tid att det ska kunna
användas i nästa budgetprocess.
Mona Forsberg (S) tillstyrker Ola Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
- förvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett nytt fördelningssystem gällande
IFO, i syfte att medel äskas i förväg i budgetprocessen och inte tillförs i
efterskott, eventuellt liknande Jönköpingsmodellen inom äldreomsorgen. Ett
förslag ska presenteras i så god tid att det ska kunna användas i nästa
budgetprocess.

Beslutet expedieras till:
Nils Zadik
Bo Samuelsson
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