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Socialnämnden
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Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-16.10
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Ola Nilsson (KD)
Anders Carlsson (M)
Joakim Dahlström (M)
Ingrid Öqvist (M)
Andreas Grubbström (M)
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Arnold Sigonius (C)
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Allan Tovhult (S)
Christer Sjöberg (S)
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Anne Falk (V)

ordförande

ersätter Allan Tovhult (S) § 136a -136d
kl 14.30-15.50, §§ 136e - 144
ersätter Lenah Andersson /(S)

Övriga närvarande

Bodil Düringer (M)
Martha Duvell (KD)
Sarah Skagerö (KD)
Monica Zackrisson (FP)
Anna Klint (C)
Margareta Sylvan (MP)
Ifrah Kirih (S), kl 13.10-15.50, §§ 136e t o m 144
Nils Zadik, bitr socialdirektör
Stefan Österström, utvecklingschef, § 136a
Lars Bergstrand, chef nämndskansliet, § 136a+b
Barbro Thunberg, myndighetschef LSS, §§ 136b+c
Åsa Jonsson Sköld, chef IFO, § 136d+e
Lilian Elmqvist, chef BoU, § 136d+e
Anneli Hallberg, chef missbruk, § 136d+e

Utses att justera

Eric Winbladh

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2013-09-25 klockan 09.00
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Paragrafer 136 - 144

Sekreterare

Helena Härshammar
Ordförande

Ola Nilsson
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Eric Winbladh
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§ 136

Information
a) Dialogen
Stefan Österström, utvecklingschef, redogör för hur kvalitets- och
utvecklingsarbetet ska bedrivas inom den förvaltningsövergripande
strategin Dialogen.
De mål som framarbetas för nämnderna att besluta om kommer att vara
mer övergripande än tidigare, och kopplade till det arbete som bedrivs
inom Dialogen. Den huvudsakliga resultatuppföljningen kommer sedan att
ske genom att varje enhet redovisar sina resultat i en årlig kvalitetsberättelse, baserad på en i förväg framtagen mall med ett flertal variabler.
Genom dessa kvalitetsberättelser ska enhetens arbete bli mer transparent
och tillgängligt för medborgarna. De första kvalitetsberättelserna kommer
att gälla år 2014, och framarbetas därför om mer än ett år. Mallen kommer
däremot att distribueras till enhetscheferna redan i december i år.
Förslaget är i linje med ambitioner i kommunprogrammet, där det betonas
att kvalitetssäkring är en viktig komponent i arbetet med att säkerställa rätt
kvalitet i kommunens välfärd, service och tjänster till invånarna.
b) Rapport från tillståndsenhetens arbete
Lars Bergstrand, chef för tillståndsenheten, lämnar aktuell information
kring tillsynsarbetet av verksamheter med serveringstillstånd.
I samband med att kommunfullmäktige beslutade om förändrade
ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd, bestämdes också
att antalet tillsynsbesök skulle öka. För år 2013 beräknas antalet tillsynsbesök att uppgå till 600, att jämföra med 386 stycken år 2011 och 228
stycken år 2012. Överlag har besöken visat på en positiv bild av de verksamheter som bedrivs, även om antalet upptäckta brister blivit fler med
anledning av de ökade antalen tillsynsbesök. Framöver behöver en ny
tillsynsplan utarbetas, där omfattningen av tillsyn tydligare kopplas till
avgiften.
Tillståndsenheten bedriver kontinuerlig omvärldsbevakning för att
tillförsäkra att verksamhetens bedömningar och arbete ligger i linje med
övriga kommuner i Sverige. De deltar också i forum, där kommuner i
liknande storlek utbyter erfarenheter kring handläggning i serveringsärenden.
c) Integrering av LSS-utjämningssystemet
I samband med att socialnämnden behandlade genomlysningen av funktionshinderomsorgen, beslutades också att socialnämnden ska påbörja ett
förändringsarbete där LSS-utjämningssystemet beaktas i myndighetsutövningen. Enligt LSS-utjämningssystemet får kommuner högre statlig
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ersättning för beslut som fattas med stöd av Lagen om särskilt stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) än för beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL). Nämndens ambition är därför att öka andelen beslut som
fattas med stöd av LSS-lagstiftningen.
Barbro Thunberg, myndighetschef, redogör för det pågående arbetet med
att utreda vilka pågående ärenden som kan omvandlas från SoL-beslut till
LSS-beslut. Av de 67 ärenden som hittills har följts upp har 59 stycken
kunnat omvandlas. Berörda brukare får alltid välja att godkänna en
omvandling, eller ha kvar sitt beslut enligt SoL.
20 ärenden återstår att följa upp, och arbetet ska vara klart den sista
september. Barbro Thunberg framhåller att inblandad personal gjort ett
väldigt bra jobb och haft en positiv inställning gentemot omställningen.
d) Orsaker och åtgärder rörande placeringar för barn och unga
Vid sitt sammanträde den 18 juni 2013, § 112, gav socialnämnden
förvaltningen i uppdrag att återkomma med en redovisning över arbetet
med placerade barn och unga. Anledningen var bland annat att
kostnaderna för årsplaceringar ökat kraftigt.
Lilian Elmqvist, chef för barn och ungdom, redogör för att det framförallt
är fyra faktorer som påverkar hur mycket ett ärende kommer att kosta:
allvaret i barnets/ungdomens problematik, kvalitén på institutionens
arbete, förvaltningens understöd och föräldrarnas medverkan eller
motstånd. Verksamhetens underskott i år beror bland annat på reducerat
anslag, årliga variationer och att några avgörande placeringar blivit väldigt
kostsamma.
I uppdraget från nämnden ingick också att analysera vad det kostnadsmässigt inneburit för Jönköpings kommun att stå utanför den länsupphandling som gjorts. Enligt Lilian Elmqvist finns inga indikationer att
detta skulle ha inneburit någon extra kostnad för Jönköpings kommun.
e)

Missbrukarvårdens institutionsvård
Anneli Hallberg, chef för missbruksverksamheten, informerar om att
antalet årsplaceringar inom missbruk totalt sett minskat från 30 år 2009 till
25,3 år 2013. Verksamheten räknar ändå med ett underskott om cirka 3
miljoner kronor. En avgörande orsak till detta är att verksamheten under
året planerade att starta upp ett nytt boende med plats för 5-6 personer i
Jönköpings kommun, något som skulle minska kostnaderna för externa
placeringar. På grund av att det inte varit möjligt att hitta rätt lokaler för ett
sådant boende har besparingen inte kunnat genomföras i år.
Bland missbruksverksamhetens framtida utmaningar återfinns en ökning
av missbruksproblematik bland äldre, mer komplex problematik generellt,
bostadslöshet samt ökat narkotikamissbruk bland unga.
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§ 137

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 15 minuter (15.05 - 15.20).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.
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§ 138

Meddelanden
a) Protokoll 2013-06-18 från Kommunstyrelsens välfärdsutskott
b) Kommunstyrelsens beslut 2013-08-14
- § 245 – Utvärdering av arbetet med tillämpning av barnkonventionen
Reg i Lex
c) Kommunstyrelsens beslut 2013-08-29
- § 264 – Anhållan från barn- och utbildningsnämnden om medel från
fonden för ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagning Dnr 2013:78
- § 265 – Internbudget för invandrar- och flyktingverksamhet 2013
Dnr 2013:74
- § 266 – Uppdrag att utreda förutsättningar för en tidigareläggning av
planerade gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning
Dnr 2012:205
d) Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-19
- § 172 – Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018
Dnr 2013:31
Socialnämnden godkänner redovisningen.
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§ 139

Anmälan av delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 9

Dnr 2013:35

b) Beslut i Lex Sarah-ärenden FO daterade 2013-08-13 (2 st) Dnr 2013:37
Socialnämnden godkänner redovisningen.
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§ 140

Yttrande över Remisspromemoria om en ny ungdomspolitik
Sn/2013:137 700
Sammanfattning
Jönköpings kommun har fått i uppdrag att lämna ett yttrande över Remisspromemoria om en ny ungdomspolitik. Kommunstyrelsen har gett socialnämnden möjlighet att inkomma med synpunkter. Redovisning ska ske till
kommunstyrelsen senast den 20 september 2013.
Beslutsunderlag
Remisshandlingar
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-08-26
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2013-08-26
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
- De synpunkter som redovisas i tjänsteskrivelsen inklusive bilaga, utgör
socialnämndens yttrande över remisspromemoria om en ny ungdomspolitik.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
- De synpunkter som redovisas i tjänsteskrivelsen inklusive bilaga, utgör
socialnämndens yttrande över remisspromemoria om en ny ungdomspolitik.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 141
Åtgärder för att minska differensen mellan beviljade och utförda
timmar inom personlig assistans
Sn/2012:204 750
Sammanfattning
I samband med att kommunfullmäktige den 19 juni 2013 § 164 behandlade
socialnämndens genomlysning av funktionshinderomsorgen, gavs socialnämnden även i uppdrag att återkomma med en redovisning över vilka åtgärder
som kan vidtas för att minska differensen mellan beviljade och utförda timmar
inom området personlig assistans.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-10
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-02
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunfullmäktige
– Som svar på uppdrag från kommunfullmäktige lämnas den redovisning som
presenteras i bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-02.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunfullmäktige
– Som svar på uppdrag från kommunfullmäktige lämnas den redovisning som
presenteras i bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-02.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Cecilia Grefve
Börje Olsson
Ewa Bjurenstedt
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§ 142

Kurser och konferenser
- INFRA – integration genom att nyttja föreningslivets resurser och kontakter
för att komma i arbete - den 16 oktober 2013 kl 09.30-15.00 på hotell
Högland i Nässjö
Socialnämndens beslut
- Ola Nilsson (KD), Eva Lagerström (FP), Eric Winbladh (S) och Ifrah Kirih
(S) utses att delta.
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§ 143

Rapporter från förrättningar
12 augusti: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) deltog vid
Samordningsförbundets arbetsutskott, socialnämndens presidie samt
informationsmöte om bostadsförsörjning inom socialförvaltningen.
19 augusti: Anders Carlsson (M) och Mona Forsberg (S) deltog vid möte med
Styrgrupp Dialogen. Mona Forsberg (S) deltog även vid sammanträde med
Samordningsförbundet.
30 augusti: Ola Nilsson (KD) deltog vid presidieträff i Vetlanda, arrangerad av
Regionförbundet, samt vid budgetöverläggningar.
2 september: Ola Nilsson (KD) träffade HSO och FUB i ett möte om
integrering av LSS-utjämningssystemet i myndighetsutövningen.
9 september: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) träffade kommunfullmäktiges presidium för att berätta om den medborgardialog som anordnades av socialnämnden i samband med genomlysningen av funktionshinderomsorgen.
14 september: Ola Nilsson (KD) deltog vid möte med FUB för att diskutera
kommunikation och att göra brukarna mer delaktiga.
16 september: Ola Nilsson (KD), Mona Forsberg (S) och Anders Carlsson (M)
deltog vid kursdag Politiker beslutar och tjänstemän verkställer med Axel
Danielsson, konsult.
17-18 september: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) deltog vid
utbildning om salutogent synsätt med Peter Westlund.
Socialnämnden godkänner att presidiet utfört dessa förrättningar på uppdrag av
nämnden.
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§ 144

Information forts
f)

Rapport augusti 2013
Nils Zadik, biträdande socialdirektör, redovisar aktuell information kring
nämndens budgetläge. Prognosen för socialnämnden efter augusti visar ett
beräknat underskott med 72,7 miljoner kronor, vilket är en förbättring
sedan föregående prognos med 2 miljoner kronor. Inom tre verksamhetsområden beräknas ett underskott: försörjningsstöd, barn- och ungdomsvård
samt funktionshinderomsorg.

g) Nytt inom förvaltningen
Socialdirektören och biträdande socialdirektören har träffat kommunens
budgetberedning för att bland annat diskutera kommande behov inom
LSS-verksamheten, och huruvida delar av dessa kan täckas upp av äldreomsorgen.
Rekrytering av ny ekonomichef pågår, aktuella personer är kallade på
intervju.
Den 10 september träffades Arbetsgrupp Dialogen för att diskutera det
framtida kvalitetsarbetet, som handlar om att resultatstyra mer på
enhetsnivå. De mål som framarbetas för nämnderna kommer att bli mer
övergripande.
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