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§ 116

Information
a) Insatsbeskrivning och projektplan Boendestöd
Ulrika Karlsson, utvecklingsledare, lämnar en lägesrapport kring arbetet
med att ta fram en insatsbeskrivning för boendestöd. Boendestöd är en
insats enligt Socialtjänstlagen (SoL), som beslutas av handläggare på
myndighetsenheten efter ansökan från den enskilde. Vidare är boendestöd
ett individuellt behovsprövat stöd som utformas utifrån ett socialt och
pedagogiskt arbetssätt i hemmet och närmiljön. Insatsbeskrivningen som är
under framtagande, och som ska beslutas av socialnämnden i slutet av 2014,
hanterar bland annat vilka rutiner som ska gälla för handläggning och
genomförande av insats, social dokumentation och olika omsorgsinsatser.
b) Överenskommelse habilitering (KomHem)
Marie Kemi, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), informerar om
en överenskommelse om habilitering mellan Jönköpings läns landsting och
kommunerna i Jönköpings län. Överenskommelsen är ett komplement till
KomHem-avtalet, som reglerade det kommunala övertagandet av
hemsjukvården. Enligt den nya överenskommelsen ska kommunerna från
och med oktober 2014 ansvara för vissa delar av habiliteringsverksamheten.
Ansvarsfördelningen innebär i huvudsak att landstinget ansvarar för
specialisthabilitering och kommunen för habilitering i vardagen. Ingen
skatteväxling genomförs inför att överenskommelsen träder i kraft.
c) Dialogen (kvalitetsrevisioner)
Martin Sinclair, utvecklingsledare, lämnar en lägesrapport om de
kvalitetsrevisioner som förvaltningen genomför hos samtliga enheter under
2014. Revisionerna mäter verksamhetens förutsättningar till
förbättringsarbete, och förser desamma med underlag till sitt
utvecklingsarbete. Genom att jämföra resultaten underlättas arbetet med att
dela goda erfarenheter mellan förvaltningens verksamheter. Resultaten av
revisionerna kommer årligen redovisas genom kvalitets- och
resultatberättelser för varje enhet.
d) Nytt inom förvaltningen
Barbro Thunberg, myndighetschef och Malena Astenius, LSS-handläggare,
redogör för aktuell status kring ett ärende som handlagts i kommunen och
överklagats, och som uppmärksammats i media.
Björn Svensson, personalchef och tillförordnad socialdirektör, lämnar
aktuell information från socialförvaltningens arbete. Ett 20-tal
undersköterskor som på deltid läst en tvåårig specialistutbildning inom
palliativ vård har nyligen examinerats. Undersköterskorna har läst
utbildningen parallellt med sina ordinarie arbeten. Nyligen har även
undersköterskor som läst en demensutbildning examinerats. Jönköpings
kommun har uppmärksammats positivt för att vara en av de kommuner som
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satsar mest på fördjupningsstudier. Förvaltningen har lyft frågan om
lönetillskott för de vidareutbildade till kommunledningen.
Rekryteringen av chefer till de nyskapade enheterna för lokal- och
bostadsförsörjning, analys och strategi samt utbildning- och
kompetensutveckling är nu klar.
Myndighetsenheterna kommer framöver att flyttas ut till funktionerna, och
funktionscheferna inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen
kommer därmed att bli chefer över dessa enheter.
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§ 117

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredrogs:

Justerandes signatur

−

Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2015 - 2017
Föredragande: Janos Dios, ekonomichef

−

Erbjudande från Frälsningsarmén om samarbete för att hjälpa romer som
kommer till Jönköpings kommun
Föredragande: Lars Malmström, områdeschef försörjningsstöd
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§ 118

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 25 min (kl. 16.35 – 17.00).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.
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§ 119

Meddelanden
a) Protokoll från Ledningsgruppen för samverkan kommun – landsting
(KOLA-gruppen) 2014-04-01 och 2014-04-28
b) Protokoll från Läns-LAKO 2014-04-28
c) Kommunstyrelsens beslut 2014-05-21
- § 154 – Redovisning av projekt finansierade från fonden för ej utnyttjade
statsbidrag för flyktingmottagning
Dnr 2012:79
Dnr 2012:119
d) Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-24
- § 81 – Barnbokslut för Jönköpings kommun 2013
Reg i Lex
- § 82 – Rapport ang kommunens arbete för ökad integration 2013
Dnr 2013:206
- § 94 – Reviderade ekonomiska ramar för 2015 – 2017 Dnr 2014:4
- § 108 – Uppdrag till socialnämnden att utreda förutsättningar och former
för att etablera HVB-hem för barn och ungdomar i egen regi
Dnr 2014:42
e) Kommunfullmäktiges beslut 2014-05-22
- § 132 – Ny ersättare i socialnämnden (Gabriella Lönn, KD)
f) IVO:s beslut 2014-05-20 i ärendet gällande anmälan lex Sarah enl SoL inom
BoU
Dnr 2013:151
g) Lägesrapport om bostadsförsörjningen – uppföljning av KBFP 2014 – 2018
h) Åtgärder för att minska bullerstörningar från restauranger på Piren
Dnr 2014:99
i) Förvaltningsrättens dom 2014-06-03 som bifaller överklagandet från Den
Småländska Kolonin AB om tillstånd till servering inomhus mellan kl
11.00 - 02.00
Dnr 2013:169
j) Skrivelse angående arbetssituationen för barngruppen på område söder,
samt svar från funktionschef inom IFO

Socialnämnden godkänner redovisningen.
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§ 120

Anmälan av delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 6

Dnr 2014:6

b) Delegationsbeslut i tillsynsärenden enligt alkohollagen, daterade 2014-05-23
och 2014-06-04
Dnr 2014:80
c) Beslut i Lex Sarah-ärende FO, daterat 2014-05-22
Socialnämnden godkänner redovisningen.
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§ 121
Serveringsärende; Velvet Lounge. Jönköping. Utökning av befintligt
tillstånd
Sn/2014:70 702
Sammanfattning
Jönköpings Nöjes AB, 556818-9848, Jönköping, ansöker om att på sin
uteservering vid Velvet Lounge, Västra Storgatan 4, Jönköping få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan
klockan 11.00 – 01.00 på inhägnad och överblickbar uteservering fredagar,
lördagar och annan dag före röd dag. Idag har bolaget serveringstillstånd
inomhus klockan 11.00 – 02.00 och på uteserveringen klockan 11.00 – 23.00
alla dagar, den senare med tidsbegränsningen 1 april – 30 september.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen, daterad 2014-03-14
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2014-05-26
Förvaltningens förslag
- Jönköpings Nöjes AB, 556818-9848, beviljas tillstånd att få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
mellan klockan 11.00 – 01.00 på inhägnad och överblickbar uteservering
fredagar, lördagar och annan dag före röd dag. Övriga dagar gäller 11.00 –
23.00 på uteserveringen.
- För all servering på restaurangens uteservering efter klockan 24.00 gäller en
prövotid under ett år från beslutsdatum.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
- Jönköpings Nöjes AB, 556818-9848, beviljas tillstånd att få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
mellan klockan 11.00 – 01.00 på inhägnad och överblickbar uteservering
fredagar, lördagar och annan dag före röd dag. Övriga dagar gäller 11.00 –
23.00 på uteserveringen.
- För all servering på restaurangens uteservering efter klockan 24.00 gäller en
prövotid under ett år från beslutsdatum.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information
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Beslutet expedieras till:
Jönköpings Nöjes AB
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§ 122

Serveringsärende; Murphys, Jönköping. Utökning
Sn/2014:108 702
Sammanfattning
Fai & Vänner AB, 556805-3978, ansöker om att på sin uteservering vid
Murphys, Lundströms plats 2, Jönköping få servera spritdrycker, vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 – 02.00
på inhägnad och överblickbar uteservering årligen mellan 1 april t.o.m. 30
september. Ansökan gäller en utökning av serveringstiden på uteserveringen.
Bolaget har idag serveringstillstånd kl. 11.00 - 02.00 inomhus och kl. 11.00 23.00 på uteserveringen.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2014-05-15
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2014-06-04
Förvaltningens förslag
− Fai & Vänner AB, 556805-3978, beviljas tillstånd att få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten,
årligen 1 april t.o.m. 30 september, mellan klockan 11.00 – 01.00 på
inhägnad och överblickbar uteservering fredagar, lördagar och annan dag
före röd dag. Övriga dagar gäller 11.00 – 24.00 på uteserveringen.
− För all servering på restaurangens uteservering efter klockan 24.00 gäller
en prövotid under ett år från beslutsdatum.
− Ansökan gällande övriga sökta serveringstider avslås.
− Tillstånd om utökad serveringstid kan endast utfärdas under förutsättning
att Räddningstjänstens påpekanden gällande släckanläggning,
brandsläckare samt öppningsriktning av en grind i utrymningsvägen genom
uteserveringen är åtgärdade.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Fai & Vänner AB, 556805-3978, beviljas tillstånd att få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten,
årligen 1 april t.o.m. 30 september, mellan klockan 11.00 – 01.00 på
inhägnad och överblickbar uteservering fredagar, lördagar och annan dag
före röd dag. Övriga dagar gäller 11.00 – 24.00 på uteserveringen.
− För all servering på restaurangens uteservering efter klockan 24.00 gäller
en prövotid under ett år från beslutsdatum.
− Ansökan gällande övriga sökta serveringstider avslås.
− Tillstånd om utökad serveringstid kan endast utfärdas under förutsättning
att Räddningstjänstens påpekanden gällande släckanläggning,
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brandsläckare samt öppningsriktning av en grind i utrymningsvägen genom
uteserveringen är åtgärdade.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Fai & Vänner AB
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§ 123

Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2015-2017
Sn 2014:4 041
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade om reviderade ekonomiska ramar för
Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2015 – 2017 på sitt sammanträde den
24 april 2014. Direktiv och innehåll i ramarna erhölls i särskild skrivning från
stadskontoret daterad den 8 april 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-06-09
Förslag till Verksamhets- och investeringsplan (VIP), daterat 2014-06-16
Förvaltningens förslag
– Socialnämnden godkänner upprättat förslag till Verksamhets- och
investeringsplan för 2015-2017, daterat 2014-06-16.
– Förslaget översänds till kommunstyrelsen.
MBL-behandling
Förvaltningens förslag till VIP har behandlats vid socialförvaltningens
samverkansgrupp den 9 juni. Protokollet har delgivits nämnden inför
sammanträdet. Kommunal och Vårdförbundet har lämnat in skriftliga
synpunkter som bilagts samverkansprotokollet. Övriga fackliga företrädare
ställer sig bakom förslaget.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande tilläggsyrkande:
−
Socialnämnden hemställer att tillkommande insatser inom
funktionshinderomsorgen, som innebär en framtida intäkt i LSSutjämningssystemet, genomförs med början under 2015 med stöd av
medel som erhålls från detta utjämningssystem.
−
Antalet ärenden i form av anmälningar och ansökningar inom IFO barnoch ungdom ökade under åren 2006-2013 med 125 %, medan personalen
under samma period ökade med 58 %. Under innevarande år beräknas
antalet ärenden öka med ytterligare ca 15 %. Ett omfattande
förbättringsarbete har påbörjats, och en genomlysning av
arbetssituationen. Ofta är nämndernas arbete och budget kopplade till
antal medborgare som nyttjar insatser. Socialnämnden anser att
kommunstyrelsen behöver göra en genomlysning av IFO, barn- och
ungdomssektionen, efter det kraftiga inflödet för att få ett
resursfördelningssystem på plats.
−
Gällande posten försörjningsstöd är det inte rimligt att andra delar av
verksamheten ska göra så omfattande besparingar, då det gällande
försörjningsstöd – som är att betrakta som ett transfereringssystem – inte
Justerandes signatur
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går att kräva besparingar. Socialnämnden äskar därför om medel
motsvarande det underskott som förvaltningen bedömer i VIP 2015 –
2017. Socialnämnden hemställer också till kommunstyrelsen att anslaget
för försörjningsstöd läggs separat till nämnden, med en avstämning under
verksamhetsåret för eventuell omräkning.
Mona Forsberg (S) tillstyrker Ola Nilssons (KD) tilläggsyrkande, dock inte
förvaltningens förslag i sin helhet.
Mona Forsberg, för Socialdemokraterna, lämnar följande yrkande:
− Det förslag till reviderade ramar som Socialdemokraterna presenterade i
kommunfullmäktige innebär att socialnämnden får 21,5 mnkr ytterligare för
att ramarna ska anpassas till den verklighet vi befinner oss i. Detta innebär
att de behov som ej ryms inom ram i förslaget när det gäller
- Barn- och ungdom får ytterligare 12 mnkr
- Insatsen ledsagning 2,5 mnkr
- Funktionshinderomsorgen 7 mnkr
I övrigt bifall till förvaltningens förslag.
Kenneth Kindblom (V) tillstyrker Mona Forsbergs (S) yrkande.
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 17.10 – 17.20 för överläggning i
partigrupper, med anledning av inlämnade yrkanden.
Propositionsordning
Ordföranden frågar först nämnden på förvaltningens förslag och Mona
Forsbergs (S) yrkande, och finner att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag.
Nej-röst för bifall till Mona Forsbergs (S) yrkande.

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Monica Zackrisson (FP)
Joakim Dahlström (M)
Ingrid Öquist (M)
Andreas Grubbström (M)
Göran Undevall (KD)
Eva Lagerström (FP)
Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)
Allan Tovhult (S)
Susanna Björkman (S)
Eric Winbladh (S)
Kenneth Kindblom (V)
Ola Nilsson (KD)
Summa

X
X
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
8
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Socialnämnden har alltså, med 8 ja-röster och 5 nej-röster, beslutat att bifalla
förvaltningens förslag.
Ordföranden frågar därefter nämnden på Ola Nilssons (KD) tilläggsyrkande till
förvaltningens förslag, och finner att nämnden beslutar att bifalla Ola Nilssons
(KD) tilläggsyrkande.
Socialnämndens beslut
−
Socialnämnden hemställer att tillkommande insatser inom
funktionshinderomsorgen, som innebär en framtida intäkt i LSSutjämningssystemet, genomförs med början under 2015 med stöd av
medel som erhålls från detta utjämningssystem.
−
Antalet ärenden i form av anmälningar och ansökningar inom IFO barnoch ungdom ökade under åren 2006-2013 med 125 %, medan personalen
under samma period ökade med 58 %. Under innevarande år beräknas
antalet ärenden öka med ytterligare ca 15 %. Ett omfattande
förbättringsarbete har påbörjats, och en genomlysning av
arbetssituationen. Ofta är nämndernas arbete och budget kopplade till
antal medborgare som nyttjar insatser. Socialnämnden anser att
kommunstyrelsen behöver göra en genomlysning av IFO, barn- och
ungdomssektionen, efter det kraftiga inflödet för att få ett
resursfördelningssystem på plats.
−
Gällande posten försörjningsstöd är det inte rimligt att andra delar av
verksamheten ska göra så omfattande besparingar, då det gällande
försörjningsstöd – som är att betrakta som ett transfereringssystem – inte
går att kräva besparingar. Socialnämnden äskar därför om medel
motsvarande det underskott som förvaltningen bedömer i VIP 2015 –
2017. Socialnämnden hemställer också till kommunstyrelsen att anslaget
för försörjningsstöd läggs separat till nämnden, med en avstämning under
verksamhetsåret för eventuell omräkning.
Reservationer
Mona Forsberg (S), Allan Tovhult (S), Susanna Björkman (S), Eric Winbladh
(S) och Kenneth Kindblom (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
budgetförslag.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 124

Verksamhetsrapport maj 2014, fördjupad
Sn 2014:4 041
Sammanfattning
Enligt den tidsplan för verksamhetsuppföljning 2014 som socialnämnden
fastställt ska fördjupad verksamhetsrapport för maj 2014 redovisas på
junisammanträdet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-06-09
Verksamhetsrapport maj 2014, daterad 2014-06-09
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens verksamhetsrapport maj 2014, fördjupad, daterad
2014-06-09, godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens verksamhetsrapport maj 2014, fördjupad, daterad
2014-06-09, godkänns.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 125

Ansökan från föreningen Attention om verksamhetsbidrag:
komplettering
Sn/2010:252 792
Sammanfattning
Föreningen Attention har inkommit med ansökan om fortsatt verksamhetsbidrag för föreningens träffpunktsverksamhet vid Lovisaträffen.
Socialnämnden har sedan 2010 beviljat ekonomiskt bidrag till Träffpunkt
NPF/Lovisaträffen. I slutet av 2013 var det oklart om och hur verksamheten
skulle fortsätta 2014. Socialnämnden beviljade den 17 december 2013 ett
tidsbegränsat bidrag till och med mars 2014.
I samband med att förvaltningen till socialnämnden den 20 maj 2014 lade fram
ett förslag om beviljande av fortsatt verksamhetsbidrag har nämnden begärt
kompletterande information om samarbetsformer och eventuella
samarbetssvårigheter. Nämnden beviljade vid detta sammanträde Attention
återigen ett tidsbegränsat bidrag om verksamhetsbidrag till och med den 30
juni 2014. Frågan gäller nu beviljande av verksamhetsbidrag för återstående
månader av 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-26
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-23
Ansökan om verksamhetsbidrag, Attention (Bilaga 1)
Verksamhetsberättelse Attention 2013 (Bilaga 2)
Verksamhetsplan Attention 2014 (Bilaga 3)
Revisionsberättelse (Bilaga 4)
Budgetplan (Bilaga 5)
Förvaltningens förslag
– Föreningen Attention beviljas verksamhetsbidrag från och med 2014-07-01
till och med 2014-12-31 för drift av Träffpunkt NPF med max 8.000 kronor/
månad, att utbetalas efter redovisning kvartalsvis i efterskott.
– Föreningen Attention uppmanas att för 2015 ansöka om föreningsbidrag via
fritidsnämnden.
– Finansiering sker för 2014 inom funktionshinderomsorgens budget.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Socialnämndens beslut
– Föreningen Attention beviljas verksamhetsbidrag från och med 2014-07-01
till och med 2014-12-31 för drift av Träffpunkt NPF med max 8.000 kronor/
månad att utbetalas efter redovisning kvartalsvis i efterskott.
– Föreningen Attention uppmanas att för 2015 ansöka om föreningsbidrag via
fritidsnämnden.
– Finansiering sker för 2014 inom funktionshinderomsorgens budget.
Beslutet expedieras till:
Föreningen Attention
Per-Erik Samuelsson
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§ 126

Begäran om tillfällig personalförstärkning inom myndighetsutövningen IFO/barn och ungdom
Sn/2014:114 710
Sammanfattning
Ärendeinströmningen fortsätter att öka inom IFO/barn och ungdom. Arbetssituationen för barn- och ungdomshandläggarna har blivit allt svårare att
hantera. Sjukskrivningar ökar och personal söker sig ifrån myndighetsutövning
av barn- och ungdomsärenden. Det pågår ett intensivt arbete för att ge ökat stöd
och struktur till handläggarna och för att utöka resurserna. I avvaktan på att
planerade åtgärder kommer igång och ger effekt behövs omedelbar utökning av
resurserna som barn- och ungdomshandläggare.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-22
Förvaltningens förslag
− Förvaltningen ges möjlighet att anlita bemanningspersonal som barn- och
ungdomshandläggare med 10 tjänster under 4 – 6 månader.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande tilläggsyrkande:
− Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden återrapportera utfallet av
beslutet.
Mona Forsberg (S), för oppositionen, yrkar bifall till förvaltningens förslag
med Ola Nilssons (KD) tilläggsyrkande.
Protokollsanteckning
Mona Forsberg (S) lämnar följande anteckning till protokollet:
− Det är beklagligt att vi måste anlita bemanningspersonal istället för att
kunna rekrytera och behålla handläggare som finner det attraktivt att arbeta
i vår kommun. En diskussion bör tas med övriga länets kommuner hur vi
gemensamt kan möta detta.
Socialnämndens beslut
– Förvaltningen ges möjlighet att anlita bemanningspersonal som barn- och
ungdomshandläggare med 10 tjänster under 4 – 6 månader.
– Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden återrapportera utfallet av
beslutet.
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Beslutet expedieras till:
Åsa Jonsson-Sköld
Lilian Elmqvist
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§ 127

Överenskommelse om Förstärkt individuellt alternativ vid
Bäckadalsgymnasiet
Sn/2014:107 700
Sammanfattning
Socialnämnden föreslås träffa en överenskommelse med utbildnings-och
arbetsmarknadsnämnden om fortsatt samarbete kring ungdomar i gymnasieåldern i behov av omfattande åtgärder. Överenskommelsen ersätter det tidigare
samverkansdokumentet. Placeringen vid Förstärkt individuellt alernativ är en
biståndsbedömd insats från socialnämndens barn- och ungdomsvård. Verksamheten föreslås vara förlagd till Bäckadalsgymnasiet även fortsättningsvis.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-20
Förslag till överenskommelse mellan socialnämnden och utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden gällande Förstärkt individuellt alternativ vid
Bäckadalsgymnasiet, daterat 2014-04-07
Måldokument för Resursskolan för gymnasieelever, daterat 2004-09-15
Förvaltningens förslag
– Förslag till överenskommelse mellan socialnämnden och utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden gällande Förstärkt individuellt alternativ vid
Bäckadalsgymnasiet godkänns och gäller från och med läsåret 2014/15.
– Överenskommelsen ersätter Måldokument för Resursskolan för
gymnasieelever daterat 2004-09-15, som slutar att gälla vid utgången av
läsåret 2013/14 (juni 2014).
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Mona Forsberg (S), för oppositionen, yrkar bifall till förvaltningens förslag
med följande tilläggsyrkande:
− De uppföljningar som görs 2 ggr/halvår ska även socialnämnden få ta del
av för att kunna följa hur ett alternativ till eventuella placeringar fungerar.
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag med
Mona Forsbergs (S) tilläggsyrkande.
Socialnämndens beslut
– Förslag till överenskommelse mellan socialnämnden och utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden gällande Förstärkt individuellt alternativ vid
Bäckadalsgymnasiet godkänns och gäller från och med läsåret 2014/15.
– Överenskommelsen ersätter Måldokument för Resursskolan för
gymnasieelever daterat 2004-09-15, som slutar att gälla vid utgången av
läsåret 2013/14 (juni 2014).
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De uppföljningar som görs 2 ggr/halvår ska även socialnämnden få ta del
av för att kunna följa hur ett alternativ till eventuella placeringar fungerar.

Beslutet expedieras till:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Åsa Jonsson-Sköld
Irene Folkevik
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§ 128

Yttrande över motion om skriftliga rutiner vid personbrott mot barn
Sn/2014:73 710
Sammanfattning
Anna Mårtensson (FP) och Inger Gustafsson (FP) har i en motion föreslagit att
skriftliga rutiner tas fram som underlättar för kommunanställda att anmäla,
samverka och vidta andra åtgärder när man får kännedom om eller misstänker
att barn utsatts för personbrott. Bakgrunden till motionen var att utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har utarbetat
dokumentet ”Brott mot person inom skolan – Ett samlat dokument om förebyggande åtgärder och åtgärder att vidta då något hänt”. Dokumentet antogs av
kommunfullmäktige den 19 december 2013 (§ 320).
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och
säkerhetssamordnare. Yttrandet ska vara kommunstyrelsens diarium tillhanda
senast den 18 juli 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-19
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-19
Motion om skriftliga rutiner vid personbrott mot barn, daterad 2014-02-06
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
− Inom ramen för den samverkan som sker i Samarbetsorganet för barn och
unga (SBU) genomförs en översyn av de styrande dokument som handlar
om att uppmärksamma när barn riskerar att fara illa och att i samband med
det göra anmälan till socialnämnden. I uppdraget ingår att särskilt se till att
dokumenten visar hur samverkan ska gå till samt att de innehåller
information om hur sådana uppgifter som kan ha betydelse för en
brottsutredning säkras, i de fall det rör sig om misstänkta personbrott mot
barn.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
− Inom ramen för den samverkan som sker i Samarbetsorganet för barn och
unga (SBU) genomförs en översyn av de styrande dokument som handlar
om att uppmärksamma när barn riskerar att fara illa och att i samband med
det göra anmälan till socialnämnden. I uppdraget ingår att särskilt se till att
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dokumenten visar hur samverkan ska gå till samt att de innehåller
information om hur sådana uppgifter som kan ha betydelse för en
brottsutredning säkras, i de fall det rör sig om misstänkta personbrott mot
barn.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 129

Länsgemensam familjehemsrekrytering
Sn/2014:116 714
Sammanfattning
Frågan om att starta en länsgemensam rekrytering av familjehem har
diskuterats sedan 2009. Länets kommuner föreslås nu besluta att inrätta ett
projekt med en länsgemensam enhet för familjehemsrekrytering under perioden
1 juli 2015 till och med 30 juni 2017. Kostnaden för verksamheten beräknas bli
4,3 mnkr per år. Under projekttiden görs en noggrann uppföljning av nyttjandegraden i varje kommun. Projektet ska också utvärderas.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-06-02
Utredning – länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer,
daterad 2014-05-13
Bilaga till beslutsunderlag för länsgemensam rekrytering av familjehem och
kontaktfamiljer, daterad 2014-06-01
Förvaltningens förslag
− En länsgemensam enhet för rekrytering och utbildning av familjehem, och i
viss mån kontaktfamiljer, inrättas i enlighet med det bifogade beslutsunderlaget.
− Jönköpings kommun startar den gemensamma familjehemsrekryteringen
med befintliga resurser.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− En länsgemensam enhet för rekrytering och utbildning av familjehem, och i
viss mån kontaktfamiljer, inrättas i enlighet med det bifogade beslutsunderlaget.
− Jönköpings kommun startar den gemensamma familjehemsrekryteringen
med befintliga resurser.

Beslutet expedieras till:
Regionförbundet Jönköpings län
Cecilia Grefve
Åsa Jonsson-Sköld
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§ 130

Yttrande över reviderat barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram
Sn/2014:113 710
Sammanfattning
I en skrivelse daterad den 22 maj 2014 har synpunkter efterfrågats angående
förslag till reviderat barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram. Skrivelsen
är ställd till bland andra äldrenämnden, socialnämnden och de tre sociala
områdesnämnderna. Synpunkterna ska vara inkomna till kommunstyrelsen
senast den 30 juni 2014. Med anledning av den korta beredningstiden föreslår
socialförvaltningen att ärendet skickas på remiss till berörda nämnder.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-23
Skrivelse till nämnder med flera, daterad 2014-05-22, med bilagor i form av
bakgrund till program för barn- och ungdomspolitiskt program och förslag till
reviderat program
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
− Ärendet remitteras till berörda nämnder.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
− Ärendet remitteras till berörda nämnder.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

27

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-06-17

§ 131

Årlig uppföljning av handlingsprogram för kvinnor och barn som
utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga
Sn 2005:30 799
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 28 februari 2010 (§ 268) antagit socialnämndens
förslag till ”Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för
våld i nära relationer samt för deras anhöriga”. Handlingsprogrammet
innehåller kommunens och socialtjänstens utvecklingsområden inom området
våld i nära relationer. I handlingsplanen ingår att det ska ske en årlig
uppföljning med rapportering till socialnämnden. En uppföljning har
genomförts för 2013 och redovisas i bilaga till denna tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-23
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-22
Handlingsprogram 2010 - 2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära
relationer samt för deras anhöriga, december 2010
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens uppföljning av ”Handlingsprogram för kvinnor och
barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga”
godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Socialförvaltningens uppföljning av ”Handlingsprogram för kvinnor och
barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga”
godkänns.

Beslutet expedieras till:
Åsa Jonsson-Sköld
Lars Malmström
Bengt-Åke Torkelsson
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§ 132

Erbjudande från Frälsningsarmén om samarbete för att hjälpa
romer som kommer till Jönköpings kommun
Sn/2014:94 700
Sammanfattning
Frälsningsarmén i Jönköping har i en skrivelse till kommunstyrelsen erbjudit
ett samarbete för att hjälpa romerna som kommer till Jönköpings kommun.
Socialnämnden har den 13 maj 2014 också fått en skrivelse från Hela
människan Jönköping med rubriken ”Gatutiggarna i Jönköping/Huskvarna”,
där organisationen anser att stöd till denna grupp bör ske i en dialog med
socialnämnden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-26
Skrivelse från Frälsningsarmén Jönköping, daterad 2014-04-15
Skrivelse från Hela människan Jönköping, daterad 2014-05-14
Förvaltningens förslag
- Socialnämnden ser positivt på att det civila samhället bidrar till att hjälpa
EU-medborgare som kommer till vår kommun.
- Socialnämnden tar sitt ansvar för enskild utifrån gällande lagstiftning, men
ser inga möjligheter att ordna bostäder eller lokaler. Socialnämnden är dock
öppen för fortsatt dialog om andra sätt som kommunen kan stödja det civila
samhället på.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
- Socialnämnden ser positivt på att det civila samhället bidrar till att hjälpa
EU-medborgare som kommer till vår kommun.
- Socialnämnden tar sitt ansvar för enskild utifrån gällande lagstiftning, men
ser inga möjligheter att ordna bostäder eller lokaler. Socialnämnden är dock
öppen för fortsatt dialog om andra sätt som kommunen kan stödja det civila
samhället på.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen för kännedom
Frälsningsarmén i Jönköping
Hela Människan
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§ 133

Uppdrag att föreslå marknadsföringsinsatser i syfte att erhålla
bostäder för flyktingmottagande
Sn/2014:75 133
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 27 februari 2014 (§ 35), i samband med beslut
om flyktingmottagandet 2014-2015, gett socialnämnden i uppdrag att till
kommunstyrelsen ge förslag på marknadsföringsinsatser för att erhålla fler
bostäder till flyktingar. Socialförvaltningen har konsulterat kommunikationsavdelningen på stadskonoret som presenterat ett förslag till kommunikationsplan för uppdraget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-22
Stadskontorets kommunikationsplan, daterad 2014-05-14
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagd kommunikationsplan
överlämnas till kommunstyrelsen som förslag på marknadsföringsinsatser i
syfte att erhålla fler bostäder till flyktingar.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagd kommunikationsplan
överlämnas till kommunstyrelsen som förslag på marknadsföringsinsatser i
syfte att erhålla fler bostäder till flyktingar.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Åsa Jonsson-Sköld
Lars Malmström
Daniella Hammar
Gunilla Roman
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§ 134

Permanentning av KrAmi
Sn/2013:144 740
Sammanfattning
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till finansiering av en
permanentning av KrAmi-verksamheten i Jönköping. KrAmi-verksamheten har
varit i drift sedan 2010, och har skett i samverkan mellan Arbetsförmedlingen,
Frivården och socialtjänstens missbruksverksamhet. Från och med 2014 ingår
KrAmi i missbrukarvårdens boende- och sysselsättningsektion.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-14
Verksamhets- och arbetsbeskrivning för KrAmi 2013
Protokoll och handling från facklig samverkan gällande heltidstjänst KrAmi
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningen föreslår fortsatt finansiering inom ram för KrAmi med
260 000 kr/år för driftkostnader och 450 000 kr för en heltidstjänst samt att
verksamheten permanentas under 2014 och ingår i Missbrukarvårdens
boende- och sysselsättningssektion.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningen föreslår fortsatt finansiering inom ram för KrAmi med
260 000 kr/år för driftkostnader och 450 000 kr för en heltidstjänst samt att
verksamheten permanentas under 2014 och ingår i Missbrukarvårdens
boende- och sysselsättningssektion.
Beslutet expedieras till:
Anneli Hallberg
Åsa Jonsson-Sköld
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§ 135

Digitala trygghetslarm
Sn/2014:112 005
Sammanfattning
Socialförvaltningen har utarbetat förslag till digitalisering av kommunens
trygghetslarm. Digitaliseringen innebär ett utökat åtagande från kommunen och
säkerställer trygghetslarmens drift och funktion i enlighet med SKL:s
rekommendationer.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-23
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-23
SKL:s vägledning ”Från analoga till digitala trygghetslarm” kan laddas ned
från SKL:s hemsida: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/esamhallet/kommunal-ehalsa/nyhetsarkiv/vagledning-trygghetslarm
Förslag till socialnämnden
Socialnämnden beslutar för egen del
- Förslag till digitalisering av trygghetslarmen antas.
Förslag till kommunfullmäktige
- Den enskildes maximala avgift för trygghetslarm beräknas från och med den
1 januari 2015 årligen som 0,5 % av prisbasbeloppet tillsammans med ett
tillägg på 25 kronor.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till beslutssats 1, om att
anta förslaget om digitalisering av trygghetslarmen.
Ola Nilsson (KD) yrkar avslag till beslutssats 2 om avgiftshöjning, och yrkar
istället att avgiftsnivån inte ändras utan att frågan om avgift hänskjuts till
förvaltningens pågående översyn av avgifter.
Mona Forsberg (S) yrkar avslag till beslutssats 2, om avgiftshöjning.
Propositionsordning
Ordföranden frågar först nämnden på Ola Nilssons (KD) och Mona Forsbergs
(S) yrkande om att anta förslaget om digitalisering av trygghetslarm.
Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med Ola Nilssons (KD) och
Mona Forsbergs (S) yrkande.
Ordföranden frågar därefter nämnden på Ola Nilssons (KD) yrkande om att
avgiftsnivån inte ändras utan att frågan om avgift hänskjuts till pågående
översyn av avgifter, och Mona Forsbergs (S) yrkande om att avgiftshöjning
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avslås. Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med Ola Nilssons
(KD) yrkande.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Mona Forsbergs (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Monica Zackrisson (FP)
Joakim Dahlström (M)
Ingrid Öquist (M)
Andreas Grubbström (M)
Göran Undevall (KD)
Eva Lagerström (FP)
Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)
Allan Tovhult (S)
Susanna Björkman (S)
Eric Winbladh (S)
Kenneth Kindblom (V)
Ola Nilsson (KD)
Summa

X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
8

5

Socialnämnden har alltså, med 8 ja-röster och 5 nej-röster, beslutat att bifalla
Ola Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
− Förslag till digitalisering av trygghetslarmen antas.
− Avgiftsnivån ändras inte, utan frågan om avgift hänskjuts till
förvaltningens pågående översyn av avgifter.
Reservation
Mona Forsberg (S), Allan Tovhult (S), Susanna Björkman (S), Eric Winbladh
(S) och Kenneth Kindblom (V) reserverar sig mot beslutets andra del gällande
avgift.
Beslutet expedieras till:
Carin Wiberg
Tommy Stillvall
Nils Zadik
Cecilia Grefve
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§ 136

Fortsatt utbyggnad av nyckelgömmor
Sn/2014:115 700
Sammanfattning
Socialförvaltningens hemtjänst och patrullverksamhet har sedan hösten 2013
installerat och testat teknik för en förenklad hantering av bostadsnycklar till
brukare med hemtjänst och/eller trygghetslarm. Utvärdering av detta test och
förslag till handlingsplan redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-23
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-23
Förvaltningens förslag
– En fortsatt utbyggnad av nyckelgömmor ska ske i enlighet med
förvaltningens förslag, som beskrivs i bilaga till tjänsteskrivelse daterad
2014-05-23.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– En fortsatt utbyggnad av nyckelgömmor ska ske i enlighet med
förvaltningens förslag, som beskrivs i bilaga till tjänsteskrivelse daterad
2014-05-23.
Beslutet expedieras till:
Tommy Stillvall
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Carin Wiberg
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§ 137

Utvärdering av FoUrum
Sn/2014:117 700
Sammanfattning
Primärkommunala nämnden, PKN, beställde hösten 2013 en utvärdering av
FoUrums verksamhet. Uppdraget tilldelades professor Lennart Svensson,
Linköpings Universitet. Utvärderingen bygger på ett 60-tal intervjuer med
beslutsfattare, politiker och utvecklingsledare från olika organisationer i länet.
Jämförelser har också gjorts nationellt.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-27
Utvärdering av FoUrum – slutrapport, april 2014
Förvaltningens förslag
– Utvärderingen av FoUrum läggs till handlingarna.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Utvärderingen av FoUrum läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Regionförbundet Jönköpings län
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§ 138

Yttrande över Program för hållbar utveckling – miljö 2015-2020
Sn/2014:86 010
Sammanfattning
Remiss har inkommit till socialförvaltningen från stadskontoret den 4 april
2014 rörande program för hållbar utveckling - miljö. Socialnämnden har
möjlighet att yttra sig i ärendet senast den 27 juni 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-19
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-19
Remisshandling, daterad 2014-04-04
Förvaltningen förslag
Yttrande till stadskontoret
− Remissversionen daterad 2014-04-04 tillstyrks med de synpunkter och
kommentarer som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse, daterad
2014-05-19.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till stadskontoret
− Remissversionen daterad 2014-04-04 tillstyrks med de synpunkter och
kommentarer som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse, daterad
2014-05-19.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
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§ 139

Delutvärdering projekt Relationer över generationer
Sn 2014:30 020
Sammanfattning
Projektet ’Relationer över generationer’ har under våren arbetat med att få
igång arbeten för 120 gymnasiestuderande som helgaktiverare på kommunens
äldreboenden. Nu har en delutvärdering av projektet genomförts.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-06-17
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-28
Förvaltningens förslag
– Delutvärderingen godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Delutvärderingen godkänns.

Beslutet expedieras till:
Björn Svensson
Bo Gillsten
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§ 140

Förstudie kring rambeslut inom funktionshinderomsorgen
Sn/2014:126 750
Sammanfattning
I syfte att nå ökad kunskap om vilken betydelse rambeslut kan ha för brukare
inom funktionshinderomsorgen föreslås att frågan inledningsvis utreds
systematiskt, med utgångspunkt i brukares behov och kapaciteter i en förstudie
inom funktionshinderverksamheten.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-06-11
Förslag till socialnämnden
− Förvaltningen ges i uppdrag att under ett år genomföra en förstudie inom
funktionhinderomsorgen för att bidra till ökad förståelse och kunskap i
frågan om rambeslut som en del av verksamhetsutveckling inom funktionen.
− Förvaltningen ges i uppdrag att bedriva förstudien i projektform i enlighet
med modell som utarbetas av enheten för projektledning och
verksamhetsutveckling.
− Förstudien/projekt kommer att kontinuerligt redovisas till socialnämnden
som en del i DIALOGEN.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Mona Forsberg (S), lämnar följande anteckning till protokollet:
– Vi socialdemokrater välkomnar att rambeslut är på gång inom
funktionshinderomsorgen. Detta om något är valfrihet för den enskilde
individen. Vi ser att det kan utvecklas inom ytterligare områden till
exempel i insatsen ledsagning. Vi kan förstå att man behöver ha en
uppfattning om tidsåtgång, men när det gäller dessa grupper så ser
behoven väldigt olika ut och det är i våra ögon svårt att generalisera tiden
till ramarna. Vi vill inte se någon tidsjakt liknande den som skett inom
hemtjänsten.
Socialnämndens beslut
− Förvaltningen ges i uppdrag att under ett år genomföra en förstudie inom
funktionhinderomsorgen för att bidra till ökad förståelse och kunskap i
frågan om rambeslut som en del av verksamhetsutveckling inom funktionen.
− Förvaltningen ges i uppdrag att bedriva förstudien i projektform i enlighet
med modell som utarbetas av enheten för projektledning och
verksamhetsutveckling.
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− Förstudien/projekt kommer att kontinuerligt redovisas till socialnämnden
som en del i DIALOGEN.

Beslutet expedieras till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 141

Kurser och konferenser
a) Särskild sårbarhet – om våld från närstående, Kungsporten, Huskvarna, kl.
8.30 – 16.00, den 10 och 17 september
Socialnämndens beslut
a) 10 september: Eric Winbladh (S), Arnold Sigonius (C), Allan Tovhult (S)
och Joakim Dahlström (M)
17 september: Ola Nilsson (KD), Mona Forsberg (S), Göran Undevall (KD)
och Kenneth Kindblom (V)
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§ 142

Rapporter från förrättningar
16 april: Ola Nilsson (KD) har medverkat vid Barndialog i Gränna.
23 april: Ola Nilsson (KD) har gjort studiebesök på myndighetsenheten. Ola
Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) har medverkat vid gemensam
budgetsittning med äldrenämnden kl. 10, samt vid välfärdsutskottet kl. 13 –
15.15.
29 april: Ola Nilsson (KD) har fått information om rehabprojektet som pågår
inom verksamheten för försörjningsstöd.
5 maj: Ola Nilsson (KD) har medverkat vid samordningsförbundets
arbetsutskott. Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) har medverkat vid
invigningen av Barnahus.
14 maj: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) har fått information om
projektet ”Med delaktighet i sikte” hos FUB. Ola Nilsson (KD) har medverkat
vid Kommunala Handikapprådet.
15 maj: Ola Nilsson (KD) har genomfört medarbetarsamtal med
socialdirektören.
20 maj: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) har på förmiddagen
medverkat vid seminarie om nationella riktlinjer för missbruksvård 2014 i
Nässjö.
22 maj: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) har träffat Vision och
Akademikerförbundet SSR angående personalsituationen inom Barn- och
ungdom.
26 maj: Ola Nilsson (KD), Mona Forsberg (S) och Anders Carlsson (M) har
medverkat vid Styrgrupp Dialogen.
27 maj: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) har gjort studiebesök i
Stigby SiS ungdomshem.
2 juni: Ola Nilsson (KD) har gjort studiebesök om Växthuset, ett projekt som
bedrivs av Svenska kyrkan.
3 juni: Anders Carlsson (M), Mona Forsberg (S) och Kenneth Kindblom (V)
har medverkat vid HSO:s debatt.
9 juni: Ola Nilsson (KD), Mona Forsberg (S) och Anders Carlsson (M) har
medverkat vid socialnämndens presidiemöte kl. 13 – 17.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

41

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-06-17

11 juni: Susanna Björkman (S) och Joakim Dahlström (M) har medverkat vid
tillsyn med tillståndsenhetens handläggare
12 juni: Ola Nilsson (KD) har träffat Dövas förening. Allan Tovhult (S), Ola
Nilsson (KD) och Andreas Grubbström (M) har medverkat vid fokusgrupp om
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Socialnämnden godkänner att redovisat deltagande vid förrättningar skett på
uppdrag av nämnden.
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§ 143

Övrigt
Ordförande Ola Nilsson (KD) och 2:e vice ordförande Mona Forsberg (S)
tackar nämnden och förvaltningsledningen för bra samarbete under våren, och
önskar alla en god sommar.
Joakim Dahlström (M) lyfter frågan om hantering av sammanträdesarvoden för
förtroendevalda. Det vore bra om det fanns ett sätt att förenkla hanteringen av
dessa, till exempel via registrering av nämndsekreteraren.
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