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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-16

§ 55

Information
a) Flyktingmottagande i Jönköpings kommun
Åsa Johnsson-Sköld, chef för individ- och familjeomsorgen (IFO), och Lars
Malmström, chef för försörjningsstöd, informerar om hur flyktinginvandringen ser ut i Sverige samt om Jönköping kommuns ansvar.
Antalet asylsökande till Sverige ökade kraftigt under 2012, och
Migrationsverket räknar med ett fortsatt högt antal asylsökande även under
2013. Anledningen är framförallt situationen i Syrien.
Jönköpings kommun har slutit en överenskommelse med Länsstyrelsen som
innebär att Jönköpings kommun årligen ska ta emot 250 nyanlända invandrare.
För denna grupp ansvarar kommunen bland annat för mottagande och
bostadsförsörjning, undervisning i svenska för invandrare, samhällsorientering,
försörjningsstöd vid behov, utbildning för barn och ungdomar samt insatser
inom det sociala området.
b) Resultat av delrapport ”KomUpp”
Marie Ernsth-Bravell, äldrestrateg, presenterar resultatbilder från KomUpp.
KomUpp är benämningen på uppföljningen av kommunaliseringen av
hemsjukvården.
Det första steget i uppföljningen har varit att genomföra en baslinjemätning.
Syftet med baslinjemätningen var att beskriva hemsjukvården år 2012 ur flera
perspektiv, samt att identifiera områden att arbeta mer med.
Utifrån genomförd baslinjemätning föreslås uppföljning inom följande
områden: tillgänglighet, patientsäkerhet, delaktighet, kontinuitet, och
samverkan.
Uppföljning av kommunens drift av hemsjukvården genomförs tidigast ett år
efter genomförd omorganisation.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-16

§ 56

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
‒
Verksamhetsrapport mars 2013 med bokslutsprognos 1
Föredragande: Nils Zadik

Justerandes signatur
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§ 57

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 20 minuter (kl. 16.00 - 16.20)
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajourneringen.

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-16

§ 58

Meddelanden
a) Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2013-03-06
b) Kommunstyrelsens beslut 2013-02-27
- § 75 – Policy för lån och användning av surfplatta ägd av Jönköpings
kommun
Reg i Lex
- § 80 – Komplettering av resepolicy – cykelersättning Reg i Lex
c) Kommunstyrelsens beslut 2013-03-13
- § 95 – Utveckling av anställningar med anställningsstöd i kommunala
förvaltningar
Dnr 2013:36
d) Kommunstyrelsens beslut 2013-03-26
- § 109 – Förändring av kommunens styrdokument i enlighet med fastställd
nomenklatur – redovisning av genomförda åtgärder
Dnr 2011:230
e) Kommunfullmäktiges beslut 2013-02-28
- § 43 – Handlingsplan för eHälsa 2012-2013 samt vision för utveckling
inom eHälsa 2014-2018
Dnr 2012:195
- § 54 – Ordförande, 1:e vice ordförande samt ledamot i kommundelsråd
Huskvarna
Reg i Lex
Socialnämnden godkänner redovisningen.
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§ 59

Anmälan av delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 4

Dnr 2013:35

b) Beslut om medgivande för utlandsresa i tjänsten
- Åland, daterat 2013-03-19
- Italien, daterat 2013-03-19

Dnr 2013:34

c) Beslut i Lex Sarah-ärenden FO daterade 2013-03-03, 2013-03-14,
2013-03-26 och 2013-04-03
Dnr 2013:37
Socialnämnden godkänner redovisningen.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-16

§ 60

Serveringsärende; Jönköpings Matbolag. Jönköping Cateringtillstånd
Sn/2013:53 702
Sammanfattning
Event & Catering i Jönköping AB, 556785-9516, Jönköping, ansöker om att få
servera sprit, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker för stadigvarande
cateringtillstånd till slutna sällskap mellan klockan 11.00 - 02.00, i lokal som
vid varje serveringstillfälle är anmäld till och godkänd av kommunen.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringsärende inkommen 2013-02-14
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-04-02, med bilaga
Förvaltningens förslag
− Event & Catering i Jönköping AB, 556785-9516, Jönköping beviljas
stadigvarande cateringtillstånd att få servera sprit, starköl, vin och andra
jästa alkoholdrycker till slutna sällskap mellan klockan 11.00 – 02.00, i
lokal som vid varje serveringstillfälle är anmäld till och godkänd av
kommunen.
− Anmälan ska vara Tillståndsenheten tillhanda minst fem arbetsdagar innan
serveringstillfället.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Event & Catering i Jönköping AB, 556785-9516, Jönköping beviljas
stadigvarande cateringtillstånd att få servera sprit, starköl, vin och andra
jästa alkoholdrycker till slutna sällskap mellan klockan 11.00 – 02.00, i
lokal som vid varje serveringstillfälle är anmäld till och godkänd av
kommunen.
− Anmälan ska vara Tillståndsenheten tillhanda minst fem arbetsdagar innan
serveringstillfället.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Event & Catering AB
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 61
Serveringsärende; Bowlingcity, Jönköping. Utökning av befintligt
tillstånd
Sn/2013:63 702
Sammanfattning
Jönköpings Bowlingcity AB, 556251-4124, Jönköping, ansöker om att i
Bowlingcity, Gjuterigatan/Lagermansgatan, Jönköping få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
16.00 - 01.00 på vardagar och klockan 11.00 – 01.00 lördagar och söndagar.
Idag har bolaget serveringstillstånd för slutet sällskap klockan 11.00 – 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2013-02-26
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-03-26, med bilagor
Förvaltningens förslag
- Jönköpings Bowlingcity AB:s, 556251-4124, beviljas tillstånd
att inomhus i restaurang Bowlingcity få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
16.00 - 01.00 på vardagar och klockan 11.00 – 01.00 lördagar och
söndagar.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag. Allan Tovhult (S) yrkar att ansökan om
serveringstillstånd avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande och
Allan Tovhults (S) yrkande, och finner att nämnden har röstat i enlighet med
Ola Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
- Jönköpings Bowlingcity AB:s, 556251-4124, beviljas tillstånd
att inomhus i restaurang Bowlingcity få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
16.00 - 01.00 på vardagar och klockan 11.00 – 01.00 lördagar och
söndagar.
Reservation
Allan Tovhult (S) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Bowlingcity AB
Justerandes signatur
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§ 62

Serveringsärende; Gränna Golfrestaurang, Gränna. Ägarbyte
Sn/2013:44-702
Sammanfattning
Brasseriet i Gränna AB, 556658-5377, ansöker om att i Gränna Golfrestaurang,
Västanå Slott, Gränna, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 – 01.00 samt
utomhus mellan klockan 11.00 – 23.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2013-02-12
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-25, med bilagor
Förvaltningens förslag
- Brasseriet i Gränna AB, 556658-5377, beviljas tillstånd att i Gränna
Golfrestaurang, Västanå Slott, Gränna, få servera spritdrycker, vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 –
01.00
- På den inhägnade och överblickbara uteserveringen beviljas tillstånd att
servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten mellan 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
- Brasseriet i Gränna AB, 556658-5377, beviljas tillstånd att i Gränna
Golfrestaurang, Västanå Slott, Gränna, få servera spritdrycker, vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 –
01.00
- På den inhägnade och överblickbara uteserveringen beviljas tillstånd att
servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten mellan 11.00 – 23.00
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Brasseriet i Gränna AB
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§ 63

Serveringsärende; Visingsö Pensionat, Visingsö. Nytt tillstånd
Sn/2013:62-702
Sammanfattning
Mayas Pensionat HB, 969762-6753, ansöker om att i Visingsö Pensionat,
Abrahamstorp, Visingsö, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 – 01.00 samt
utomhus mellan klockan 11.00 – 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2013-02-25
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-25, med bilagor
Förvaltningens förslag
- Mayas Pensionat HB, 969762-6753, beviljas tillstånd att i Visingsö
Pensionat, Abrahamstorp, Visingsö, få servera spritdrycker, vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 –
01.00.
- På den inhägnade och överblickbara uteserveringen beviljas tillstånd att
servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten mellan 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
- Mayas Pensionat HB, 969762-6753, beviljas tillstånd att i Visingsö
Pensionat, Abrahamstorp, Visingsö, få servera spritdrycker, vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 –
01.00.
- På den inhägnade och överblickbara uteserveringen beviljas tillstånd att
servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten mellan 11.00 – 01.00
Beslutet expedieras till:
Mayas Pensionat HB

Justerandes signatur
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§ 64

Förslag till investeringsplan 2014-2018
Sn/2013:17 042
Sammanfattning
Investeringsbudgeten bereds i en separat process i nämndernas arbete med
Verksamhets- och investeringsplan (VIP). Nytt för i år är att investeringsplanen
ska innefatta fem år istället för tre år som det varit tidigare. Enligt tidplanen ska
respektive nämnd senast på aprilsammanträdet besluta om förslag till
investeringsplan 2014-2018 med budget 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-25
Förslag till investeringsplan 2014 - 2018, daterad 2013-03-25
Förvaltningens förslag
− Socialnämnden godkänner upprättat förslag till investeringsplan 2014-2018
daterad 2013-03-25.
− Förslaget översänds till kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Mona Forsberg (S) lämnar följande anteckning till protokollet:
‒ S-gruppen avstår från att delta i beslutet med hänvisning till att vi anser att
drifts- och investeringsbudget måste göras i en integrerad process.
Socialnämndens beslut
– Socialnämnden godkänner upprättat förslag till investeringsplan 20142018 daterad 2013-03-25.
– Förslaget översänds till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 65

Verksamhetsrapport mars 2013 med bokslutsprognos 1
Sn/2013:17 042
Sammanfattning
Enligt den tidplan för verksamhetsuppföljning 2013 som socialnämnden
fastställt ska verksamhetsrapport mars 2013 med bokslutsprognos 1 redovisas
på aprilsammanträdet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-08
Verksamhetsrapport mars 2013, daterad 2013-04-08
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens verksamhetsrapport mars 2013 med bokslutsprognos 1, daterad 2012-04-08, godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag. Mona
Forsberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande
tilläggsyrkande:
‒ Att ge den politiska ledningen i uppdrag att föra en dialog med ansvariga
ministrar om övervältringen från staten till kommunen angående personlig
assistans.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ola Nilssons (KD) och Mona Forsbergs (S)
yrkanden, och finner att nämnden har beslutat i enlighet med Ola Nilssons
(KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
− Socialförvaltningens verksamhetsrapport mars 2013 med bokslutsprognos 1, daterad 2012-04-08, godkänns.
Reservation
Mona Forsberg (S), Allan Tovhult (S), Lenah Andersson (S), Eric Winbladh
(S) och Anne Falk (V) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Ledningsgruppen

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-16

§ 66

Yttrande angående förändring av ansvaret för färdtjänstresor förslag till överenskommelse
Sn/2013:68 700
Sammanfattning
Socialnämnden har beretts tillfälle att till kommunstyrelsen yttra sig över
förslag till överenskommelse om förändring av ansvaret för färdtjänstresor.
Yttrande ska inkomma senast den 22 april 2013.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-25
Remisshandling, daterad 2013-02-28
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
- Förslaget på överenskommelse angående förändring av ansvaret för
färdtjänstresor tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som redovisas
i Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-25.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
- Förslaget på överenskommelse angående förändring av ansvaret för
färdtjänstresor tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som redovisas
i Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-25.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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2013-04-16

§ 67

Yttrande över uppdrag till kommunstyrelsen att utvärdera
organisationen med en separat äldrenämnd
Sn/2013:23 700
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har i uppdrag att utvärdera organisationen med en separat
äldrenämnd och har berett socialnämnden tillfälle att yttra sig. Yttrandet ska
vara kommunstyrelsens diarium tillhanda senast den 22 april 2013.
Frågan kommer att behandlas av den parlamentariska kommittén efter det att
ärendet har behandlats i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Inför
parlamentariska kommitténs behandling önskar kommittén att socialnämnden
och äldrenämnden redogör för om syftet med organisationsförändringen har
uppnåtts. Kommittén önskar vidare att nämnderna i sina yttranden också tydligt
återger förvaltningens synpunkter.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-25
Bilaga 1 till tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-25
Bilaga 2 till tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-03
Förvaltningens förslag
– Bilagor till tjänsteskrivelse, daterade 2013-03-25 och 2013-04-03,
överlämnas till Kommunstyrelsen som nämndens yttrande i ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Bilagor till tjänsteskrivelse, daterade 2013-03-25 och 2013-04-03,
överlämnas till Kommunstyrelsen som nämndens yttrande i ärendet.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-16

§ 68

Ansökan om stimulansmedel Fritt val daglig verksamhet
Sn/2013:70 750
Sammanfattning
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela 15,35 miljoner kronor till
kommuner för att förbereda och vidareutveckla valfrihetssystem inom äldreoch handikappomsorgen för insatser enligt Socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
Socialförvaltningen föreslår att nämnden beslutar om att ansöka om medel för
inrättande av lotstjänst samt informationsinsatser till kunder, personal och
potentiella utförare inför införandet av fritt val.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-26
Ansökningsblankett, daterad 2013-03-26
Socialstyrelsens informationsbrev, daterat 2013-03-15
Förvaltningens förslag
– Ansökan görs hos Socialstyrelsen om stimulansbidrag för inrättande av
lotstjänst samt informationsinsatser till kunder, personal och potentiella
utförare inför införandet av fritt val.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Mona Forsberg (S) lämnar följande anteckning till protokollet:
‒ S-gruppen avstår från att delta i beslutet med hänvisning till att vi tidigare
sagt nej till fritt val.
Anne Falk (V) avstår från att delta i beslutet, med samma motivering som
Mona Forsberg (S).
Socialnämndens beslut
– Ansökan görs hos Socialstyrelsen om stimulansbidrag för inrättande av
lotstjänst samt informationsinsatser till kunder, personal och potentiella
utförare inför införandet av fritt val.
Beslutet expedieras till:
Socialstyrelsen
Josefin Hagström
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§ 69

Yttrande över betänkandet "Utbildning för elever i samhällsvård
och fjärr- och distansundervisning" (SOU 2012:76)
Sn/2013:71 700
Sammanfattning
Socialförvaltningen har erhållit rubricerade betänkande på remiss. Svaret ska
vara kommunstyrelsen tillhanda den 22 april.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-09
Sammanfattning
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− De synpunkter som redovisas i tjänsteskrivelsen utgör socialnämndens
yttrande avseende betänkandet ”Utbildning för elever i samhällsvård och
fjärr- och distansundervisning”.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Anne Falk (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande
tilläggsyrkande:
– Vi vill betona att i det övergripande uppdraget bör även barn och ungdomar
som lever i skyddat boende inkluderas.
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag samt tilläggsyrkande från Anne Falk (V).
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
− De synpunkter som redovisas i tjänsteskrivelsen utgör socialnämndens
yttrande avseende betänkandet ”Utbildning för elever i samhällsvård och
fjärr- och distansundervisning”.
− Vi vill betona att i det övergripande uppdraget bör även barn och ungdomar
som lever i skyddat boende inkluderas.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 70

Ökade personalkostnader för handläggning av försörjningsstöd
Sn/2013:72 020
Sammanfattning
Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat kraftigt sedan hösten 2012 och
allt talar för att beroendet av ekonomiskt bistånd kommer att kvarstå på en hög
nivå under hela 2013. Det ökade behovet av ekonomiskt bistånd i kombination
med en hög personalrörlighet innebär att arbetssituationen för personalen är
mycket ansträngd. Socialförvaltningen bedömer att en personalförstärkning är
nödvändig för att kunna upprätthålla handläggningen på en godtagbar nivå.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-21
Förvaltningens förslag
‒ Socialförvaltningen medges att under 2013 anställa fler handläggare inom
försörjningsstödet till en merkostnad på 1,2 miljoner kronor för att klara
handläggningen av försörjningsstöd på en godtagbar nivå.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
- Socialförvaltningen medges att under 2013 anställa fler handläggare inom
försörjningsstödet till en merkostnad på 1,2 miljoner kronor för att klara
handläggningen av försörjningsstöd på en godtagbar nivå.

Beslutet expedieras till:
Åsa Johnsson-Sköld
Lars Malmström
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§ 71

Internbudget för invandrar- och flyktingverksamheten 2013
Sn/2013:74 130
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska socialnämndens förslag avseende
internbudget för invandrar- och flyktingverksamheten fastställas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-09
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-18
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
- Internbudget för invandrar- och flyktingverksamheten för 2013 fastställs
enligt förvaltningens förslag.
- Uppdrag ges till stadskontoret att skyndsamt utreda hur bostadsförsörjningen ska tryggas för nyanlända flyktingar.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
- Internbudget för invandrar- och flyktingverksamheten för 2013 fastställs
enligt förvaltningens förslag.
- Uppdrag ges till stadskontoret att skyndsamt utreda hur bostadsförsörjningen ska tryggas för nyanlända flyktingar.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Åsa Johnsson-Sköld
Gunilla Roman
Lars Malmström
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§ 72

Utökad undervisning för nyanlända elever i grundskolan
Sn/2013:73 130
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos socialnämnden om 7 560 tkr, ur ej
utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet, för att utöka undervisningen för
nyanlända elever i grundskolan. Avsikten är att genomföra ett projekt med
inriktning att erbjuda utökad undervisning till elever som kommer att ha högst
4 års studietid i svenska grundskolan. Projektet är planerat att starta höstterminen 2013 och pågå under 4 år.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-18
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-04
Barn- och utbildningsnämndens protokoll, daterat 2012-10-16, § 134
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-09-26
Bilaga: Projekt ”Förbättrade skolresultat för nyanlända skolelever”
Förslag till socialnämnden
Yttrande till kommunstyrelsen
− Socialnämnden ställer sig positiv till barn- och utbildningsnämndens
planerade projekt med förstärkt undervisning för nyanlända elever.
− Socialnämnden föreslår att bidrag medges för höstterminen 2013 till
höstterminen 2014 med 2835 tkr ur fonden för ej utnyttjade statsbidrag för
flyktingmottagandet.
− Socialnämnden föreslår en första utvärdering efter läsåret 2013/2014 med
ställningstagande till projektets fortsättning.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
− Socialnämnden ställer sig positiv till barn- och utbildningsnämndens
planerade projekt med förstärkt undervisning för nyanlända elever.
− Socialnämnden föreslår att bidrag medges för höstterminen 2013 till
höstterminen 2014 med 2835 tkr ur fonden för ej utnyttjade statsbidrag för
flyktingmottagandet.
− Socialnämnden föreslår en första utvärdering efter läsåret 2013/2014 med
ställningstagande till projektets fortsättning.
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Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Åsa Johnsson-Sköld
Gunilla Roman
Lars Malmström
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§ 73

Anhållan från Överförmyndarnämnden om del av statsbidrag för
kostnader avseende ensamkommande flyktingbarn
Sn/2013:59 130
Sammanfattning
Överförmyndarnämnden anhåller om att få del av statsbidrag för att täcka
kostnader för handläggning av ärenden som rör ensamkommande flyktingbarn
utan vårdnadshavare. Överförmyndarnämnden föreslår att socialnämnden till
överförmyndarnämnden utbetalar hela den ersättning om 30 000 kr som utgår
som statlig schablonersättning för mottagande av ensamkommande barn enligt
31 § i förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (SFS
2010:1122).
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-19
Överförmyndarnämndens protokoll, daterat 2013-02-20, § 13
Tjänsteskrivelse från överförmyndarnämndens kansli, daterad 2013-02-20
Förvaltningens förslag
- Överförmyndarnämnden tilldelas från och med den 1 januari 2013, 15 000
kronor per barn av den statliga schablonersättningen för mottagandet av
ensamkommande flyktingbarn.
- Ersättningen utbetalas efter ansökan från överförmyndarnämnden.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
- Överförmyndarnämnden tilldelas från och med den 1 januari 2013, 15 000
kronor per barn av den statliga schablonersättningen för mottagandet av
ensamkommande flyktingbarn.
- Ersättningen utbetalas efter ansökan från överförmyndarnämnden.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Åsa Johnsson-Sköld
Gunilla Roman
Lars Malmström
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§ 74

Ändringar och tillägg i delegationsordning för socialnämnden och de
sociala områdesnämnderna
Sn/2013:64 700
Sammanfattning
De sociala områdesnämndernas delegationsförteckning är fortlöpande föremål
för översyn. Förvaltningen föreslår nu ett antal tillägg gällande ärendetyper
som inte är delegerade.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-03
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-03
Förvaltningens förslag
– Områdesnämnderna rekommenderas att fastställa de tillägg i delegationsordningen som föreslås i bilagan till tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-03,
samt att dessa tillägg ska gälla från och med 1 juni 2013.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Områdesnämnderna rekommenderas att fastställa de tillägg i delegationsordningen som föreslås i bilagan till tjänsteskrivelse daterad den 3 april
2013, samt att dessa tillägg ska gälla från och med 1 juni 2013.
Beslutet expedieras till:
Birgitta Arnesson
Lina Albrektsson
Åsa Johnsson-Sköld
Lars Malmström
Lilian Elmqvist
Barbro Thunberg
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§ 75

Uppdrag åt förvaltningen angående genomförande av genomlysning
av funktionshinderomsorgen. Extraärende
Sn/2012:204 750
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att genomföra en
genomgripande genomlysning av funktionshinderomsorgen i syfte att kartlägga
skälen till den kraftiga kostnadsutvecklingen, samt att till kommunfullmäktige
återkomma med förslag som syftar till ett mer effektivt resursutnyttjande.
Utredningen ska redovisas till kommunfullmäktige senast i juni 2013.
Förvaltningens genomlysning av funktionshinderomsorgen skickades till
socialnämnden den 28 mars 2013.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar att socialnämnden ger förvaltningen i
uppdrag att, skyndsamt och senast till maj-sammanträdet:
‒ ta fram en mer ingående beräkning av vad ett inarbetande av
utjämningssystemet för LSS i myndighetsutövningen skulle innebära
ekonomiskt, samt beskriva hur det skulle förändra handläggning och
utförande av insatser,
‒ presentera en oberoende ekonomisk beräkning av vad upphandling av
anordnare av personlig assistans för de brukare som valt kommunen
faktiskt skulle innebära,
‒ ge några konkreta exempel på hur förvaltningen menar att besparingar kan
uppstå genom Dialogen och prissätta dessa,
‒ se över möjligheten att göra upphandlingar enligt LOU, samt vilka
besparingar som skulle kunna göras i samband med det,
‒ arbeta fram mål för det rehabiliterande inslaget inom boendestöd och
dagverksamhet,
‒ presentera en särskild genomgång av de tillkommande kostnader som rör
personal, samt hur och i vilken mån dessa kan minimeras: flytande tid som
ej nyttjas, sjuklönekostnaden för externa utförare av personlig assistans,
sjukfrånvaro, omplaceringsansvar vid arbetsbrist, arbetstidsförkortning och
liknande.
‒ Se över vad det skulle innebära att flytta funktionshindrade som utvecklat
demens eller ökad nedsättning relaterat till ålder till resursstarkare boende,
istället för att flytta resurser till deras boende med särskild service.
Socialnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att, skyndsamt och senast till maj-sammanträdet:
‒ ta fram en mer ingående beräkning av vad ett inarbetande av
utjämningssystemet för LSS i myndighetsutövningen skulle innebära
ekonomiskt, samt beskriva hur det skulle förändra handläggning och
utförande av insatser,
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‒ presentera en oberoende ekonomisk beräkning av vad upphandling av
anordnare av personlig assistans för de brukare som valt kommunen
faktiskt skulle innebära,
‒ ge några konkreta exempel på hur förvaltningen menar att besparingar kan
uppstå genom Dialogen och prissätta dessa,
‒ se över möjligheten att göra upphandlingar enligt LOU, samt vilka
besparingar som skulle kunna göras i samband med det,
‒ arbeta fram mål för det rehabiliterande inslaget inom boendestöd och
dagverksamhet,
‒ presentera en särskild genomgång av de tillkommande kostnader som rör
personal, samt hur och i vilken mån dessa kan minimeras: flytande tid som
ej nyttjas, sjuklönekostnaden för externa utförare av personlig assistans,
sjukfrånvaro, omplaceringsansvar vid arbetsbrist, arbetstidsförkortning och
liknande.
‒ Se över vad det skulle innebära att flytta funktionshindrade som utvecklat
demens eller ökad nedsättning relaterat till ålder till resursstarkare boende,
istället för att flytta resurser till deras boende med särskild service.

Beslutet expedieras till:
Cecilia Grefve
Nils Zadik
Börje Olsson
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§ 76

Information forts
a) Mindre justering av de alkoholpolitiska riktlinjerna
Lars Bergstrand, chef över tillståndsenheten, informerar om att en mindre
justering föreslagits avseende de alkoholpolitiska riktlinjerna inför att
ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige. Ändringen innebär i
huvudsak att serveringstillstånd kan förlängas till kl. 04.00 vid de tillfällen
då övergång till sommartid inträffar på påskafton.
b) Nytt inom förvaltningen
Informationen utgick.
c) Rapporter från socialnämndens presidium
- 21 februari: Kursdag med Axel Danielsson
- 25 februari: Socialnämndens presidium
- 26 februari: Ola Nilsson (KD) besökte sociala områdesnämnden väster
- 4 mars: Ola Nilsson (KD) och Anders Carlsson (M) medverkade vid
plan- och bokslutsdialog
- 6 mars: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) deltog vid
handikapprådet
- 11 mars: Ola Nilsson (KD) deltog vid Samordningsförbundets
arbetsutskott
- 18 mars: Ola Nilsson (KD) deltog vid Samordningsförbundets träff i
Vrigstad
- 19 mars: Utbildning om FN-konventionen med Handikapprådet
- 25 mars: Hälso- och sjukvårdsberedningen och mellanpresidium
- 8 april: Socialnämndens presidium
- 9 april: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) deltog vid
medborgardialog på Elmia, med anledning av genomlysning av
funktionshinderomsorgen
- 12 mars: Ola Nilsson (KD) deltog vid möte med Kommunals
arbetsplatsombud samt vid Ledningsgrupp för råd och service
d) Rapporter från auskultationer
Ola Nilsson (KD), Martha Duvell (KD), Göran Undevall (KD), Anders
Carlsson (M), Ingrid Öqvist (M), Andreas Grubbström (M), Thomas
Hanzén (M), Monica Zackrisson (FP), Eva Lagerström (FP), Joseph Abdi
(C) och Margaretha Sylvan (MP) har besökt kvinnojourens nya lokaler.
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