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§ 169

Informationsärenden
a) Övertagande av hemsjukvården
Funktionschef Marianne Lillieberg informerar om kommunens övertagande
av hemsjukvården. Övertagandet sker vid årsskiftet.
Vid övertagandet övergår omkring 200 sjuksköterskor, 45 undersköterskor/
rehabassistenter, 45 arbetsterapeuter och 25 sjukgymnaster till hälso- och
sjukvårdsfunktionen. Det är personer som nu har anställning inom primärvården eller inom socialförvaltningens äldreomsorg och funktionshinderomsorg. 132 personer med anställning inom Landstinget har erbjudits
anställning i kommunen och av dessa tackade 108 ja till erbjudandet i juni.
Antalet varierar dock utifrån att de har möjlighet att ändra sitt val fram till
verksamhetsövergången.
Två områdeschefer har anställts. Maria Frank har det övergripande ansvaret
för sjukgymnasters och arbetsterapeuters kompetensområde medan Mari
Hansen har motsvarande ansvar för sjuksköterskor och undersköterskor.
Områdescheferna har även ett utvecklingsansvar. Utöver områdescheferna
kommer ledningsorganisationen bestå av 11 enhetschefer med ansvar för
omkring 30 personal var.
Det kommer finnas 10 geografiskt indelade hemsjukvårdsteam och en
nattorganisation för hela kommunen. Resursteamet inom funktionshinderomsorgen kommer finnas kvar som nu, likaså kommunens
psykiatriska team, men de kommer ingå i hälso- och sjukvårdsfunktionen
efter årsskiftet. Ekhagens gästhem tillförs hälso- och sjukvårdsfunktionen.
Förberedelserna är igång för fullt och det är planerat en samling för all
personal. Det finns också arbetsgrupper som förbereder olika delar. Det
kommer ske en introduktion kring datasystem och en arbetsplatsnära
introduktion. Dessutom förbereds en kommunikationsplan med medborgarna. Ett hjälpmedel har utvecklats för att det ska vara lätt att via
kommunens hemsida se vilket hemsjukvårdsteam som man tillhör.
b) Stödcentrum för unga brottsutsatta
Elin Sköld och Johan Eriksson som arbetar vid kommunens stödcentrum för
unga brottsutsatta informerar om sitt arbete. Stödcentrum tillhör verksamheten Vändpunkten som också arbetar med medling och ungdomspåföljder.
Stödcentrum vänder sig till ungdomar upp till 21 år som har varit utsatta för
eller bevittnat våld. Det är en öppen verksamhet som ger samtalsstöd,
information och praktisk hjälp. Man ger också stöd till ungdomar som
kallats för att vittna. Det finns ett bra samarbete med polisen, vilket gör att
man varje vecka får ärenden därifrån. De vanligaste brottsrubriceringarna
när det gäller vad ungdomarna har blivit utsatta för är misshandel, olaga hot
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och ofredande. När det gäller olaga hot och ofredande är det ofta brott som
utförts via internet eller SMS.
Stödcentrum ska den 15-17 maj 2013 anordna en nationell konferens för de
30–40 liknande verksamheter som finns i landet. Konferensen kommer vara
på Visingsö. Temat för konferensen är att vara utsatt av kriminella gäng. För
att finansiera konferensen har man sökt bidrag från BRÅ.
c) Konkurrensutsättning gällande daglig verksamhet
Alexandra Le informerar om arbetet med att förbereda fritt val av insatsen
daglig verksamhet inom området intellektuellt funktionshinder.
Ett förfrågningsunderlag har utarbetats och skickats ut till nämnden som
information. Utifrån att målet är att den enskilde ska komma ut på den
ordinarie arbetsmarknaden är det ett krav i förfrågningsunderlaget att
verksamheten är arbetsinriktad. Vidare är det ett krav att verksamheten
bedrivs inom Jönköpings kommun.
I det förslag som kommer redovisas för nämnden vid sammanträdet i
december föreslås inrättande av en tjänst som LSS-lots för att den enskilde
ska kunna få en oberoende vägledning i sitt val. I förslaget finns också
kommunens dagliga verksamhet angivet som ickevals-alternativ.
När det gäller dokumentation och avvikelsehantering kommer kommunen
tillhandahålla sina egna system för de alternativa utförarna.
För kvalitetsuppföljningen har förvaltningen i förslaget till nämnden valt
extern utvärdering (besök hos utföraren), handläggarvärdering och
brukarundersökningar.
Förslaget till beräkning av ersättning till utförarna är att denna utgår från
den enskildes närvarotid.
Införande av en LSS-lots skulle leda till en kostnad på cirka 0,5 mnkr.
När prissättning för verksamheten har gjorts har utgångspunkten varit den
budget som finns avsatt för verksamheten. Den verkliga kostnaden i
verksamheten är högre än vad de befintliga budgetmedlen medger, vilket
innebär att differensen och utfall för 2012 beräknas till -1,4 mnkr.
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§ 170

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 30 minuter (kl 15.30 – 16.00).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.
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§ 171

Meddelanden
a) Protokoll från Hälso- och sjukvårdsberedningen 2012-10-22
b) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden kommer att
begäras
Dnr 2012:34
c) Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-27
- § 277 – Förslag till vissa förändringar av regelverket rörande arvodering
av förtroendevalda
Reg i Lex
- § 284 – Ny ersättare i social områdesnämnd söder (Linnéa Carlsson, M)
Reg i Lex
d) Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-18
- § 296 – Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2013-2017
Dnr 2012:96
- § 297 – Överenskommelser med Landstinget i Jönköpings län om
samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning
Dnr 2012:118
e) Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-25
- § 309 – Förslag till Verksamhets- och investeringsplan 2013-2015 med
budget för 2013
Dnr 2012:4
f) Högsta Förvaltningsdomstolens beslut 2012-10-26 att ej meddela prövningstillstånd; återkallelse av serveringstillstånd, Hamnens Fisk, Jönköping
Dnr 2009:266
Socialnämnden godkänner redovisningen.
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§ 172

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 11

Dnr 2012:9

b) Beslut i Lex Sarah-ärende FO, daterat 2012-10-26

Dnr 2012:71

c) Sammanställning daterad 2012-09-30 över beslut om bistånd och insatser
enl LSS och SoL som ej verkställts inom tre månader och som ej är
verkställda, tillika avbrott i verkställighet
Dnr 2011:152
Socialnämnden godkänner redovisningen.
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§ 173

Serveringsärende; Gamla Wok, Jönköping. Ägarbyte
Sn/2012:162-702
Sammanfattning
Wok på Borgmästargränd i Jönköping AB, 556879-4829, Jönköping, ansöker
om att i Gamla Wok, Borgmästargränd 5, Jönköping få servera starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.00 - 22.00 samt servering på inhägnad och överblickbar uteservering mellan
klockan 11.00 - 22.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2012-09-21
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2012-11-05
Förvaltningen förslag
− Wok på Borgmästargränd i Jönköping AB, 556879-4829, Jönköping,
beviljas tillstånd att i Gamla Wok, Borgmästargränd 5, Jönköping få
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten mellan klockan 11.00 - 22.00 samt servering på inhägnad och
överblickbar uteservering mellan klockan 11.00 - 22.00, under förutsättning
att räddningstjänsten givit verksamheten startbesked efter kökets renovering.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Wok på Borgmästargränd i Jönköping AB, 556879-4829, Jönköping,
beviljas tillstånd att i Gamla Wok, Borgmästargränd 5, Jönköping få
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten mellan klockan 11.00 - 22.00 samt servering på inhägnad och
överblickbar uteservering mellan klockan 11.00 - 22.00, under förutsättning
att räddningstjänsten givit verksamheten startbesked efter kökets renovering.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Wok på Borgmästargränd i Jönköping AB
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§ 174

Serveringsärende; NEO, Jönköping (Nuevo elegante osteria AB).
Ägarbyte
Sn/2012:192-702
Sammanfattning
Nuevo elegante osteria AB, 556901-7428, Jönköping, ansöker om att i NEO,
Södra Strandgatan 6, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 - 02.00
samt servering på inhägnad och överblickbar uteservering mellan klockan
11.00 - 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2012-10-19
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2012-11-13
Förvaltningens förslag
− Nuevo elegante osteria AB, 556901-7428, Jönköping, beviljas tillstånd att i
NEO, Södra Strandgatan 6, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan
11.00 - 01.00 .
− Ansökt serveringstid inomhus mellan klockan 01.00 - 02.00 avslås.
− Nuevo elegante osteria AB, 556901-7428, Jönköping beviljas tillstånd att i
NEO, Södra Strandgatan 6, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker
och andra jästa alkoholdrycker på inhägnad och överblickbar uteservering
mellan klockan 11.00 - 24.00.
− Uteserveringens tillstånd gäller vidare utsträckt serveringstid till kl. 01.00
på fredag, lördag samt sön-/helgdag om den efterföljs av röd dag.
− För all alkoholservering på restaurangens uteservering efter klockan 24.00
gäller en prövotid under ett år från beslutsdatum.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag vad
gäller tredje, fjärde och femte beslutssatserna, men yrkar bifall till ansökan om
serveringstid mellan 11.00 – 02.00 i sin helhet avseende serveringstider
inomhus.
Mona Forsberg (S), för oppositionen, yrkar bifall till Ola Nilssons (KD)
yrkande.
Socialnämndens beslut
− Nuevo elegante osteria AB, 556901-7428, Jönköping, beviljas tillstånd att i
NEO, Södra Strandgatan 6, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan
11.00 - 02.00 .
Justerandes signatur
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− Nuevo elegante osteria AB, 556901-7428, Jönköping beviljas tillstånd att i
NEO, Södra Strandgatan 6, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker
och andra jästa alkoholdrycker på inhägnad och överblickbar uteservering
mellan klockan 11.00 - 24.00.
− Uteserveringens tillstånd gäller vidare utsträckt serveringstid till kl. 01.00
på fredag, lördag samt sön-/helgdag om den efterföljs av röd dag.
– För all alkoholservering på restaurangens uteservering efter klockan 24.00
gäller en prövotid under ett år från beslutsdatum.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Hur man överklagar
Se bifogad information.

Beslutet expedieras till:
Nuevo elegante osteria AB

Justerandes signatur
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§ 175
Förslag om införande av hemsjukvårdsavgift
Sn/2012:176 700
Sammanfattning
Vid kommande årsskifte sker en huvudmannaskapsförändring gällande
hemsjukvården, innebärande att kommunerna i länet tar över denna
verksamhet. Mera preciserat vad som förs över finns dokumenterat i ”Avtal
mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av
skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende”. Detta avtal har,
efter beslut i kommunfullmäktige i augusti 2012 undertecknats av behörig
företräde för Jönköpings kommun. I avtalet slås fast, att beslut om patientavgift
fattas av respektive huvudman och kan variera i länet. Enligt gällande lagstiftning finns möjlighet för kommunen att ta ut hemsjukvårdsavgift.
Med anledning härav förelägger förvaltningen socialnämnden ett beslutsunderlag inklusive förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-18
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-03, reviderad 2012-10-18
Några kommuners avgiftsuttag för kommunal hemsjukvård, 2012-10-10
Minnesanteckningar från KPR:s beredningsgrupp, 2012-10-10
Information vid handikapporganisationernas ordförandeträff, 2012-11-05
PM, Exempel på konsekvenser gällande avgiftsfri hemsjukvård, 2012-11-13
Förvaltningens förslag
Framställan till kommunfullmäktige
– Följande avgifter (beloppen nedan är i 2013 års nivå) införs för hemsjukvård
införs från och med 2013-01-01
- Person som är registrerad som mottagare av hemsjukvård: 300 kronor/
mån.
- Hembesök av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal hos person som
ej är registrerad som mottagare av hemsjukvård: 150 kronor/besök.
- Utprovning av hjälpmedel för person som ej är registrerad som
mottagare av hemsjukvård: 150 kronor/besök.
- Avgiftsbeloppen knyts till prisbasbeloppet och uppräkning, till närmast
högre tiotal kronor, görs årligen.
- För barn och ungdomar upp till 20 år, som bor tillsammans med sina föräldrar eller motsvarande, tas ingen avgift ut.
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– Huruvida avgift även ska tas för följande tjänster, tas ställning till vid ett
senare tillfälle
- Hämtning av hjälpmedel, som ej sker i samband med annat inplanerat
vårdbesök.
- Medicinskt intyg för bostadsanpassningsbidrag.
- Läkemedelsordination av distriktssköterska.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar att socialnämnden framställer till
kommunfullmäktige att Jönköpings kommun inte inför någon avgift för
hemsjukvården när den övergår i kommunal regi.
Ola Nilsson (KD) motiverar sitt yrkande enligt följande; Som framgår av
förvaltningens skrivelse är det i dagsläget omöjligt att beräkna vilka intäkter en
avgift för hemsjukvården skulle ge. Det vi däremot vet är att landstinget inte
har tagit ut någon avgift när hemsjukvården varit i deras regi, och att en
skatteväxling skett utan att någon delfinansiering eller budgetförstärkning
genom införandet av en ny avgift diskuterats. Vidare är det inte patienten själv
utan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som sköter inskrivning i
hemsjukvården efter aktuell medicinsk bedömning, varför rädslan för en
oönskad förskjutning av insatser synes omotiverad.
Mona Forsberg (S), för oppositionen, yrkar bifall till Ola Nilssons (KD)
yrkande.
Socialnämndens beslut
– Socialnämnden framställer till kommunfullmäktige att Jönköpings kommun
inte inför någon avgift för hemsjukvården när den övergår i kommunal regi.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Marianne Lillieberg
Barbro Thunberg
Ingeborg Esping
Börje Olsson
Maria Pettersson
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§ 176

Handlingsplan för eHälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom
eHälsa 2014-2018
Sn/2012:195 779
Sammanfattning
Vård- och omsorgssektorn är en av de mest informationsintensiva sektorerna i
samhället. Det ställs allt större krav på tillgänglighet från medborgare,
medarbetare och omsorgsgivare. Därför är det nödvändigt att utveckla IT i
verksamheterna, inte minst för att säkerställa att informationsöverföringen sker
på ett säkert sätt.
Regionförbundet i Jönköpings län har därför utarbetat ett förslag till handlingsplan för eHälsa 2012-2013 samt en vision för utveckling inom eHälsa 20142018. Denna regionala handlingsplan inklusive vision för utveckling av eHälsa
föreläggs nu kommunerna i länet för ställningstagande.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-30
Handlingsplan för eHälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom eHälsa
2014-2018, utarbetad av Regionförbundet, Jönköpings län, daterad 2012-08-27
Handlingsplan 2013-2018: Landstings, regioners och kommuners samarbete
inom e-Hälsoområdet, utarbetad av Center för eHälsa i samverkan
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
− Den nationella CeHis handlingsplan för 2013-2018 för landstings,
regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet antas.
− Regional handlingsplan för eHälsa 2012-2013 inklusive vision för
regionens eHälsoutveckling till och med 2018 antas.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
− Den nationella CeHis handlingsplan för 2013-2018 för landstings,
regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet antas.
− Regional handlingsplan för eHälsa 2012-2013 inklusive vision för
regionens eHälsoutveckling till och med 2018 antas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Tommy Stillvall
Ann-Sofie Lundström
Tomas Axén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 177

Träffpunkt Kålgården
Sn/2012:160 755
Sammanfattning
Socialförvaltningen har av socialnämnden fått i uppdrag att undersöka
möjligheterna till att verksamheten vid Kålgårdens träffpunkt överförs till att
drivas av brukarna själva, i samarbete med annan förvaltning eller annan
huvudman. En skriftlig intresseförfrågan om att överta driftsansvaret har
lämnats till nuvarande deltagare på träffpunkten samt skickats ut till 14 möjliga
intressenter.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-11-01
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2012-11-01
Skriftlig intresseförfrågan, daterad 2012-08-29
Förvaltningens förslag
– Träffpunkt Kålgården bibehålls i egen regi med i bilagan till tjänsteskrivelse
föreslagna förändringsåtgärder och en minskning med en och en halv
årsarbetare
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar att ärendet återremitteras till
förvaltningen i avvaktan på att beslutsunderlaget kan kompletteras i enlighet
med uppdraget om brukardrift och samverkan.
Mona Forsberg (S), för oppositionen, yrkar bifall till Ola Nilssons (KD)
yrkande.
Socialnämndens beslut
– Ärendet återremitteras till förvaltningen i avvaktan på att beslutsunderlaget
kan kompletteras i enlighet med uppdraget om brukardrift och samverkan.
Beslutet expedieras till:
Börje Olsson
Ewa Bjurenstedt
Birgitta Lundahl
Jenny Kihlström-Blomdahl

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 178

Ansökan från SPH om verksamhetsbidrag för 2013
Sn 2012:182-792
Sammanfattning
Riksföreningen SPH, Social och Psykisk Hälsa har inkommit med ansökan om
verksamhetsbidrag för 2013 avseende hyra och elkostnader för föreningens
lokal med 81 250 kronor.
Beslutsunderlag
Ansökan med verksamhetsberättelse för 2011 från SPH daterad 2012-10-08
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-22
Förvaltningens förslag
– SPH beviljas bidrag för år 2013 med 81 250 kr för lokalhyra och el att
utbetalas kvartalsvis i förskott.
– Kostnaderna täcks inom budgetramen för insatser för psykiskt funktionshindrade.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– SPH beviljas bidrag för år 2013 med 81 250 kr för lokalhyra och el att
utbetalas kvartalsvis i förskott.
– Kostnaderna täcks inom budgetramen för insatser för psykiskt funktionshindrade.

Beslutet expedieras till:
SPH, Fornkullegatan 7, 554 73 Jönköping
Fritidsförvaltningen, Mats Berggren
Ing-Mari Persson, socialförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 179

Ansökan från Hela människan RIA Jönköping om verksamhetsbidrag för 2013
Sn/2012:190 792
Sammanfattning
Hela människan RIA har ansökt om verksamhetsbidrag från socialnämnden för
2013 med 970 000 kr. Förutom verksamhetsbidrag finansieras Hela människan
RIA:s verksamhet normalt genom kommunens köp av tjänster enligt särskilt
upprättat ramavtal. Med anledning av genomlysningen som gjorts och uppföljningen som pågår av RIA:s tjänster har ramavtalet förlängts fram till
2012-12-31. Förlängning kommer att ske med kvalitetssäkring. Det finns också
i VIP 2010-2012 en särskild satsning om 500 000 kr till de ideella organisationerna Frälsningsarmén och Hela människan RIA vars verksamheter syftar
till att förbättra situationen för missbrukare i kommunen. Hittills har Hela
människan RIA fått 320 000 kr för år 2010, 2011 och 2012. Socialnämnden
beslutar årligen om denna fördelning. Beslut av dessa pengar 2013 görs efter
en redovisning av medlen 2012. Förutom bidrag och avtal får verksamheten
anslag och gåvor från församlingar, organisationer och enskilda.
Beslutsunderlag
Ansökan med bilagor från Hela människan RIA Jönköping inkommen
2012-10-15
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-10-25
Förvaltningens förslag
– Hela människan RIA Jönköping beviljas verksamhetsbidrag med 650 000 kr
för 2013, att utbetalas kvartalsvis i förskott.
– Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Hela människan RIA Jönköping beviljas verksamhetsbidrag med 650 000 kr
för 2013, att utbetalas kvartalsvis i förskott.
– Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen.

Beslutet expedieras till:
Hela människan RIA
Ingela Öster
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 180

Ansökan från Brottsofferjouren om verksamhetsbidrag för 2013
Sn/2012:144 792
Sammanfattning
Brottsofferjouren i Jönköping har ansökt om bidrag till sin verksamhet för
2013. I sin ansökan hemställer de om ett bidrag för 2013 med lägst 192 500 kr.
De pekar i sin ansökan på att genomsnittet av landets kommuners anslag är
omkring 2 kronor per kommuninnevånare. Brottsofferjouren i Jönköping får
också bidrag från Habo och Mullsjö kommuner, landstinget samt Brottsoffermyndigheten.
Beslutsunderlag
Tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter, daterad 2012-11-01
Ansökan från Brottsofferjouren i Jönköping om verksamhetsbidrag för 2013
daterad 2012-07-23
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-11
Förvaltningens förslag
– Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren i Jönköping verksamhetsbidrag
för 2013 med 128 501 kronor.
– Kostnaderna täcks inom budgetramen för Individ- och familjeomsorgen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren i Jönköping verksamhetsbidrag
för 2013 med 128 501 kronor.
– Kostnaderna täcks inom budgetramen för Individ- och familjeomsorgen.

Beslutet expedieras till:
Brottsofferjouren i Jönköping, Huskvarnavägen 40, 554 54 Jönköping
Ingela Öster

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 181

Ansökan från Vårsols Familjecenter om verksamhetsbidrag för perioden 2012-2014 till tidiga insatser i form av barngruppsverksamhet.
Sn/2012:177 792
Sammanfattning
Socialförvaltningen har sedan länge samarbete med Vårsols Familjecenter, som
drivs av Frälsningsarmén i Jönköping, kring barn och ungdomar som har behov
av att bearbeta svåra upplevelser i grupp. Under 2011 prövades en ny form av
avtal baserat på ett garanterat ersättningsbelopp och ersättning baserat på
prestation efter redovisning.
Nu föreslås att ett sådant avtal sluts för en treårsperiod, 2012-2014. Avtalet
garanterar att gemensam handledning erbjuds och att uppföljning, utvärdering
och planering sker mellan socialtjänsten och Vårsols Familjecenter.
Beslutsunderlag
Ansökan från verksamhetsbidrag från Vårsols Familjecenter, daterad
2012-10-04
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-05
Bilaga till tjänsteskrivelse – Förslag till avtal mellan Jönköpings kommun och
Vårsols Familjecenter, VFC för 2012-2014
Förvaltningens förslag
– Förvaltningens förslag till avtal med Frälsningsarméns Familjecenter Vårsol
godkänns. Funktionschefen för individ- och familjeomsorg ges i uppdrag att
underteckna avtalet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Förvaltningens förslag till avtal med Frälsningsarméns Familjecenter Vårsol
godkänns. Funktionschefen för individ- och familjeomsorg ges i uppdrag att
underteckna avtalet.

Beslutet expedieras till:
Frälsningsarméns familjecenter Vårsol
Iréne Folkevik
Ingela Öster

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 182

Ansökan från IOGT-NTO 6457 Stickan om verksamhetsbidrag för
2013
Sn/2012:189 792
Sammanfattning
IOGT-NTO 6457 Stickan ansöker om 106 000 kr för 2013 till befintlig lokal på
Östra Storgatan 85D och till befintlig lokal i Föreningsgården på Hallmansvägen 73 i Jönköping. Föreningen bildades 2010-02-15 (efterträdare till lokalföreningen KRIS).
Beslutsunderlag
Ansökan om ekonomiskt bidrag från IOGT-NTO 6457 Stickan i Jönköping
inkommen 2012-10-15
Tjänsteskrivelse daterad 2012-10-31
Förvaltningens förslag
– Bevilja verksamhetsbidrag till IOGT-NTO 6457 Stickan i Jönköping
motsvarande hyreskostnaden 2013 om 106 000 kr, utbetalning sker
månadsvis.
– Kostnaden täcks inom budgetram för individ- och familjeomsorgen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Bevilja verksamhetsbidrag till IOGT-NTO 6457 Stickan i Jönköping
motsvarande hyreskostnaden 2013 om 106 000 kr, utbetalning sker
månadsvis.
– Kostnaden täcks inom budgetram för individ- och familjeomsorgen.

Beslutet expedieras till:
IOGT-NTO 6457 Stickan, Näckrosstigen 2, 561 39 Huskvarna
Ingela Öster

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 183

Ansökan från RFHL om verksamhetsbidrag för 2013
Sn/2012:185 792
Sammanfattning
RFHL i Jönköpings län har ansökt om verksamhetsbidrag med 60 000 kr.
Bidraget ska dels möjliggöra insatser i form av stöd, hjälp och råd till personer
med beroende/missbruk och även till deras anhöriga och dels informationsinsatser till socialtjänstens verksamheter.
Beslutsunderlag
Ansökan inklusive bilagor från RFHL inkommen 2012-10-12
Tjänsteskrivelse daterad 2012-10-31
Förvaltningens förslag
– RFHL beviljas verksamhetsbidrag för 2013 med 25 000 kr.
– Kostnaderna täcks inom ramen för individ- och familjeomsorgen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– RFHL beviljas verksamhetsbidrag för 2013 med 25 000 kr.
– Kostnaderna täcks inom ramen för individ- och familjeomsorgen.

Beslutet expedieras till:
RFHL i Jönköpings län
Ingela Öster

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 184

Ansökan från Det Fria Sällskapet Länkarna Jönköping 01 om
verksamhetsbidrag för 2013
Sn/2012:158 792
Sammanfattning
Det Fria Sällskapet Länkarna Jönköping 01 har ansökt om verksamhetsbidrag
för 2013 med 45 000 kr för den löpande verksamheten. Förutom bidraget från
socialnämnden består intäkterna huvudsakligen av fritidsnämndens föreningsbidrag.
Beslutsunderlag
Ansökan från Det Fria Sällskapet Länkarna Jönköping 01 inkommen
2012-09-13
Tjänsteskrivelse daterad 2012-10-03
Förvaltningens förslag
– Det Fria Sällskapet Länkarna Jönköping 01 beviljas verksamhetsbidrag för
2013 med 30 000 kr.
– Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Det Fria Sällskapet Länkarna Jönköping 01 beviljas verksamhetsbidrag för
2013 med 30 000 kr.
– Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen.

Beslutet expedieras till:
Det Fria Sällskapet Länkarna Jönköping 01
Ingela Öster

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 185

Ansökan från Sällskapet Länkarna Huskvarna om verksamhetsbidrag för 2013
Sn/2012:183 792
Sammanfattning
Sällskapet Länkarna i Huskvarna har ansökt om verksamhetsbidrag med
30 000 kr avsett för deltagande i riksträffar och sambandsmöten med Smålands
Länkråd. Utgifterna i övrigt finansieras framförallt genom bidrag från fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Ansökan, inklusive bilagor, från Sällskapet Länkarna i Huskvarna inkommen
2012-10-11
Tjänsteskrivelse daterad 2012-10-31
Förvaltningens förslag
– Sällskapet Länkarna i Huskvarna beviljas verksamhetsbidrag för 2013 med
30 000 kr.
– Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Sällskapet Länkarna i Huskvarna beviljas verksamhetsbidrag för 2013 med
30 000 kr.
– Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen.

Beslutet expedieras till:
Sällskapet Länkarna i Huskvarna
Ingela Öster

Justerandes signatur
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§ 186

Ansökan från LP-kontakten i Jönköping om verksamhetsbidrag för
2013
Sn/2012:153 792
Sammanfattning
LP-kontakten i Jönköping har ansökt om verksamhetsbidrag med 100 000 kr
för år 2013 på uppdrag av pingstförsamlingarna i Jönköping, Huskvarna,
Bankeryd och Tenhult. Bidraget ska möjliggöra insatser i form av stöd, hjälp
och behandling i olika former för personer med en social utsatthet och med en
beroendeproblematik.
Beslutsunderlag
Ansökan med information från LP-kontakten i Jönköping inkommen
2012-08-30
Tjänsteskrivelse daterad 2012-10-01
Förvaltningens förslag
– Ansökan från LP-kontakten i Jönköping om verksamhetsbidrag med
100 000 kr avslås för år 2013.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, yrkar att LP-kontakten i Jönköping beviljas
verksamhetsbidrag för 2013 med 50 000 kr och att kostnaderna täcks inom
budgetramen för individ- och familjeomsorgen.
Mona Forsberg (SD) för oppositionen, yrkar bifall till förvaltningens förslag
med hänvisning till förvaltningens motivering.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner att
nämnden beslutat i enlighet med Ola Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– LP-kontakten i Jönköping beviljas verksamhetsbidrag för 2013 med 50 000
kr.
– Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen.
Reservation
Mona Forsberg (S) för oppositionen, reserverar sig mot beslutet.
Beslutet expedieras till:
LP-kontakten i Jönköping
Ingela Öster
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 187

Ansökan från Kvinno- och tjejjouren Jönköping om utökat
verksamhetsbidrag för 2013
Sn/2012:128 792
Sammanfattning
Kvinno- och tjejjouren har inkommit med en skrivelse om utökat verksamhetsbidrag i syfte att öka antalet tjänster från 2,5 till 3,5 tjänst. Detta med anledning
av nya större lokaler med möjlighet att hjälpa fler kvinnor, samt för att säkerställa kvaliteten i verksamheten.
Beslutsunderlag
Ansökan med bilagor om utökat verksamhetsbidrag 2013 inkommen
2012-06-19
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-11-07
Förvaltningens förslag
– Kvinnojouren beviljas ett tillfälligt bidrag om 200 tkr för att garantera
finansieringen av en utökning med 1,0 tjänst under 2013, under förutsättning att eget kapital vid bokslut 2013 jämfört med bokslut 2012 inte
ökar. Om eget kapital ökar ska Kvinnojouren betala tillbaka överskjutande
belopp upp till 200 tkr.
– I första hand ska finansiering av tjänsten ske genom försäljning till andra
kommuner av motsvarande 1 plats.
– En mer varaktig utökning av verksamhetsbidraget får beaktas i VIP-arbetet
för 2014-2016.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, yrkar att Kvinnojouren beviljas ett tillfälligt
bidrag om 100 tkr under första halvåret 2013, för att garantera finansiering av
en utökning av tjänster under förutsättning att eget kapital inte ökar under
perioden, med möjlighet för Kvinnojouren att återkomma med ny ansökan
inför andra halvåret 2013, samt att om eget kapital ökar under respektive
ansökningsperiod ska Kvinnojouren betala tillbaka överskjutande belopp upp
till beviljat bidrag. Ola Nilsson (KD) motiverar sitt yrkande med att det i
samband med de framställningar som gjorts om nya lokaler för Kvinnojouren,
inte har givits någon information till nämnden om behovet av att anställa
ytterligare personal.
Vidare framför Ola Nilsson (KD) för majoriteten, att det utifrån nuvarande
ekonomiska situation i föreningen inte längre behövs någon insynsplats i
Kvinnojourens styrelse, och yrkar att förvaltningen ska ges i uppdrag att
inhämta synpunkter om hur Kvinnojouren ser på detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

26

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-20

När det gäller andra och tredje beslutssatserna yrkar Ola Nilsson (KD) för
majoriteten bifall till förvaltningens förslag.
Mona Forsberg (S) för oppositionen, yrkar återremiss av ärendet till förvaltningen och att ärendet tas upp igen vid socialnämndens sammanträde i
december, samt att förvaltningen då redogör för om det finns en möjlighet att
omfördela resurser i form av tjänster från individ- och familjeomsorgen till
Kvinnojouren och att socialnämnden samtidigt får information om Socialstyrelsens nya krav och riktlinjer.
Propositionsordning
Ordföranden fastställer följande propositionsordning.
Först ställs proposition på yrkandet om återremiss. Därefter ställs proposition
på Ola Nilssons (KD) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att
nämnden beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.
Nej-röst för Mona Forsbergs (S) yrkande att ärendet återremitteras.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Anders Carlsson (M)
Carin Berggren (M)
Ingrid Öqvist (M)
Andreas Grubbström (M)
Ola Nilsson (KD)
Martha Duvell (KD)
Eva Lagerström (FP)
Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)
Allan Tovhult (S)
Lenah Andersson (S)
Eric Winbladh (S)
Anne Falk (V)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

8

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
5

Socialnämnden har alltså med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutat att ärendet
ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på Ola Nilssons (KD) yrkande och finner att
nämnden har beslutat i enlighet med yrkandet.

Justerandes signatur
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Socialnämndens beslut
– Kvinnojouren beviljas ett tillfälligt bidrag om 100 tkr under första halvåret
2013, med möjlighet att återkomma med ny ansökan inför andra halvåret
2013. Om eget kapital ökar under respektive ansökningsperiod ska
Kvinnojouren betala tillbaka överskjutande belopp upp till beviljat bidrag.
– I första hand ska finansiering av tjänsten ske genom försäljning till andra
kommuner av motsvarande 1 plats.
– En mer varaktig utökning av verksamhetsbidraget får beaktas i VIP-arbetet
för 2014-2016.
– Utifrån nuvarande ekonomiska situation i föreningen finns det inte längre
något behov av socialnämndens insynsplats i styrelsen och förvaltningen ges
i uppdrag att inhämta synpunkter från Kvinnojouren om hur de ser på detta.
Reservation
Mona Forsberg (S) för oppositionen, reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till:
Kvinno- och tjejjouren
Bo Samuelsson
Ingela Öster

Justerandes signatur
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§ 188
Yttrande över Verksamhetsplan 2013; Samordningsförbundet Södra
Vätterbygden
Sn/2012:181 700
Sammanfattning
Stadskontoret har begärt socialnämndens yttrande över förslag till verksamhetsplan 2013 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. I verksamhetsplanen finns förslag till budget för 2013 och 2014 som förutsätter ett utökat
ekonomiskt åtagande från huvudmännens sida. För Jönköpings kommun innebär det ökade kostnader från 441 600 kr till 729 500 kr. När det gäller verksamhetsplanens inriktning föreslås inga stora förändringar jämfört med 2012.
Beslutsunderlag
Tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter 2012-10-31
Skrivelse från Samordningsförbundet Jönköping med förslag till
verksamhetsplan för 2013 daterad 2012-10-01
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-31
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som yttrande över förslag
till verksamhetsplan 2013 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som yttrande över förslag
till verksamhetsplan 2013 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Bo Samuelsson
Lars Malmström
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§ 189

Socialnämndens dialogträffar med barn och ungdomar 2012
Sn/2012:146 700
Sammanfattning
Representanter från socialnämnden har under oktober månad 2012 haft möten
med barn och ungdomar i enlighet med det barn- och ungdomspolitiska
handlingsprogrammet. Socialnämndens representanter träffade barn från
Kumlabyskolan samt ungdomar från Ribbaskolan och från Ljud- och bildskolan. Socialnämnden har nu i uppgift att välja ut en till två frågor som
behandlas som ett ärende i nämnden, eller att nämnden beslutar att anta en viss
inriktning. Vilken eller vilka frågor socialnämnden väljer att behandla som ett
ärende i nämnden ska framgå av sammanträdesprotokollet. Socialnämndens
redovisning ska expedieras till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter, daterad 2012-10-30
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-30
Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från socialnämndens
oktobermöten med barn och ungdomar, daterad 2012-10-30
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse samt sammanställning av diskuterade
frågor översänds till kommunstyrelsen.
– En till två av de frågor som har diskuterats med barnen och ungdomarna
väljs ut och behandlas som ett ärende i nämnden.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) yrkar för majoriteten, att socialnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag när det gäller den första beslutssatsen, samt att nämnden
utifrån den oro som barn och unga vid dialogmötena har framfört kring sina
bussresor, särskilt gällande Juneporten, beslutar att ge förvaltningen i uppdrag
att vid sammanträdet i december informera om det arbete som socialtjänsten
utför omkring Juneporten och Lundströms plats.
Mona Forsberg (S) för oppositionen, yrkar bifall till Ola Nilssons (KD)
yrkande.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse samt sammanställning av diskuterade
frågor översänds till kommunstyrelsen.
– Förvaltningen ges i uppdrag att vid sammanträdet i december informera om
det arbete som socialtjänsten utför omkring Juneporten och Lundströms
plats.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

30

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-20

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Lena Lück, Fritidsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Stadskansliet
Bo Samuelsson
Åsa Johnsson-Sköld
Lennart Reimblad
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§ 190

Återrapportering angående förändringar av socialnämndens
styrdokument i enlighet med fastställd nomenklatur
Sn/2011:230 009
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2011 att fastställa en ny
nomenklatur för kommunens styrdokument. I beslut den 29 mars 2012 gav
kommunfullmäktige samtliga nämnder i uppdrag att enligt upprättat förslag
besluta om att ändra benämningar, upphäva, föra samman eller ta bort styrdokument för respektive nämnd samt genomföra nödvändiga administrativa
åtgärder för att anpassa respektive styrdokument till gällande nomenklatur.
Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 december
2012.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-17
Förvaltningens förslag
– Vad som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör
socialnämndens återrapportering.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Vad som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör
socialnämndens återrapportering.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
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§ 191

Sammanträdesplanering 2013
Sn/2012:188 006
Sammanfattning
Respektive nämnd ska i god tid före årsskiftet fastställa tidsplan för nämndssammanträden för nästkommande år.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-29
Plan för socialförvaltningens beredning av ärenden till socialnämnden 2013,
daterad 2012-10-23
Tidsplan för de sociala nämndernas sammanträden 2013, daterad 2012-10-29
Förvaltningens förslag
– Sammanträdesplan för socialnämnden och presidium fastställs enligt
förslag, redovisat i Plan för socialförvaltningens beredning av ärenden till
socialnämnden 2013.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Sammanträdesplan för socialnämnden och presidium fastställs enligt
förslag, redovisat i Plan för socialförvaltningens beredning av ärenden till
socialnämnden 2013.

Beslutet expedieras till:
Stadskansliet
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§ 192

Yttrande över detaljplan för del av Vasa 1 m fl. inom Österängen,
Jönköping
Dnr/2012:167 010
Sammanfattning
Samrådshandling gällande detaljplan för del av Vasa 1 m fl. inom Österängen i
Jönköping gällande byggnation av flerfamiljshus har inkommit till socialförvaltningen 2012-09-24. Socialnämnden har möjlighet att yttra sig i ärendet
senast 2012-11-22.
Beslutsunderlag
Tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter 2012-11-06
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-11-06
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
– Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som redovisas i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-11-06
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
– Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som redovisas i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-11-06
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
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§ 193

Yttrande över detaljplan för del av Kaxholmen 12:10, Jönköpings
kommun
Dnr/2012:172 010
Sammanfattning
Samrådshandling gällande detaljplan för del av Kaxholmen, Jönköpings
kommun rörande byggnation av bostäder har inkommit till socialförvaltningen
2012-09-28. Socialnämnden har möjlighet att yttra sig i ärendet senast
2012-11-22.
Beslutsunderlag
Tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter 2012-11-08
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-11-08
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som redovisas
i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-11-08.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som redovisas
i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-11-08.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
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§ 194

Presentation av de ideella organisationernas verksamheter.
Extra ärende
Sn/2012:203 792
Sammanfattning
Socialnämnden ser ett behov av ett fördjupat underlag för nämndens beslut om
verksamhetsbidrag till föreningar.

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att inför
2013 års nämnd kring verksamhetsbidrag anordna en förmiddag då de ideella
organisationer som socialnämnden ger bidrag presenterar sin verksamhet. Ola
Nilsson (KD) yrkar vidare att för att en ansökan om verksamhetsbidrag efter
2013 ska kunna slutbehandlas ska den innehålla verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för senast avslutade verksamhetsår samt budget- och
verksamhetsplan.
Mona Forsberg (S) för oppositionen, yrkar bifall till Ola Nilssons (KD)
yrkande.
Socialnämndens beslut
− Förvaltningen ges i uppdrag att inför 2013 års nämnd kring verksamhetsbidrag anordna en förmiddag då de ideella organisationer som socialnämnden ger bidrag presenterar sin verksamhet.
− För att en ansökan om verksamhetsbidrag efter 2013 ska kunna slutbehandlas ska den innehålla verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
för senast avslutade verksamhetsår samt budget- och verksamhetsplan.

Beslutet expedieras till:
Bo Samuelsson
Åsa Johnsson-Sköld
Börje Olsson
Berörda föreningar
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§ 195

Genomlysning av kostnadsutvecklingen inom funktionshinderomsorgen – plan för genomförande. Extra ärende
Sn/2012:204 750
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett socialnämnden följande uppdrag, som både
majoriteten och oppositionen står bakom; Uppdrag ges till socialnämnden att
genomföra en genomgripande genomlysning av funktionshinderomsorgen i
syfte att klarlägga 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.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att till
decembersammanträdet presentera hur uppdraget från kommunfullmäktige
gällande genomlysning av funktionshinderomsorgen ska genomföras, för att
presenteras löpande under våren 2013 med slutredovisning vid aprilsammanträdet för beslut inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges behandling.
Socialnämndens beslut
– Förvaltningen ges i uppdrag att till decembersammanträdet presentera hur
uppdraget från kommunfullmäktige gällande genomlysning av funktionshinderomsorgen ska genomföras, för att presenteras löpande under våren
2013 med slutredovisning vid aprilsammanträdet för beslut inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges behandling.

Beslutet expedieras till:
Cecilia Grefve
Nils Zadik
Börje Olsson
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§ 196

Tidigareläggning av planerade gruppbostäder inom funktionshinderomsorgen. Extra ärende
Sn 2012:205 752
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för en tidigareläggning av planerade gruppbostäder för personer
med funktionsnedsättning. Utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen
senast i mars 2013.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, yrkar att socialnämnden ger förvaltningen i
uppdrag att redovisa uppdraget vid socialnämndens januarisammanträde.
Socialnämndens beslut
– Förvaltningen ges i uppdrag att vid socialnämndens sammanträde i januari
redovisa uppdraget från kommunfullmäktige om tidigareläggning av
planerade gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning.

Beslutet expedieras till:
Cecilia Grefve
Nils Zadik
Börje Olsson
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§ 197

Information fortsättning
d) Verksamhetsrapport oktober 2012
Biträdande socialdirektör Nils Zadik kommenterar verksamhetsrapporten
för oktober 2012. För socialnämndens verksamhetsområde beräknas ett
negativt resultat mot budget på -54,3 mnkr för 2012. Jämfört med
rapporten efter september månad har det beräknade resultatet försämrats
med 1,6 mnkr, vilket beror på ett högre underskott inom försörjningsstöd.
Det finns anledning att befara en trendförändring med högre kostnader
inom försörjningsstöd. Antalet nybesök inom områdets mottagningsteam
ökar.
e) Nytt inom förvaltningen
Socialdirektör Cecilia Grefve informerar om det fortsatta arbetet med
strategin Dialogen som socialnämnden fastställde vid sitt sammanträde i
september. I samband med informationen förevisas den information om
Dialogen som finns på intranätet Kompassen.
Ett möte där Dialogen presenterades har hållits för alla chefer inom
förvaltningen. Vid mötet togs också socialtjänstens framtida utmaningar
upp. Ett motsvarande möte har också hållits för all stabspersonal. Båda
mötena har varit mycket uppskattade, framförallt utifrån att förvaltningsledningen har deltagit som en sammanhållen ledningsgrupp.
Alla medarbetare i förvaltningen har engagerats i frågan om hur vi möter
de utmaningar som vi står inför;
•Medborgarnas förändrade efterfrågan med ökat krav på inflytande.
•Förändrade behov hos medborgaren i takt med en förändrad
befolkningsutveckling.
•Den framtida kommunala ekonomin.
•Svårare att rekrytera arbetskraft.
•Nationell styrning och samordning.
•Ökad transparens inom kommunal verksamhet.
•Utökat kommunalt ansvar.
•Ökad specialisering.
•Behov av en sammanhållen effektiv socialtjänst som nyttjar
organisationens synergieffekter.
•Behovet av lokaler och bostäder för socialtjänstens verksamheter och
målgrupper.
•Behov av nya boendeformer.
En ytterligare fråga som ställts till förvaltningens medarbetare i samband
med arbetet utifrån Dialogen är hur kommunikationen kan förbättras inom
ledningsorganisationen.
Förvaltningen planerar för en ansökan om medel från Vinnvård för arbetet
med Dialogen.
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I övrigt informerar Cecilia Grefve om att det planeras en utbildning om
förbättringsarbete och en utbildning utifrån ett material från SKL som
handlar om vad som är politik och vad som är förvaltning.
Det har också hållits en konferens för presidierna i de sociala nämnderna i
länets kommuner. Bland annat medverkade en kvinna som berättade om
sina erfarenheter som vårdtagare inom sjukvården och funktionshinderomsorg.
f) Rapport från socialnämndens presidium
19 oktober: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) deltog på en
konferens om Lean Production på Elmia.
23 oktober: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) mötte föreningar som
i Huskvarna kommundelsråds geografiska område bedriver verksamhet för
barn och ungdomar. Mötet ägde rum inom ramen för de dialogmöten som
genomförs i samverkan med samtliga kommundelsråd.
22 oktober: Mona Forsberg (S) träffade den fackliga organisationen
Kommunal angående personlig assistans.
25 oktober: Ola Nilsson (KD) träffade den fackliga organisationen
Kommunal angående personlig assistans.
26 oktober: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) deltog vid den
regionala konferensen för presidierna i de sociala nämnderna i länets
kommuner.
6 november: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) träffade de som
arbetar som personliga assistenter.
13 november: Ola Nilsson (KD), Anders Carlsson (M) och Mona Forsberg
(S) var på konferens om Sociala investeringar på Träcentrum i Nässjö.
Föreläsaren Ingvar Nilsson redogjorde bland annat för en beräkningsmodell
kring kostnader för unga och barn som har en negativ social utveckling och
som visar att tidiga insatser är ekonomiskt lönsamma.
15 november: Ola Nilsson (KD) och Anders Carlsson (M) var på möte för
socialnämndens och de sociala områdesnämndernas presidier.
16 november: Ola Nilsson (KD) deltog på lunchmöte med representanter
från förvaltningen och från Migrationsverket angående det boende för
flyktingar som Migrationsverket har ordnat via Formula1 hotell i Jönköping.
Boendet avser bara tillfälligt boende i upp till fem dagar. Vid mötet
planerades kommunens beredskap om någon form av problem skulle uppstå.
g) Rapport från auskultationer
29 oktober: Allan Tovhult (S), Lenah Andersson (S), Susanna Björkman
(S) och Eric Winbladh (S) besökte det sociala företaget Stickans fixartjänst.
I verksamheten arbetar personer med beroendeproblematik. Verksamheten
växer. Förutom fixartjänst ägnar man sig åt viss godman-verksamhet.
19 november: Ola Nilsson (KD), Anders Carlsson (M), Ingrid Öquist (M),
Andreas Grubbström (M), Eva Lagerström (FP), Joseph Abdi (C) och
Margareta Sylvan (MP) besökte Strågagården som är den fritidsgård som
särskilt vänder sig till barn med funktionshinder. Intrycket var att personalen
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var kunnig på området. Det behövs ett samarbete mellan fritidsförvaltningen
och socialtjänsten kring verksamheten.
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