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§ 153

Informationsärenden
a) Bemanna rätt
Lars-Åke Almqvist från företaget Alamanco informerar om bemanningsekonomi och att bemanna rätt, samt om ett pilotprojekt som
genomförts vid Stattutgatans äldreboende.
Det är av stor betydelse att det finns en samsyn mellan ledning och
personal för att nå framgång i arbetet med att bemanna rätt. I de projekt
som drivs med stöd från Alamanco lyfter man fram sådana frågor som
ligger i både arbetsgivarens och arbetstagarnas intresse. Det handlar bland
annat om omfattningen av frånvaro utifrån olika orsaker och hur arbetstiden
används utifrån kategorierna värdeskapande tid, förutsättningsskapande tid
och förlorad tid. Man tittar också på fördelningen av lönekostnader utifrån
bland annat kategorierna tillsvidareanställda, timanställda och sjukfrånvaro.
När det gäller Stattutgatans äldreboende redogör Lars-Åke Almqvist för det
utvecklingsarbete som har bedrivits. Ett nytt sätt att ta sig an frånvaron
utarbetades och detta visade sig vara framgångsrikt.
b) Utvärdering av nedläggning av gruppboendet Brahegatan
Funktionschef Börje Olsson redogör för resultatet av den utvärdering som
har genomförts. De gode männen för de fyra brukare som har varit berörda
har blivit tillfrågade om hur de uppfattat processen i samband med nedläggningen, hur den tidigare och den nya personalen har hanterat situationen,
och hur man tycker att det fungerar i den nya gruppbostaden.
Samtliga gode män är kritiska till hur processen genomfördes. Kritiken
handlar om att man till en början inte fick information om vad saken gällde
och att man inte fått vara tillräckligt involverade. En av de gode männen
visar dock en viss förståelse för att processen nog inte hade kunnat genomföras på något annat sätt.
Svaret på frågan om hur den tidigare och den nya personalen har hanterat
situationen är övervägande positiva. Två tycker att det är bra för brukaren i
den nya gruppbostaden och två menar att det blivit bättre.
c) Kålgårdens träffpunktsverksamhet
Utvecklingsledare Jenny Kihlström Blomdahl redogör för arbetet utifrån
det uppdrag som socialnämnden gav förvaltningen vid sitt sammaträde den
28 juni 2012 beträffande Kålgårdens träffpunktsverksamhet. Uppdraget
består i att undersöka möjligheten att verksamheten överförs till att drivas
av brukarna själva, i samarbete med annan förvaltning eller av annan
huvudman.
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Jenny Kihlström Blomdahl har kontaktat föreningar inom funktionshinderområdet, kristna samarbetsråden i Jönköping och Huskvarna,
landstinget och fritidsförvaltningen. Dessutom har information lämnats till
deltagarna på träffpunkten. Ingen av organisationerna har visat intresse.
Däremot har det sociala företaget Ett bruk för alla hört av sig och de visar
ett stort intresse. De är ombedda att inkomma med en redogörelse för vilket
upplägg de har tänkt sig.
Planeringen från förvaltningen är att till socialnämndens sammanträde i
november presentera flera alternativ.
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§ 154

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 40 minuter (kl 15.00 – 15.40).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.
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§ 155

Meddelanden
a) Protokoll från Hälso- och sjukvårdsberedningen 2012-08-27
b) Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2012-09-19
c) Kommunstyrelsens beslut 2012-09-12
- § 252 – Yttrande över promemorian ”Ny myndighet för infrastrukturfrågor
för vård och apotek” (Ds 2012:21)
Dnr 2012:133-770
- § 253 – Yttrande över slutbetänkandet ”Gör det enklare” (SOU 2012:33)
Dnr 2012:132-700
- § 237 – Kom Hem – avtal om överlåtelse av hemsjukvård från landstinget
till kommunen
Dnr 2012:107-770
d) Kommunfullmäktiges beslut 2012-08-30
- § 250 – Antagande av reviderat program ”Bättre för alla”
Reg i Lex
- § 253 – Kartläggning av befintlig kompetens hos kommunens personal avs
mänskliga rättigheter
Reg i Lex
- § 254 – Uppdrag att redovisa förslag på hur barnkonsekvensanalyser ska
göras
Reg i Lex
e) Migrationsverkets informations- och prognosbrev nr 2

Reg i Lex

f) Socialstyrelsens beslut 2012-09-27 att Jönköpings kommun får förlängd
användningstid för att förstärka sociala insatser i samband med en ny
vårdform inom den psykiatriska tvångsvården t o m 2013-12-31
Dnr 2012:183-750
Socialnämnden godkänner redovisningen.
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§ 156

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 10

Dnr 2012:9

b) Beslut om medgivande för utlandsresa i tjänsten
- Bryssel, Belgien, daterat 2012-10-01

Dnr 2012:38

Socialnämnden godkänner redovisningen.
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§ 157

Verksamhetsrapport september 2012 med bokslutsprognos 3
Sn/2012:4 042
Sammanfattning
Enligt den tidsplan för verksamhetsuppföljning 2012 som socialnämnden
fastställt 2012-01-17 ska verksamhetsrapport september 2012 med bokslutsprognos 3, redovisas på sammanträdet i oktober.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2012-10-09
Verksamhetsrapport september 2012, daterad 2012-10-08
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens verksamhetsrapport september 2012 med bokslutsprognos 3, daterad 2012-10-08, godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens verksamhetsrapport september 2012 med bokslutsprognos 3, daterad 2012-10-08, godkänns.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Ledningsgruppen
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§ 158

Yttrande över Förslag till program för funktionshinderspolitiken i
Jönköpings kommun
Sn/2012:156 700
Sammanfattning
Socialnämnden har fått ta del av Förslag till program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun, Ett samhälle för alla. Kommunstyrelsen har
gett socialnämnden möjlighet att yttra sig över förslaget. Yttrandet ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 2012-10-19.
Beslutsunderlag
Remisshandling från kommunstyrelsen, Ett samhälle för alla – program för
funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun
Tjänsteskrivelse daterad 2012-09-26
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
– Vad som anförs i socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör nämndens
yttrande.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– Vad som anförs i socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör nämndens
yttrande.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 159

Samordning av lokaler för träffpunktsverksamheter
Sn/2012:161 755
Sammanfattning
Socialnämnden gav i juni 2012 i uppdrag till förvaltningen att se över samtliga
träffpunkter och undersöka möjligheten att samordna lokaler över förvaltningens funktioner (fysiskt, psykiskt och intellektuellt funktionshindrade), samt
– om äldrenämnden så beslutar – även inkludera äldreomsorgen träffpunkter.
Äldrenämnden har inte beslutat om en översyn av sina träffpunkter, vilket
innebär att en översyn bara görs över träffpunkter inom funktionshinderomsorgen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-01
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-01
Förvaltningens förslag
– Översynen av träffpunktsverksamheten inom funktionshinderomsorgen
godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar att ärendet bordläggs i avvaktan på att äldrenämnden har behandlat
frågan.
Socialnämndens beslut
– Ärendet bordläggs i avvaktan på att äldrenämnden har behandlat frågan.
Beslutet expedieras till:
Börje Olsson
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§ 160

Timkostnaden för personlig assistans
Sn/2012:173 753
Sammanfattning
Socialnämnden gav i juni 2012 (§ 124) förvaltningen i uppdrag att minska
merkostnaden för personlig assistans.
Område personlig assistans (PA) inom funktionshinderomsorgen redovisar ett
underskott på 7,2 mnkr för 2011. Merkostnaden per utförd assistanstimma har
ökat med 14 kr (till 21 kr) jämfört med 2010.
En besparing om ca 0,5 % av den totala timkostnaden för personlig assistans
inarbetas årligen under VIP-perioden. Detta innebär för respektive år en
besparing om ca 1,0 mnkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-02
Förvaltningens förslag
– Den av förvaltningen presenterade strategin för att minska kostnaderna för
personlig assistans godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mona Forsberg (S), för oppositionen, yrkar bifall till förvaltningens förslag
med följande tillägg;
– Under punkt 1 i strategin, sist i stycket: ”Konsekvens- och riskbedömningar
ska göras när det gäller förändring av LSS-patrullen innan beslut tas i
frågan”.
– Konsekvens- och riskbedömningar ska också göras när det gäller
återrapporteringstiden.
– Utfallet av redovisningen av överrapporteringstiden ska rapporteras till
socialnämnden.
Ajournering
På förslag av Ola Nilsson (KD) ajournerar sig nämnden för överläggningar i
respektive partigrupperingar.
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) vidhåller sitt tidigare yrkande om bifall till förvaltningens
förslag men gör följande tillägg;
– Under punkt 1 i strategin, sist i stycket: ”Konsekvens- och riskbedömningar
ska göras när det gäller förändring av LSS-patrullen innan beslut tas i
frågan”.
Justerandes signatur
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– Under punkt 4 i strategin, sist i stycket: ”Möjligheten till juridiskt stöd från
kommunen ses över”.
– Komplettering genom en ytterligare punkt: ”7. Utfallet av strategins olika
delar ska återrapporteras till socialnämnden.
Mona Forsberg (S), för oppositionen, återtar sitt tidigare yrkande till förmån
för Ola Nilssons (KD) nu framförda yrkande.
Socialnämndens beslut
– Den av förvaltningen presenterade strategin för att minska kostnaderna för
personlig assistans godkänns, med följande tillägg;
- Under punkt 1 i stragegin, sist i stycket: ”Konsekvens- och riskbedömningar ska göras när det gäller förändring av LSS-patrullen innan
beslut tas i frågan”.
- Under punkt 4 i strategin, sist i stycket: ”Möjligheten till juridiskt stöd
från kommunen ses över”.
- Komplettering genom en ytterligare punkt: ”7. Utfallet av strategins
olika delar ska återrapporteras till socialnämnden”.

Beslutet expedieras till:
Börje Olsson
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§ 161

Anhållan från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om medel
för insatser för nyanländas skolgång på gymnasiet
Sn/2012:119 700
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anhåller hos socialnämnden om
medel från fonden av ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagande för
insatser gällande validering, sommarskola 2012 och SFI omfattande 150 tkr
samt studiehandledning på modersmål läsåret 2012/13 och 2013/14 omfattande
5 400 tkr.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-26
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdesprotokoll
2012-05-14, § 76
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
− Socialnämnden har inget att erinra mot utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens anhållan om bidrag ur fonden för ej utnyttjade statsbidrag för
flyktingmottagande med 150 tkr + 5 400 tkr.
− För år 2012 medges uttag med 150 tkr och för år 2013 med 2 160 tkr.
− Beslut avseende uttag för år 2014 om 2 160 tkr och för år 2015 om 1 080
tkr fattas inför respektive år.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
− Socialnämnden har inget att erinra mot utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens anhållan om bidrag ur fonden för ej utnyttjade statsbidrag för
flyktingmottagande med 150 tkr + 5 400 tkr.
− För år 2012 medges uttag med 150 tkr och för år 2013 med 2 160 tkr.
− Beslut avseende uttag för år 2014 om 2 160 tkr och för år 2015 om 1 080
tkr fattas inför respektive år.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ingela Öster
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§ 162

Projekt för att motverka långvarigt bidragsberoende
Sn/2010:143 760
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2010-06-15, § 133, att inrätta ett projekt för att
motverka långvarigt bidragsberoende. Projektet som gått under namnet
”Försörjningsstöd resurs” har pågått sedan januari 2011. Målgrupp har varit
kvinnor och män med långvarigt bidragsberoende. Projekttiden löper ut vid
årsskiftet 2012/2013 och i denna tjänsteskrivelse med bilaga presenteras en
slutrapport för projektet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-01
Socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse 2012-09-07
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
– 3,0 tjänst socialsekreterare inrättas inom försörjningsstödet för fortsatt
arbete för att motverka långvarigt bidragsberoende.
Socialnämnden beslutar för egen del
– Slutrapport, enligt bilaga till tjänsteskrivelse, för projekt för att motverka
långvarigt bidragsberoende godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
– 3,0 tjänst socialsekreterare inrättas inom försörjningsstödet för fortsatt
arbete för att motverka långvarigt bidragsberoende.
Socialnämnden beslutar för egen del
– Slutrapport, enligt bilaga till tjänsteskrivelse, för projekt för att motverka
långvarigt bidragsberoende godkänns.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Lars Malmström

Justerandes signatur
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§ 163

Slutrapport för Projekt Mansrådgivningen
SN/2010:122 700
Sammanfattning
Socialnämnden beviljades 2010-05-31 utvecklingsmedel av Länsstyrelsen i
Jönköpings län för att i projektform starta rådgivningsverksamhet för män som
utövar våld i nära relationer. Projektet som gått under namnet Mansrådgivningen har drivits i samarbete med landstinget, Habo och Mullsjö kommuner.
Projektet avslutas i september 2012 och ska nu slutredovisas till länsstyrelsen.
Mansrådgivningen har erbjudit rådgivnings- och behandlingsinsatser för män
som utövar våld i nära relationer och verksamheten finns dokumenterad i
projektutvärderingen – Mansrådgivningen i Jönköping
2010-2012.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-26
Projektutvärdering, Mansrådgivningen i Jönköping 2012-06-01
Tillämpning av FN:s barnkonvention 2012-10-01
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens utvärdering av projekt Mansrådgivningen godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens utvärdering av projekt Mansrådgivningen godkänns.

Beslutet expedieras till:
Lars Malmström
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§ 164

Översyn av nyttjandet av socialförvaltningens lokaler
Sn/2012:179 700
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2012-06-28 att uppdra till socialförvaltningen att
redovisa en förteckning över samtliga lokaler som förvaltningen nyttjar.
Redovisningen ska innehålla enhet, adress, area, hyreskostnad, personalantal,
uppsägningsvillkor samt annan relevant fakta. Utöver detta ska en redogörelse
göras över möjligheten att sammanföra flera av dessa verksamheter i en eller
flera mer kostnadseffektiva samlade lokaler, genom exempelvis samutnyttjande
av konferenslokaler och administration, lägre hyreskostnader, effektivare
nyttjande etc. Redovisning ska ske senast vid nämndens oktobersammanträde.
I bilaga 1 görs en första delrapportering av uppdraget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2012-10-08
Bilaga 1, Inventering av lokaler inom socialförvaltningens verksamhetsområde
daterad 2012-10-03
Förvaltningens förslag
– Delrapporteringen godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Delrapporteringen godkänns.

Beslutet expedieras till:
Nils Zadik

Justerandes signatur
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§ 165

Översyn av delegationsregler för socialnämndens uppgifter enligt
alkohollagen och tobakslagen
Sn/2012:157 002
Sammanfattning
Ärenden rörande tillstånd och tillsyn i enlighet med alkohollagen och tillsyn
utifrån tobakslagen handläggs vid socialförvaltningens Tillståndsenhet. I juli
2012 bytte Tillståndsenheten organisatorisk tillhörighet från Individ- och
familjeomsorgen (IFO) till socialförvaltningens stab. Den ändrade organisatoriska tillhörigheten föranleder en översyn av delegationsregler för socialnämndens uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-09-20
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2012-09-20
Fövaltningens förslag
– De tillägg och ändringar i socialnämndens delegationsförteckning, flik
4.2.4. och 4.2.6. i Handbok – Allmän del som föreslås i bilagan till
tjänsteskrivelse fastställs.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– De tillägg och ändringar i socialnämndens delegationsförteckning, flik
4.2.4. och 4.2.6. i Handbok – Allmän del som föreslås i bilagan till
tjänsteskrivelse fastställs.

Beslutet expedieras till:
Lars Bergstrand
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§ 166

Tillfällig utökning av delegation i personalärende (Extra ärende)
Sn/2012:62 700
Sammanfattning
Behov föreligger av tillfällig ändring av socialnämndens delegationsordning.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-05-03
Förvaltningens förslag
– Ordföranden ges tillfälligt utökad delegation att, efter samråd med andre
vice ordföranden, besluta om anställning av funktionschef för Individ- och
familjeomsorg.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Ordföranden ges tillfälligt utökad delegation att, efter samråd med andre
vice ordföranden, besluta om anställning av funktionschef för Individ- och
familjeomsorg.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Björn Svensson
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§ 167

Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa (Extra
ärende)
Sn/2012:186 750
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse, ”Stöd till
riktade insatser inom området psykisk ohälsa", med staten om att stödja utvecklingen inom området. Bland annat ges stöd genom att fördela ut prestationsbaserade ersättningar till kommuner och landsting. Huvudmålgrupperna
för satsningen är dels unga personer som är i riskzonen för att utveckla psykisk
ohälsa dels personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning. De prestationsbaserade ersättningar som kommer att betalas ut 2012 bygger på överenskommelsen. Ersättningen uppgår till 175 miljoner för 2012 och fördelas hälften
till kommunerna och hälften till landsting och regioner. 75 miljoner rör barn
och unga och 100 miljoner området personer med omfattande behov.
För att få ta del av de prestationsbaserade medlen krävs att kommun respektive
landsting klarar vissa grundkrav inom respektive område. Bland annat ska
beslut ha fattats av kommunfullmäktige om en överenskommelse om
samarbete mellan landstinget och kommunen kring personer med psykisk
funktionsnedsättning. En ny sådan överenskommelse har den 14 september
2012 antagits av Läns-Lako, som i sitt beslut också har rekommenderat
kommunerna och Landstinget att upprätta lokala överenskommelser med
ramöverenskommelsen och anvisningarna som grund.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-15
Tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter 2012-10-15
Dokumentet ”Utgångspunkter för lokala avtal om samverkan kring målgruppen
personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och samtidigt missbruk”,
daterat 2012-06-19
Dokumentet ”Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och
Landstinget i Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk
funktionsnedsättning”, daterat 2012-06-19
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
– Den av Läns-Lako rekommenderade ramöverenskommelsen, inklusive
bilagda anvisningar antas och utgör utgångspunkt för ett lokalt avtal mellan
Jönköpings kommun och Landstinget i Jönköpings län.
Socialnämnden beslutar för egen del
– En länsgemensam användning av de prestationsbaserade stimulansmedel
som utbetalas till kommunerna under 2012 och samordning med Landstinget vad gäller medlens användning tillstyrks.

Justerandes signatur
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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 av Läns-Lako rekommenderade ramöverenskommelsen, inklusive
bilagda anvisningar antas och utgör utgångspunkt för ett lokalt avtal mellan
Jönköpings kommun och Landstinget i Jönköpings län.
Socialnämnden beslutar för egen del
– En länsgemensam användning av de prestationsbaserade stimulansmedel
som utbetalas till kommunerna under 2012 och samordning med Landstinget vad gäller medlens användning tillstyrks.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Cecilia Grefve
Per-Erik Samuelsson
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§ 168

Information fortsättning
d) Avgifter inom hemsjukvården
Internkonsult Anna-Brita Nilsson informerar om att det i avtalet som
slutits angående kommunernas övertagande av hemsjukvården står att
varje kommun beslutar om avgifter. Landstinget tar nu ut avgift vid besök
på vårdcentral men inte för hemsjukvård. Nämnden får också en redogörelse för hur avgifterna beräknas.
Planeringen är att ett ärende gällande avgifter inom hemsjukvården tas
upp för behandling vid nämndens novembersammanträde.
e) Nytt inom förvaltningen
Biträdande socialdirektör Nils Zadik informerar om nyheter inom
förvaltningen.
En brukarenkät är utskickad inom funktionshinderomsorgen. En personalenkät genomförs också och kommer snart redovisas.
Enligt förslag till budget för 2013 – 2015 är förslaget för socialnämnden
att förstärka tilldelningen med 9,9 mnkr för 2013. Det innebär att man får
ytterligare ett år på sig för att genomföra effektiviseringar.
Det pågår ett arbete inom förvaltningen med att se över möjligheten att få
en bättre överblick när det gäller anställningar, höja kompetensen bland
baspersonalen i vården och optimera personalresursanvändningen.
Två områdeschefer har anställts inom hälso- och sjukvårdsfunktionen.
Flera enhetschefer, med tidigare anställning inom landstinget, har också
anställts. Arbetet med att bilda team inom hemsjukvården pågår.
f) Rapport från socialnämndens presidium
19 september: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) deltar vid
handikappråd.
21 september: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) deltar vid möte
med Samordningsförbundet i Vaggeryd.
24 september: Ola Nilsson (KD), Anders Carlsson (M) och Mona
Forsberg (S) deltar vid möte med de revisorer som är sakkunnigbiträden
till kommunens revisorer.
26 – 28 september: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) deltar vid
socialchefsdagarna i Stockholm.
2 oktober: Ola Nilsson (KD) deltar vid möte med jämställdhetsutskott. Vid
mötet presenterades hur man i Göteborg har arbetat med att ta bort diskrimineringsgrunder.
3 och 9 oktober: Ola Nilsson (KD) deltar vid intervjuer med kandidater till
tjänsten som chef för individ- och familjeomsorgen.
8 oktober: Ola Nilsson (KD) deltar vid Lovisaträffen för diskussion om
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fritt val inom daglig verksamhet
10 oktober: Ola Nilsson (KD) deltar vid möte med chefer inom personlig
assistans.
10 oktober: Ola Nilsson (KD), Andreas Grubbström (M), Eric Winbladh
(S) och Anne Falk (V) deltar vid dialogmöte om det handikappolitiska
programmet.
11 – 12 oktober: Ola Nilsson (KD) deltar i jämställdhetsutbildning som
anordnats via Sveriges kommuner och landsting (SKL).
12 oktober: Ola Nilsson (KD) träffade det sociala företaget Bruk för alla
angående deras intresse för att driva träffpunkten Kålgården.
12 oktober: Ola Nilsson (KD) och Allan Tovhult (S) deltar vid uppföljningsmöte som Socialstyrelsen kallat till rörande förstärkt tillsyn av
kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning.
15 oktober: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) deltar vid
utbildning om bemanningsekonomi.
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