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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-15

§1

Välkomsthälsning
Ordföranden hälsar nye ersättaren Thomas Hanzén (M) och nya
nämndssekreteraren Helena Härshammar välkomna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-15

§2
Information
a) Socialnämndens respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m m
för insatser till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
Madeleine Söderberg, utvecklingsledare vid Länsstyrelsen, informerar om
innehållet i Meddelandeblad nr 2/2012, som berör frågan om socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m m vid
utförandet om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) – särskilt gällande
insatser till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.
I meddelandebladet betonas att kommunen inte kan överlämna sitt ansvar
för stöd och hjälp till ideella föreningar. Däremot kan socialnämnden lämna
över genomförandet av en insats enligt SoL till en enskild utförare, t ex en
ideell förening. En placering på kvinnojour bör ske som biståndsbeslut.
Socialnämnden har då huvudansvaret för att insatsen uppfyller kraven på
god kvalitet. Att en ideell förening får verksamhetsbidrag från kommunen
innebär inte i sig ett uppdrag om att utföra socialtjänst. Den ideella föreningens rättsliga ansvar ser olika ut beroende på om föreningen utför
socialtjänst enligt SoL på uppdrag av socialnämnden eller inte.
Madeleine Söderberg berättar att socialstyrelsen och länsstyrelserna i sitt
arbete kring våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld vill åstadkomma att dessa blir lika självklara målgrupper i socialtjänstens arbete
som andra målgrupper. Ytterligare mål är att minska rättsosäkerheten i
stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, samt att
underlätta en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan socialtjänsten och
ideella organisationer.
Catarina Gustafsson, verksamhetsledare för Kvinno- och tjejjouren i
Jönköping, redogör för hur man arbetar för en likvärdig och god kvalitet.
Samarbetet med socialförvaltningens Kvinnofridsrådgivning är gott och
man tar emot kvinnor och barn på uppdrag från socialtjänsten. De ökade
kraven har inneburit en professionalisering av verksamheten. Verksamheten
utvecklas så att den uppfyller kraven på att få utföra socialtjänst. Samtidigt
betonar man sin uppgift att vara en oberoende röst som identifierar fel och
brister.
Anna Alm-Mårtensson, samordnare vid Kvinnofridsrådgivningen,
presenterar sig och redogör kortfattat bl a för att man utvecklar arbetet med
biståndsbeslut för insatser till våldsutsatta kvinnor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-15

§3

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
− Förändring av avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter i Jönköpings
kommun p g a ny alkohollag
Föredragande: chefen för tillståndsenheten Lars Bergstrand och utredare
Christina Caiberth.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-15

§4

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 35 minuter (14.30 – 15.05).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-15

§5

Meddelande
a) Kommunala Handikapprådets protokoll 2012-11-21
b) Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut 2012-12-17
- § 112 – Anhållan om att inrätta 3,0 tjänster som socialsekreterare
c) Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-29
- § 363 – Ny ledamot och ersättare i socialnämnden

Reg i Lex

d) Kommunfullmäktiges beslut 2012-12-20
- § 370 – Ett samhälle för alla – program för funktionshinderspolitiken i
Jönköpings kommun
Dnr 2012:156
- § 373 – Motion om redovisning av kostnader för konkurrensutsättning i
Jönköpings kommun
Dnr 2012:72
- § 374 – Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa
Dnr 2012:186
- § 377 – Övervägande om införande av hemsjukvårdsavgift
Dnr 2012:176
- § 382 – Ny ordförande tillika ledamot i kommundelsråd Månsarp-Taberg
Reg i Lex
- § 386 – Ny ersättare i social områdesnämnd väster
Reg i Lex
e) Skrivelse 2012-12-13 från medarbetare i Natur och Miljö ang lokal
Reg i Lex
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-15

§6

Anmälan om delegationsbeslut
a) Anmälan om delegationsbeslut i personalärenden nr 1
b) Beslut i Lex Sarah-ärende FO, daterat 2012-02-14
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012:60
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-15

§7

Serveringsärende; Johans Café, Jönköping. Ägarbyte
Sn 2012:209 702
Sammanfattning
Johans Café & Matsal i Jönköping AB, 556907-9469, ansöker om att i
restaurang Johans Café, Barnarpsgatan 16, Jönköping få servera sprit, starköl,
vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 01.00, samt på inhägnad uteservering mellan klockan 11.00 - 23.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2012-11-30
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-12-28
Förvaltningens förslag
− Johans Café & Matsal i Jönköping AB, 556907-9469, beviljas tillstånd att i
restaurang Johans Café, Barnarpsgatan 16 Jönköping få servera sprit, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.00 - 01.00, samt på inhägnad uteservering mellan klockan 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
– Johans Café & Matsal i Jönköping AB, 556907-9469, beviljas tillstånd att i
restaurang Johans Café, Barnarpsgatan 16 Jönköping få servera sprit, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.00 - 01.00, samt på inhägnad uteservering mellan klockan 11.00 - 23.00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Johans Café & Matsal AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-15

§8

Tidsplan för arbetet med VIP 2014-2016
Sn 2013:17 042
Sammanfattning
En tidsplan för arbetet med Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2014 2016 samt verksamhetsuppföljning 2013 behöver fastställas.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-01-15
Förvaltningens förslag
– Förslag till tidsplan för VIP 2014 - 2016 samt verksamhetsuppföljning för
2013 antas i enlighet med redovisat förslag.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Förslag till tidsplan för VIP 2014 - 2016 samt verksamhetsuppföljning för
2013 antas i enlighet med redovisat förslag.
Beslutet expedieras till:
Områdesnämnderna
Stadskontoret
Ledningsgruppen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-15

§9

Tidigareläggning av planerade gruppbostäder inom funktionshinderomsorgen
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. Socialnämnden har därför gett funktionshinderomsorgen i uppdrag
att utreda frågan och redovisa uppdraget vid nämndens sammanträde i januari.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2012-11-20, § 196
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-02
Förvaltningens förslag
− Socialnämnden beslutar att ej anhålla hos kommunfullmäktige om ytterligare investeringsmedel för VIP-perioden 2013-2015 för nybyggnation av
gruppbostäder.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialnämnden beslutar att ej anhålla hos kommunfullmäktige om ytterligare investeringsmedel för VIP-perioden 2013-2015 för nybyggnation av
gruppbostäder.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Nils Zadik
Börje Olsson
Madeleine Gustafsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-15

§ 10

Förändring av avgifter för ansökning och tillsynsavgifter i
Jönköpings kommun pga ny alkohollag (2010:1622)
Sn/2011:59 702
Sammanfattning
Med anledning av ny alkohollag (2010:1622) har socialförvaltningen tagit fram
förslag till förändrade avgifter för ansökning om serveringstillstånd och tillsynsavgifter.
Beslutsunderlag
Tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter, daterat 2012-12-11
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-11-29
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2012-11-29
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
− Socialförvaltningens förslag till avgifter för ansökning och tillsynsavgifter
avseende serveringstillstånd såsom det redovisas i bilagan, daterad
2012-11-29, fastställs.
− Avgifterna träder i kraft 2013-03-01.
− Uppräkning av avgifterna knyts till konsumentprisindex.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) yrkar för majoriteten att ärendet återremitteras. Mona
Forsberg (S), för oppositionen tillstyrker Ola Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Ärendet återremitteras.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-15

§ 11

Yttrande över förslag om studiemedel utan prövning av vissa äldre
studieresultat.
Sn/2012:213 700
Sammanfattning
Stadskontoret har begärt socialnämndens yttrande över en promemoria från
utbildningsdepartementet. Promemorian innehåller förslag som innebär att
fortsatta studiemedel ska kunna lämnas till studerande trots att han eller hon
har bristande studieresultat från tidigare studier, om dessa studier har bedrivits
för mer än tio år sedan.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-01-07
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som yttrande över förslag
om studiemedel utan prövning av vissa äldre studieresultat.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag med
tillägget att den 10-årsgräns som anges i förslaget kan vara motiverad men efter
en omprövning ska gränsen kunna sänkas.
Mona Forsberg (S), för oppositionen, yrkar bifall till Ola Nilssons (KD)
yrkande.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som yttrande över förslag
om studiemedel utan prövning av vissa äldre studieresultat, med tillägget att
den 10-årsgräns som anges i förslaget kan vara motiverad men efter en
omprövning ska gränsen kunna sänkas.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-15

§ 12

Ändringar och tillägg i delegationsordning för socialnämnden och de
sociala områdesnämnderna
Sn/2012:62 700
Sammanfattning
Socialnämnden gav vid sitt sammanträde den 21 augusti 2012 förvaltningen i
uppdrag att se över delegationsordningen inom myndighetsutövningen gällande
funktionshinderomsorgen med hänvisning till den beskrivning av utvecklingen
som fanns i den vid sammanträdet lämnade verksamhetsrapporten. I rapporten
redovisades ett befarat negativt resultat mot budget för socialnämndens
ansvarsområde på -51,5 mnkr.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-12-12
Skrivelsen från handläggare LSS/SoL målgrupp fysiskt funktionshindrade,
målgrupp intellektuellt funktionshinder och målgrupp psykiskt funktionshinder
(delas ut vid sammanträdet)
MBL-behandling
Samverkan har ägt rum den 11 januari 2013. Berörda fackliga organisationer
hade inga erinringar mot förslaget men ville att medarbetarnas skriftliga synpunkter skulle delges nämnden.
Förvaltningens förslag
– Områdesnämnderna rekommenderas att fastställa de i tjänsteskrivelsen
föreslagna ändringarna i delegationsordningen, flik 4.4.3.1 och 4.4.3.2
Handbok – Allmän del.
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 i tjänsteskrivelsen
föreslagna ändringarna i delegationsordningen, flik 4.4.3.1 och 4.4.3.2
Handbok – Allmän del.

Beslutet expedieras till:
Barbro Thunberg
Birgitta Arnesson
Lina Albrektsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-15

§ 13

Yttrande över detaljplan för kv Lappen 5 m fl, södra delen av
Munksjö fabriksområde, Jönköpings kommun
Sn/2012:211 010
Sammanfattning
Samrådshandling gällande detaljplan för del av kv Lappen, Jönköping kommun
rörande stadsutveckling och byggnation av en ny stadsdel har inkommit till
socialförvaltningen 29 november 2012. Socialnämnden har möjlighet att yttra
sig i ärendet senast 25 januari 2013.
Beslutsunderlag
Tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter 2012-12-17
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-12-17
Socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2012-12-17
Remisshandling daterad 2012-11-15, hänvisas till Jönköpings kommuns
hemsida
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som redovisas
i socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2012-12-17.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som redovisas
i socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2012-12-17.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-15

§ 14

Kurser och konferenser
- Länsstyrelsens utbildning Handboken Våld den 9 april 2013 klockan 8.30 –
16.30
- Länsstyrelsens basutbildning om våld i nära relation den 7 maj 2013
klockan 09.00 – 16.00
- Kommunala Handikapprådets utbildning om FN-konventionen den 19 mars
2013 klockan 9.00 – 12.00.
Socialnämndens beslut
- Margareta Sylvan (MP), Ingrid Öquist (M), Anne Falk (V) och Lenah
Andersson (S) utses att delta i utbildningen om Handboken Våld
- Margareta Sylvan (MP), Anna Klint (C), Anne Falk (V) och Lenah
Andersson (S) utses att delta i basutbildningen om våld i nära relation
- Göran Undevall (KD), Eva Lagerström (FP), Arnold Sigonius (C), Allan
Tovhult (S), Susanna Björkman (S) och Ifrah Kirih (S) utses att delta i
utbildningen om FN-konventionen

Beslutet expedieras till:
Helena Härshammar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-15

§ 15

Konkurrensutsättning gällande daglig verksamhet. Extra ärende
Sn 2011:110 754
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 december 2012 (§ 207)
att föreslå kommunstyrelsen att anta förfrågningsunderlag, daterat 2012-10-24,
avseende upphandling av daglig verksamhet inom området intellektuellt
funktionshinder. Stadskontoret har uppmärksammat förvaltningen på att det är
berörd nämnd som enligt beslut i kommunstyrelsens ledningsutskott den 28
augusti 2011 (§ 86) ska fatta beslut om att fastställa förfrågningsunderlag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-01-10.
Förfrågningsunderlag daterat 2012-10-24 (utsänt till nämnden inför
sammanträdet den 18 december 2012).
Förvaltningens förslag
− Förfrågningsunderlag, daterat 2012-10-24, avseende upphandling av daglig
verksamhet inom området intellektuellt funktionshinder antas.
− Beslutet ersätter nämndens beslut den 18 december 2012 (§ 207) att föreslå
kommunstyrelsen att anta förfrågningsunderlaget, daterat 2012-10-24.
MBL-behandling
Ärendet behandlades i socialförvaltningens samverkansgrupp den 10 december
2012 inför socialnämndens beslut vid sammanträdet den 18 december 2012.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mona Forsberg (S), för oppositionen, yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Ola Nilssons (KD) yrkande och Mona Forsbergs (S)
yrkande under proposition, och finner att nämnden har beslutat i enlighet med
Ola Nilssons (KD) yrkande.
Omröstning begärs.
Ja-röst för Ola Nilssons (KD) yrkande.
Nej-röst för Mona Forsbergs (S) yrkande.
Omröstningsresultat

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Anders Carlsson (M)
Ingrid Öquist (M)
Andreas Grubbström (M)

x
x
x
Utdragsbestyrkande

Nej

Avstår
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-15

Joakim Dahlström (M)
x
Ola Nilsson (KD)
x
Göran Undevall (KD)
x
Eva Lagerström (FP)
x
Arnold Sigonius (C)
x
Mona Forsberg (S)
x
Allan Tovhult (S)
x
Lenah Andersson (S)
x
Eric Winbladh (S)
x
Anne Falk (V)
x
Summa
8
5
Socialnämnden har alltså med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifallit Ola Nilssons
(KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Förfrågningsunderlag, daterat 2012-10-24, avseende upphandling av daglig
verksamhet inom området intellektuellt funktionshinder antas.
– Beslutet ersätter nämndens beslut den 18 december 2012 (§ 207) att föreslå
kommunstyrelsen att anta förfrågningsunderlaget, daterat 2012-10-24.

Reservationer
Mona Forsberg (S) för oppositionen, reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Nils Zadik
Börje Olsson
Josefin Hagström
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§ 16

Information
b) Nytt inom förvaltningen – Dialogen
Socialdirektör Cecilia Grefve redogör för arbetet med Dialogen. I denna
strategi sker en satsning på kvalitet och som en del i det arbetet ingår
att tydliggöra politikens och förvaltningens roller. Ett kännetecken för
kommuner som lyckats i sitt kvalitetsarbete är att man på ett framgångsrikt
sätt har hanterat den gyllene zonen mellan politik och förvaltning. För att
ytterligare utveckla detta arbete har styrgruppen för Dialogen anlitat
konsulten Axel Danielsson till en utbildningsdag den 21 februari 2013. Till
dagen bjuds ledamöter och ersättare i de fem sociala nämnderna samt
förvaltningsledningsgruppen in. Inbjudan delas ut vid sammanträdet.
Vid socialnämndens sammanträde i februari kommer utvecklingschef Stefan
Österström redovisa det arbete med internrevision och kvalitetsuppföljningar
som sker inom ramen för Dialogen. Informatör Annicka Johansson kommer
också redovisa sitt arbete med att i reportageform beskriva det arbete som
bedrivs utifrån Dialogen.
Länet har fått beviljat statliga utvecklingsmedel för arbetet med personer
med psykisk ohälsa. För Jönköpings kommuns del rör det sig om två anslag
på 3,4 respektive 1,4 mnkr.
Övertagandet av hemsjukvården har överlag fungerat bra. Det är enbart
mindre pratiska problem som har uppstått och dessa har inte haft någon
direkt inverkan för medborgare.
En temadag för nämnden angående försörjningsstödets verksamhet och
flyktingverksamheten planeras till den 27 mars 2013. En motsvarande dag
om verksamhet inom området missbruk planeras till i höst.
c) Preliminärt bokslutsresultat
Biträdande socialdirektör Nils Zadik redogör för det preliminära
bokslutsresultatet för 2012. För socialnämndens ansvarsområde beräknas ett
underskott på mellan 55 och 60 mnkr. Resultatet för försörjningsstöd blir
något bättre än förväntat. För funktionshinderomsorgen blir underskottet
omkring 34 mnkr, varav 13,6 mnkr för personlig assistans och 17,4 mnkr för
psykiskt funktionshinder.
d) Lex Sarah-ärenden inom socialnämndens ansvarsområde 2012
Lars Bergstrand, chef för nämndskansliet, redogör för en sammanställning,
daterad 2013-01-03, av lex Sarah-ärenden inom socialnämndens ansvarsområde under 2012. Sammanställningen delas ut. Totalt har 14 Lex
Sarah-rapporter upprättats, vilket innebär nästan en halvering jämfört med
2011. Två av lex Sarah-rapporterna under 2012 har resulterat i en anmälan
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till Socialstyrelsen.
Förvaltningen arbetar aktivt för att öka kunskapen kring lex Sarah bland
personalen, i syfte att öka benägenheten att rapportera vid missförhållanden
eller allvarliga risker för missförhållanden. Att utreda händelser som leder
till lex Sarah-rapport handlar inte om att hitta syndabockar utan framförallt
om att identifiera eventuella systemfel. Genom att sådana fel identifieras och
åtgärdas ökar chanserna för att positiva återverkningar skapas i verksamheten i stort.
e) Rapporter från socialnämndens presidium
21 november: Mona Forsberg (S) deltog vid handikapprådet.
26 november: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) deltog vid
Samordningsförbundets sammanträde.
28 november: Ola Nilsson (KD) deltog vid Välfärdsutskottet.
28 november: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) mötte i samverkan
med Norrahammars kommundelsråd föreningar som arbetar med barn och
ungdomar i kommundelen.
28 november och 21 december: Ola Nilsson (KD) deltog på träffar med
överförmyndarnämnden.
29 november och 9 december: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S)
var på möte med de personliga assistenterna i kommunen.
3 och 7 december: Ola Nilsson (KD) träffade personal från de tre
sektionerna inom området försörjningsstöd. Vid det sista tillfället besöktes
sektion Öxnehaga och då deltog också Mona Forsberg (S).
6 december: Ola Nilsson (KD) deltar vid SBU och besöker i samband med
det Huskvarna vårdcenter.
13 december: Ola Nilsson (KD) närvarade vid områdesnämnden Östers
sammanträde.
11 januari: Ola Nilsson (KD), Anders Carlsson (M) och Mona Forsberg (S)
gjorde studiebesök på Barnahuset i Linköping.
f) Rapporter från auskultationer
Ola Nilsson (KD), Margareta Sylvan (MP), Eva Lagerström (FP), Joakim
Dahlström (M) och Ingrid Öqvist (M) har vid ett tillfälle besökt verksamheter inom funktionshinderomsorgen, bl a Windens mekaniska verkstad
och Kålgårdsverkstaden.
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