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§ 170

Nya ersättare i socialnämnden m m
Ordföranden välkomnar de nya ersättarna Kenley Tran (S), som utsetts med
anledning av att Octavio Rodriguez (S) begärt entledigande, och Mia Federley
Asenov (S) som utsetts med anledning av att Fatima Ali Adbi (S) begärt
entledigande.
Vid sammanträdet deltar socionomstuderande Ida Gustavsson, som f n praktiserar vid myndighetsenheten.
Även följande representanter för kommunrevisionen deltar under första delen
av sammanträdet, nämligen Margareta Persson (S), Doris Johansson (S), Torgil
Danielsson (FP), Tomas Sjöberg (S) samt Roland Björsne (MP).

Justerandes signatur
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§ 171

Föredragning i sakärenden
Följande sakärenden föredras:
– Vägledning gällande ledsagning enligt SoL och LSS. Återremitterat ärende.
Föredragande: Områdessekreterare Katrin Nilsson
– Tillsyn – serveringstillstånd.
Föredragande: Tillståndshandläggare Suzanne Dios och Anna Persson

Justerandes signatur
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§ 172

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 20 minuter (kl 15.20 – 15.40).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur
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§ 173

Meddelanden
a) Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2011-09-21
b) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att
begäras
Dnr 2011:46
c) Kommunstyrelsens beslut 2011-10-19
- § 346 -. Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2012
Dnr 2011:200
- § 348 – Yttrande över betänkandet ”Bättre insatser vid missbruk och
beroende” (SOU 2011:35)
Dnr 2011:143
d) Kommunfullmäktiges beslut 2011-10-06
- § 292 – Förslag till Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2012-2016
Dnr 2011:111
- § 312 – Ny ersättare i socialnämnden, Kenley Tran (S)
Reg i Lex
- § 313 – Ny ersättare i socialnämnden, Mia Asenov Federley (S)
Reg i Lex
e) Förvaltningsrättens dom 2011-10-19 att avslå Pipes of Scotland`s
överklagande
Dnr 2011:69
f) Förvaltningsrättens dom 2011-10-31 – Särskild avgift enl SoL
(10 000:-)
g) Socialstyrelsens beslut 2011-10-19 - Verksamhetstillsyn enl 25 § LSS
(dagcenter Linden)
Dnr 2011:205
h) Upprop ang löner inom Barn- och ungdomssektionen IFO, område öster,
söder och väster
Reg i Lex
i) Socialstyrelsens rapport avs tillsyn av den sociala barn- och ungdomsvården i region sydöst – Uppföljning av barnuppdraget
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur
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§ 174

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 11

Dnr 2011:47

b) Ordförandebeslut daterat 2011-11-07 avs yttrande till Förvaltningsrätten i
överklagningsärende
Dnr 2008:246
c) Beslut daterat 2011-11-01 i Lex-Sarah-ärende
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur
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§ 175

Serveringsärende; Amalias pub & restaurang, Gränna (Arnold Ek)
Tillsyn
Sn/2011:175-702
Sammanfattning
Fråga om varning enligt alkohollagen (2010:1622) 9 kap 17 § angående
servering till underårig.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-11-01
Förvaltningens förslag
– Arnold Ek, enskild firma, tilldelas en varning jämlikt alkohollagen 9 kap 17
§ med hänsyn till överträdelse av allvarlig art i fråga om bristande ålderskontroll.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Företräde
Arnold Ek har begärt företräde inför nämnden. Han redovisar sin syn på händelsen och vad den person, som var serveringsansvarig vid det aktuella tillfället, uppgett för honom om vad som förevarit. Han uppger att legitimationskontroll alltid görs, och hävdar att ord står mot ord. Arnold Ek menar vidare,
att i det fall nämnden anser att allt inte gått rätt till, så bör det räcka med den
lindringare åtgärden, dvs en erinran.
Överläggning
Vid nämndens överläggning uttalas stöd för den slutsats som tillståndsenheten
redovisat i sin utredning.
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S),för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Arnold Ek, enskild firma, tilldelas en varning jämlikt alkohollagen 9 kap 17
§ med hänsyn till överträdelse av allvarlig art i fråga om bristande ålderskontroll.
Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Arnold Ek

Justerandes signatur
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§ 176

Serveringsärende; Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Jönköping.
Nyetablering
Sn/2011:197-702
Sammanfattning
SVF Vision AB, 556601-5698, ansöker om att i Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Mångatan 10, Jönköping, få servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker permanent året runt till slutet sällskap mellan klockan 12.00 - 01.00
samt på inhägnad och överblickbar uteservering mellan klockan 12.00 - 23.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2011-10-06
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-10-31
Förvaltningens förslag
– SVF Vision AB, 556601-5698, beviljas tillstånd att i Södra Vätterbygdens
Folkhögskola, Mångatan 10, Jönköping, få servera starköl, vin och andra
jästa alkoholdrycker permanent året runt till slutet sällskap mellan klockan
12.00 - 01.00 samt på inhägnad och överblickbar uteservering mellan
klockan 12.00 - 23.00.
– Tillståndet villkoras med krav om att det alltid ska finnas serveringspersonal
närvarande i samband med alkoholservering oavsett i vilken av de insynade
lokalerna det gäller.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– SVF Vision AB, 556601-5698, beviljas tillstånd att i Södra Vätterbygdens
Folkhögskola, Mångatan 10, Jönköping, få servera starköl, vin och andra
jästa alkoholdrycker permanent året runt till slutet sällskap mellan klockan
12.00 - 01.00 samt på inhägnad och överblickbar uteservering mellan
klockan 12.00 - 23.00.
– Tillståndet villkoras med krav om att det alltid ska finnas serveringspersonal
närvarande i samband med alkoholservering oavsett i vilken av de insynade
lokalerna det gäller.

Beslutet expedieras till:
SVF Vision AB
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 177

Vägledning gällande ledsagning enligt SoL och LSS. Återremitterat
ärende.
Sn /2011:191 759
Sn 2010:262 700
Sammanfattning
Som en följd av en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) den 14 februari 2011, RÅ 2011 ref 8, har förvaltningen sett över handläggningsrutiner mm
gällande insatsen ledsagning. Ett tillägg behöver göras i områdesnämndernas
delegationsordningar.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-31
Bilaga till tjänsteskrivelse: Vägledning gällande ledsagning enligt SoL och
LSS, daterad 2010-10-03, reviderad 2011-10-31
Förvaltningens förslag
– Vägledning gällande ledsagning enligt SoL och LSS, daterad 2011-10-03,
reviderad 2011-10-31, läggs med godkännande till handlingarna.
– Områdesnämnderna rekommenderas att göra följande tillägg i sin
delegationsförteckning under flik 4.4.3.1 samt flik 4.4.3.2. i HANDBOK –
Allmän del
ÄRENDEGRUPPER
Bistånd till smärre omkostnader i samband med ledsagning *).

LAGRUM
4 kap 2 § SoL

BESLUT
HandläggareLSS/SoL

*) delegationen omfattar ej utrustning i samband med aktiviteter.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens föreslag, samt framför
följande tilläggsyrkande:
– Förvaltningen ges i uppdrag att under första halvåret 2012 redovisa hur
tillämpningen av den nya praxisen gällande beviljande av ledsagning och
ledsagarservice påverkat utfallet för brukarna.
Mona Forsberg (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Mona Forsberg (S), för oppositionen, begär att få följande antecknat till protokollet: ”Socialdemokraterna anser, att nuvarande servicenivå ska bestå. Detta

Justerandes signatur
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för att inkludera barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder i samhället
och föreningslivet.”
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner att
nämnden beslutat enligt Ola Nilssons (KD) yrkande.
Omröstning begärs.
Ja-röst för bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Mona Forsbergs (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Anders Carlsson (M)
x
Joakim Dahlström (M)
x
Ingrid Öquist (M)
x
Andreas Grubbström (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 mot 5 nej-röster bifallit Ola Nilssons
(KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Vägledning gällande ledsagning enligt SoL och LSS, daterad 2011-10-03,
reviderad 2011-10-31, läggs med godkännande till handlingarna.
– Områdesnämnderna rekommenderas att göra följande tillägg i sin
delegationsförteckning under flik 4.4.3.1 samt flik 4.4.3.2. i HANDBOK –
Allmän del
ÄRENDEGRUPPER
Bistånd till smärre omkostnader i samband med ledsagning *).

LAGRUM
4 kap 2 § SoL

BESLUT
HandläggareLSS/SoL

*) delegationen omfattar ej utrustning i samband med aktiviteter.
– Förvaltningen ges i uppdrag att under första halvåret 2012 redovisa hur
tillämpningen av den nya praxisen gällande beviljande av ledsagning och
ledsagarservice påverkat utfallet för brukarna.

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

Beslutet expedieras till:
Områdesnämnderna
Barbro Thunberg
Börje Olsson
Katrin Nilsson

Justerandes signatur
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§ 178

Yttrande över avsiktsförklaring "Kom hem - vård, omsorg och
rehab nära dig" Jönköpings län
Sn/2011:214 770
Sammanfattning
Primärkommunala nämnden (PKN) Jönköpings län och Planeringsdelegationen
(PD) Landstinget Jönköping län har beslutat att godkänna Avsiktsförklaring
”KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig” Jönköpings län.
Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring ”KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig” Jönköpings
län.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-03
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
– Avsiktsförklaring ”Kom hem – vård, omsorg och rehab nära dig”
Jönköpings län godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– Avsiktsförklaring ”Kom hem – vård, omsorg och rehab nära dig”
Jönköpings län godkänns.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 179

Yttrande över betänkandet kommunaliserad hemsjukvård
(SOU 2011:55)
Sn/2011:189 770
Sammanfattning
Jönköpings kommun har utsetts till en av 103 remissinstanser som fått i
uppdrag att lämna synpunkter på rubricerade betänkande till
Socialdepartementet. Med anledning av detta har kommunstyrelsen berett
äldrenämnden möjlighet att yttra sig över detsamma.
Beslutsunderlag
Remisshandlingar
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-01
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
– De synpunkter och invändningar förvaltningen har sammanställt i
tjänsteskrivelsen utgör socialnämndens yttrande över betänkandet
”Kommunaliserad hemsjukvård” (SOU 2011:55)
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– De synpunkter och invändningar förvaltningen har sammanställt i
tjänsteskrivelsen utgör socialnämndens yttrande över betänkandet
”Kommunaliserad hemsjukvård” (SOU 2011:55)
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 180

Ansökan från Hela människan RIA Jönköping om verksamhetsbidrag för 2012
Sn/2011:203 792
Sammanfattning
Hela människan RIA har ansökt om verksamhetsbidrag från socialnämnden för
2012 med 650 000 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 2011-1231. Förlängning kommer att ske med kvalitetssäkring.
I VIP 2010-2012 finns en särskild satsning om 500 000 k/år 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 år 2010 och 320 000 kr år 2011. Socialnämnden beslutar årligen om denna fördelning. Beslut om fördelning för år
2012 görs först sedan redovisning lämnats av hur medlen för 2011 använts.
Beslutsunderlag
Ansökan med bilagor från Hela människan RIA Jönköping inkommen
2011-10-18
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2011-10-19
Förvaltningens förslag
– Hela människan RIA Jönköping beviljas verksamhetsbidrag med 650 000 kr
för 2012, 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 2012, att utbetalas kvartalsvis i förskott.
– Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen.

Beslutet expedieras till:
Hela människan RIA
Ingela Öster

Justerandes signatur
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§ 181

Ansökan från SPH om verksamhetsbidrag för 2012
Sn 2011:201-792
Sammanfattning
Riksföreningen SPH, Social och Psykisk Hälsa har inkommit med ansökan om
verksamhetsbidrag för 2012 avseende hyra och elkostnader för föreningens
lokal med 82 016 kronor.
Beslutsunderlag
Ansökan från SPH daterad 2011-10-16
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-10-26
Förvaltningens förslag
– SPH beviljas bidrag för år 2012 med 82 016 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 2012 med 82 016 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
Mats Berggren, Fritidsförvaltningen
Ing-Mari Persson, Socialförvaltningen

Justerandes signatur
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17

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-15

§ 182

Ansökan från IOGT-NTO 6457 Stickan om verksamhetsbidrag för
2012
Sn/2011:186 792
Sammanfattning
IOGT-NTO 6457 Stickan ansöker om verksamhetsbidrag motsvarande
hyreskostnaden för 2012. Föreningen bildades 2010-02-15 med anledning av
att lokalföreningen KRIS var på väg att läggas ned.
Beslutsunderlag
Ansökan om ekonomiskt bidrag från IOGT-NTO 6457 Stickan i Jönköping
inkommen 2011-09-26
Tjänsteskrivelse daterad 2011-10-18
Förvaltningens förslag
– Bevilja verksamhetsbidrag till IOGT-NTO 6457 Stickan i Jönköping
motsvarande hyreskostnaden 2012 om 99 000 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 2012 om 99 000 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 Sällskapet Länkarna Jönköping 01 om verksamhetsbidrag för 2012
Sn/2011:184 792
Sammanfattning
Det fria sällskapet Länkarna Jönköping 01 har ansökt om verksamhetsbidrag
för 2012 med 40 000 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
2011-09-27
Tjänsteskrivelse daterad 2011-10-18
Förvaltningens förslag
– Det Fria Sällskapet Länkarna Jönköping 01 beviljas verksamhetsbidrag för
2012 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
2012 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

19

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-15

§ 184

Ansökan från Sällskapet Länkarna, Huskvarna om verksamhetsbidrag för 2012
Sn/2011:196 792
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
2011-10-05
Tjänsteskrivelse daterad 2011-10-28
Förvaltningens förslag
– Sällskapet Länkarna i Huskvarna beviljas verksamhetsbidrag för 2012 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 2012 med
30 000 kr.
 Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen.

Beslutet expedieras till:
Sällskapet Länkarna i Huskvarna
Ingela Öster

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 185

Ansökan från LP-kontakten, Jönköping om verksamhetsbidrag
för 2012
Sn/2011:168 792
Sammanfattning
LP-kontakten i Jönköping har ansökt om verksamhetsbidrag med 300 000 kr
för år 2012 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
2011-08-16
Tjänsteskrivelse daterad 2011-10-25
Förvaltningens förslag
– Ansökan från LP-kontakten i Jönköping om verksamhetsbidrag med
300 000 kr för år 2012 avslås.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Nämnden informeras om att Pingstförsamlingarna i Jönköping och Huskvarna
ansökt om föreningsbidrag hos Landstinget.
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Ansökan från LP-kontakten i Jönköping om verksamhetsbidrag med
300 000 kr för år 2012 avslås.

Beslutet expedieras till:
LP-kontakten i Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 186

Ansökan från Brottsofferjouren i Jönköping om verksamhetsbidrag
för 2012
Sn/2011:208 792
Sammanfattning
Brottsofferjouren i Jönköping har ansökt om bidrag till sin verksamhet för
2012. I ansökan anges att genomsnittet av landets kommuners anslag brukar
vara omkring 2 kronor per kommuninnevånare. Brottsofferjouren erhåller
också bidrag från Habo och Mullsjö kommuner, landstinget samt Brottsoffermyndigheten.
Beslutsunderlag
Ansökan från Brottsofferjouren i Jönköping om verksamhetsbidrag för 2012
daterad 2011-10-21
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2011-10-26
Förvaltningens förslag
– Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren i Jönköping verksamhetsbidrag
för 2012 med 127 750 kronor.
– Kostnaderna täcks inom budgetramen 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
– Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren i Jönköping verksamhetsbidrag
för 2012 med 127 750 kronor.
– Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorg.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 187

Organisationsutredning/översyn av flyktingmottagandet
Sn/2011:210 133
Sammanfattning
I tjänsteskrivelse till socialnämnden, daterad 2010-08-02, redovisade förvaltningen att man hade för avsikt att återkomma med förslag om eventuell
förändring av flyktingmottagningens organisation under senare delen av 2011.
Då flera faktorer fortfarande är okända, finns ännu inte tillräckligt underlag för
att lämna ett förslag till ny organisation.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2011-10-27
Förvaltningens förslag
 Organisationsöversynen presenteras för socialnämnden under våren 2012.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Organisationsöversynen presenteras för socialnämnden under våren 2012.

Beslutet expedieras till:
Bo Samuelsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 188

Socialnämndens dialogträffar med barn och ungdomar 2011
Sn/2011:188 700
Sammanfattning
Representanter från Socialnämnden har haft möten med barn och ungdomar
under oktober månad 2011 i enlighet med det barn- och ungdomspolitiska
programmet. Deltagande barn och ungdomar kom från Prolympia, Engelska
skolan och Plusgymnasiet. Redovisning ska ske till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2011-11-04
Sammanställning av diskuterade frågor, daterade 2011-10-17 och 2011-10-27
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse samt sammanställning översänds till
kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) yrkar, för majoriteten, med instämmande av Mona Forsberg
(S), för oppositionen, bifall till förvaltningens förslag. Mona Forsberg (S) yrkar
dessutom att följande framförs till kommunstyrelsen:
– Dialogmötena med ungdomarna bör framledes delas upp, så att det blir
separata träffar för högstadie- respektive gymnasieungdomarna.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse samt sammanställning översänds till
kommunstyrelsen,
samt att även framföra följande till kommunstyrelsen
– Dialogmötena med ungdomarna bör framledes delas upp, så att det blir
separata träffar för högstadie- respektive gymnasieungdomarna.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Lena Lück, Fritidsförvaltningen
Polismyndigheten i Jönköping
Barn- och utbildningsnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 189

Tillsättning av ny socialdirektör
Sn/2011:212 023
Sammanfattning
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för förvaltningscheferna i
Jönköpings kommun. Enligt kommunens styrprinciper ska den eller de
nämnder, vars förvaltning socialdirektören är ansvarig för, involveras i
beslutsprocessen vid tjänstetillsättningen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-28
Förvaltningens förslag
Meddelande till kommunstyrelsen
 Socialnämndens ordförande och 2:e vice ordförande företräder nämnden i
beslutsprocessen och lämnar förord för den de anser ska anställas som
socialdirektör.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Meddelande till kommunstyrelsen
– Socialnämndens ordförande och 2:e vice ordförande företräder nämnden i
beslutsprocessen och lämnar förord för den de anser ska anställas som
socialdirektör.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 190

Sammanträdesplanering 2012
Sn/2011:200 006
Sammanfattning
Respektive nämnd skall i god tid före årsskiftet fastställa tidplan för nämndssammanträden för nästkommande år.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänstskrivelse, daterad 2011-10-28
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-27
Förvaltningens förslag
– Sammanträdesplan för socialnämnden och presidium fastställs enligt
förslag, redovisat i bilaga till tjänsteskrivelse.
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 bilaga till tjänsteskrivelse.

Beslutet expedieras till:
Stadskansliet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 191

Ändringar i socialnämndens och de sociala områdesnämndernas
delegationsordningar
Sn/2010:262 700
Sammanfattning
De sociala nämndernas delegationsordningar är fortlöpande föremål för
översyn. Förvaltningen föreslår nu att några förändringar görs.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-31
Förvaltningens förslag
– Förslag till tillägg i socialnämndens delegationsordning, flik 4.2.1 och 4.2.6
i Handbok - Allmän del fastställs.
– Områdesnämnderna rekommenderas att fastställa ändringar/tillägg i sin
delegationsordning, flik 4.4.1.5 och 4.4.4.4 i Handbok – Allmän del.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Förslag till tillägg i socialnämndens delegationsordning, flik 4.2.1 och 4.2.6
i Handbok - Allmän del fastställs.
– Områdesnämnderna rekommenderas att fastställa ändringar/tillägg i sin
delegationsordning, flik 4.4.1.5 och 4.4.4.4 i Handbok – Allmän del.

Beslutet expedieras till:
Tillståndsenheten
Bo Samuelsson
Lilian Elmqvist
Områdesnämnderna
Ansvarig för Allmän Handbok

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 192

Önskemål om information (Övrigt ärende)
Eric Winbladh (S) föreslår, att socialnämnden vid sitt nästa sammanträde ges
information om arbetssituationen inom Barn och Ungdom; vilka åtgärder som
vidtagits och vad som planeras.
Socialnämndens beslut
– Nämnden beslutar i enlighet med Eric Winbladhs (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Bo Samuelsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 193

Information
a) Redovisning/vägledning gällande insatsen kontaktperson
Nämndsekreterare Linda Löfwing går igenom den sammanställning
gällande kontaktperson, som varit utsänd inför nämndens sammanträde.
Hon redogör för skillnaden mellan att bli beviljad kontaktperson enligt LSS
(goda levnadsvillkor) respektive SoL (skälig levnadsnivå). Hon informerar
även kort om den rättspraxis, som råder på området utifrån avkunnade
kammarrättsdomar.
Tf socialdirektör Nils Zadik upplyser om, att förvaltningen kommer att
följa upp ett antal beslut gällande kontaktperson. En redovisning kommer
att lämnas till socialnämnden senast vid februarisammanträdet.
b) Verksamhetsrapport oktober 2011
Rapport – Socialnämnd, Jönköpings kommun oktober 2011, har varit utsänd inför sammanträdet. Rapporten, som grundas på bokförda kostnader
och intäkter t o m april, visar på ett beräknat underskott på knappt 12 miljoner kronor, alltså ytterligare något högre än föregående månad.
Tf socialdirektör Nils Zadik kommenterar rapporten, och konstaterar att
kostnaderna fortsätter att stiga inom funktionshinderomsorgen
c) Nytt inom förvaltningen
Tf socialdirektör Nils Zadik rapporterar kort om följande:
- Förslag föreligger om att systemförvaltningen ska centraliseras och
sammanföras med stadskontorets IS/IT-avdelning. Förvaltningen befarar,
att servicen gentemot verksamheterna inte kommer att kunna upprätthållas lika bra som idag.
d) Rapporter från socialnämndens ordförande och presidium
- från socialförvaltningens chefsdag den 20 oktober på Elmia då ord-föranden informerade om socialnämndens mål för mandatperioden
- från presidieträff för länets socialnämnder i Nässjö den 21 oktober då
KOM HEM – kommunaliseringen av hemsjukvården var på agendan
- från sammanträde med styrgruppen för översyn av kommunens handikappolitiska program den 1 november
- från integrationskonferens Integrera mera på Råslätt den 7 november.
e) Rapporter från auskultationer
Mona Forsberg (S) rapporterar från besök på ”Vändpunkten” den 14 oktober samt från besök tillsammans med Allan Tovhult (S), Eric Winbladh (S),
Lenah Andersson (S) och Susanna Björkman (S) på dagcenter Linden och
Åsenvägens dagcenter under förmiddagen idag, dvs den 15 oktober.
f) Rapport från kurser o konferenser
Erik Winbladh (S) rapporterar från konferensen Integrera mera den 7 nov.

Justerandes signatur
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