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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-21

§1

Information
a) Lägesrapport kring lägerverksamhet
Socialnämnden beslutade den 19 mars 2013, § 48, att ge socialförvaltningen
i uppdrag att sluta avtal med fritidsförvaltningen gällande ett sommarläger
på Brittebo, för att täcka behov av bemanning m.m. Börje Olsson, chef för
funktionshinderomsorgen, lämnar en lägesrapport inför sommarens läger.
Socialförvaltningen och fritidsförvaltningen har kommit överens om att
socialförvaltningen ska förse lägret med två personal under de två veckor
som lägret pågår. Ett avtal kommer att skrivas i enlighet med
socialnämndens beslut.
b) Bemötandeenkät inom försörjningsstödet
Lars Malmström, chef för försörjningsstöd, redogör för resultatet av en
enkät som undersökt brukarnas nöjdhet med bemötandet inom
verksamheten för försörjningsstöd. Enkätundersökningen genomförs
årligen, och alla som haft besökstid under en utvald vecka har fått möjlighet
att svara. Frågorna har bland annat handlat om bemötande i receptionen och
hur enkelt det är att förstå beslut. Svaren är överlag väldigt positiva, och har
förbättrats jämfört med tidigare år.
c) Nytt inom förvaltningen
Mot bakgrund av frågor som ställdes under decembersammanträdet så
informerar Tommy Stillvall, IS/IT-chef, om direktåtkomst av uppgifter från
andra myndigheter. Handläggare inom försörjningsstöd har i dagsläget
direktåtkomst till uppgifter från CSN, Försäkringskassan, Skatteverket och
Pensionsmyndigheten. Det kostar inget att begära dessa uppgifter. Den
enskilde informeras om arbetssättet genom kommunens hemsida och
informationsbrev.
Cecilia Grefve, socialdirektör, lämnar en lägesrapport från den översyn av
bostadssociala kontrakt som socialförvaltningen genomför tillsammans med
tekniska kontoret, Vätterhem och NKBo. Socialförvaltningen står idag som
ansvarig för 433 bostadssociala kontrakt, och målsättningen är att minska
dessa. En av de planerade åtgärderna är att inrätta ett uthyrningsråd
bestående av de fyra aktörerna för att förbättra samverkan kring frågan.
Socialdirektören är verksamhetschef för hälso- och sjukvårdsfunktionen.
Socialdirektören har nu delegerat verksamhetschefsansvaret för den hälsooch sjukvård som bedrivs inom de olika funktionerna till respektive
funktionschef.
d) Lägesrapport från tillståndsenhetens arbete
Lars Bergstrand, chef för tillståndsenheten, lämnar en kortfattad aktuell
information från tillståndenhetens arbete, med anledning av frågor som
ställs under sammanträdet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§2

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
 Överenskommelse om flyktingmottagande 2014 – 2015
Fördragande: Lars Malmström, områdeschef försörjningsstöd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§3

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 25 minuter (15.40 – 16.05).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-21

§4

Meddelanden
a) Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2013-11-13
b) Protokoll från Läns-LAKO 2013-11-19
c) Protokoll från Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2013-11-27
d) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden kommer att
begäras
Dnr 2013:33
e) Digital hantering av sekretessbelagda sammanträdeshandlingar i de sociala
områdesnämnderna
Dnr 2013:61
- Sociala områdesnämnden söders beslut 2013-12-03 § 293
- Sociala områdesnämnden östers beslut 2013-12-12 § 344
- Sociala områdesnämnden västers beslut 2013-12-16 § 298
f) Former för anmälan av delegationsbeslut till de sociala områdesnämnderna
- Sociala områdesnämnden söders beslut 2013-12-03 § 292
- Sociala områdesnämnden östers beslut 2013-12-12 § 343
- Sociala områdesnämnden västers beslut 2013-12-16 § 297
g) Kommunfullmäktiges beslut 2013-12-19
- § 314 – Barnbokslut 2012
Dnr 2012:146
- § 322 – Ung Arena i Jönköpings kommun
Dnr 2013:87
- § 325 – Ändring av reglementet för nämnderna inom socialtjänsten
Dnr 2010:194
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§5

Anmälan av delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 1

Dnr 2014:6

b) Beslut i Lex Sarah-ärenden FO daterade 2013-12-12 (2 st), 2013-12-20 och
IFO daterat 2013-12-20
Dnr 2013:37
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-21

§6

Förslag till tidplan för arbetet med VIP 2015-2017 samt verksamhetsuppföljning för 2014
Sn/2014:4 041
Sammanfattning
En tidplan för arbetet med verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2015-2017
samt verksamhetsuppföljning 2014 fastställs vid nämndens första sammanträde
för året, för att underlätta planeringen kring arbetet med VIP.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-13
Förvaltningens förslag
– Förslag till tidplan för VIP 2015-2017 samt verksamhetsuppföljning för
2014 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 tidplan för VIP 2015-2017 samt verksamhetsuppföljning för
2014 antas i enlighet med redovisat förslag.

Beslutet expedieras till:
Områdesnämnderna
Ledningsgruppen
Stadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2014-01-21

§7

Digitalisering av kallelser och handlingar till nämndens sammanträden
Sn/2013:215 004
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2012 att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en kravspecifikation för digitalisering av sammanträdeshandlingar för kommunens samtliga nämnder och kommunfullmäktige.
Kravspecifikationen godkändes den 12 november 2012 av kommunstyrelsens
ledningsutskott, som även uppdrog åt stadskontoret att lämna förslag på hur
hela mötesadministrationen ska kunna digitaliseras. För närvarande pågår en
upphandling av ett system för att hantera sammanträdeshandlingar i surfplattor.
Det är upp till den enskilda nämnden att avgöra hur och när digitala handlingar
införs.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-17
Förvaltningens förslag
 Socialnämnden inför digital hantering av nämndshandlingar under perioden
mars – maj 2014.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
 Socialnämnden inför digital hantering av nämndshandlingar under perioden
mars – maj 2014.

Beslutet expedieras till:
Helena Härshammar
Tommy Stillvall
Lars Bergstrand

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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§8

Överenskommelse om flyktingmottagande 2014 - 2015
Sn/2014:5 133
Sammanfattning
Socialnämnden har i uppdrag att förhandla och lägga förslag till kommunfullmäktige om överenskommelse för mottagandet av nyanlända flyktingar. För
Jönköping län är planeringstalet för självbosatta 1 772 personer och länstalet
för anvisningsbara platser 718 stycken. Efter överläggningar med
Länsstyrelsen i Jönköpings län lägger socialförvaltningen ett förslag till
överenskommelse om mottagandet för 2014 och 2015.
Utifrån diskussioner på sammanträdet framgår att ett förtydligande bör göras
om att det är tekniska nämnden som får disponera medel upp till 10 mnkr för
inköp av fastigheter ur fonden ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet.
Beslutsförslaget kompletteras därför med detta.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-07
Socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-07
Förslag till avtal om flyktingmottagande med Länsstyrelsen, inkommit
2013-12-16
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
 Jönköpings kommun åtar sig att under år 2014 ta emot 80 nyanlända och
under år 2015 ta emot 100 nyanlända för bosättning i kommunen genom
anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Det beräknade
planeringstalet för egenbosatta nyanlända i kommunen är 370 personer för
år 2014 samt 350 personer för år 2015, vilket inkluderar de ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd.
 Uppdrag ges till tekniska nämnden att inventera fastighetsmarknaden
inklusive kommunens fastighetsbestånd för att hitta lämpliga objekt som
kan disponeras för bostäder till nyanlända.
 Medel upp till 10 mnkr får disponeras av tekniska nämnden för inköp av
fastigheter ur fonden ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet.
 De kommunala bostadsbolagen tillskrivs med en vädjan att varje bolag kan
bidra med ytterligare 2-5 lägenheter till nyanlända familjer/ensamstående
under 2014.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
 Jönköpings kommun åtar sig att under år 2014 ta emot 80 nyanlända och
under år 2015 ta emot 100 nyanlända för bosättning i kommunen genom
anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Det beräknade
planeringstalet för egenbosatta nyanlända i kommunen är 370 personer för
år 2014 samt 350 personer för år 2015, vilket inkluderar de ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd.
 Uppdrag ges till tekniska nämnden att inventera fastighetsmarknaden
inklusive kommunens fastighetsbestånd för att hitta lämpliga objekt som
kan disponeras för bostäder till nyanlända.
 Medel upp till 10 mnkr får disponeras av tekniska nämnden för inköp av
fastigheter ur fonden ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet.
 De kommunala bostadsbolagen tillskrivs med en vädjan att varje bolag kan
bidra med ytterligare 2-5 lägenheter till nyanlända familjer/ensamstående
under 2014.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Åsa Jonsson-Sköld
Gunilla Roman
Lars Malmström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§9

Yttrande över Konsekvensutredning - förslag till föreskrifter och
allmänna råd om våld i nära relationer
Sn/2013:208 700
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande över Socialstyrelsens
förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. Jönköpings
kommun är en av 72 utvalda remissinstanser. Remissunderlaget utgörs av
förslaget till föreskrifter och allmänna råd samt en konsekvensutredning.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-03
Socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-03
Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära
relationer, daterat 2013-11-11
Socialstyrelsens konsekvensutredning, daterad 2013-11-27
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga överlämnas som yttrande
över Socialstyrelsens konsekvensutredning och förslag till föreskrifter och
allmänna råd om våld i nära relationer
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 med bilaga överlämnas som yttrande
över Socialstyrelsens konsekvensutredning och förslag till föreskrifter och
allmänna råd om våld i nära relationer

Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Åsa Jonsson-Sköld
Lars Malmström
Bengt-Åke Torkelsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Förlängning av förordnande som funktionschef för äldreomsorgen
Sn/2014:20-023
Sammanfattning
Ingeborg Espings visstidsförordnande som funktionschef för äldreomsorgen
gick ut den 31 december 2013. Frågan gäller nu förlängning av det aktuella
förordnandet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-10
Förvaltningens förslag
– Efter samråd med Ingeborg Esping föreslår socialdirektören att Ingeborg
Espings förordnande som funktionschef för äldreomsorgen förlängs 3 år
till och med den 31 december 2016, med möjlighet för socialdirektören att
besluta om förlängning ytterligare 1 år.
MBL-behandling
Fackliga företrädare har fått möjlighet att inkomma med synpunkter, inga
synpunkter har lämnats.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Ingeborg Espings förordnande som funktionschef för äldreomsorgen
förlängs 3 år till och med den 31 december 2016, med möjlighet för
socialdirektören att besluta om förlängning ytterligare 1 år.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Cecilia Grefve
Björn Svensson
Ingeborg Esping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13
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2014-01-21

§ 11

Yttrande över detaljplan för bostäder på del av Ängsberg 1:35 m.fl.
Kaxholmen, Jönköpings kommun
Dnr 2013:204 010
Sammanfattning
Samrådshandling har inkommit den 26 november 2013 rörande rubricerat
ärende till socialförvaltningen från stadsbyggnadskontoret. Socialnämnden har
möjlighet att yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-14
Remisshandling daterad 2013-11-25 se kommunens hemsida
www.jonkoping.se/detaljplaner
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
 Detaljplanen tillstryks med de synpunkter och kommentarer som
framkommer i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-14.
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 tillstryks med de synpunkter och kommentarer som
framkommer i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-14.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Uppdrag till förvaltningen att redovisa hur beslut om korttidsvistelse i form av läger verkställts. Extra ärende
Sn/2013:58 750

Sammanfattning
Socialnämnden gav vid sitt sammanträde den 19 mars 2013, § 48,
förvaltningen i uppdrag att sluta avtal med fritidsförvaltningen om ett bidrag på
155 tkr per år gällande sommarläger under fyra veckor på Brittebo lägergård.
Bidraget skulle täcka den bemanning som krävs för det ökade behovet av hjälp
och personlig omvårdnad som barn och unga med såväl mindre som större
omfattning av funktionsnedsättning har. Socialförvaltningen fick därutöver i
uppdrag att säkerställa att lägeranordnaren får information om hälso- och
sjukvårdsfunktionens respektive Landstingets ansvar och kompetens rörande
deltagarnas behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att till
februarisammanträdet redovisa hur ärendet ”Korttidsvistelse i form av läger”,
beslutat den 19 mars 2013 § 48, har verkställts.
Socialnämndens beslut
– Förvaltningen får i uppdrag att vid februarisammanträdet redovisa hur
ärendet ”Korttidsvistelse i form av läger”, beslutat den 19 mars 2013 § 48,
har verkställts.

Beslutet expedieras till:
Cecilia Grefve
Börje Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Kurser och konferenser
– Temadag ’Dialogen’ den 7 februari kl. 08 – 16 i Sessionssalen, kv Hoven,
Jönköping
– Utbildning om alkohollagen den 6 mars 2014 kl 8.30 - 16.00 i Sessionssalen, kv Hoven, Jönköping
Socialnämndens beslut
– Alla ledamöter och ersättare som önskar delta har möjlighet. Följande
anmäler sig vid sammanträdet: Anders Carlsson (M), Joakim Dahlström
(M), Ingrid Öquist (M), Ola Nilsson (KD), Göran Undevall (KD), Eva
Lagerström (FP), Arnold Sigonius (C), Mona Forsberg (S), Allan Tovhult
(S), Lenah Andersson (S), Eric Winbladh (S), Kenneth Kindblom (V),
Martha Duvell (KD), Monica Zackrisson (FP), Margaretha Sylvan (MP),
Susanna Björkman (S), Kenley Tran (S), Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
– Alla ledamöter och ersättare som önskar delta har möjlighet. Följande
anmäler sig vid sammanträdet: Anders Carlsson (M), Joakim Dahlström
(M), Ingrid Öquist (M), Andreas Grubbström (M), Ola Nilsson (KD), Göran
Undevall (KD), Eva Lagerström (FP), Arnold Sigonius (C), Mona Forsberg
(S), Allan Tovhult (S), Lenah Andersson (S), Eric Winbladh (S), Kenneth
Kindblom (V), Bodil Düringer (M), Martha Duvell (KD), Monica
Zackrisson (FP), Joseph Abdi (C), Margaretha Sylvan (MP), Susanna
Björkman (S), Christer Sjöberg (S), Kenley Tran (S), Ingalill Dahlgren
Nyberg (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-21

§ 14

Rapporter från förrättningar
19 november: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) har tillsammans med
socialdirektör Cecilia Grefve besökt Hooks herrgård med SBU.
22 november: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) har deltagit vid
ungdomsforum med Rosenlundsskolans elevråd.
25 november: Ola Nilsson (KD), Mona Forsberg (S) och Anders Carlsson (M)
har medverkat vid Hälso- och sjukvårdsberedningen och Styrgrupp Dialogen.
Ola Nilsson (KD) har även medverkat vid Samordningsförbundets
sammanträde.
26 november: Ola Nilsson (KD), Mona Forsberg (S) och Anders Carlsson (M)
har träffat Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
3 december: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) har medverkat vid
invigning av HSO:s nya lokaler.
5 december: Ola Nilsson (KD), Mona Forsberg (S), Kenneth Kindblom (V)
och Ingrid Öquist (M) har medverkat vid träff med FUB.
9 december: Ola Nilsson (KD), Mona Forsberg (S) och Anders Carlsson (M)
har medverkat vid socialnämndens presidiemöte.
11 december: Ola Nilsson (KD) har deltagit vid överläggningar om
flyktingmottagande med Länsstyrelsen.
7 januari: Ola Nilsson (KD) har medverkat vid Samordningsförbundets
arbetsutskott.
13 januari: Ola Nilsson (KD) har medverkat vid Samordningsförbundets
sammanträde.
20 januari: Mona Forsberg (S), Allan Tovhult (S), Lenah Andersson (S), Eric
Winbladh (S), Susanna Björkman (S), Christer Sjöberg (S), Kenley Tran (S)
och Ingalill Dahlgren-Nyberg (S) har besökt Vårsol Sara.

Nämnden godkänner att redovisat deltagande vid förrättningar skett på uppdrag
av nämnden.
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§ 15

Information forts
e) Preliminär bokslutsrapport
Nils Zadik, biträdande socialdirektör, redovisar socialnämndens preliminära
bokslutsresultat för 2013. Socialnämndens totala resultat för 2013 beräknas
uppvisa en negativ avvikelse mot budget med 67 miljoner kronor.
Mer information om bokslutet presenteras vid nämndens februarisammanträde.
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§ 16

Avtackning av avgående biträdande socialdirektör och ekonomichef
Nils Zadik
Nämndens ordförande Ola Nilsson (KD) och 2:e vice ordförande Mona
Forsberg (S) avtackar biträdande socialdirektör och ekonomichef Nils Zadik.
Ola Nilsson (S) framhåller att Nils Zadik i sin yrkesroll bistått politikerna på ett
fantastiskt sätt. Nils Zadik kommer framöver att arbeta med bland annat
utredningsuppdrag åt socialförvaltningen.
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