JÖNKÖPINGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-03-18

Socialnämnden
Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, klockan 13.00-17.00

Beslutande

Ola Nilsson (KD)
Anders Carlsson (M)
Bodil Düringer (M)
Joakim Dahlström (M)
Ingrid Öqvist (M)
Nellie Sörman (M)
Andreas Grubbström (M)
Martha Duvell (KD)
Eva Lagerström (FP)
Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)
Allan Tovhult (S)
Lenah Andersson (S)
Susanna Björkman (S)
Kenneth Kindblom (V)

1

ordförande
ersätter Joakim Dahlström (M) del av § 46
kl 13.07-17.00, del av § 46 tom § 66
ersätter Andreas Grubbström (M) del av § 46
kl 13.45-17.00, del av § 46 tom § 66
ersätter Göran Undevall (KD)

ersätter Eric Winbladh (S)

Övriga närvarande

Bodil Düringer (M)
del av § 46 tom § 66
Nellie Sörman (M)
del av § 46 tom § 66
Sarah Skagerö (KD)
Monica Zackrisson (FP)
Anna Klint (C)
Margareta Sylvan (MP)
kl 13.00-16.20
Christer Sjöberg (S)
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
Cecilia Grefve, socialdirektör
Börje Olsson, chef FO, §§ 46-47
Hans Bergman, utv.ledare, del av § 47
Åsa Jonsson Sköld, chef IFO, §§ 46-47
Maria Boeryd, hyresrådgivare, § 46 a
Stefan Österström, utvecklingschef, del av § 47
Berith Svensson, ungdomscoach, § 46 b
Sverker Östberg, sektionschef, § 46 a
Jörgen L-Wallentin, teamledare, § 46 b
Janos Dios, ekonomichef, del av § 47
A-B Karlsson, följeforskare, § 46b
Lars Bergstrand, chef nämndskansliet, del av § 47 Bettan Byvald, följeforskare, § 46b

Utses att justera

Mona Forsberg

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping , 2014-03-25 klockan 12.30

Underskrifter

Paragrafer 46-66

Sekreterare

Helena Härshammar
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

Mona Forsberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Datum för sammanträdet

2014-03-18

Datum för anslags uppsättande 2014-03-25
Förvaringsplats för protokollet

Datum för anslags nedtagande

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Underskrift

Karin Lundgren
Justerandes sign
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§ 46

Information
a) Det vräkningsförebyggande arbetet
Maria Boeryd, hyresrådgivare, och Sverker Östberg, sektionschef,
informerar om det vräkningsförebyggande arbetet inom verksamheten för
försörjningsstöd. Sedan det vräkningsförebyggande arbetet påbörjades har
en rad positiva effekter uppnåtts, bland annat har rutinerna förbättrats.
Därutöver har samverkan mellan olika aktörer ökat, och socialtjänsten får i
bättre tid kännedom om eventuell avhysning. De positiva effekterna
bekräftas i Socialstyrelsens Öppna jämförelser, där olika kommuners
socialtjänst jämförs. Här framgår att Jönköpings kommun har fungerande
rutiner vid risk för avhysning.
b) Slutrapport ’Ung Arena’
Jörgen Lindell-Wallentin, teamledare, Berit Svensson, ungdomscoach och
följeforskarna Ann-Britt Karlsson och Bettan Byvald redogör för
slutrapporten av projektverksamheten Ung Arena. En sammanfattning av
slutrapporten har skickats till nämnden inför sammanträdet.
Ung Arena var ett samverkansprojekt mellan utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, fritidsnämnden och socialnämnden. Projektet
startade i oktober 2011 och avslutades i december 2013. Ung Arena erbjöd
stöd och vägledning till personer i åldern 16 – 20 år som saknade
sysselsättning.
Följeforskarna konstaterar att samtliga fem delmål som definierats i Ung
Arenas projektansökan framgångsrikt uppfyllts, bland annat att underlätta
för ungdomar att hitta sin väg mot utbildning och arbete och att öka
samverkan med olika aktörer.
Efter projekttiden har Ung Arena blivit en permanent verksamhet i
Jönköpings kommun.
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§ 47

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredrogs:
−

Serveringsärende; Murphy´s, Jönköping (Fai & Vänner AB). Tillsynsärende
Föredragande: Lars Bergstrand, chef för tillståndsenheten

−

Fördjupad månadsrapport socialnämnden - februari 2014
Föredragande: Janos Dios, ekonomichef och Stefan Österström, utvecklingschef

−

Utredning av förutsättning och former för att etablera HVB-hem för barn och
ungdomar i egen regi
Föredragande: Hans Bergman, utvecklingsledare och Åsa Jonsson-Sköld, chef för
individ- och familjeomsorg

Justerandes signatur
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§ 48

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 25 minuter (15.20 – 15.45).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.
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§ 49

Meddelanden
a) Protokoll från Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2014-01-29
b) Protokoll från Ledningsgruppen för samverkan kommun – landsting
(KOLA-gruppen) 2013-12-17
c) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden kommer att
begäras
Dnr 2014:21
d) Kommunfullmäktiges beslut 2014-01-30
- § 21 – Ny ersättare i sociala områdesnämnden väster (Gunilla
Warchalowski, M)
Reg i Lex
e) Kommunfullmäktiges beslut 2014-02-27
- § 35 – Överenskommelse om flyktingmottagande 2014-2015 samt förslag
till förändringar som berör mottagande av ensamkommande flyktingbarn
Dnr 2014:5
f) Rapporter från Inspektionen för vård och omsorg, IVO (rapporterna
finns att hämta på www.ivo.se)
- Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, slutrapport från en
nationell tillsyn 2012-2013
- Personlig assistans för barn, tillsyn av enskilda assistansanordnare
- Implementering och händelser, lärdomar från analys av 41 lex Sarahanmälning
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur
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§ 50

Anmälan av delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 3

Dnr 2014:6

b) Beslut i Lex Sarah-ärende FO, daterat 2014-02-14

Dnr 2014:23

Socialnämnden godkänner redovisningen.
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§ 51

Serveringsärende; På Strand, Jönköping. Ägarbyte
Sn/2014:40 702
Sammanfattning
G Hanna Förvaltning AB, 556749-6723, ansöker om permanent tillstånd att i
restaurang På Strand, Östra Storgatan 85D, Jönköping, få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan
klockan 11.00 – 02.00 alla dagar, respektive utomhus söndag till torsdag
klockan 11.00 – 01.00 och fredag och lördag klockan 11.00 – 02.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2014-02-13
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2014-03-04
Förvaltningens förslag
– Restaurang G Hanna Förvaltning AB, 556749-6723, beviljas tillstånd att
inomhus i restaurang På Strand, Östra Storgatan 85D, Jönköping, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
mellan klockan 11.00 – 01.00.
– På den inhägnade och överblickbara uteserveringen beviljas tillstånd att
servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten mellan klockan 11.00 – 01.00 alla dagar.
– För all alkoholservering på restaurangens uteservering efter klockan 24.00
gäller en prövotid under ett år från beslutsdatum.
– Ansökan avslås i övrigt.
– Räddningstjänsten har påtalat brister i lokalen. Räddningstjänsten ska ha
meddelat att bristerna är åtgärdade innan tillståndsbevis kan utfärdas.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Företräde
George Hanna från G Hanna Förvaltning AB har begärt företräde inför
nämnden. George Hanna framför att han önskar serveringstid till klockan 02.00
inomhus samtliga dagar, samt utomhus fredag och lördag. Verksamheten hos
På Strand är till stor del uppbyggd kring konferensverksamhet, och vid sådana
tillfällen skulle serveringstid till klockan 02 vara önskvärt.
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet, yrkar
bifall till förvaltningens förslag. Mona Forsberg (S), för Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet, yrkar också bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Anders Carlsson (M), för Moderaterna och Folkpartiet, yrkar att
serveringstiden inomhus ska beviljas till klockan 02.00 samtliga dagar med
prövotid på ett år, i övrigt bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande och
Anders Carlssons (M) med fleras yrkande, och finner att nämnden beslutat i
enlighet med Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Anders Carlssons (M) yrkande.
Omröstningsresultat:
Ledamot
Anders Carlsson (M)
Joakim Dahlström (M)
Ingrid Öquist (M)
Andreas Grubbström (M)
Martha Duvell (KD)
Eva Lagerström (FP)
Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)
Allan Tovhult (S)
Lenah Andersson (S)
Susanna Björkman (S)
Kenneth Kindblom (V)
Ola Nilsson (KD)
Summa

Ja

Nej
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

5

Nämnden har alltså, med 8 ja-röster och 5 nej-röster, beslutat att bifalla Ola
Nilssons (KD) med fleras yrkande.
Socialnämndens beslut
– Restaurang G Hanna Förvaltning AB, 556749-6723, beviljas tillstånd att
inomhus i restaurang På Strand, Östra Storgatan 85D, Jönköping, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
mellan klockan 11.00 – 01.00.
– På den inhägnade och överblickbara uteserveringen beviljas tillstånd att
servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten mellan klockan 11.00 – 01.00 alla dagar.
– För all alkoholservering på restaurangens uteservering efter klockan 24.00
gäller en prövotid under ett år från beslutsdatum.
– Ansökan avslås i övrigt.
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– Räddningstjänsten har påtalat brister i lokalen. Räddningstjänsten ska ha
meddelat att bristerna är åtgärdade innan tillståndsbevis kan utfärdas.
Reservation
Anders Carlsson (M), Joakim Dahlström (M), Ingrid Öquist (M), Andreas
Grubbström (M) och Eva Lagerström (FP) reserverar sig mot beslutet.
Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
G Hanna Förvaltning AB

Justerandes signatur
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§ 52

Serveringsärende; Restaurang & Bistro Johan, Jönköping.
Ägarbyte
Sn/2014:24 702
Sammanfattning
Brasseriet i Gränna AB, 556658-5377, ansöker om permanent tillstånd att
årligen mellan 1 april till och med 30 september i Restaurang & Bistro Johan,
Gränna hamn, Gränna, få servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och
sprit till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 – 01.00. Under
sammanträdet framgår att förvaltningens förslag till beslut bör förtydligas,
genom att ordet ”inomhus” ersätts med ”den inbyggda serveringsytan som
ansökan avser”.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2014-01-17
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2014-03-04
Förvaltningens förslag
− Brasseriet i Gränna AB, 556658-5377, beviljas tillstånd att årligen mellan
1 april till och med 30 september i Restaurang & Bistro Johan, Gränna
hamn, Gränna, få servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och sprit
till allmänheten i den inbyggda serveringsytan som ansökan avser mellan
klockan 11.00 – 01.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Brasseriet i Gränna AB, 556658-5377, beviljas tillstånd att årligen mellan
1 april till och med 30 september i Restaurang & Bistro Johan, Gränna
hamn, Gränna, få servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och sprit
till allmänheten i den inbyggda serveringsytan som ansökan avser mellan
klockan 11.00 – 01.00.

Beslutet expedieras till:
Brasseriet i Gränna AB

Justerandes signatur
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§ 53

Serveringsärende; Murphy´s, Jönköping (Fai & Vänner AB).
Tillsynsärende
Sn/2013:205-702
Sammanfattning
Förvaltningen föreslog socialnämnden att vid sitt sammaträde den 18 februari
2014 besluta om erinran. Anledningen var att Fai & Vänner AB brutit mot 8
kap. 16 § alkohollagen beträffande lokalens brandsäkerhet, 8 kap. 18 § alkohollagen beträffande serveringsansvarig och 8 kap. 12 § gällande personlig lämplighet. Vid sammanträdet lämnades muntlig information gällande de tre
tillsynsbesök som genomfördes den 4 och 14 december 2013, samt den 1
februari 2014. Dessa uppgifter fanns inte med i det skriftliga underlaget.
Socialnämnden beslutade den 18 februari 2014 (§ 24) att återremittera ärendet
för att de skriftliga beslutsunderlagen skulle kompletteras med den information
som lämnats muntligen under sammanträdet.
I den nu reviderade tjänsteskrivelsen finns uppgifterna om de tre tillsynstillfällena under särskild rubrik på sid 3. Resultatet av dessa tre tillsyner har
också vägts in i det sista stycket under rubriken Bedömning. Den reviderade
tjänsteskrivelsen har också kommunicerats.
Vid sammanträdet delas protokoll från samordnad tillsyn den 12 mars 2014
samt från uppföljningstillsyn den 13 mars 2014 ut till nämnden. Tillsynen
visade då inga brister i verksamheten. Dokumentationen från denna tillsyn har
kommunicerats med tillståndshavaren som inte har lämnat några synpunkter.
Tillståndshavaren har också informerats om att dessa protokoll kommer att
finnas med i socialnämndens beslutsunderlag.
Förvaltningens förslag till socialnämnden är att besluta om en erinran.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-05, rev 2014-03-03.
Polismyndighetens protokoll från krogtillsyn 2013-11-22, inkl. bilagor
Åtgärdsplan från Fai & Vänner AB
Anteckning från tillsyn, daterad 2013-12-04
Tillsynsprotokoll från tillsyn, daterat 2013-12-14
Tillsynsprotokoll från tillsyn, daterat 2014-02-01
Tillsynsprotokoll från tillsyn, daterat 2014-03-12
Tillsynsprotokoll från tillsyn, daterat 2014-03-13

Justerandes signatur
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Förvaltningens förslag
– Fai & Vänner AB meddelas med stöd av 9 kap. 17 § alkohollagen en erinran
då bolaget brutit mot 8 kap. 12 §, 8 kap. 16 § och 8 kap. 18 § alkohollagen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, lämnar följande yrkande:
”Socialnämnden ser allvarligt på att tillsynshavaren vid ett tillsynsbesök den 22
november 2013 försöker frånhända sig det ansvar han har som tillståndshavare.
Nämnden ser också allvarligt på den personliga olämplighet som ägaren har
uppvisat. Genom bristerna har det uppstått osäkerhet för personalen i dess
ansvarsfulla uppgift och brister i fråga om alkohollagens bestämmelser om
tillsyn över alkoholserveringen.
Socialnämnden ser också allvarligt på att nödutgångarna vid upprepade
tillfällen har varit blockerade.
Fai & Vänner AB meddelas med stöd av 9 kap 17 § alkohollagen en varning då
bolaget har brutit mot 8 kap 12 §, 8 kap 16 § och 8 kap 18 § alkohollagen.”
Mona Forsberg (S), för oppositionen, yrkar bifall till Ola Nilssons (KD)
yrkande.
Socialnämndens beslut
− Socialnämnden ser allvarligt på att tillsynshavaren vid ett tillsynsbesök
den 22 november 2013 försöker frånhända sig det ansvar han har som
tillståndshavare. Nämnden ser också allvarligt på den personliga
olämplighet som ägaren har uppvisat. Genom bristerna har det uppstått
osäkerhet för personalen i dess ansvarsfulla uppgift och brister i fråga om
alkohollagens bestämmelser om tillsyn över alkoholserveringen.
Socialnämnden ser också allvarligt på att nödutgångarna vid upprepade
tillfällen har varit blockerade.
Fai & Vänner AB meddelas med stöd av 9 kap 17 § alkohollagen en
varning då bolaget har brutit mot 8 kap 12 §, 8 kap 16 § och 8 kap 18 §
alkohollagen.

Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
Fai & Vänner AB

Justerandes signatur
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§ 54

Fördjupad månadsrapport socialnämnden – februari 2014
Sn/2014:4 041
Sammanfattning
Enligt den tidplan för verksamhetsuppföljning 2014 som socialnämnden
fastställt ska en fördjupad verksamhetsrapport för februari 2014 redovisas på
marssammanträdet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-11
Verksamhetsrapport februari 2014, daterad 2014-03-11
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens verksamhetsrapport februari 2014, fördjupad, daterad
2014-03-11, godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens verksamhetsrapport februari 2014, fördjupad, daterad
2014-03-11, godkänns.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Cecilia Grefve
Janos Dios
Börje Olsson
Åsa Jonsson-Sköld
Björn Svensson
Stefan Österström
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§ 55

Verksamhetsberättelse 2013
Sn/2013:17-042
Sammanfattning
Enligt tidigare beslut om tidplan för uppföljningsarbetet 2013 informerades
socialnämnden i samband med februarisammanträdet om Verksamhetsberättelse 2013. Ärendet sakbehandlas på marssammanträdet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-24
Verksamhetsberättelse för socialnämnden 2013
Förvaltningens förslag
− Verksamhetsberättelsen för 2013 godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Verksamhetsberättelsen för 2013 godkänns.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Cecilia Grefve
Janos Dios
Börje Olsson
Åsa Jonsson-Sköld
Björn Svensson
Stefan Österström
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§ 56

Uppdrag att redovisa resurser och behov avseende boende och
kompetens för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Sn/2014:47 750
Sammanfattning
Socialnämnden har mottagit meningsyttranden från elva personer med uppdrag
som gode män och förvaltare. I de inkomna yttrandena framgår att antalet
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar. De som
undertecknat inkomna yttranden kräver därför att boenden med rätt kompetens
ordnas för denna målgrupp i kommunen. Undertecknade kräver även att ett så
kallat Neuropsykiatriskt kompetenscentrum anordnas.
Mot bakgrund av inkomna yttranden gav socialnämnden vid sitt sammanträde
den 18 februari 2014 förvaltningen i uppdrag att till marssammanträdet
redovisa vilka resurser och behov som finns gällande boende och kompetens
för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-02
Socialnämndens verksamhetsberättelse 2013
Förvaltningens förslag
– Socialnämndens begäran om redovisning av vilka resurser och behov som
finns gällande boende och kompetens för personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar är besvarad i och med upprättad tjänsteskrivelse.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialnämndens begäran om redovisning av vilka resurser och behov som
finns gällande boende och kompetens för personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar är besvarad i och med upprättad tjänsteskrivelse.
Beslutet expedieras till:
Cecilia Grefve
Börje Olsson
Per-Erik Samuelsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Förutsättningar och former för att etablera HVB-hem i egen regi
Sn/2014:42 710
Sammanfattning
I samband med antagandet av VIP för 2014 – 2016 med budget för 2014
beslutade kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag att utreda
förutsättningarna och formerna för att etablera HVB-hem för barn och
ungdomar i egen regi. Utredningen ska beakta möjligheten att också erbjuda
platser till andra kommuner.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-17
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-17
Förvaltningens förslag
− Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-17, överlämnas till
kommunstyrelsen som redovisning av uppdraget att utreda förutsättningar
och former för att etablera ett HVB-hem för barn och ungdomar i egen
regi.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande tillägg:
− Socialnämnden ställer sig positiv till ett fördjupat utredningsuppdrag där
bland annat de frågeställningar som framkommer i tjänsteskrivelsen skall
besvaras, samt med förutsättningar gällande de ekonomiska ramarna.
Mona Forsberg (S), för oppositionen, yrkar bifall till Ola Nilssons (KD)
yrkande.
Socialnämndens beslut
− Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-17, överlämnas till
kommunstyrelsen som redovisning av uppdraget att utreda förutsättningar
och former för att etablera ett HVB-hem för barn och ungdomar i egen
regi.
− Socialnämnden ställer sig positiv till ett fördjupat utredningsuppdrag där
bland annat de frågeställningar som framkommer i tjänsteskrivelsen skall
besvaras, samt med förutsättningar gällande de ekonomiska ramarna.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Cecilia Grefve
Åsa Jonsson-Sköld
Lilian Elmqvist
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Yttrande över utredningen ”Överskuldsättning i kreditsamhället?”
(SOU 2013:78)
Sn/2014:26 040
Sammanfattning
Jönköpings kommun har erhållit rubricerad utredning på remiss. Med
anledning av det har kommunstyrelsen berett socialnämnden möjlighet att
inkomma med synpunkter. Redovisning ska ske till kommunstyrelsen senast
den 19 mars 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-10
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-10
Remiss, daterad 2014-01-21
Sammanfattning ur utredningen ”Överskuldsättning i kreditsamhället?”
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− De synpunkter som redovisas i tjänsteskrivelsen utgör socialnämndens
yttrande över utredningen om överskuldsättning - ”Överskuldsättning i
kreditsamhället?”
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 som redovisas i tjänsteskrivelsen utgör socialnämndens
yttrande över utredningen om överskuldsättning - ”Överskuldsättning i
kreditsamhället?”
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Ökade personalkostnader för handläggning av försörjningsstöd
under 2014
Sn/2014:51 760
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges beslut om VIP 2014-2016 innebär att budgeten för
försörjningsstöd endast förstärks med 5 mnkr. Istället för en mer omfattande
ekonomisk förstärkning sker en omfattande satsning på
arbetsmarknadsåtgärder med bland annat 250 nya välfärdsjobb för personer
med försörjningsstöd. Det mesta pekar nu på att välfärdsjobben inte kan ge full
kostnadseffekt på försörjningsstödet under 2014. Det innebär att
förutsättningarna att nå en budget i balans är mycket små. Mot bakgrund av
den utvecklingen bedömer förvaltningen att den personalförstärkning som
medgivits under första kvartalet måste förlängas för att kunna upprätthålla
handläggningen på en godtagbar nivå.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-27
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningen medges en personalförstärkning till en merkostnad på
högst 650 tkr utöver budget för att klara handläggningen av försörjningsstöd
på en godtagbar nivå.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningen medges en personalförstärkning till en merkostnad på
högst 650 tkr utöver budget för att klara handläggningen av försörjningsstöd
på en godtagbar nivå.

Beslutet expedieras till:
Åsa Jonsson-Sköld
Lars Malmström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Ställningstagande till rehabiliteringsprojektets fortsättning
Sn/2012:79 760
Sammanfattning
Socialnämnden har efter beslut av kommunstyrelsen den 29 augusti 2012 (§
245) medgivits att under perioden 2012 - 2015 disponera 7,1 mnkr till
rehabiliteringsåtgärder för personer som är långvarigt bidragsberoende, och
som har stora begränsningar i sin arbetsförmåga. Rehabiliteringsåtgärderna
finansieras av ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet.
Rehabiliteringsprojektet är indelat i två etapper och i förutsättningarna ingår att
det ska ske en avstämning efter första etappen med ställningstagande till om
nästa etapp ska fullföljas eller inte. Socialförvaltning föreslår att projektet
fullföljs med etapp 2.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-28
Socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-27
Förvaltningens förslag
− Rehabiliteringsprojektet fullföljs med etapp 2.
− En delrapport från utvärderingen ska redovisas i oktober 2014.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Rehabiliteringsprojektet fullföljs med etapp 2.
− En delrapport från utvärderingen ska redovisas i oktober 2014.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Åsa Jonsson-Sköld
Lars Malmström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Stimulansmedel för kommunal eHälsa 2014
Sn/2014:48 700
Sammanfattning
Under 2013 inleddes en regional samverkan i Jönköpings län inom ramen för
kommunal eHälsa, där regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL, tillhandahållit stimulansmedel till landets regioner och kommuner. För
2014 finns möjlighet för kommunerna och regionen att via SKL ansöka om
ytterligare stimulansmedel.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-21
”Sammanfattning: Överenskommelsen evidensbaserad praktik 2014 avseende
eHälsa: mål, villkor och grundkrav”, Regionförbundet Jönköpings län, daterad
2013-12-18
Förvaltningens förslag
– Processen med att etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i
hemmet genom digital teknik” påbörjas.
– Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för finansiering,
organisation och samverkan inom området eHälsa och därmed påbörja
processen med att etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i
hemmet genom digital teknik”.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Processen med att etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i
hemmet genom digital teknik” påbörjas.
– Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för finansiering,
organisation och samverkan inom området eHälsa och därmed påbörja
processen med att etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i
hemmet genom digital teknik”.

Beslutet expedieras till:
Regionförbundet Jönköpings län
Tommy Stillvall

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Redovisning av balansärenden 2014
Sn/2014:49 700
Sammanfattning
Enligt Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder har
ordföranden i respektive nämnd ansvar att genom nämndens förvaltning årligen
redovisa de ärenden som påbörjats men inte är avgjorda. Redovisningen ska
omfatta uppgifter om de åtgärder som vidtagits i ärendeberedningen. Ett
exemplar ska skickas till kommunstyrelsen för kännedom.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-24.
Förteckning över oavslutade ärenden till och med 31 december 2013.
Förvaltningens förslag
− Upprättad redovisning av balansärenden godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Upprättad redovisning av balansärenden godkänns.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen för kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Redovisning av ej avgjorda uppdrag till kommunfullmäktige, givna
till och med den 31 december 2013
Sn/2014:27 700
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 28 februari 2008 ska nämnderna varje
år i mars månad redovisa uppdrag från kommunfullmäktige som inte har
avgjorts. Även uppdrag där kommunfullmäktige inte har begärt återrapportering ska redovisas.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-18
Förvaltningens förslag
− Den i tjänsteskrivelsen upprättade redovisningen över uppdrag som har
lämnats till socialnämnden till och med den 31 december 2013, men ännu
inte har avgjorts, översändes till kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Den i tjänsteskrivelsen upprättade redovisningen över uppdrag som har
lämnats till socialnämnden till och med den 31 december 2013, men ännu
inte har avgjorts, översändes till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

23

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-03-18

§ 64

Beviljade tjänsteresor utomlands (Extra ärende)
Sn 2014:38 020
Sammanfattning
Ansökan gäller tillstånd för två anställda inom IFO att resa utomlands i
tjänsten.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-14
Förslag till socialnämnden
− Ge Thomas Bolin och Iréne Folkevik tillstånd att resa till Birmingham i
tjänsten.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Ge Thomas Bolin och Iréne Folkevik tillstånd att resa till Birmingham i
tjänsten.

Beslutet expedieras till:
Iréne Folkevik
Thomas Bolin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Rapporter från förrättningar
19 - 20 februari: Ola Nilsson (KD) har gjort studiebesök vid gruppbostad, den
ena dagen för att träffa brukare och den andra för att träffa personal.
21 februari: Mona Forsberg (S) har tillsammans med socialdirektören besökt
en konferens om vård- och omsorgscollege.
24 februari: Ola Nilsson (KD), Anders Carlsson (M) och Mona Forsberg (S)
har medverkat vid Styrgrupp Dialogen.
25 februari: Mona Forsberg (S) har träffat Flyktingsektionen.
3 mars: Ola Nilsson (KD) och Anders Carlsson (M) har deltagit vid
Bokslutsdialog.
5 mars: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) har deltagit vid Kommunala
Handikapprådet.
6 mars: Socialnämnden har, enligt tidigare beslut, deltagit vid utbildningsdag
om alkohollagen.
10 mars: Ola Nilsson (KD) har medverkat vid Samordningsförbundets
arbetsutskott.
10 mars: Ola Nilsson (KD), Anders Carlsson (M) och Allan Tovhult (S) har
medverkat vid socialnämndens presidiemöte.
17 mars: Ola Nilsson (KD), Anders Carlsson (M), Joakim Dahlström (M), Eva
Lagerström (FP), Martha Duvell (KD), Arnold Sigonius (C), Anna Klint (C),
Margareta Sylvan (MP) och Sarah Skagerö (KD) har gjort studiebesök: dels
hos en verksamhet som erbjuder konsulentstöd till familjehem, och dels hos
förvaltningens familjehemssekreterare.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Information, fortsättning
c) Dialogen
Cecilia Grefve, socialdirektör, redogör för förslag på
organisationsförändring av socialförvaltningens centrala stab. Under
innevarande dag har förvaltningens centrala samverkansgrupp och berörda
medarbetare informerats om förslaget.
Enligt föreliggande förslag kommer socialförvaltningens centrala stab att
delas in i ett antal nya enheter, som syftar till att tillvarata stabsresurserna på
bästa sätt och rusta organisationen för genomförandet av satsningar inom
den förvaltningsövergripande strategin Dialogen. De nya enheterna, som
föreslås träda i kraft den 1 maj 2014, är följande: enheten för analys och
strategi, administrativ enhet, enheten för utbildning- och
kompetensförsörjning, enheten för projektledning och
verksamhetsutveckling, enheten för bostads- och lokalförsörjning,
personalenhet, ekonomienhet och IS/IT-enhet. Även ett råd för att tillvarata
exempelvis brukarperspektivet planeras. En ledningskoordinator kommer att
tillsättas för att främja samverkan och hålla ihop de olika enheterna.
Socialnämnden får mer information om organisationsförändringen vid sitt
sammanträde den 15 april, efter att förslaget formellt behandlats i
förvaltningens samverkansgrupp.

Justerandes signatur
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