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§ 199

Informationsärenden m. m.
a)

Andrea Nylander och Zarah Tovhult, vilka f. n. praktiserar vid Öxnehagakontoret, Försörjningsstödsgruppen, medges närvaro vid socialnämndens sammanträde.

b)

Ev. upphandling av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras
barn
Sverker Östberg, sektionschef IFO och Petter Cederbrink, upphandlare
vid Upphandlingsenheten informerar om bakgrunden till att man från
förvaltningens sida bedömer, att det skyddade boende, som kvinnojouren bedriver, faller under lagen om offentlig upphandling. De två
undantag, som lagen medger, bedöms inte vara tillämpliga. Det är känt,
att flera kommuner, bl.a. Göteborg gjort annan bedömning och alltså
inte upphandlat verksamheten.

c)

Personligt ombud
Christian Halldén, verksamhetschef, personligt ombud och Per-Erik
Samulesson, områdeschef, informerar kortfattat om vad ett personligt
ombud har för uppgifter. I huvudsak biträder man två olika kategorier;
dels personer med många olika myndighetskontakter, dels personer som
avskärmar sig från samhället. – Verksamheten, som är obligatorisk
sedan början av 2000-talet, finansieras till ca 2/3 av staten och resterande del av länets kommuner i förhållande till invånarantalet.
Christian Halldén informerar dessutom om den organisation, som gäller
från årsskiftet, där verksamheten i länets kommuner numera hålls samman i en grupp och där medarbetarna är samlokaliserade i tre kommuner; Eksjö, Jönköping och Värnamo. Organisationen grundar sig på ett
avtal som slöts 2013 och medför även att man fått en styrgrupp med representanter för AF, FK, landstingspsykiatrin och kommunerna i länet.

Justerandes signatur

d)

Rehabiliteringsprojekt av personer med långvarigt försörjningsstöd
Lars Malmström, områdeschef IFO och Petra Wagman, utvärderare,
Hälsohögskolan informerar om det resultat, som projektet hittills har
åstadkommit. Projektet ingår i åtgärdsprogrammet för att begränsa det
långvariga bidragsberoendet och kommer att fortsätta under 2015.

e)

Nyheter inom tillståndsenheten
Lars Bergstrand, administrativ chef, redogör för hur tillståndsenheten
bedriver s.k. inre tillsyn. Hit hör exempelvis kontroll av hur bolagen
sköter sina skyldigheter gentemot det allmänna. För att utveckla och
förfina tillsynen har enheten knutit kontakter med Uppsala kommun.
– Hemsidan är nu helt omgjord, och man kan t ex se restaurangernas
serveringstillstånd.

Utdragsbestyrkande
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§ 200

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
– Serveringsärende: Sudexo AB, Elmiarestauranger Jönköping
Föredragande: Lars Bergstrand, chef för tillståndsenheten
– Fördjupad verksamhetsrapport, oktober 2014
Föredragande: Janos Dios, ekonomichef
– Verksamhetsbidrag till Kvinno- och tjejjouren
Föredragande: Sverker Östberg, sektionschef IFO
– Verksamhetsbidrag till organisationer med arbete inriktat på personer med
missbruksproblem
Föredragande: Anneli Hallberg, chef missbrukarvården

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 201

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 30 minuter (kl. 15.50 – 14.20).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-18

§ 202

Meddelanden
a) Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2014-09-17
b) Kommunfullmäktiges beslut 2014-10-09
- § 194 – Motion om skriftliga rutiner vid personbrott mot barn
Dnr 2014:73
- § 201 – Ny ledamot (Linnea Carlsson, M) samt ersättare (Kamo Aziz, M) i
sociala områdenämnden söder
Reg i Lex
- § 202 – Ny ledamot i socialnämnden (Kamo Aziz, M) Reg i Lex
c) Kommunstyrelsens beslut 2014-10-29
- § 285 – Yttrande över betänkandet ”Privat införsel av alkoholdrycker”
Dnr 2014:157
- § 286 – Yttrande över förslag till strategi för integrationsarbetet i
Jönköpings län 2015-2020
Dnr 2014:131
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 203

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 11

Dnr 2014:6

b) Beslut i Lex Sarah-ärenden FO, daterade 2014-10-31 (2 st) och 2014-11-04
Dnr 2014:23
c) Yttrande till Kammarrätten, daterat 2014-11-13: En Italienare & En Grek
AB, Jönköping
Dnr 2011:209
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 204

Serveringsärende; Sodexo, Elmia, Jönköping. Tillsynsärende
Sn/2014:188 702
Sammanfattning
Med anledning av att Sodexo AB (kallat bolaget nedan), Elmiamässans restauranger, Jönköping brutit mot alkohollagen 7 kap. 1 §, 8 kap. 15, 20, 21 och 24
§§ meddelar kommunen en varning.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-03, rev 2014-11-11
Foton tagna av restauranginspektörer vid tillsynsbesök på Elmia 2014-09-19
Tillståndshavarens yttrande i ärendet, daterad 2014-10-06, inkl bilagor
Tillståndshavarens yttrande 2014-11-11
Förvaltningens förslag
− Sodexo AB, 556232-7873, Elmiamässans restauranger, Jönköping, meddelas med stöd av 9 kap 17 § alkohollagen en varning då bolaget brutit mot
7 kap. 1 §, 8 kap. 15, 20, 21 och 24 §§ i samma lag.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Företräde
Sudexo AB, Elmiamässans restauranger, Jönköping har begärt företräde inför
nämnden, vid dess behandling av ärende. Bolaget representeras av Ahmed Aly,
platschef, och Olle Westerlund, bolagsjurist.
Olle Westerlund bemöter de brister och omständigheter, som redovisas i förvaltningens utredning inklusive bilagor, och hänvisar även till de kommentarer
som angetts i tidigare inlämnade yttranden. Westerlund delar även ut tillsynsprotokoll från den 19 september 2014 samt avidentifierade kopior av de LOBar Polismyndigheten gjort vid Elmia-området den aktuella helgen till nämndens
ledamöter och kommenterar dessa handlingar. Dessa handlingar har Bolaget
fått ut från förvaltningen. Westerlund menar att endast två av LOB-arna kan
hänföras till Bolagets serveringsansvar.
Westerlund medger att restaurangens prissättning för den större mängden öl
varit rabatterat, men menar att rabatten var låg och därför försumbar.
Bolaget menar, att en varning är en alltför stark markering. Enligt alkohollagen
ska varning tillgripas vid allvarliga överträdelser. Möjligen kan det vara
befogat med en erinran.
Överläggning
Nämnden konstaterar, att Elmiamässans restauranger brustit i sitt ansvar enligt
alkohollagen på flera punkter. De konstaterade bristerna; marknadsföringen,
mycket begränsat matutbud, rabatterat pris för den större mängden öl, stort

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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antal märkbart påverkade gäster, förvaring av alkoholdrycker, är sammantaget
så grava, att nämnden anser det befogat att meddela bolaget en varning.
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Sodexo AB, 556232-7873, Elmiamässans restauranger, Jönköping, meddelas med stöd av 9 kap 17 § alkohollagen en varning då bolaget brutit mot
7 kap. 1 §, 8 kap. 15, 20, 21 och 24 §§ i samma lag.

Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
Sodexo AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 205

Verksamhetsrapport oktober 2014, fördjupad
Sn/2014:4 041
Sammanfattning
Enligt den tidplan för verksamhetsuppföljning 2014 som socialnämnden
fastställt ska verksamhetsrapport oktober 2014, fördjupad, redovisas på
novembersammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-07
Verksamhetsrapport oktober 2014, daterad 2014-11-07
Händelsehantering i Socialtjänsten – Lex Sarah och Lex Maria – tiden jan-okt
2014.
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens verksamhetsrapport oktober 2014, daterad
2014-11-07, godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Mona Forsberg (S), för oppositionen, begär få följande antecknat till protokollet:
Vi finner det ytterst angeläget att arbetet med en ”områdesenhet XL” återupptas snarast. En kombination av ”XL” och familjestödjare kan vara en
värdefull insats i stället för en institutionsplacering.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens verksamhetsrapport oktober 2014, daterad
2014-11-07, godkänns.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Ledningsgruppen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 206

Begäran om fortsatt tillfällig personalförstärkning inom
myndighetsutövningen IFO, barn och ungdom
Sn/2014:114 710
Sammanfattning
Barn- och ungdom har fortsatt behov av tillfällig personalförstärkning för att
klara myndighetsutövningen inom IFO, barn och ungdom. Förvaltningen begär
därför medgivande till fortsatt anlitande av bemanningsföretag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-27
Socialnämndens beslut 2014-06-17, § 126
Förvaltningens förslag
− Förvaltningen ges medgivande anlita bemanningspersonal som barn- och
ungdomshandläggare med tio tjänster under perioden januari – juni 2015.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Förvaltningen ges medgivande anlita bemanningspersonal som barn- och
ungdomshandläggare med tio tjänster under perioden januari – juni 2015.

Beslutet expedieras till:
Åsa Jonsson-Sköld
Lilian Elmqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 207

Nya lokaler till Bruksborg
Sn/2012:27 740
Sammanfattning
Fullmäktige gav uppdrag till socialnämnden att i samverkan med tekniska
nämnden ta fram ett förslag till lokallösning för verksamheten Bruksborg där
hänsyn tas till eventuella konsekvenser av missbruksutredningens förslag.
Förslaget skulle särskilt belysa alternativ till nyproduktion.
Inga lämpliga lokaler har hittats. Inga andra alternativ finns än nybyggnation,
vilken planeras på befintlig tomt.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-13
Bilaga till tjänsteskrivelse - Sammanträdesprotokoll KF 2011-10-27
Bilaga till tjänsteskrivelse - Lokalprogram för ett utökat Bruksborg
Bilaga till tjänsteskrivelse - Förslag till investeringsplan socialnämnden
2015-2019
Bilaga till tjänsteskrivelse – Investeringskalkyl
Bilaga till tjänsteskrivelse – Planskiss
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
− Socialförvaltningen föreslår nybyggnation då andra alternativ inte finns
tillgängliga.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
− Socialförvaltningen föreslår nybyggnation då andra alternativ inte finns
tillgängliga.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Ingela Öster
Christine Forsander
Susanne Kelly
Åsa Jonsson Sköld
Ricky Alexandersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 208

Ansökan från Sällskapet Länkarna Jönköping 01 om verksamhetsbidrag för 2015
Sn/2014:147 792
Sammanfattning
Det fria sällskapet Länkarna Jönköping 01 har ansökt om verksamhetsbidrag
för 2015 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
2014-08-19
Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-18
Förvaltningens förslag
− Det Fria Sällskapet Länkarna Jönköping 01 beviljas verksamhetsbidrag för
2015 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
2015 med 30 000 kr.
– Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen.

Beslutet expedieras till:
Sällskapet Länkarna Jönköping
Ingela Öster

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 209

Ansökan från Sällskapet Länkarna Huskvarna om verksamhetsbidrag för 2015
Sn/2014:170 792
Sammanfattning
Sällskapet Länkarna i Huskvarna har ansökt om verksamhetsbidrag med
50 000 kr avsett för deltagande i riksträffar. Dessa träffar är viktiga för att dela
erfarenheter och få nya idéer. Utgifterna i övrigt finansieras framförallt genom
bidrag från fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Ansökan, inklusive bilagor, från Sällskapet Länkarna i Huskvarna inkommen
2014-09-02
Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-19
Förvaltningens förslag
− Sällskapet Länkarna i Huskvarna beviljas verksamhetsbidrag för 2015 med
50 000 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 2015 med
50 000 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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§ 210

Ansökan från IOGT-NTO 6457 Stickan om verksamhetsbidrag för
2015
Sn/2014:180 792
Sammanfattning
IOGT-NTO 6457 Stickan ansöker om 120 000 kr för 2015 till lokal för
träffpunkten på Östra Storgatan 85D i Jönköping, lokal för gym på
Järnvägsgatan 18 i Huskvarna samt för secondhandlokal på Hallmansvägen 73
i Jönköping. Föreningen bildades 2010-02-15 (efterträdare till lokalföreningen
KRIS).
Beslutsunderlag
Ansökan om ekonomiskt bidrag från IOGT-NTO 6457 Stickan i Jönköping
inkommen 2014-09-15
Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-30
Förvaltningens förslag
− Bevilja verksamhetsbidrag till IOGT-NTO 6457 Stickan i Jönköping
motsvarande tidigare år om 108 000 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 tidigare år om 108 000 kr, utbetalning sker månadsvis.
– Kostnaden täcks inom budgetram för individ- och familjeomsorgen.

Beslutet expedieras till:
IOGT-NTO 6457 Stickan, Box 3283, 550 03 Jönköping
Ingela Öster

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 211

Ansökan från RFHL Jönköping om verksamhetsbidrag för 2015
Sn/2014:179 792
Sammanfattning
RFHL i Jönköpings län har ansökt om verksamhetsbidrag med 60 000 kr.
Bidraget ska dels möjliggöra insatser i form av stöd, hjälp och råd till personer
med beroende/missbruk och även till deras anhöriga dels informationsinsatser
till socialtjänstens verksamheter.
Beslutsunderlag
Ansökan inklusive bilagor från RFHL inkommen 2014-09-12
Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-18
Förvaltningens förslag
− RFHL beviljas verksamhetsbidrag för 2015 med 35 000 kr.
− Kostnaderna täcks inom ramen 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
– RFHL beviljas verksamhetsbidrag för 2015 med 35 000 kr.
– Kostnaderna täcks inom ramen för individ- och familjeomsorgen.

Beslutet expedieras till:
RFHL i Jönköpings län
Ingela Öster

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 212

Ansökan från Brottsofferjouren om verksamhetsbidrag för 2015
Sn/2014:172 792
Sammanfattning
Brottsofferjouren i Jönköping ansöker om bidrag till sin verksamhet för 2015. I
ansökan hemställer de om ett bidrag för 2015 om 260 000 kronor motsvarande
2 kronor/kommuninvånare.
Beslutsunderlag
Ansökan från Brottsofferjouren i Jönköping om verksamhetsbidrag för 2015
daterad 2014-09-04
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-10-23
Förvaltningens förslag
– Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren i Jönköping verksamhetsbidrag
för 2015 med 197 000 kronor, motsvarande 1,50 kronor/invånare.
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 2015 med 197 000 kronor, motsvarande 1,50 kronor/invånare.
Kostnaderna täcks inom budgetramen för Individ- och familjeomsorg.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 213

Ansökan från Kvinno- och tjejjouren Jönköping om verksamhetsbidrag för 2015
Sn/2014:178 792
Sammanfattning
Kvinno- och tjejjouren i Jönköping ansöker om bidrag för 2015 med hyreskostnad som betalas direkt från socialförvaltningen till hyresvärden,
föreningsbidrag för idéburen och ideell verksamhet om 400 000 kronor, samt
ersättning för utförande av socialtjänst motsvarande fyra tjänster samt del av
verksamhetens övriga kostnader om sammanlagt 2 500 000 kronor.
Beslutsunderlag
Ansökan från Kvinno- och tjejjouren i Jönköping om verksamhetsbidrag för
2015 daterad 2014-09-15
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-10-30
Förvaltningens förslag
– Kvinno- och tjejjouren i Jönköping beviljas föreningsbidrag för år 2015 med
400 000 kronor för idéburen och ideell verksamhet.
– Kvinno- och tjejjouren i Jönköping beviljas 1 100 000 kronor i verksamhetsbidrag för första halvåret 2015 avseende köp av tillfälligt boende med
skyddsanordning inklusive hyra. Den del som avser hyra utbetalas direkt till
hyresvärden. Prisreglering sker enligt OPI (Omsorgsprisindex) fr.o.m. jan
2015.
– Kostnaderna täcks inom Individ- och familjeomsorgens budget.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag samt
framför följande tilläggsyrkande:
– Uppdrag ges till förvaltningen, efter samverkan med stadskontoret, bedöma
om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) kan användas för kommuns stöd
till Kvinnojouren och liknande ideellt driven verksamhet.
Mona Forsberg (S), för oppositionen, yrkar bifall till förvaltningens förslag
och Ola Nilssons (KD) tilläggsyrkande.
Socialnämndens beslut
– Kvinno- och tjejjouren i Jönköping beviljas föreningsbidrag för år 2015 med
400 000 kronor för idéburen och ideell verksamhet.
– Kvinno- och tjejjouren i Jönköping beviljas 1 100 000 kronor i verksamhetsbidrag för första halvåret 2015 avseende köp av tillfälligt boende med
skyddsanordning inklusive hyra. Den del som avser hyra utbetalas direkt till
hyresvärden. Prisreglering sker enligt OPI (Omsorgsprisindex) fr.o.m. jan
2015.
– Kostnaderna täcks inom Individ- och familjeomsorgens budget.
Justerandes signatur
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– Uppdrag ges till förvaltningen, efter samverkan med stadskontoret, bedöma
om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) kan användas för kommuns stöd
till Kvinnojouren och liknande ideellt driven verksamhet.

Beslutet expedieras till:
Kvinno- och tjejjouren i Jönköping
Åsa Jonsson Sköld
Lars Malmström
Ingela Öster

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-18

§ 214

Ansökan från LP-kontakten i Jönköping om verksamhetsbidrag för
2015
Sn/2014:177 792
Sammanfattning
LP-kontakten i Jönköping har ansökt om verksamhetsbidrag med 50 000 kr för
år 2015 på uppdrag av pingstförsamlingarna i Jönköping, Huskvarna, Bankeryd
och Tenhult. Bidraget ska möjliggöra insatser i form av stöd, hjälp och behandling i olika former på kristen grund för personer med en social utsatthet och
med en beroendeproblematik.
Beslutsunderlag
Ansökan med information från LP-kontakten i Jönköping inkommen
2014-09-15
Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-18
Förvaltningens förslag
– LP-kontakten i Jönköping beviljas verksamhetsbidrag för 2015 med
40 000 kr.
– Kostnaderna täcks inom ramen 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
– LP-kontakten i Jönköping beviljas verksamhetsbidrag för 2015 med
40 000 kr.
– Kostnaderna täcks inom ramen för individ- och familjeomsorgen.

Beslutet expedieras till:
LP-kontakten i Jönköping
Ingela Öster

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 215

Ansökan från LP-kontakten om bidrag till boende för f.d
missbrukare i Jönköping
Sn/2014:103 792
Sammanfattning
LP-kontakten i Jönköping har ansökt om verksamhetsbidrag för ett lägenhetsboende på Österängen med 4 500 kr/månaden dvs ett årsbidrag på 54 000 kr för
personer med en social utsatthet och med en beroendeproblematik. Bidraget
ska möjliggöra erbjudande av en lägenhet med stöd under olika faser genom
daglig kontakt med personalen på LP-kontakten.
Beslutsunderlag
Ansökan med information från LP-kontakten i Jönköping inkommen
2014-05-08
Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-27
Förvaltningens förslag
– Ansökan från LP-kontakten i Jönköping om riktat verksamhetsbidrag med
54 000 kr avslås för år 2015.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
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 riktat verksamhetsbidrag med
54 000 kr avslås för år 2015.

Beslutet expedieras till:
Anneli Hallberg
LP-kontakten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 216

Ansökan från Hela människan RIA Jönköping om verksamhetsbidrag för 2015
Sn/2014:212 792
Sammanfattning
Hela människan RIA har ansökt om verksamhetsbidrag från socialnämnden för
2015 med 1 100 000 kr. Förutom verksamhetsbidrag finansieras Hela
människans verksamhet genom kommunens köp av tjänster enligt särskilt
upprättat ramavtal.
Beslutsunderlag
Ansökan med bilagor från Hela människan RIA Jönköping inkommen
2014-10-31
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-10-31
Förvaltningens förslag
– Hela människan Jönköping beviljas verksamhetsbidrag med 970 000 kr för
2015, att utbetalas kvartalsvis i förskott.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Hela människan Jönköping beviljas verksamhetsbidrag med 970 000 kr för
2015, att utbetalas kvartalsvis i förskott.

Beslutet expedieras till:
Hela människan RIA
Ingela Öster

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 217

Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015 - 2020
Sn/2014:192 026
Sammanfattning
Socialnämnden ges möjlighet att lämna synpunkter till stadskontoret på
Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015 – 2020.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-27
Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015 – 2020, daterad 2014-09-22
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadskontoret
− Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015 – 2020 tillstyrkes.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Överläggningar
Vid nämndens behandling av ärendet framför Ola Nilsson (KD), för majoriteten, följande:
Socialtjänstens verksamhet är i hög grad lagstyrd, inte minst av bestämmelserna i socialtjänstlagen. Enligt denna lag har kommunen det yttersta ansvaret
för dem som vistas i kommunen. Socialtjänstens ansvar sträcker sig alltså
längre än till dem som i Jämställdhetsplanen definieras som medborgare i
Jönköpings kommun. Alla individer, antingen de är föremål för socialtjänstens
insatser, eller är medarbetare i organisationen, ska behandlas könsneutralt
oavsett om de kan sägas tillhöra gruppen medborgare i Jönköpings kommun
eller inte. Vokabulären i planen bör därför ändras.
Jönköpings kommun bör dessutom göra ett tillägg i kommunens jämställdhetsplan angående våld i nära relationer utöver de i planen redovisade och av
riksdagen fastställda nationella jämställdhetspolitiska målen.
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag till
yttrande, men att detsamma ska kompletteras enligt nedanstående
– Ändring görs i första rutan avseende övergripande mål: Alla kvinnor och
män som är medborgare i Jönköpings kommun .. ersätts med Alla kvinnor
och män som vistas i Jönköpings kommun …
– En särskild komplettering om att ”Våld i nära relationer ska upphöra” införs
i planens strategimål.
Mona Forsberg (S), för oppositionen, yrkande bifall till Ola Nilssons (KD)
framförda yrkanden.

Justerandes signatur
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Protokollsanteckning
Kamo Aziz (M) begär att få följande antecknat till protokollet.
Positiv särbehandling
Ur en jämställdhetsaspekt kan positiv särbehandling få negativa konsekvenser
framförallt då arbetssökande kan bli drabbade av att de blir förbisedda pga sitt
kön och viss representation på arbetsplatsen. Detta kan innebära att man trots
likvärdig kompetens kan få reducerade eller inga möjligheter alls att komma in
på en arbetsplats enbart på grund av ens kön.
Socialnämndens beslut
Yttrande till stadskontoret
− Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015 – 2020 tillstyrkes med
följande tillägg
− Ändring görs i första rutan avseende övergripande mål: Alla kvinnor
och män som är medborgare i Jönköpings kommun .. ersätts med Alla
kvinnor och män som vistas i Jönköpings kommun …
− En särskild komplettering om att ”Våld i nära relationer ska upphöra”
införs i planens strategimål.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Josefin Hagström

Justerandes signatur
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§ 218

Delrapport rörande strategi för en sammanhållen, innovativ,
långsiktig och hållbar socialtjänst
Sn/2012:155 700
Sammanfattning
Socialnämnden respektive äldrenämnden i Jönköpings kommun antog
2012-09-19 en strategi för en sammanhållen, innovativ, långsiktig och
hållbar socialtjänst (DIALOGEN). Enligt den tidsplan som nämnderna antog
ska strategin gälla för en period av sex år fram till 2018. Ärendet rör en
sammanställning och rapportering av det arbete som hittills genomförts under
perioden oktober 2012 till oktober 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-10-31
Delrapport i bilaga: 100 initiativ från DIALOGEN
Förvaltningens förslag
– Rapporten; 100 initiativ från DIALOGEN. Delrapport rörande strategi för en
sammanhållen, innovativ, långsiktig och hållbar socialtjänst godkänns.

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Rapporten; 100 initiativ från DIALOGEN. Delrapport rörande strategi för en
sammanhållen, innovativ, långsiktig och hållbar socialtjänst godkänns.

Beslutet expedieras till:
Anders Åberg
Stefan Österström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 219

Sammanträdesplanering för 2015
Sn/2014:205 006
Sammanfattning
Respektive nämnd ska i god tid före årsskiftet fastställa tidplan för nämndssammanträden för nästkommande år.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-27
Bilaga till tjänsteskrivelse – Tidplan för de sociala nämndernas sammanträden
2014, daterad 2014-10-27
Förvaltningens förslag
– Sammanträdesplan för socialnämnden och dess presidium fastställs enligt
förslag, redovisat i bilaga till tjänsteskrivelse.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Överläggningar
I det utsända beslutsunderlaget finns även områdesnämndernas planering redovisad, trots att varje nämnd själv fastställer sina sammanträdestider. Socialnämnden diskuterar även denna planering, varvid Mona Forsberg (S) framför
att handläggarna ute i områdena inte är betjänta av att det blir alltför långt mellan sammanträdena. Detta medverkar till viss del i att stipulerade tidsgränserna
i barnavårdsärenden inte kan hållas, vilket skapar en otillfredsställelse bland
personalen. Undvikande av alltför lång tid mellan sammanträdena stör också
flytet i arbetet.
Yrkanden
Mona Forsberg (S) tillstyrker förvaltningens förslag samt framför följande
tilläggsyrkande:
– Förvaltningen ges i uppdrag att se över sammanträdesplaneringen för
områdesnämnderna söder och väster för att underlätta arbetet för handläggarna.
Ola Nilsson (KD) yrkar, för majoriteten, bifall till förvaltningens förslag samt
instämmer i Mona Forsbergs tilläggsyrkande.
Socialnämndens beslut
– Sammanträdesplan för socialnämnden och dess presidium fastställs enligt
förslag, redovisat i bilaga till tjänsteskrivelse.
– Förvaltningen ges i uppdrag att se över sammanträdesplaneringen för
områdesnämnderna söder och väster för att underlätta arbetet för handläggarna.

Justerandes signatur
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Beslutet expedieras till:
Stadskansliet
Områdenämnderna Söder resp Väster

Justerandes signatur
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§ 220

Kurser och konferenser
a) Fokus Framtid – Etablering för välfärd den 8 december 2014 kl 09.00-16.00
i SF Bio, Jönköping
Socialnämndens beslut
a) Ola Nilsson (KD), Mona Forsberg (S), Ingrid Öqvist (M) och Kenneth
Kindblom (V) utses att delta.

Justerandes signatur
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§ 221

Rapporter från förrättningar
22 oktober: Ola Nilsson(KD), Eric Winbladh (S), Susanna Björkman (S),
Anders Carlsson (M), Joakim Dahlström (M), Kenneth Kindblom (V) och
Allan Tovhult (S) deltog vid IVO-dagen på Spira, Jönköping.
23 oktober: Ola Nilsson (KD) deltog vid SBU-sammanträde
27 oktober: Ola Nilsson (KD), Mona Forsberg (S) och Anders Carlsson (M)
genomförde presidieöverläggningar med Äldrenämndens presidium.
27 oktober: Ola Nilsson (KD) och Anders Carlsson (M) deltog vid Dialogens
styrgruppsmöte på FOUrum, Jönköping.
31 oktober: Ola Nilsson (KD) deltog vid länets socialchefs- och presidiemöte
med focus på äldrefrågor, som ägde rum på Elite Stora Hotellet, Jönköping.
3 november: Ola Nilsson (KD), Mona Forsberg (S) och Allan Tovhult (S)
deltog vid konferens ”Delaktighet i sikte” i Jönköping.
3 november: Ola Nilsson (KD) deltog i överläggningar med förvaltningen om
frågor knutna till flyktingmottagandet.
4 november: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) deltog vid överläggningar med Kommunrevisionen.
4 november: Ola Nilsson(KD), Kamo Aziz (M), Mona Forsberg(S), Susanna
Björkman (S), Lenah Andersson (S), Christer Sjöberg (S), Kenley Tran (S) och
Kenneth Kindblom (V) deltog vid Medborgardialog om Insatsbeskrivningar,
hänförliga till funktionshinderomsorg, på Elmia.
5 november: Ola Nilsson(KD), Anders Carlsson (M), Joakim Dahlström (M),
Ingrid Öqvist (M), Kamo Aziz (M), Arnold Sigonius (C), Margareta Sylvan
(MP), Mona Forsberg (S), Susanna Björkman (S), Lenah Andersson (S) Allan
Tovhult (S) Kenneth Kindblom (V) deltog vid konferens Salutogen dag,
anordnad inom projektet Dialogen på Kungsporten, Huskvarna.
10 november: Ola Nilsson (KD) och Anders Carlsson (M) deltog vid socialnämndens presidieöverläggningar.
11-12 november: Mona Forsberg (S) och Allan Tovhult (S) deltog i konferensen Missbruks- och beroendevård i utveckling i Stockholm.
13 november: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) fanns tillgängliga i
kv. Hoven för mottagande av synpunkter på Insatsbeskrivningar (som en
uppföljning av Medborgardialogen).

Justerandes signatur
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17 november: Ola Nilsson (KD) och Anders Carlsson (M) deltog tillsammans
med tjänstemän i överläggningar med Länsstyrelsen om flyktingmottagandet
2015.
Socialnämnden godkänner att redovisat deltagande vid förrättningar skett på
uppdrag av nämnden.

Justerandes signatur
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§ 222

Information, fortsättning
e)

Justerandes signatur

Nytt inom förvaltningen
T.f. socialdirektör Anders Åberg informerade kort om
– överläggningarna med länsstyrelsen angående flyktingmottagande,
framförallt om det stora antalet ensamkommande barn. Det blir ny
överläggning i början av december,
– krismöte med anledning av att all IT och telefoni gick ner i början av
november. Lyckligtvis löstes problemen senare samma dag.
– framför även att han är imponerad över det arbete som bedrivs inom
förvaltningen och alla kompetenta medarbetare
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