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§ 223

Informationsärenden
a)

Organisationsförändringar inom funktionshinderomsorgen
Börje Olsson, funktionschef, gör en genomgång av de organisationsförändringar som genomförts inom funktionshinderomsorgen, vilken bland
annat medfört att Myndighetsenheten från och med september förts över
från centrala staben till funktionen. Organisationen inom enheten behålls
intakt. Vid årsskiftet sker en omfördelning av områdeschefernas ansvarsområden, vilket får till följd att fem enhetschefer får byta chef. Verksamheten kommer vid årsskiftet att uppdelas i de tre områdena Boende och
korttidsvistelse (FB), Arbete och assistans (FA) respektive Socialpsykiatri och resurs (FS). Myndighetsenheten blir alltså det fjärde benet.
En skriftlig information har distribuerats till nämndens ledamöter.

b)

Redovisning och analys av domar m a a överklagan i enskilda individärenden samt serveringstillstånd
Anna Brita Nilsson, nämndsekreterare, kommenterar den skriftliga sammanställning, som gjorts över domar/beslut i individärenden under det
senaste året. Överklagan har skett i sex promille av de beslut som fattats.
Av de 327 prövningar, som skett i domstol, har 43 gått nämnden emot.

c)

Översyn av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
Nils Zadik, internkonsult, informerar om det förslag till förändrade avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, som utarbetats m a a att
kommunfullmäktige i budget för 2015 och framåt ökat avgiftsintäkterna
med fem miljoner kronor. – Förslaget innebär bl a att hemtjänstavgifterna
tydligare än idag grundar sig på antalet utförda timmar, att boendestödsavgiften konstrueras på likartat sätt, att kostnaden för mat höjs och blir
mera i paritet med vad andra kommuner tar ut. Förslaget föreläggs socialrespektive äldrenämnden för beslut i januari; därefter går ärendet till
kommunfullmäktige.

d)

Interkontrollplan
Janos Dios, ekonomichef, informerar om den risk- och väsentlighetsanalys, som genomförts inom förvaltningen.
Information lämnas även om det förslag till ny, reviderad internkontrollplan, som förvaltningen utarbetat. Förslaget kommer att föreläggas
socialnämnden för beslut i januari 2015.

e)

Justerandes signatur

Verksamhetsrapport, november 2014
Janos Dios, ekonomichef, kommenterar rapporten, vilken varit utsänd
inför dagens sammanträde. Prognos visar på ett underskott om ca 77
miljoner kronor, vilket är en förbättring med drygt 10 miljoner kronor.

Utdragsbestyrkande
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§ 224

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
– Uppföljning av ”Ett samhälle för alla” program för funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun 2012-2014
Föredragande: Kristine Andreassen, samordnare
– Ändring i reglementet för de sociala nämnderna i Jönköpings kommun
Föredragande: Anna Brita Nilsson
Ordföranden lämnar ut en av honom själv undertecknad skrivelse, daterad
2014-12-15, angående Kyrkhjälpens ansökan om bidrag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 225

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 30 minuter (kl. 15-10 – 15.40).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 226

Meddelanden
a) Protokoll från Läns-LAKO 2014-10-03
b) Protokoll från Välfärdsutskottet 2014-10-29
c) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden kommer att
begäras
Dnr 2014:21
d) Sammanträdestider och presidieöverläggningar 2015
Dnr 2014:205
- Sociala områdesnämnden söders beslut 2014-11-11 § 310
- Sociala områdesnämnden östers beslut 2014-11-20 § 316
- Sociala områdesnämnden västers beslut 2014-11-25 § 286
e) Ändringar och tillägg i delegationsordning för socialnämnden och de sociala
områdesnämnderna
Dnr 2014:36
- Sociala områdesnämnden östers beslut 2014-09-18 § 246
- Sociala områdesnämnden västers beslut 2014-10-28 § 262
- Sociala områdesnämnden söders beslut 2014-11-11 § 309
f) Miljönämndens beslut 2014-11-12
- § 121 – Miljökontoret byter namn till Miljö- och hälsoskyddskontoret
Reg i Lex
g) Kommunstyrelsens beslut 2014-11-05
- § 297 – Utredning av ett ökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn och översyn inom barn- och ungdomsvården
Dnr 2014:163
h) Kommunfullmäktiges beslut 2014-10-30
- § 219 – Utvärdering av alkohol- och drogpolitiskt program
Dnr 2014:50
- § 220 – Justering av ansökningsavgifter för serveringstillstånd
Dnr 2014:83
- § 224 – Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 2015
Dnr 2014:205
i) Förvaltningsrättens dom 2014-11-28 att avslå yrkandet från Rosens Pärla,
Huskvarna, om inhibition
Dnr 2014:195
j) Avtal med Familjerådgivarna i Småland AB

Dnr 2014:230

k) Stadskontorets rapport – Valen 14 september 2014 i Jönköpings kommun
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 227

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 12

Dnr 2014:6

b) Utdelning ur Sociala samfonder, december 2014

Dnr 2014:65

c) Beslut i Lex Sarah-ärenden IFO, daterat 2014-11-17 och FO daterade
2014-11-10 och 2014-11-24
Dnr 2014:23
d) Yttrande till Förvaltningsrätten 2014-11-25 – serveringsärende
Dnr 2014:164
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 228

Serveringärende, Grennarevyn, Gränna (Mayas Pensionat HB,
Visingsö). Tillfälligt tillstånd till allmänheten januari och februari
2015. Pausservering
Sn/2014:221-702
Sammanfattning
Mayas Pensionat HB, 969762-6753, ansöker om tillstånd att i pauserna på
Grenna Cabarevyförenings föreställningar på Gränna Kulturgård, Gränna, få
servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten klockan
19.00 – 23.00 under januari och februari 2015.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2014-11-12
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2014-12-03
Förvaltningens förslag
− Mayas Pensionat HB, 969762-6753, beviljas tillfälligt tillstånd till
allmänheten att i foajén på Gränna Kulturgård, få servera starköl, vin och
andra jästa alkoholdrycker i pauserna på Grenna Cabarevyförenings
föreställningar klockan 19.00 – 23.00 under januari och februari 2015.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Mayas Pensionat HB, 969762-6753, beviljas tillfälligt tillstånd till
allmänheten att i foajén på Gränna Kulturgård, få servera starköl, vin och
andra jästa alkoholdrycker i pauserna på Grenna Cabarevyförenings
föreställningar klockan 19.00 – 23.00 under januari och februari 2015.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Mayas Pensionat HB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 229

Justering av avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter för
serveringstillstånd
Sn/2014:83 702
Sammanfattning
Den som har serveringstillstånd ska senast den 1 mars varje år ha lämnat in en
restaurangrapport med uppgifter om bland annat inköpta volymer av alkoholdrycker under föregående år. Uppgifterna utgör underlag för kommunens
tillsyn och även för uttaget av tillsynsavgifter. Nu föreslås att en påminnelseavgift tas ut vid för sent inkommen rapport.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-27
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
− Påminnelseavgift vid för sent inkommen restaurangrapport införs i enlighet
med socialförvaltningens förslag.
− Påminnelseavgiften gäller från och med den 1 februari 2015.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
− Påminnelseavgift vid för sent inkommen restaurangrapport införs i enlighet
med socialförvaltningens förslag.
− Påminnelseavgiften gäller från och med den 1 februari 2015.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 230

Ersättning för personlig assistans enligt LSS
Sn 2014:224 750
Sammanfattning
På uppdrag av socialdirektören har en översyn gjorts av ersättningar till externa
utförare av personlig assistans enligt LSS. Den ersättning som kommunen
betalar 2014 är 280 kr/timme och motsvarar den summa som regeringen
ersätter personlig assistans enligt SFB.
Utredningen föreslår en sänkning av ersättningen för personlig assistans med
30 kr/ timme till 250 kr/timme i 2014 års kostnadsnivå. Ersättningen kommer
också att justeras i den mån regeringsförslaget om höjd arbetsgivaravgift för
ungdomar beslutas av Riksdagen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-24
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-09
Förvaltningens förslag
− Ersättningen för personlig assistans enligt LSS till externa utförare sätts till
250 kr/ timme i 2014 års kostnadsnivå.
− Ersättningen justeras för höjda arbetsgivaravgifter om riksdagen beslutar
enligt regeringens förslag med 2,60 kr/timme.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Överläggningar
Förvaltningen meddelar, med anledning av att regeringens förslag till budget
för 2015 ej fick gehör i riksdagen, att den andra beslutssatsen som anges i
tjänsteskrivelsens förslag till beslut ej längre är aktuell och därför utgår.
YRKANDEN
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens nu liggande förslag.
Socialnämndens beslut
− Ersättningen för personlig assistans enligt LSS till externa utförare sätts till
250 kr/ timme i 2014 års kostnadsnivå.

Beslutet expedieras till:
Janos Dios
Börje Olsson
Anette Madsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 231

Uppföljning- ”Ett samhälle för alla” - Program för funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun. 2012-2014
Sn/2014:228 750
Sammanfattning
Uppföljning av programmet ”Ett samhälle för alla” Jönköpings kommuns
funktionshinderpolitiska program samt reflektioner inför kommande arbete
kring funktionshinderpolitiska frågor.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-12-01
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2014-12-01
Ett samhälle för alla - Program för funktionshinderpolitiken i Jönköpings
kommun fastställt 2012-12-20
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunfullmäktige
− Uppföljningen godkänns.
− Mot bakgrund av vad som framkommit i uppföljningen får Socialnämnden i
uppdrag att revidera och utarbeta ett nytt förslag till Program för funktions-hinderpolitiken i Jönköpings kommun för 2015-2020.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunfullmäktige
− Uppföljningen godkänns.
− Mot bakgrund av vad som framkommit i uppföljningen får Socialnämnden i
uppdrag att revidera och utarbeta ett nytt förslag till Program för funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun för 2015-2020.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kristine Andreassen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 232

Ansökan från Kyrkhjälpen om bidrag för insatser till EU-migranter
i Jönköpings kommun
Sn/2014:219 792
Sammanfattning
Kyrkhjälpen i Jönköping ansöker om bidrag med 540 000 kr för insatser för
bostadslösa EU-migranter i Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Ansökan från Kyrkhjälpen, daterad 2014-11-13
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-12-04
Skrivelse från Ola Nilsson (KD), daterad 2014-12-15
Förvaltningens förslag
– Ansökan avslås.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson, (KD), yrkar att socialnämnden beslutar lämna visst bidrag till
Kyrkhjälpen. Han har i en särskild skrivelse, daterad 2014-12-15, nedtecknat
sitt förslag samt motiveringen för att bevilja bidrag. Skrivelsen har tidigare
under sammanträdet lämnats ut till nämnden.
Ola Nilssons (KD), föreslår, att nämnden beslutar
– Kyrkhjälpen beviljas 140.000:- för logikostnader för perioden 2014-12-16 –
2015-03-31.
– Kyrkhjälpen beviljas 40.000:- för personalkostnader för perioden
2014-12-16 – 2015-03-31.
– Det ekonomiska stödet till Kyrkhjälpen beviljas under förutsättning att
Kyrkhjälpen åtar sig informationsansvar vad avser uppehållsrätt och bistånd
enligt detta förslag, daterat 2014-12-15.
– Socialförvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett informationsmaterial kring
reglerna för uppehållsrätt som kan distribueras till EU-migranter.
– Bidraget täcks inom ramen för försörjningsstödet.
Anders Carlsson (M), för M-gruppen, yrkar bifall till förvaltningens förslag
med hänvisning till att socialnämnden inte är behörig att besluta i frågan.
Mona Forsberg (S) yrkar bifall till Ola Nilssons, (KD), förslag till beslut.
Eric Winblad (S), Allan Tovhult (S) och Kenneth Kindblom (V) yrkar bifall till
Anders Carlssons (M) yrkande, dvs. bifall förvaltningens förslag.
Göran Undevall (KD) och Arnold Sigonius (C) yrkar bifall till Ola Nilssons
(KD) förslag till beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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13

Protokollsanteckning
Margareta Sylvan (MP) begär att få följande antecknat till protokollet. I egenskap av ersättare i socialnämnden, och således inte får rösta i sakfrågan, vill jag
få antecknat till protokollet, att jag stöder Ola Nilssons (KD) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen under proposition, och finner att
nämnden beslutat enligt Ola Nilssons (KD) förslag.
Votering begärs. Följande beslutsordning fastställs:
Ja-röst för Ola Nilssons (KD), med fleras yrkande.
Nej-röst för Anders Carlssons (M) med fleras yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Anders Carlsson (M)
Joakim Dahlström (M)
Ingrid Öquist (M)
Kamo Aziz (M)
Göran Undevall (KD)
Monika Zackrisson (FP)
Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)
Allan Tovhult (S)
Lenah Andersson (S)
Eric Winbladh (S)
Kenneth Kindblom (V)
Ola Nilsson (KD)
Summa

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

7

Socialnämnden har således, med 7 nej-röster och 6 ja-röster, beslutat i enlighet
med Anders Carlssons (M) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Ansökan avslås
Reservationer
Ola Nilsson (KD), Göran Undevall (KD), Monica Zackrisson (FP) Arnold
Sigonius (C), Mona Forsberg (S) och Lenah Andersson (S) reserverar sig emot
beslutet.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till: Kyrkhjälpen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 233

Ansökan från Vårsols Familjecenter om verksamhetsbidrag för 2015
Sn/2014:222 792
Sammanfattning
Vårsols Familjecenter har ansökt om bidrag för sin verksamhet med tidiga
insatser i form av barngruppsverksamhet.
Beslutsunderlag
Vårsols Familjecenter ansökan om verksamhetsbidrag, daterad 2014-10-17
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-25
Förslag till ersättning för 2015 (Bilaga till tjänsteskrivelse), daterad
2014-11-25
Förvaltningens förslag
− Förvaltningens förslag till ersättning till Vårsols Familjecenter för 2015
godkänns i enlighet med vad som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen,
daterad 2014-11-25.
− Förvaltningens förslag till genomlysning av socialtjänstens barngruppsverksamhet Musslan och Vårsols Familjecenters erbjudande godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Förvaltningens förslag till ersättning till Vårsols Familjecenter för 2015
godkänns i enlighet med vad som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen,
daterad 2014-11-25.
− Förvaltningens förslag till genomlysning av socialtjänstens barngruppsverksamhet Musslan och Vårsols Familjecenters erbjudande godkänns.

Beslutet expedieras till:
Åsa Jonsson-Sköld
Iréne Folkevik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 234

Överenskommelser om mottagandet av ensamkommande
flyktingbarn under 2015
Sn/2014:227 133
Sammanfattning
För 2015 förväntas antalet ensamkommande flyktigbarn som kommer till
Sverige öka kraftigt. Migrationsverket beräknar att cirka 8 000 ensamkommande barn kommer att söka asyl under 2015.
Ändrad lagstiftning medför att kommunerna måste ta emot anvisade barn. En
snabbare beslutsordning behöver därför tillämpas under 2015 än vad socialnämndens reglemente medger.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-12-02
Fördelningstal 2015, ensamkommande barn, Jönköpings län, 2014-11-07
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
– Socialnämnden medges att under 2015 träffa överenskommelser med
Länsstyrelsen om ett ökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn i
den takt som boendeplatser kan erbjudas.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Socialnämnden medges att under 2015 träffa överenskommelser med
Länsstyrelsen om ett ökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn i
den takt som boendeplatser kan erbjudas.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Åsa Jonsson Sköld
Lilian Elmqvist
Gunilla Roman
Lars Malmström

Justerandes signatur
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§ 235

Anhållan från barn- och utbildningsnämnden om extra medel till
nyanlända flyktingar i förskola och grundskola
Sn/2014:206 130
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos socialnämnden om 2 910 tkr för
vårterminen 2014 och 1 800 tkr för höstterminen 2014, ur ej utnyttjade
statsbidrag för flyktingmottagandet, för att täcka beräknade kostnader för
nyanlända flyktingbarn i förskolan och grundskolan. Antalet nyanlända
flyktingar ökar i förskolan och grundskolan och barn- och utbildningsnämnden
har omorganiserat mottagandet vilket medfört ökade kostnader. Anhållan som
avser vårterminen avser en förskjutning av kostnader som beviljades för 2013.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-25
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-26
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-10-14, § 129
Kommunstyrelsen beslut 2013-08-29, § 264
Förvaltningens förslag
− Barn och utbildningsnämnden medges bidrag med 2 910 tkr för
vårterminen 2014 och 1 800 tkr för höstterminen 2014 för att täcka
kostnader för nyanlända flyktingbarn i förskola och grundskola.
− Kostnaderna för vårterminen 2 910 tkr finansieras ur fonden ej utnyttjade
statsbidrag för flyktingmottagandet.
− Kostnaderna för hösterminen 1 800 tkr finansieras av disponibla medel i
internbudgeten för invandrar- och flyktingverksamheten.
− Uppföljning av verksamheten och erhållna bidrag ska redovisas till
socialnämnden i samband med bokslut för 2014.
− Barn och utbildningsnämnden uppmanas att senast i januari 2015 till
socialnämnden redovisa behov för 2015 av medel för att täcka kostnader
för nyanlända flyktingbarn i förskolan och grundskolan.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Barn och utbildningsnämnden medges bidrag med 2 910 tkr för
vårterminen 2014 och 1 800 tkr för höstterminen 2014 för att täcka
kostnader för nyanlända flyktingbarn i förskola och grundskola.
− Kostnaderna för vårterminen 2 910 tkr finansieras ur fonden ej utnyttjade
statsbidrag för flyktingmottagandet.
Justerandes signatur
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− Kostnaderna för hösterminen 1 800 tkr finansieras av disponibla medel i
internbudgeten för invandrar- och flyktingverksamheten.
− Uppföljning av verksamheten och erhållna bidrag ska redovisas till
socialnämnden i samband med bokslut för 2014.
− Barn och utbildningsnämnden uppmanas att senast i januari 2015 till
socialnämnden redovisa behov för 2015 av medel för att täcka kostnader
för nyanlända flyktingbarn i förskolan och grundskolan.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Åsa Jonsson Sköld
Gunilla Roman
Lars Malmström

Justerandes signatur
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§ 236

Anhållan från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om extra
medel till nyanländas skolgång i gymnasiet.
Sn/2014:208 130
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anhåller hos socialnämnden om
1 620 tkr för höstterminen 2014, ur ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet, för att täcka kostnader för nyanlända i gymnasiet. Antalet
nyanlända flyktingar ökar i gymnasieåldrarna och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har omorganiserat mottagandet vilket medfört ökade
kostnader.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-25
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-02
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2014-10-18, § 108
Förvaltningens förslag
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden medges bidrag med 1 620 tkr för
höstterminen 2014 för att täcka kostnader för nyanlända flyktingbarn i
gymnasieskolan.
− Kostnaderna finansieras av disponibla medel i internbudgeten för
invandrar- och flyktingverksamheten.
− Uppföljning av verksamheten och erhållna bidrag ska redovisas till
socialnämnden i samband med bokslut för 2014.
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uppmanas att senast i januari
2015 till socialnämnden redovisa behov för 2015 av medel för att täcka
kostnader för nyanlända flyktingbarn i gymnasieskolan.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden medges bidrag med 1 620 tkr för
höstterminen 2014 för att täcka kostnader för nyanlända flyktingbarn i
gymnasieskolan.
− Kostnaderna finansieras av disponibla medel i internbudgeten för
invandrar- och flyktingverksamheten.
− Uppföljning av verksamheten och erhållna bidrag ska redovisas till
socialnämnden i samband med bokslut för 2014.
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uppmanas att senast i januari
2015 till socialnämnden redovisa behov för 2015 av medel för att täcka
kostnader för nyanlända flyktingbarn i gymnasieskolan.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

18

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-12-16

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Åsa Jonsson Sköld
Gunilla Roman
Lars Malmström

Justerandes signatur
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§ 237

Ändring i reglementet för socialtjänsten
Sn/2010:194 003
Sammanfattning
Det finns behov av vissa ändringar i reglementet för nämnderna inom
socialtjänsten. De föreslagna förändringarna föranleds av en organisatorisk
förändring inom socialförvaltningen, kommunens nomenklatur för styrande
dokument, samt socialnämndens och äldrenämndens beslut om benämning av
de styrande dokument som förvaltningen fastställer. Dessutom föreslås några
redaktionella förändringar.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-18
Reglemente för nämnderna inom socialtjänsten i Jönköpings kommun (de
föreslagna ändringarna finns markerade genom att de ord och textavsnitt som
enligt förslaget ska tas bort är genomstrukna och de som ska läggas till är
kursiverade)
Förvaltningens förslag
Framställan till kommunfullmäktige
− Förslaget till ändring av reglementet för nämnderna inom socialtjänsten i
Jönköpings kommun antas.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Framställan till kommunfullmäktige
− Förslaget till ändring av reglementet för nämnderna inom socialtjänsten i
Jönköpings kommun antas.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur
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§ 238

Rapporter från förrättningar
5 november: Ingalill Dahlgren Nyberg (S) deltog vid konferens Salutogen dag,
anordnad inom projektet Dialogen på Kungsporten i Huskvarna.
20 november: Ola Nilsson (KD) deltog vid länsstyrelsens tillsyn av kommunens hantering av serveringärenden.
24 november: Mona Forsberg (S) deltog i styrgrupp Dialogen.
2 december: Mona Forsberg (S) deltog i konferensen Ohälsa i arbetslivet som
ägde rum i Stockholm.
3 december: Anders Carlsson (M), Ingrid Öquist (M), Joakim Dahlström (M),
Arnold Sigonius (C), Göran Undevall (KD), Margareta Sylvan (MP), Mona
Forsberg (S), Allan Tovhult (S) och Eric Winbladh (S) deltog i uppföljningsdag – halvdag – om Salutogen verksamhet anordnad inom projektet Dialogen
på Kungsporten, Huskvarna.
8 december: Ola Nilsson (KD), Mona Forsberg (S), Ingrid Öquist (M) och
Kennet Kindblom (V) deltog i konferens Fokus Framtid – Etablering för
välfärd, anordnad av länsstyrelsen på SF Bio, Jönköping.
9 december: Ola Nilsson (KD), Mona Forsberg (S) och Anders Carlsson (M)
deltog vid socialnämndens presidiemöte.
11 december: Mona Forsberg (S) deltog vid Dagcenter Åsenvägens föreställning ”En scen för alla”.
11 december: Ola Nilsson (KD), Mona Forsberg (S) och Kamo Aziz (M)
deltog i FUB:s projekt ”Delaktighetsslingan – med delaktighet i sikte” i
Jönköping.
15 december: Mona Forsberg (S) och Ola Nilsson (KD) deltog i FUB:s projekt
”Delaktighetsslingan – med delaktighet i sikte” i Jönköping.

Justerandes signatur
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§ 239

Information, fortsättning
f)

Justerandes signatur

Nytt inom förvaltningen
T.f. socialdirektör Anders Åberg lämnar aktuell information från
förvaltningen.

Utdragsbestyrkande
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§ 240

Avtackning
Allan Tovhult (S) meddelar, att han kommer att avgå från sitt uppdrag som
ledamot i socialnämnden efter att ha varit med sedan 2001. Han tackar för åren
som varit och för att han fått vara med och påverka i de frågor, som ligger
honom nära. Allan meddelar också, att han hoppas bli vald som ledamot i
sociala distriktsnämnden söder.
Göran Undevall (KD) tackar också för sin tid i socialnämnden. Han tackar
särskilt förvaltningen för all den information om verksamheten som lämnats på
sammanträdena – en information som varit mycket värdefull, inte minst vid
utövandet av förtroendeuppdraget i områdesnämnd väster.

-------------

Vid det efterföljande samkvämet tackar ordföranden Ola Nilsson (KD) nämndens ledamöter och ersättare för deras engagemang under de gånga åren. Han
vänder sig speciellt till Anders Carlsson (M), som varit 1:e vice ordförande,
och som framöver inte längre kommer att ingå i presidiet. Ordföranden tacjkar
även 2:e vice ordförande Mona Forsberg (S), för det goda samarbete som de
haft under mandatperioden.
Ordföranden överlämnar en blomma till samtliga närvarande ledamöter och
ersättare.
Ordföranden tackar även förvaltningen med tf socialdirektören i spetsen för
mycket gott arbete och för den service de alltid har kunnat räkna med att få.
Mona Forsberg (S) framför nämndens tack till ordföranden. Hon poängterar
ordförandens förmåga att skapa en positiv anda i nämnden, där alla visat
respekt för andras åsikter.

Justerandes signatur
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