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Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00 - 17.45
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Ola Nilsson (KD)
Elisabeth Wahlström (M)
Christoffer Gullberg (M)
Caroline Stendahl (M)
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)
Arnold Sigonius (C)
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Mats Kåremalm (V)
Gunnel Granberg (SD)
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ersätter Anders Carlsson (M)
ej närvarande § 140 p.g.a. jäv
ersätter Christoffer Gullberg (M) § 140

ersätter Gunilla Everland Rylner (FP)
ersätter Eric Winbladh (S)
kl 13.00-16.30, §§ 130-132
ersätter Christer Sjöberg (S) §§ 133-163

ersätter Anita Winberg (SD)
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Caroline Stendahl (M)
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Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
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Karl Gudmundsson, socialdirektör
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Börje Olsson, chef FO, §§ 130-132
Lars Bergstrand, adm.chef, del av § 131
Janos Dios, ekonomichef, § 131
Karin Pilkvist, enhetschef, del av § 131
Mia Chaib, enhetschef, del av § 131
Lars Malmström, bitr chef IFO, § 130c samt del av § 131
Anders Ivar, omr.chef IFO, § 162
Erik Engwall, Miljö- och hälsoförvaltningen, § 131

Utses att justera

Gabriella Sjöberg

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 23 juni 2015, kl. 10.00

Underskrifter

Paragrafer 130-163

Sekreterare

Helena Härshammar
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

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

Socialnämnden

Datum för sammanträdet

2015-06-16

Datum för anslags uppsättande 2015-06-23
Förvaringsplats för protokollet

Datum för anslags
nedtagande

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Underskrift

Karin Lundgren
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§ 130

Informationsärenden
a) Presentation av ny socialdirektör
Karl Gudmundsson, ny socialdirektör i Jönköpings kommun, presenterar
sig. Karl Gudmundsson har tidigare arbetat som socialdirektör i bl. a.
Södertälje och Salem, och kommer närmast från Norrköpings kommun där
han varit förvaltningschef inom individ- och familjeomsorgen. Nämndens
ordförande hälsar Karl Gudmundsson varmt välkommen.
b) Insatsbeskrivningar FO
Börje Olsson, chef för funktionshinderomsorgen, informerar om de
insatsbeskrivningar som tagits fram och fastslagits inom
funktionshinderomsorgen. Insatsbeskrivningarna rör boendestöd,
gruppbostad och servicebostad och beskriver gällande lagrum, värdegrund,
ansökningsförfarande samt insatsens lägstanivå. Synpunkter på innehållet
har inhämtats från medborgare genom medborgardialog, rundabordssamtal
med förtroendevalda och drop-in tillfällen på Kontaktcenter.
c) Omvandlande till LSS-beslut inom IFO
Lars Malmström, biträdande IFO-chef, redogör för en åtgärd som föreslås i
Verksamhets- och Investeringsplan (VIP) 2016 – 2018 som handlar om att
omvandla vissa beslut inom IFO från SoL-beslut till LSS-beslut. I de fall det
är möjligt kan ansökan om ersättning göras till kostnadsutjämningssystemet.
Ett skriftligt informationsmaterial lämnas ut till nämnden.

Justerandes signatur
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§ 131

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
−

§ 140 Serveringsärende; Fai & Vänner AB (Murphy’s), Jönköping.
Tillsynsärende
Föredragande: Lars Bergstrand, chef för tillståndsenheten, och Erik
Engwall (som föredrar miljökontorets remissvar), miljökontoret

−

§ 141 Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2016 – 2018
Föredragande: Janos Dios, ekonomichef

−

§ 142 Verksamhetsrapport maj 2015, fördjupad
Föredragande: Janos Dios, ekonomichef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 30 minuter (kl. 16.05 – 16.35)
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-06-16

§ 133

Meddelanden
a) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden kommer att
begäras
Dnr 2015:36
b) Kommunstyrelsens beslut 2015-04-15
- § 112 – Ändrad sammanträdesdag för kommunstyrelsen Reg i Lex
c) Kommunstyrelsens beslut 2015-05-12
- § 150 – Yttrande över delbetänkandet ”Mer gemensamma tobaksregler”
(SOU 2015:6)
Dnr 2015:67
- § 152 – Slutrapport av projekt för att förbättra arbetsmarknadsmöjligheterna genom förstärkta praktikplatser
Dnr 2012:207
- § 153 – Uppföljning av åtgärder för att begränsa det långvariga bidragsberoendet
Dnr 2012:79
d) Kommunstyrelsens beslut 2015-05-27
- § 166 – Uppföljning av projekt för anställningar med anställningsstöd i
kommunala förvaltningar
Dnr 2013:36
e) Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-29
- § 115 – Barnbokslut 2014
Reg i Lex
- § 121 – Integrationsrapport 2014
Dnr 2014:240
- § 126 – Ny ledamot i kommunrevisionen (Rose-Marie Nordeström, S)
Reg i Lex
- § 117 – Reviderade ekonomiska ramar för 2016-2018
Dnr 2015:28
f) Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-16
- § 149 – Överenskommelse om flyktingmottagande 2016 samt uppförande
av bostäder för flyktingverksamhet
Dnr 2015:98
g) Förvaltningsrättens dom 2015-05-13 – Avslag på överklagande av beslut
(Hot & Gott, Jönköping)
Dnr 2014:164
h) Förvaltningsrättens dom 2015-05-19 – Avslag på överklagande av beslut
(Restaurang Aqua Piren, Jönköping)
Dnr 2015:40
i) Förvaltningsrättens dom 2015-05-25 – Avslag på överklagande av beslut
(Atlantis Spa Huskvarna)
Dnr 2013:132
j) Förvaltningsrättens dom 2015-05-28 – Avslag på överklagande av beslut
(Företagscatering Håkan Axelsson AB, Jönköping)
Dnr 2015:39
k) Beslut 2015-05-12 från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avs tillsyn
av HVB vuxna Kärrarps gård, Jönköping
Dnr 2014:226
l) Beslut 2015-05-29 från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avs
klagomål på brister i gruppboende Sörbo, Jönköping
Dnr 2015:152
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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m) Socialstyrelsens beslut 2015-04-28 att bevilja Jönköpings kommun
450 000:- i statsbidrag för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta
kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare
Dnr 2015:38
n) Årsredovisning 2014, Jönköpings kommun
o) Information från Länsstyrelserna och Migrationsverket till landets
kommuner gällande anvisningar av ensamkommande barn Reg i Lex
p) Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för
ensamkommande barn med uppehållstillstånd
Dnr 2015:98
q) Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för
ensamkommande barn
Dnr 2015:98
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 6

Dnr 2015:24

b) Utdelning ur Sociala samfonder, juni 2015

Dnr 2015:52

c) Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) daterat 2015-05-26
med anledning av enskilds klagomål på bristande information
Dnr 2015:115
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Serveringsärende; Coffeehouse by George, (Coffeehouse Atollen AB)
Jönköping. Nyetablering
Sn/2015:123 702
Sammanfattning
Coffeehouse Atollen AB, 559006-1247, Jönköping, ansöker om att i
Coffeehouse by George, Fiskargränd 9, Jönköping få servera starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.00 - 24.00 inomhus och mellan klockan 11.00 - 24.00 utomhus.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2015-04-29
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-05-27
Förvaltningens förslag
- Coffeehouse Atollen AB, 559006-1247, beviljas tillstånd att i Coffeehouse
by George på Fiskargränd 9, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.00 - 24.00 såväl inomhus som på angränsande och överblickbar
uteservering.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Coffeehouse Atollen AB, 559006-1247, beviljas tillstånd att i Coffeehouse
by George på Fiskargränd 9, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 24.00 såväl inomhus som på angränsande och överblickbar uteservering.
Beslutet expedieras till:
Coffeehouse Atollen AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Serveringsärende; Talay Thai, Visingsö. Nytt tillstånd
Sn/2015:122 702
Sammanfattning
Talay Thai, enskild firma ägd av Preeyada Yannon, xxxxxx-xxxx, ansöker om
att i Restaurang Talay Thai, Hamnvägen 13, Visingsö få servera starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
12.00 - 01.00 inomhus samt klockan 12.00 – 01.00 på inhägnad och överblickbar uteservering i direkt anslutning till serveringsstället.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2015-04-27
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-06-04
Förvaltningens förslag
− Talay Thai, xxxxxx-xxxx, beviljas tillstånd att i Restaurang Talay Thai,
Hamnvägen 13, Visingsö få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 12.00 - 01.00 både inomhus
och utomhus på den inhägnade och överblickbara uteserveringen i
anslutning till serveringsstället.
– Beslutet gäller först sedan Räddningstjänsten har meddelat Tillståndsenheten att de brandtekniska åtgärder som finns angivna i tjänsteanteckning
daterad 2015-06-03 har vidtagits.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Talay Thai, xxxxxx-xxxx, beviljas tillstånd att i Restaurang Talay Thai,
Hamnvägen 13, Visingsö få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 12.00 - 01.00 både inomhus
och utomhus på den inhägnade och överblickbara uteserveringen i
anslutning till serveringsstället.
– Beslutet gäller först sedan Räddningstjänsten har meddelat Tillståndsenheten att de brandtekniska åtgärder som finns angivna i tjänsteanteckning
daterad 2015-06-03 har vidtagits.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
Talay Thai

Justerandes signatur
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§ 137

Serveringsärende; Hamnkrogen i Gränna AB, Utökning av
serveringstid
Sn/2015:109 702
Sammanfattning
Hamnkrogen i Gränna AB, 556943-2734, ansöker om utökad serveringstid i
Hamnkrogen, Amiralsvägen 52, Gränna för att få servera starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten även mellan
klockan 01.00 och 02.00 såväl inomhus som på angränsande uteserveringar.
Den nuvarande serveringstiden är till 01.00 såväl inomhus som utomhus.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2015-04-15
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2015-04-30
Förvaltningens förslag
- Ansökan från Hamnkrogen i Gränna AB, 556943-2734, om utökad tid för
servering mellan klockan 01.00 och 02.00, inomhus och på angränsande
uteserveringar, avslås med hänvisning till att polismyndigheten i sitt
yttrande förordar ett avslag på grund av att en utökad serveringstid kan
medföra risk för ordningsstörningar.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), Arnold Sigonius (C), Gunnel Granberg (SD), Mats
Kåremalm (V) och Per-Åke Göransson (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Christoffer Gullberg (M) och Lenah Andersson (S) yrkar att ansökan beviljas i
sin helhet.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande och
Christoffer Gullbergs (M) och Lenah Anderssons (S) yrkande.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande.
Nej-röst för bifall till Christoffer Gullbergs (M) med fleras yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
Ledamot
Christoffer Gullberg (M)
Elisabeth Wahlström (M)
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)
Arnold Sigonius (C)
Kamo Aziz (M)
Karin Widerberg (S)
Lenah Andersson (S)
Gabriella Sjöberg (S)
Christer Sjöberg (S)
Per-Åke Göransson (MP)
Mats Kåremalm (V)
Gunnel Granberg (SD)
Ola Nilsson (KD)

Ja

Summa

10

Nej
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3

Socialnämnden har alltså, med 10 ja-röster och 3 nej-röster beslutat att bifalla
Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande.
Socialnämndens beslut
– Ansökan från Hamnkrogen i Gränna AB, 556943-2734, om utökad tid för
servering mellan klockan 01.00 och 02.00, inomhus och på angränsande
uteserveringar, avslås med hänvisning till att polismyndigheten i sitt
yttrande förordar ett avslag på grund av att en utökad serveringstid kan
medföra risk för ordningsstörningar.
Reservation
Christoffer Gullberg (M), Kamo Aziz (M) och Lenah Andersson (S) reserverar
sig mot beslutet.
Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
Hamnkrogen i Gränna AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Serveringsärende; Home Hotel i Jönköping AB (C C Hotel Victoria)
Jönköping. Permanent utökning
Sn/2015:120 702
Sammanfattning
Home Hotel i Jönköping AB, 556424-4787, ansöker om stadigvarande
tillstånd, att i restaurang Clarion Collection Hotel Victoria, FE Elmgrens Gata
5, Jönköping, året runt få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 12.00 - 01.00 inomhus.
Bolaget har idag ett stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap i
aktuella lokaler och vill nu utöka serveringsytan samt verksamheten.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2015-04-28
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-05-28
Förvaltningens förslag
− Home Hotel i Jönköping AB, 556424-4787, beviljas stadigvarande
tillstånd, att i restaurang Clarion Collection Hotel Victoria, FE Elmgrens
Gata 5, Jönköping, året runt få servera spritdrycker, vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 12.00 - 01.00
inomhus.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Home Hotel i Jönköping AB, 556424-4787, beviljas stadigvarande
tillstånd, att i restaurang Clarion Collection Hotel Victoria, FE Elmgrens
Gata 5, Jönköping, året runt få servera spritdrycker, vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 12.00 - 01.00
inomhus.

Beslutet expedieras till:
Home Hotel i Jönköping AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Serveringsärende; Grekiska kolgrillsbaren, Jönköping
(GK Jönköping AB). Nyetablering
Sn/2015:126 702
Sammanfattning
GK Jönköping AB, 559007-9975, ansöker om att i Grekiska kolgrillsbaren,
Södra Strandgatan 7, Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten klockan 11.00 - 01.00 samt utomhus
mellan klockan 11.00 – 22.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2015-04-22
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-06-05
Förvaltningens förslag
− GK Jönköping AB, 559007-9975, beviljas att i Grekiska kolgrillsbaren,
Södra Strandgatan 7, Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan
11.00 - 01.00.
− GK Jönköping AB, 559007-9975, beviljas även att vid Grekiska
kolgrillsbaren, Södra Strandgatan 7, Jönköping, på till serveringsstället
hörande uteservering få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 22.00.
− Beslutet gäller först från att slutbesked utfärdats för verksamheten och
kommit Tillståndsenheten tillhanda.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– GK Jönköping AB, 559007-9975, beviljas att i Grekiska kolgrillsbaren,
Södra Strandgatan 7, Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan
11.00 - 01.00.
– GK Jönköping AB, 559007-9975, beviljas även att vid Grekiska
kolgrillsbaren, Södra Strandgatan 7, Jönköping, på till serveringsstället
hörande uteservering få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 22.00.
– Beslutet gäller först från att slutbesked utfärdats för verksamheten och
kommit Tillståndsenheten tillhanda.
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Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
GK Jönköping AB
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§ 140

Serveringsärende; Fai & Vänner AB (Murphys), Jönköping.
Tillsynsärende
Sn/2015:140 702
Sammanfattning
Fai & Vänner AB, 556805-3978, beviljades den 17 juni 2014 tillstånd att i
Murphys, Lundströms plats 2, Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, årligen 1 april t.o.m.
30 september, klockan 11.00 - 01.00 på inhägnad och överblickbar uteservering fredagar, lördagar och annan dag före röd dag samt övriga dagar
klockan 11.00 - 24.00. Servering på uteserveringen mellan kl. 24.00 och 01.00
beviljades med villkor om ett års prövotid. Frågan som ska prövas är om
bolaget kan beviljas fortsatt serveringstid på uteserveringen kl. 24.00 - 01.00
fredagar, lördagar och annan dag före röd dag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-05
Polismyndighetens yttrande, daterat 2015-05-25
Miljökontorets yttrande, daterat 2015-05-29
Förvaltningens förslag
− Fai & Vänner AB beviljas fortsatt serveringstid på Murphys uteservering
årligen 1 april t.o.m. 30 september, klockan 24.00 - 01.00 på inhägnad och
överblickbar uteservering fredagar, lördagar och annan dag före röd dag.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för Kristdemokraterna, yrkar avslag på förvaltningens
förslag om att bevilja fortsatt serveringstid på Murphys uteservering årligen 1
april t.o.m. 30 september, klockan 24.00 - 01.00 på inhägnad och överblickbar
uteservering fredagar, lördagar och annan dag före röd dag, med hänvisning till
vad som framkommer i medskickat yttrande från Polismyndigheten, daterat
2015-05-25. Arnold Sigonius (C), för Centerpartiet, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) instämmer i Ola Nilssons
(KD) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande, och
finner att nämnden beslutar i enlighet med Ola Nilssons (KD) med fleras
yrkande.
Socialnämndens beslut
− Fai & Vänner AB beviljas inte fortsatt serveringstid på Murphys
uteservering årligen 1 april t.o.m. 30 september, klockan 24.00 - 01.00 på
Justerandes signatur
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inhägnad och överblickbar uteservering fredagar, lördagar och annan dag
före röd dag, med hänvisning till vad som framkommer i yttrande från
Polismyndigheten daterat 2015-05-25.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Christoffer Gullberg (M) i beslutet.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Fai & Vänner AB
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§ 141

Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2016-2018
Sn/2015:28 041
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade om reviderade ekonomiska ramar för
Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2016-2018 på sammanträdet den 29
april 2015. Direktiv och innehåll i ramarna erhölls i särskild skrivning från
stadskontoret daterad den 30 mars 2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-01
Förslag till verksamhets och investeringsplan 2016-2018, daterad 2015-06-08
Förvaltningens förslag
− Socialnämnden godkänner upprättat förslag till verksamhets- och
investeringsplan för 2016-2018, daterad 2015-06-08.
− Förslaget översänds till kommunstyrelsen.
MBL-behandling
Förslaget har hanterats i förvaltningens samverkansgrupp den 8 juni 2015.
Protokollet med synpunkter från fackliga företrädare har delgivits nämnden
inför sammanträdet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för M, KD och C, yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande tilläggsyrkande:
− Socialnämnden har i det förslag som arbetats fram av förvaltningen inte
kunnat nå balans inom ram, men vill påpeka följande:
Försörjningsstöd Nämnden arbetar aktivt vidare för att nå balans inom
försörjningsstödet genom ytterligare sociala investeringar i form av
rehabiliterings- och arbetsmarknadsinsatser utifrån de förutsättningar
nämnden sedan tidigare getts. Även andra aktörer, såsom
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som delfinansieras av
Jönköpings kommun, bidrar till detta. Då försörjningsstödet är ett
transfereringssystem är det dock inte möjligt att göra besparingar för att nå
balans.
Individ- och familjeomsorgen Socialnämnden har under våren arbetat med
ett uppdrag från kommunfullmäktige kring en god personalförsörjning
inom individ- och familjeomsorgen med fokus på barn och unga. När det
nu återrapporteras visar det att antalet barn som varit aktuella inom barnoch ungdomsvården har ökat från 1461 (år 2012) till 1758 (2014), en 20procentig ökning; medan anmälningarna har ökat från 2824 (2012) till
3930 (2014), en 40-procentig ökning. Detta ställer ökande krav också på
bemanningen, och det kommer sannolikt krävas ökade resurser under flera
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år framöver för att säkra såväl personalförsörjning som ett kvalitativt
omhändertagande.
Också institutionsplaceringarna av barn och unga har ökat i antal och
kostnader, trots att ett mycket aktivt arbete görs för att finna andra
lösningar. Som ett led i att minska kostnaderna – men framför allt för att
erbjuda kvalitativ, integrerad omsorg – arbetar nämnden på
kommunfullmäktiges uppdrag med att starta ett nytt, eget HVB-hem med
plats för åtta flickor under 2015. Efter att en utvärdering gjorts kunde det
vara av intresse att också starta ett HVB-hem för pojkar. Sett till den
beräknade egna dygnskostnaden (3200 kr) och genomsnittskostnaden för
köpta platser (4500 kr) skulle detta kunna innebära en besparing på totalt
ca 7 mnkr (16x365x1300 kr). För att detta i så fall ska möjliggöras ser
nämnden att lediga, kommunägda lokaler behöver kunna tas i anspråk, för
god ekonomisk hushållning och då detta inte finns med i nämndens förslag
till investeringsplan.
Att däremot göra besparingar inom den icke lagstadgade delen, dvs. Råd
och service och annan öppen verksamhet, kan nämnden inte förorda. Det
skulle dessutom strida mot kommunprogrammet som säger att tidiga och
förebyggande insatser alltid ska prioriteras i arbetet med barn och unga.
Funktionshinderomsorgen Även om nämndens planerade arbete med
kostnadseffektiva processer inte har kunnat genomföras fullt ut, har den
delen som gäller omställningen inom funktionshinderomsorgen med
kopplingar till LSS-utjämningssystemet överträffat förväntningarna. Från
att ha gett –35 mnkr (2014) gav utjämningssystemet +33 mnkr (2015), och
prognosen visar nu på +46 mnkr (2016).
Vi vill inte förorda att utjämningssystemet ska få direkt genomslag på
nämndens budget, men vill förorda att detta tillskott på 91 mnkr till
kommunens ekonomi i stor utsträckning tas i anspråk för att upprätthålla
välfärden för kommunens medborgare med särskilt behov av stöd, service
och omsorg. Om nämnden tillåts räkna med den ökning i LSSutjämningssystemet som flera av de satsningar som nu görs leder till,
kommer också funktionshinderomsorgens ekonomiska resultat i annan
dager.
Slutligen: nämnden ser det som angeläget att resurser tilldelas utifrån de
ökande behov som finns hos de medborgare nämnden arbetar med och för,
genom att långsiktiga och hållbara resursfördelningssystem utarbetas där
så är möjligt.
Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med Ola Nilssons
(KD) tilläggsyrkande.
Protokollsanteckning
Karin Widerberg (S), Lenah Andersson (S), Gabriella Sjöberg (S), Gabriel
Marko (S), Per-Åke Göransson (MP) och Mats Kåremalm (V) deltar inte i
beslutet.
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Karin Widerberg (S), för Socialdemokraterna, lämnar följande
protokollsanteckning:
”Vårt generella trygghetssystem syftar till att skapa goda levnadsvillkor för
alla. Resursbristen i välfärden har avsevärt försvårat det långsiktiga och
förebyggande arbetet. Vi kan konstatera att utgifter och kostnader för akuta och
kortsiktiga insatser har ökat markant. Denna utveckling slår mycket hårt mot de
grupper som behöver en stark välfärd och som sammantaget inneburit
skenande kostnader för samhället. Vi socialdemokrater anser därför att det
viktigt att i detta skede rikta om välfärdspolitik och socialpolitiken där dessa
bägge aspekter beaktas.
Socialtjänstens insatser ska vara förebyggande och finnas nära människorna
med fokus på att arbeta uppsökande. Kommunen ska erbjuda adekvat stöd som
skapar möjligheter för den enskilde att komma tillbaka. Den aktiva
välfärdspolitiken är en förutsättning för att förhindra social utslagning och som
har i syfte att motverka och förhindra nöd.
För oss socialdemokrater är satsningar på barn och unga en investering för
framtiden och har stor betydelse för att skapa jämlika villkor i vår kommun.
Under mandatperioden ska så kallade sociala investeringsfonder införas i syfte
att möjliggöra stora satsningar på tidiga och förebyggande insatser. Särskild
betoning ska läggas på att förstärka resurserna kring det enskilda barnet.
Den ökade konsumtionen av alkohol, droger och ett ökat spelberoende leder till
att allt fler människor får problem av skilda slag. Arbetet med att utveckla stöd
och hjälp till människor med missbruksproblem ska fortsätta.
Ungdomar och unga vuxna är särskilt viktiga målgrupper. Föräldrarnas
engagemang är i detta sammanhang mycket angeläget. Den kraft och
erfarenhet som finns i den ideella sektorn ska tas tillvara. Ett samarbete i form
av så kallat idéburet offentligt partnerskap ska införas.
Våld i nära relationer är allt för vanligt. Vi socialdemokrater vill vidareutveckla
arbetet med att stödja barn och vuxna som befinner som befinner sig i sådana
situationer. För att arbetet ska vara framgångsrikt ska kommunen även erbjuda
rådgivning som underlättar för människor att hantera konflikter och komma
bort från våldsbeteende.
Suicid är den vanligaste dödsorsken i Sverige bland människor 15-44 år och
därmed ett stort folkhälsoproblem. Det förebyggande arbetet behöver
förstärkas bl.a. genom att personal som arbetar med barn och unga ges ökade
kunskaper inom området.
Alla invånare i Jönköpings kommun ska kunna påverka sin vardag och kunna
fylla den med ett meningsfullt och rikt innehåll. Det gäller inte minst personer
som är i behov av funktionshinderomsorg. Vi socialdemokrater menar att
behovsprövningen ytterst har att utgå från den enskilda individen. När man
blivit beviljad en insats ska det vara den berörda personen som ska vara med
och styra hur innehållet ska se ut.
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Inflytandefrågor är också viktigt för den som bor i en gruppbostad. Vi vill
därför återinföra systemet med kontaktpersoner för denna målgrupp.
De personliga assistenterna är en personalgrupp som har svårt att finna goda
arbetsvillkor och en arbetsgemenskap. Det är viktigt att denna yrkesgrupp
uppvärderas och erbjuds kompetensutveckling.
En restriktivare behovsbedömning av ledsagning har inneburit att många
människor med funktionshinder upplever att de inte har möjlighet att delta i
varken föreningsliv eller demokratiska processer.
Vi vill att den dagligaverksamhet ska genomlysas i syfte att utveckla
verksamheten och för att ge deltagarna större inflytande och delaktighet i sin
vardag.
Vi vill:
• Införa en social investeringsfond
• Att det görs en genomlysning inom försörjningsstödet för att se hur barn
som lever i dessa familjer mår. Vi vill få kännedom om hur barnens hälsa,
fritid mm ser ut.
• Att personal som arbetar med barn och unga ges ökade kunskaper inom
suicid området.
• Att arbetet med att utveckla stöd och hjälp till människor med
missbruksproblem ska fortsätta.
• Förbättra personliga assistenters arbetsvillkor och möjlighet till
kompetensutveckling.
• Återinföra kontaktpersoner för boende i gruppbostäder.
• Öka resurserna till och förbättra ledsagning.
• Göra en genomlysning av vad den restriktivare behovsbedömningen har
inneburit för barn inom funktionshinderomsorgen de senaste fyra åren
• Utveckla stödet till anhöriga.
Utifrån ovanstående övergripande perspektiv och synsätt lämnar vi vårt förslag
till VIP 2016-2018. Socialdemokraterna avser återkomma med förslag till de
ekonomiska förutsättningarna i samband med kommunfullmäktiges behandling
av VIP i höst.”
Per-Åke Göransson (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
”Nämndens ramar föreslås minska med 3,2 mnkr från 2015 till 2016.
Bakgrunden till ramminskningen är besparingar genom kostnadseffektiva
provesser. Detta känns fullständigt orealistiskt eftersom vi riskerar att få ökade
kostnader inom ett flertal områden:
• Inom barn- och ungdomsvården har behoven ökar kraftigt. Här finns stora
bekymmer inom ärendehantering, ekonomi och personalförsörjning.
• Vi behöver anställa fler chefer eftersom många nu har ansvar för alldeles
för många medarbetare.
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Vi behöver byta till moderna användarvänliga IT-stöd för handläggning,
dokumentation m.m.
Försäkringskassans förändrade bedömningskriterier gällande personlig
assistans ger ökade kostnader för kommunen.
Stora investeringsbehov: dagcenter Pärlan, Bruksborg, HVB-placeringar,
bostäder för ensamkommande flyktingbarn m.m. ”

Socialnämndens beslut
− Socialnämnden godkänner upprättat förslag till verksamhets- och
investeringsplan för 2016-2018, daterad 2015-06-08.
− Förslaget översänds till kommunstyrelsen.
− Socialnämnden har i det förslag som arbetats fram av förvaltningen inte
kunnat nå balans inom ram, men vill påpeka följande:
Försörjningsstöd: Nämnden arbetar aktivt vidare för att nå balans inom
försörjningsstödet genom ytterligare sociala investeringar i form av
rehabiliterings- och arbetsmarknadsinsatser utifrån de förutsättningar
nämnden sedan tidigare getts. Även andra aktörer, såsom
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som delfinansieras av
Jönköpings kommun, bidrar till detta. Då försörjningsstödet är ett
transfereringssystem är det dock inte möjligt att göra besparingar för att nå
balans.
Individ- och familjeomsorgen: Socialnämnden har under våren arbetat med
ett uppdrag från kommunfullmäktige kring en god personalförsörjning inom
individ- och familjeomsorgen med fokus på barn och unga. När det nu
återrapporteras visar det att antalet barn som varit aktuella inom barn- och
ungdomsvården har ökat från 1461 (år 2012) till 1758 (2014), en 20procentig ökning; medan anmälningarna har ökat från 2824 (2012) till 3930
(2014), en 40-procentig ökning. Detta ställer ökande krav också på
bemanningen, och det kommer sannolikt krävas ökade resurser under flera
år framöver för att säkra såväl personalförsörjning som ett kvalitativt
omhändertagande.
Också institutionsplaceringarna av barn och unga har ökat i antal och
kostnader, trots att ett mycket aktivt arbete görs för att finna andra
lösningar. Som ett led i att minska kostnaderna – men framför allt för att
erbjuda kvalitativ, integrerad omsorg – arbetar nämnden på
kommunfullmäktiges uppdrag med att starta ett nytt, eget HVB-hem med
plats för åtta flickor under 2015. Efter att en utvärdering gjorts kunde det
vara av intresse att också starta ett HVB-hem för pojkar. Sett till den
beräknade egna dygnskostnaden (3200 kr) och genomsnittskostnaden för
köpta platser (4500 kr) skulle detta kunna innebära en besparing på totalt ca
7 mnkr (16x365x1300 kr). För att detta i så fall ska möjliggöras ser
nämnden att lediga, kommunägda lokaler behöver kunna tas i anspråk, för
god ekonomisk hushållning och då detta inte finns med i nämndens förslag
till investeringsplan.
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Att däremot göra besparingar inom den icke lagstadgade delen, dvs. Råd
och service och annan öppen verksamhet, kan nämnden inte förorda. Det
skulle dessutom strida mot kommunprogrammet som säger att tidiga och
förebyggande insatser alltid ska prioriteras i arbetet med barn och unga.
Funktionshinderomsorgen Även om nämndens planerade arbete med
kostnadseffektiva processer inte har kunnat genomföras fullt ut, har den
delen som gäller omställningen inom funktionshinderomsorgen med
kopplingar till LSS-utjämningssystemet överträffat förväntningarna. Från att
ha gett
–35 mnkr (2014) gav utjämningssystemet +33 mnkr (2015), och prognosen
visar nu på +46 mnkr (2016).
Vi vill inte förorda att utjämningssystemet ska få direkt genomslag på
nämndens budget, men vill förorda att detta tillskott på 91 mnkr till
kommunens ekonomi i stor utsträckning tas i anspråk för att upprätthålla
välfärden för kommunens medborgare med särskilt behov av stöd, service
och omsorg. Om nämnden tillåts räkna med den ökning i LSSutjämningssystemet som flera av de satsningar som nu görs leder till,
kommer också funktionshinderomsorgens ekonomiska resultat i annan
dager.
Slutligen: nämnden ser det som angeläget att resurser tilldelas utifrån de
ökande behov som finns hos de medborgare nämnden arbetar med och för,
genom att långsiktiga och hållbara resursfördelningssystem utarbetas där så
är möjligt.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Enhetschefer stab
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§ 142

Verksamhetsrapport maj 2015, fördjupad
Sn/2015:162 042
Sammanfattning
Enligt den tidplan för verksamhetsuppföljning 2015 som socialnämnden
fastställt ska verksamhetsrapport maj 2015, fördjupad, redovisas på
sammanträdet i juni.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-05
Verksamhetsrapport maj 2015, fördjupad, daterad 2015-06-05
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens verksamhetsrapport maj 2015, fördjupad, daterad
2015-06-05, godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Socialförvaltningens verksamhetsrapport maj 2015, fördjupad, daterad
2015-06-05, godkänns.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Ledningsgruppen
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§ 143

Åtgärder för att säkerställa en god personalförsörjning inom
individ- och familjeomsorg
Sn/2014:238 020
Sammanfattning
I samband med beslut om verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 20152017 har kommunfullmäktige uppdragit till socialnämnden att analysera och
komma med åtgärdsförslag i syfte att långsiktigt säkerställa en god personalförsörjning inom individ- och familjeomsorgen. Socialnämnden har
den 17 mars 2015 (§ 73) begärt förlängd tidsfrist till och med december för att
redovisa åtgärdsförslagen. Kommunstyrelsen har den 15 april 2015 beslutat att
återremittera ärendet till socialnämnden med uppdrag att senast i juni 2015
inkomma till kommunstyrelsen med redovisning av uppdraget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-01
Socialförvaltningens rapport med bilagor, daterad 2015-06-01
Förvaltningens förslag
- Socialförvaltningens analys och förslag till åtgärder för att säkerställa en
god personalförsörjning inom individ- och familjeomsorgen godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens analys och förslag till åtgärder för att säkerställa en
god personalförsörjning inom individ- och familjeomsorgen godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Åsa Jonsson Sköld
Lilian Elmqvist
Irené Folkevik
Lars Malmström
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§ 144

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 myndighetutövningen inom IFO, barn och ungdom. Förvaltningen begär
därför medgivande till fortsatt anlitande av bemanningsföretag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänstskrivelse, daterad 2015-05-11
Socialnämndens beslut 2014-06-17, § 126
Socialnämndens beslut 2014-11-18, § 206
Förvaltningens förslag
– Förvaltningen ges medgivande att anlita bemanningspersonal som barn- och
ungdomshandläggare med upp till tio tjänster under perioden juli till
december 2015.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Förvaltningen ges medgivande att anlita bemanningspersonal som barn- och
ungdomshandläggare med upp till tio tjänster under perioden juli till
december 2015.
Beslutet expedieras till:
Åsa Jonsson Sköld
Lilian Elmqvist

Justerandes signatur
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§ 145

Åtgärder för att minska försörjningsstödets underskott enligt
prognos 2015
Sn/2015:154 760
Sammanfattning
Försörjningsstödet har efter april månad ett prognosticerat underskott på 12
miljoner kronor, vilket efter analys av regeringens vårproposition skrivits ner
till 10 miljoner kronor. Socialnämndens ordförande har den 19 maj 2015
tillfrågat förvaltningen om att undersöka vilka projekt som kan startas med
finansiering från flyktingfonden under 2015, för att på så sätt försöka minska
det förväntade underskottet. Vid nämndens presidiemöte den 27 maj
preciserades uppdraget.
I tjänsteskrivelsen redovisar socialförvaltningen ett pågående projekt som
föreslås bli förlängt i två år, samt ett antal projektidéer som Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) kommer att initiera med finansiering från flyktingfonden.
Skrivelsen innehåller också en rekommendation om att behålla välfärdsjobben
på nuvarande nivå.
Under nämndens sammanträde gör förvaltningen ett tillägg i förslag till beslut
för att specificera vilken summa som är aktuell att ansöka om.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-29
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
− En förlängning av Rehabprojektet under två år räknat från den 1 november
2015 finansieras genom fonden för ej utnyttjade statsbidrag för
flyktingmottagande.
− Socialnämnden föreslår att bidrag medges med 550 000 kronor per år.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
− En förlängning av Rehabprojektet under två år räknat från den 1 november
2015 finansieras genom fonden för ej utnyttjade statsbidrag för
flyktingmottagande.
− Socialnämnden föreslår att bidrag medges med 550 000 kronor per år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Karl Gudmundsson
Åsa Jonsson-Sköld
Anders Ivar

Justerandes signatur
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§ 146

Yttrande över Deloittes granskning av tillsyn och uppföljning av
barn och unga placerade i familjehem
Sn/2015:69 710
Sammanfattning
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en granskning
av socialnämndens tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i
familjehem. I samband med granskningen har en rapport upprättats. I rapporten
finns iakttagelser och rekommendationer. Kommunens revisorer önskar få del
av socialnämndens syn på rapportens rekommendationer senast den 18 juni
2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-08
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-08
Kommunrevisionens rapport ”Granskning av tillsyn och uppföljning av barn
och unga placerade i familjehem”, Jönköpings kommun
Förvaltningens förslag
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse och bilaga utgör socialnämndens svar
till kommunens revisorer.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse och bilaga utgör socialnämndens svar
till kommunens revisorer.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunens revisorer
Områdesnämnd söder, väster, öster

Justerandes signatur
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§ 147

Yttrande över motion om fortbildning när det gäller barn som far
illa och anmälningsskyldighet
Sn/2015:83 710
Sammanfattning
I en motion från Mona Forsberg (S) till kommunfullmäktige föreslås att
personalen inom förskola och skola får återkommande fortbildning när det
gäller barn som far illa och anmälan enl 14 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL).
Socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-12
Motion från Socialdemokraterna, inkommen till stadskontoret 2015-02-25
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-12, överlämnas som
socialnämndens svar på motionen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-12, överlämnas som
socialnämndens svar på motionen.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Åsa Jonsson-Sköld
Marie Andréasson

Justerandes signatur
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§ 148

Yttrande över motion om nolltolerans mot droger i skolan
Sn 2015:84 710
Sammanfattning
Med anledning av motion avseende nolltolerans mot droger i skolan har
socialnämnden beretts tillfälle att yttra sig.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-08, reviderad
2015-05-27
Remisshandlingar, daterade 2015-03-06
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag att motionen bifalls
överlämnas som socialnämndens yttrande
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag att motionen bifalls
överlämnas som socialnämndens yttrande

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 149

Sprututbytesprogram - samverkan Region Jönköpings län,
infektionskliniken och Jönköpings kommun, socialtjänsten
Sn/2015:128 700
Sammanfattning
Nämnden Folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län vill i samverkan
med socialtjänsten i Jönköpings kommun införa ett treårigt sprututbytesprojekt
med uppföljning och utvärdering efter två år. Ansvariga för sprututbytesprogrammet är infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov. Verksamheten
kommer att bedrivas i samarbete med smittskydd vårdhygien, psykiatrika
klinikens beroendevård och socialtjänstens missbruksvård.
Beslutsunderlag
Ansökan med information från Region Jönköpings län, inkommen 2015-05-12
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-13
Förvaltningens förslag
- Jönköping kommuns socialtjänst står bakom sprututbytesprojektet.
- Ansökan om samverkan i form av att en socialsekreterare utgör
socialtjänstens kontaktperson i projektet och tjänstgör på plats ca 2-3
timmar per vecka.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
- Jönköping kommuns socialtjänst står bakom sprututbytesprojektet.
- Ansökan om samverkan i form av att en socialsekreterare utgör
socialtjänstens kontaktperson i projektet och tjänstgör på plats ca 2-3
timmar per vecka.

Beslutet expedieras till:
Region Jönköpings län

Justerandes signatur
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§ 150

Yttrande över Förslag till Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram
2016-2020
Sn/2015:111 010
Sammanfattning
Socialnämnden har av tekniska nämnden beretts tillfälle att yttra sig över
Förslag till Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram för åren 2016-2020 som
tagits fram av Arbetsgruppen för samhällsplanering, den s.k. ASP-gruppen.
Programmet ger en redovisning av mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen,
aktuella läget på bostadsmarknaden, bostadsbehovet, regionalt perspektiv på
bostadsförsörjningen samt nyproduktionen av bostäder. Socialtjänsten är
positiv till bostadsbyggande inom föreslagna områden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-29
Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2016-2020
Förvaltningens förslag
Förslag till tekniska nämnden
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör remissvar till tekniska nämnden
rörande Förslag till Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020.
− Bostadsbristen och den uteblivna planerade byggnationen skapar en tydlig
konsekvens för socialtjänstens målgrupper i allmänhet och för de grupper
där bostadsbristen är akut i synnerhet. Nämnda förhållanden gör att skäliga
boendeförhållanden inte kan upprätthållas och att samhället istället belastas
med dyra tillfälliga lösningar. Det är därför socialnämndens uttalade
önskan att kommunen tillämpar de verktyg som redovisats i programmet
för att i möjligaste mån undvika dessa situationer.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till tekniska nämnden
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör remissvar till tekniska nämnden
rörande Förslag till Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020.
− Bostadsbristen och den uteblivna planerade byggnationen skapar en tydlig
konsekvens för socialtjänstens målgrupper i allmänhet och för de grupper
där bostadsbristen är akut i synnerhet. Nämnda förhållanden gör att skäliga
boendeförhållanden inte kan upprätthållas och att samhället istället belastas
med dyra tillfälliga lösningar. Det är därför socialnämndens uttalade
önskan att kommunen tillämpar de verktyg som redovisats i programmet
för att i möjligaste mån undvika dessa situationer.
Justerandes signatur
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Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsavdelningen, TK
Mia Chaib

Justerandes signatur
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§ 151

Yttrande över Digital Översiktsplan 2015 för Jönköpings kommun
Sn/2015:127 010
Sammanfattning
Samrådshandling har inkommit till socialförvaltningen från stadsbyggnadskontoret rörande rubricerat ärende. Socialnämnden har möjlighet att yttra sig i
ärendet senast den 30 juni 2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-29
Remisshandling detaljplan, daterad 2015-04-22
Förvaltningens förslag
Förslag till stadsbyggnadsnämnden
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som i sin
helhet redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-05-29.
− Socialnämnden anser att planen väl belyser den framtida utvecklingen i
kommunen och ställer sig bakom den viljeinriktning som uttalas.
Socialnämnden pekar på vikten av att såväl långsiktigt som detaljerat
bevaka markanvisning för byggnation och tilldelning av lägenheter för
förvaltningens målgrupper.

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till stadsbyggnadsnämnden
– Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som i sin helhet
redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-05-29.
– Socialnämnden anser att planen väl belyser den framtida utvecklingen i
kommunen och ställer sig bakom den viljeinriktning som uttalas.
Socialnämnden pekar på vikten av att såväl långsiktigt som detaljerat
bevaka markanvisning för byggnation och tilldelning av lägenheter för
förvaltningens målgrupper.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Mia Chaib

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 152

Yttrande över Program för hållbar utveckling – miljö 2016 - 2025
Sn/2015:108 019
Sammanfattning
Remiss har inkommit till socialförvaltningen den 16 april 2015 rörande
Program för hållbar utveckling – miljö. Socialnämnden har möjlighet att yttra
sig i ärendet senast den 26 juni 2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-28
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-22
Remisshandling, daterad 2015-04-16
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadskontoret
− Remissversionen daterad 2015-04-16 tillstyrks med de synpunkter och
kommentarer som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2015-0522.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till stadskontoret
− Remissversionen daterad 2015-04-16 tillstyrks med de synpunkter och
kommentarer som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2015-0522.
Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Hans-Åke Bergman

Justerandes signatur
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§ 153

Yttrande över utökat bidrag till Samordningsförbundet Södra
Vätterbygdens verksamhet
Sn/2015:105 700
Sammanfattning
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden begär en utökning av driftbudgeten
för 2016 med 20 %. Begäran är ställd till kommunstyrelsen som remitterat
ärendet till socialnämnden för yttrande. Under sammanträdet genomförs en
förändring av förvaltningens förslag till beslut, eftersom det från Rådhuset
framkommit att socialnämnden kan skicka sin del av beslutet direkt till
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden utan att det behöver hanteras
vidare av kommunstyrelsen.
Den andra frågan, som diskuteras i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, om att
budgetansvaret för bidraget till Samordningsförbundet bör föras över från
socialnämnden till kommunstyrelsen lyfts därför som enda beslutssats riktad
till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-08
Förvaltningens förslag
Socialnämnden beslutar för egen del
– Jönköpings kommun är positiv till den verksamhet som bedrivs av
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och är beredd att öka
driftbidragen i enlighet med Samordningsförbundets förslag under
förutsättning att övriga huvudmän beslutar likaledes.
Förslag till kommunstyrelsen
– Budgetansvaret för bidraget till Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
bör föras över från socialnämnden till kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar för egen del
– Jönköpings kommun är positiv till den verksamhet som bedrivs av
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och är beredd att öka
driftbidragen i enlighet med Samordningsförbundets förslag under
förutsättning att övriga huvudmän beslutar likaledes.

Justerandes signatur
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Förslag till kommunstyrelsen
– Budgetansvaret för bidraget till samordningsförbundet bör föras över från
socialnämnden till kommunstyrelsen.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Kommunstyrelsen
Janos Dios

Justerandes signatur
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§ 154

Yttrande över förslag till förtydligande av uppdrag och ansvar för
kommundelsråden
Sn/2015:86 009
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2014 (§ 147) att uppdra till
kommunstyrelsen att ta fram förslag till förtydligande av uppdrag och
arbetsformer för de tio kommundelsråd som finns i kommunen. Stadskontoret
har tagit fram förslag, som socialnämnden har möjlighet att yttra sig om senast
den 30 juni 2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-25
Stadskontorets tjänsteskrivelse och bilaga, daterade 2015-03-03
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
− De synpunkter som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse,
daterad 2015-05-25, utgör nämndens yttrande över förslag till förtydligande
av uppdrag och ansvar för kommundelsråden.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
− De synpunkter som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse,
daterad 2015-05-25, utgör nämndens yttrande över förslag till förtydligande
av uppdrag och ansvar för kommundelsråden.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 155

Ändring i dokumenthanteringsplanen
Sn/2011:164 004
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 juni 2007 (§ 115) att
fastställa dokumenthanteringsplan med gallringsregler för nämnden. Nämnden
beslutade den 23 augusti 2011 (§ 129) att revidera planen med anledning av de
förändringar av ansvarsområden som inrättandet av äldrenämnden innebar.
Eftersom socialnämnden fortfarande fullgör vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter finns det gallringsregler för hälso- och sjukvårdsdokumentation i
socialnämndens dokumenthanteringsplan. Nu föreslås en korrigering gällande
gallringsbestämmelserna för hälso- och sjukvårdsdokumentation.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-27
Förvaltningens förslag
− Gallringsbestämmelsen gällande hälso- och sjukvårdsdokumentation i den
av socialnämnden antagna dokumenthanteringsplanen med gallringsregler,
ändras på så sätt att bevaranderegeln för handlingar avseende personer
födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad tas bort.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Gallringsbestämmelsen gällande hälso- och sjukvårdsdokumentation i den
av socialnämnden antagna dokumenthanteringsplanen med gallringsregler,
ändras på så sätt att bevaranderegeln för handlingar avseende personer
födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad tas bort.
Beslutet expedieras till:
Stadsarkivet
Marianne Lillieberg
Maria Petersson
Lars Bergstrand
Anne-Sofie Lundström
Thomas Axén

Justerandes signatur
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§ 156

Förordnande av biträdande socialdirektör
Sn/2015:149 023
Sammanfattning
För att avlasta socialdirektören samt stärka ledningsfunktionen vid socialdirektörens frånvaro har en medarbetare i förvaltningsledningen, med undantag
av det senaste året, varit förordnad som biträdande socialdirektör. Förordnandet
har varit ett uppdrag vid sidan av ordinarie tjänst. När staberna den 1 maj 2014
samlades centralt och stabscheferna organiserades direkt under socialdirektören
ökade arbetsbelastningen markant för socialdirektören varför behovet av
biträdande socialdirektör återigen har aktualiserats.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-26
Riskbedömning, daterad 2015-05-26
Förvaltningens förslag
− Utvecklingschef Stefan Österström förordnas som biträdande
socialdirektör under 6 år från och med 2015-07-01.
MBL-behandling
Förslaget har behandlats i socialförvaltningens samverkansgrupp den 8 juni.
Fackliga företrädare ställer sig bakom förslaget.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Utvecklingschef Stefan Österström förordnas som biträdande socialdirektör
under 6 år från och med 2015-07-01.
Beslutet expedieras till:
Äldrenämnden
Karl Gudmundsson
Björn Svensson
Stefan Österström
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§ 157

Tilläggsäskande investeringsplan 2016 - 2020
Sn/2015:28 041
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade om förslag till investeringsplan 2016 – 2020 med
budget 2016 på sammanträdet 2015-04-21.
Efter nämndens beslut har kalkylerna för ett objekt kraftigt reviderats, från
beräknad kostnad på 2,0 mnkr till en beräknad kostnad på 15,0 mnkr. Detta
föranleder att nämnden begär ytterligare 13,0 mnkr i investeringsbudget 2016.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-08
Förvaltningens förslag
– Socialnämnden kompletterar sitt beslut av 2015-04-21 med ett tilläggsäskande på 13,0 mnkr år 2016.
– Förslaget översänds till kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialnämnden kompletterar sitt beslut av 2015-04-21 med ett tilläggsäskande på 13,0 mnkr år 2016.
– Förslaget översänds till kommunstyrelsen.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

44

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-06-16

§ 158

Socialnämndens stöd till idéburna organisationer. Extra ärende
Sn/2015:167 700
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, lämnar följande yrkande:
– En god samverkan med ideella samhällsaktörer är viktig för
socialnämnden, inte minst när de utför socialtjänst på nämndens uppdrag.
Nämnden ger därför förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att
ingå så kallade IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, med aktörer såsom
Hela människan och Kvinno- och tjejjouren, istället för upphandling enligt
LOU. Särskilt angeläget är ett klarläggande av rättsläget, för att få en
gemensam grund för en kommunövergripande inriktning. Uppdraget ska
utföras och presenteras i så god tid att nu gällande avtal ska kunna följas
av en IOP.
– Under mandatperioden ska kommunen aktivt stödja framväxten av socialt
företagande, enligt antaget kommunprogram. Socialnämnden ger därför
förvaltningen i uppdrag att belysa hur nämnden kan bidra till denna
målsättning, samt att som ett led i detta anordna ett offentligt möte under
hösten 2015 där information ges kring regelverk, finansiering (från
kommunen och andra aktörer) och goda exempel m.m. för de
organisationer som önskar starta sociala företag i vår kommun.
Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V, och Gunnel Granberg (SD)
yrkar bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
− En god samverkan med ideella samhällsaktörer är viktig för
socialnämnden, inte minst när de utför socialtjänst på nämndens uppdrag.
Nämnden ger därför förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att
ingå så kallade IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, med aktörer såsom
Hela människan och Kvinno- och tjejjouren, istället för upphandling enligt
LOU. Särskilt angeläget är ett klarläggande av rättsläget, för att få en
gemensam grund för en kommunövergripande inriktning. Uppdraget ska
utföras och presenteras i så god tid att nu gällande avtal ska kunna följas
av en IOP.
− Under mandatperioden ska kommunen aktivt stödja framväxten av socialt
företagande, enligt antaget kommunprogram. Socialnämnden ger därför
förvaltningen i uppdrag att belysa hur nämnden kan bidra till denna
målsättning, samt att som ett led i detta anordna ett offentligt möte under
hösten 2015 där information ges kring regelverk, finansiering (från
kommunen och andra aktörer) och goda exempel m.m. för de
organisationer som önskar starta sociala företag i vår kommun
Beslutet expedieras till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Justerandes signatur
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§ 159

Extra sammanträde. Extra ärende
Sn/2014:205 006
Sammanfattning
För att kunna fatta beslut i ansökningar som rör serveringsärenden inom de
tidsgränser som nämndens servicegarantier utlovar, behövs ett extra
sammanträde i juli. För att vara beslutsföra måste minst hälften av nämndens
ledamöter närvara.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Arnold Sigonius (C) yrkar att socialnämnden fattar beslut om extra
sammanträde tisdagen den 21 juli kl. 08.15 i Sessionssalen, Juneporten.
Socialnämndens beslut
– Socialnämnden sammanträder tisdagen den 21 juli kl. 08.15 i Sessionssalen,
Juneporten.

Beslutet expedieras till:
Lars Bergstrand
Kalle Gudmundsson
Stefan Österström
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§ 160

Kurser och konferenser
−

Stöd till arbete – Supported Employment den 9 september 2015
kl. 13.00 - 16.30 i Science Park, Gjuterigatan 9, Jönköping

Socialnämndens beslut
– Elisabeth Wahlström (M), Kamo Aziz (M), Lenah Andersson (S). Karin
Widerberg (S) återkommer med ytterligare ett namn från partierna S, V eller
MP.
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§ 161

Rapporter från förrättningar
20/5: Ola Nilsson (KD) och Karin Widerberg (S) har träffat förvaltningens
ledningsgrupp för diskussioner kring Verksamhets- och investeringsplan (VIP).
20/5: Ola Nilsson (KD), Karin Widerberg (S), Ulla Gunnevik Sandstedt (KD),
Elisabeth Wahlström (M), Mats Kåremalm (V) och Per-Åke Göransson (MP)
har besökt Kvinno- och tjejjouren i Jönköping.
25/5: Ola Nilsson (KD) och Karin Widerberg (S) har deltagit vid
mellanpresidium och Styrgrupp Dialogen.
26/5: Ola Nilsson (KD) och Karin Widerberg (S) har träffat IVO angående ett
tillsynsärende.
27/5: Ola Nilsson (KD), Karin Widerberg (S) har varit på uppföljningsmöte
med förvaltningsledningen och på Kommunala Handikapprådet (KHR)
5/6: Karin Widerberg (S) har varit på möte med Samordningsförbundet Södra
Vätterbygden.
8/6: Ola Nilsson (KD), Gabriella Sjöberg (S), Christoffer Gullberg (M) har
varit på presidiemöte.
11/6: Ola Nilsson (KD), Kamo Aziz (M), Arnold Sigonius (C), Ulla Gunnevik
Sandstedt (KD), Elisabeth Wahlström (M), Erik Axelsson (C), Anders Carlsson
(M), Caroline Stendahl (M) har varit på studiebesök på Hela människan.
16/6: Karin Widerberg (S) har varit på Qulturum med Samordningsförbundet
angående ”Tillsammans för en jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län”.
Nämnden godkänner att redovisat deltagande vid förrättningar skett på uppdrag
av nämnden.
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§ 162

Övriga frågor
Mats Kåremalm (V) har inför sammanträdet ställt en fråga angående de
europeiska migranternas situation under sommaren när Kyrkhjälpen lägger ner
sin verksamhet. Anders Ivar, områdeschef försörjningsstöd, informerar om de
diskussioner som förts där tekniska kontoret varit inkopplade avseende
boendesituationen, och där socialförvaltningen förbundit sig att vara
behjälpliga med att ordna tolkhjälp.
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§ 163

Information forts
c) Nytt inom förvaltningen
Karl Gudmundsson, socialdirektör, informerar om att ett antal
rekryteringar kommer ske till hösten på grund av pensionsavgångar. Detta
gäller chef för funktionshinderomsorgen, personalchef och IS/IT-chef.
Förvaltningens ledningsgrupp har gått igenom pågående projekt och
aktiviteter inom Dialogen, för att skapa en prioriteringslista.
d) Sommarhälsning
Nämndens ordförande Ola Nilsson (KD) tackar nämnden för visat
engagemang och gott samarbete under mandatperiodens första halvår, och
önskar nämnden och förvaltningen en god sommar. Karin Widerberg (S)
instämmer.
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