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§ 210

Fastställande av dagordning
Nämndens ordförande föreslår att informationsärende 29c, om
verksamhetsrapport september, omvandlas till ett beslutsärende. Detta med
anledning av att nämndens presidium önskar lämna ett uppdrag till
förvaltningen i samband med hanteringen av verksamhetsrapporten. Övriga i
nämnden har inget att erinra mot denna förändring av dagordningen.
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§ 211

Informationsärenden
a) Ensamkommande flyktingbarn – ekonomisk analys
Lars Malmström, biträdande IFO-chef, lämnar information kring hur det
ökade mottagandet av ensamkommande flyktingbarn förväntas påverka
socialnämndens ekonomi och vilka statliga ersättningar som utgår till
kommunerna. Överlag är det svårt att göra ekonomiska kalkyler på grund av
verksamhetens oförutsägbarhet. Tack vare att Jönköpings kommun bedriver
HVB-hemmen för de ensamkommande i egen regi blir kostnaden för boendet
lägre än om man skulle ha hyrt platser externt, och dygnskostnaden är lägre
än de statliga ersättningsnivåerna.
b) SAS – socialt ansvarig samordnare
Jenny Kihlström Blomdahl och Meena Lago arbetar som socialt ansvariga
socionomer (SAS) i förvaltningen. De berättar om sitt uppdrag, som handlar
om kvalitetssäkring inom samtliga av socialtjänstens funktioner. En av
arbetsuppgifterna handlar om att utreda Lex Sarah-rapporter som inkommit
från verksamheterna. Sådana rapporter ska göras vid händelser som inneburit
ett missförhållande eller risk för missförhållande. Dessa händelser utreds för
att synliggöra eventuellt bristande arbetssätt och rutiner, i syfte att förebygga
att liknande händelser inträffar igen. Samtliga som verkar inom socialtjänsten
har rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah.
c) Nytt inom förvaltningen
Karl Gudmundsson, socialdirektör, redogör för att det kraftigt ökade
mottagandet av ensamkommande flyktingbarn skapat akuta behov av
organisatoriska förändringar inom IFO, individ- och familjeomsorgen. Enligt
föreliggande beslutsförslag vid socialnämndens sammanträde skapas ett nytt
verksamhetsområde som inledningsvis omfattar sektionen för
ensamkommande flyktingbarn och HVB-verksamhet. Nuvarande IFO-chef
Åsa Jonsson Sköld föreslås bli områdeschef för det nyskapade
verksamhetsområdet och Annika Åberg, som nyligen tillträtt tjänst som
områdeschef inom barn och ungdom, föreslås bli funktionschef inom IFO.
Socialnämnden har även att vid dagens sammanträde besluta om ny
funktionschef inom funktionshinderomsorgen. Anna Bunninger, som är
föreslagen från förvaltningen, presenterar sig.
Karl Gudmundsson informerar även om en skrivelse som skickats till
tekniska förvaltningen, där socialförvaltningen beskriver behovet av
prefabricerade bostäder för gruppen nyanlända flyktingar på fastigheten
Samset 3:1 del B2. Skrivelsen finns medskickad som meddelande till
nämnden för kännedom.
Lars Malmström, biträdande IFO-chef, informerar om att förvaltningen
initierat en översyn av verksamheten på Kärrarps gård med anledning av
vikande efterfrågan och sjunkande beläggning.
Justerandes signatur
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§ 212

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
− § 237 - Verksamhetsrapport september 2015
Föredragande: Janos Dios, ekonomichef
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§ 213

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 25 minuter (kl. 15.15 – 15.40)
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.
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Utdragsbestyrkande

7

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-20

§ 214

Meddelanden
a) Välfärdsutskottets protokoll 2015-08-25
b) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden kommer att
begäras
Dnr 2015:36
c) Kommunstyrelsens beslut 2015-09-22
- § 263 – Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och
verksamhet t o m augusti 2015
Dnr 2015:162
- § 266 – Yttrande över rapporten ”Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m m” (Rapport 2014:38)
Dnr 2015:156
d) Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-23
- § 225 – Motion om nolltolerans mot droger i skolan
Dnr 2015:84
- § 227 – Motion om fortbildning och anmälningsskyldighet gällande barn
som far illa
Dnr 2015:83
- § 239 – Ny ersättare i socialnämnden (Eva Stråth, KD) Reg i Lex
- § 245 – Ny ersättare i socialnämnden (Jan Walgeby, M) Reg i Lex
e) Beslut 2015-09-15 från IVO med anledning av enskilds klagomål på barns
placering m m
Dnr 2015:139
f) Beslut 2015-09-29 från IVO – Tillsyn av myndighetsutövningen för vuxna
med missbruks- och beroendeproblem i Jönköpings kommun
Dnr 2015:87
g) Beslut 2015-10-01 från IVO med anledning av klagomål på hanteringen av
familjehemsplacering av två små barn
Dnr 2015:187
h) Länsstyrelsens beslut 2015-09-10 – Tillsyn enl alkohollagen och tobakslagen i Jönköpings kommun
Dnr 2014:201
i) Förvaltningsrättens dom 2015-09-18 – Bifall till överklagandet från Fai &
Vänner AB (Murphy´s)
Dnr 2015:202
j) Kammarrättens beslut 2015-09-28 att avskriva målet från vidare handläggning avs återkallelse av serveringstillstånd – En Italienare & En Grek
Dnr 2011:209
k) Protokoll 2015-09-04 samt delårsrapport 2015 från Samordningsförbundet
Södra Vätterbygden
Dnr 2015:105
l) SKL:s cirkulär 15:24 - Budgetpropositionen för år 2016

Justerandes signatur
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m) Skrivelse, ”Byggnation av bostäder för socialt ändamål på Samset 3:1 del
B2”
Dnr 2015:236
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur
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§ 215

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsförteckning i personalärenden nr 10

Dnr 2015:24

b) Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avs klagomål från enskild,
daterat 2015-09-07
Dnr 2015:188
c) Erinran daterad 2015-09-25 - serveringsärende

Dnr 2015:131

d) Ordförandebeslut daterat 2015-10-02 avs HVB för ensamkommande
flyktingbarn under perioden 2015-10-05 – 2015-10-20 Dnr 2015:182
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur
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§ 216

Serveringsärende; La Locanda, Jönköping (Valtellinese AB).
Ägarbyte
Sn/2015:191 702
Sammanfattning
Valtellinese AB, 556687-0068, nedan kallat Bolaget, ansöker om att på
serverings-stället La Locanda, Östra Storgatan 39, Jönköping få servera starköl,
vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker året runt till allmänheten
mellan klockan 11:00 - 02:00 i serveringslokalen samt på uteserveringen
mellan kl 11:00 -24:00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2015-07-15
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-10-05
Förvaltningens förslag
- Valtellinese AB (559017-5682), beviljas tillstånd att på serveringsstället
La Locanda, Östra Storgatan 39, Jönköping få servera starköl, vin,
andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten i
serveringslokalen mellan klockan 11:00 - 01:00 och på uteserveringen
mellan kl 11:00 - 24:00.
- Avslå ansökan om serveringstid i serveringslokalen mellan kl 01:00 - 02:00.
- Meddela villkor om att om den finansiering som ligger till grund
för ansökan ändras ska underlag som styrker den nya finansieringen
insändas.
- Beslutet gäller först från att yttrande från Räddningstjänsten om att lokalen
får tas i bruk har inkommit till Tillståndsenheten.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Christoffer Gullberg (M), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S),
för partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
- Valtellinese AB (559017-5682), beviljas tillstånd att på serveringsstället
La Locanda, Östra Storgatan 39, Jönköping få servera starköl, vin,
andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten i
serveringslokalen mellan klockan 11:00 - 01:00 och på uteserveringen
mellan kl 11:00 - 24:00.
- Avslå ansökan om serveringstid i serveringslokalen mellan kl 01:00 - 02:00.
- Meddela villkor om att om den finansiering som ligger till grund
för ansökan ändras ska underlag som styrker den nya finansieringen
insändas.
- Beslutet gäller först från att yttrande från Räddningstjänsten om att lokalen
får tas i bruk har inkommit till Tillståndsenheten.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-20

Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
Valtellinese AB
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§ 217

Serveringsärende; Pizzeria Verona, Norrahammar. Nytt tillstånd
Sn/2015:192 702
Sammanfattning
Charles Samawail m.u.f. Pizzeria Samawail, nedan kallat Företaget, ansöker
om att på serveringsstället Pizzeria Verona, Hammarvägen 128, 562 30
Norrahammar året runt få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11:00 – 24:00 samt på
uteserveringen mellan klockan 11:00 – 22:00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2015-07-29
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-10-05
Förvaltningens förslag
− Charles Samawail m.u.f. Pizzeria Samawail, beviljas att på serveringsstället
Pizzeria Verona få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11:00 – 24:00.
− Charles Samawail m.u.f. Pizzeria Samawail, beviljas även att på
uteserveringen som ligger i nära anslutning till den egentliga serveringslokalen och som är överblickbar, få servera spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11:00 – 22:00
veckans samtliga dagar.
− Beslutet gäller först från att yttrande från Räddningstjänsten om att lokalen
får tas i bruk har inkommit till Tillståndsenheten.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Christoffer Gullberg (M), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S),
för partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Charles Samawail m.u.f. Pizzeria Samawail, beviljas att på serveringsstället
Pizzeria Verona få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11:00 – 24:00.
− Charles Samawail m.u.f. Pizzeria Samawail, beviljas även att på
uteserveringen som ligger i nära anslutning till den egentliga serveringslokalen och som är överblickbar, få servera spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11:00 – 22:00
veckans samtliga dagar.
− Beslutet gäller först från att yttrande från Räddningstjänsten om att lokalen
får tas i bruk har inkommit till Tillståndsenheten.

Justerandes signatur
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Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
Charles Samawail´s enskilda firma
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§ 218

Utredning av möjligheten att i högre grad använda så kallade
bemanningspooler med tillsvidareanställd personal
Sn/2015:137 020
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 29 april 2015 (§ 120) gett socialnämnden,
äldrenämnden och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda
möjligheten att i högre grad använda så kallade bemanningspooler med
tillsvidareanställd personal. Tjänsteskrivelsen utgör socialförvaltningens svar
på detta uppdrag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-12
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunfullmäktige
− Vad som anförs i tjänsteskrivelsen utgör nämndens svar på uppdrag från
kommunfullmäktige.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Christoffer Gullberg (M), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S),
för partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunfullmäktige
− Vad som anförs i tjänsteskrivelsen utgör nämndens svar på uppdrag från
kommunfullmäktige.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur
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§ 219

Handlingsplan för socialförvaltningens jämställdhetsarbete
2015-2016
Sn/2014:192 026
Sammanfattning
Grunden för jämställdhetsarbetet i Jönköpings kommun är ”Jämställdhetsplan
för Jönköpings kommun 2015-2020”. Med utgångspunkt i denna har socialförvaltningen tagit fram en handlingsplan med mål specifika för förvaltningens
arbete, för åren 2015-2016.
Den första versionen av utkastet på jämställdhetsplan återremitterades vid
socialnämndens sammanträde den 15 september 2015 (§ 200) med
motiveringen ”Socialnämnden återremitterar handlingsplanen för
omarbetning, med utgångspunkt i en tydligare uppdelning mellan de
förtroendevaldas och tjänstemännens roller.” Under nämndens överläggningar
framkom även önskemål om att nämnden skulle få utbildning i jämställdhet,
med särskild betoning på vilket ansvar som åligger politiken på en styrande
nivå.
Det ursprungliga utkastet innehöll förslag om att nämnderna skulle utse en
jämställdhetsansvarig i respektive nämnd. Syftet med en sådan roll var att ha
ett extra öga på jämställhetsperspektivet i de underlag och handlingar som
kommer från förvaltningen. Det fanns även förslag om att mäta talartiden under
minst ett sammanträde per år. Mot bakgrund av nämndens diskussion kring
behov av utbildning och tydligt definierade roller mellan förvaltning och
politik är dessa två punkter nu strukna ur planen och ersatta av förslag om att
nämndens ledamöter ska ha kunskap och kompetens om jämställdhet och
jämställdhetsintegrering. Tillsammans med övriga förslag i planen bör en
gemensam kunskapsbas i nämnden vara en bra utgångspunkt för det fortsatta
jämställdhetsarbetet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-18
Handlingsplan för socialförvaltningens jämställdhetsarbete 2015-2016
Förvaltningens förslag
− Handlingsplan för socialförvaltningens jämställdhetsarbete 2015-2016 antas.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Christoffer Gullberg (M), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S),
för partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
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Socialnämndens beslut
– Handlingsplan för socialförvaltningens jämställdhetsarbete 2015-2016
antas.
Beslutet expedieras till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Karin Pilkvist
Maria Lillieström
Åsa Thörne Adrianzon

Justerandes signatur
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§ 220

Utvärdering Hemteam – Erfarenheter och förbättringsförslag i
medborgarperspektiv
Sn/2015:217 770
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2015-2017
beslutat om särskilda medel för genomförande av projekt kring ett så kallat
hemteam. Äldrenämnden har fått i uppdrag att utförligt utvärdera projektet i
samband med VIP-arbetet 2016-2018, med fokus på projektets effekter såväl
för äldreomsorgen som för dess brukare. Förvaltningen har sammanställt
erfarenheterna av projektet i en särskild rapport, daterad den 22 maj 2015, som
behandlades av äldrenämnden i juni månad. Vidare har förvaltningens förslag
på fortsatt utveckling av arbetet med hemteam sammanställts i förvaltningens
förslag till Verksamhet- och investeringsplan för 2016-2018, som behandlades
av äldrenämnden i augusti månad.
I aktuell tjänsteskrivelse och bilaga till tjänsteskrivelse ges en ytterligare
fördjupad sammanställning av medborgarens erfarenheter av arbetet i
hemteam. Rapporten är knuten till den följeforskning som genomförs inom
ramen för arbetet med DIALOGEN. Rapporten rör i första hand
äldrenämndens verksamhetsområde, men pekar på erfarenheter och arbetssätt
som skulle kunna omsättas även inom socialnämndens ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-22
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2015-07-17; Utvärdering av Hemteam –
Erfarenheter och förbättringsförslag i medborgarperspektiv
Förvaltningens förslag
− Förvaltningens redovisning av rapporten ”Utvärdering av Hemteam –
Erfarenheter och förbättringsförslag i medborgarperspektiv”, daterad 201507-17, godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Christoffer Gullberg (M), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S),
för partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Förvaltningens redovisning av rapporten ”Utvärdering av Hemteam –
Erfarenheter och förbättringsförslag i medborgarperspektiv”, daterad 201507-17, godkänns.
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Beslutet expedieras till:
Stefan Österström
Ingeborg Esping
Marianne Lillieberg
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§ 221

Yttrande över förslag från IVO till föreskrifter om anmälan av
allvarliga vårdskador (lex Maria)
Sn/2015:215 770
Sammanfattning
Jönköpings kommun har, från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), erhållit
rubricerade föreskrift på remiss. Med anledning av detta har kommunstyrelsen
gett socialnämnden möjlighet att inkomma med synpunkter.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-04
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− De synpunkter som redovisas i tjänsteskrivelsen utgör socialnämndens
yttrande över förslag från IVO till föreskrifter om anmälan av allvarliga
vårdskador (lex Maria)
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Christoffer Gullberg (M), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S),
för partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
− De synpunkter som redovisas i tjänsteskrivelsen utgör socialnämndens
yttrande över förslag från IVO till föreskrifter om anmälan av allvarliga
vårdskador (lex Maria)
Beslutet expedieras till:
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Kommunstyrelsen
Anne-Sofie Lundström
Marie Kemi
Karin Pilkvist
Stefan Österström
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§ 222

Upphandling funktionshinderomsorg
Sn/2015:218 750
Sammanfattning
Ramavtal saknas när det gäller flera av de externa placeringar som genomförs
inom funktionshinderomsorgen. Eftersom detta inte är förenligt med
bestämmelserna i Lagen om offentlig upphandling (LOU) föreslås socialnämnden få i uppdrag att fördjupa underlaget inför en upphandling.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-25
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan om upphandling och
redovisa slutsatserna till socialnämnden i mars 2016.
− En ramavtalsupphandling gällande externa placeringar för boende med
mera inom funktionshinderomsorgen ska göras, om inte fortsatt utredning
ger argument för en annan inställning.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Christoffer Gullberg (M), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S),
för partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan om upphandling och
redovisa slutsatserna till socialnämnden i mars 2016.
– En ramavtalsupphandling gällande externa placeringar för boende med mera
inom funktionshinderomsorgen ska göras, om inte fortsatt utredning ger
argument för en annan inställning.

Beslutet expedieras till:
Börje Olsson
Anna Bunninger
Stefan Österström
Karin Pilkvist
Hans Bergman
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§ 223

Upphandling av HVB vuxna missbruk, för kommunerna i
Region Jönköpings län
Sn/2015:222 743
Sammanfattning
Nuvarande avtalstid för HVB (hem för vård eller boende) vuxna missbruk går
ut den 31 december 2015, och det är därmed dags för en ny avtalsperiod.
Kommunens kostnader gällande HVB-placeringar uppgår till en sådan kostnad
att upphandling krävs.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-29
Redovisningsmaterial
Fullmakt
Förvaltningens förslag
− Upphandling av HVB-hem inom vuxna missbruk genomförs i enlighet
med förslag i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-29.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Christoffer Gullberg (M), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S),
för partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Upphandling av HVB-hem inom vuxna missbruk genomförs i enlighet
med förslag i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-29.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Petter Cederbrink, Upphandlingsavdelningen
Anneli Hallberg
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§ 224

Motion om ny styrning av välfärd och förvaltning i Jönköpings
kommun
Sn/2015:175 000
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2015 att den motion som inkommit
från Britt-Marie Glaad och Ilan De Basso, daterad den 16 juni 2015, remitteras
till kommunstyrelsen med uppdrag att genomföra de remisser som fordras för
att kunna behandla motionen. Socialnämnden har tillsammans med
äldrenämnden, barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden fått möjlighet att inkomma med remissvar till
kommunstyrelsen senast den 25 oktober 2015.
Motionärerna föreslår att nya styr- och organisationsmodeller utarbetas för
skola, omsorg och socialtjänst i Jönköpings kommun och att dessa modeller
utarbetas tillsammans med de fackliga organisationerna. Vidare föreslår man
att styrprinciperna ska präglas av förtroende för de anställdas kompetens,
delaktighet och yrkesfrihet där medborgarna står i centrum.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-24
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
- De synpunkter som framkommer i tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-24
utgör socialnämndens remissvar till kommunstyrelsen
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Christoffer Gullberg (M), för partierna M, KD, C och FP, yrkar enligt följande:
− Motionen anses besvarad. I det nyligen fastslagna kommunprogrammet
(28/5-15) finns redan en skrivelse kring hur kommunen ska se över
styrningen och måluppfyllelsen. Det har även signalerats från
civilministern att en nationell översyn ska tillkomma och därav anses det
inte lämpligt att göra en kommunal utredning också.
Karin Widerberg (S), för S, MP och V, och Anita Winberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Christoffer Gullbergs (M) yrkande och Karin
Widerbergs (S) med fleras yrkande.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsordning:
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Ja-röst för bifall till Karin Widerbergs (S) med fleras yrkande.
Nej-röst för bifall till Christoffer Gullbergs (M) yrkande.
Ledamot

Ja

Anders Carlsson (M)
Eva Stråth (KD)
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)
Arnold Sigonius (C)
Gunilla Everland Rylner (FP)
Karin Widerberg (S)
Eric Winbladh (S)
Gabriella Sjöberg (S)
Christer Sjöberg (S)
Per-Åke Göransson (MP)
Mats Kåremalm (V)
Anita Winberg (SD)
Christoffer Gullberg (M)
Summa

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

X
6

Nämnden har alltså, med 7 ja-röster och 6 nej-röster, valt att bifalla Karin
Widerbergs (S) med fleras yrkande.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
- De synpunkter som framkommer i tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-24,
utgör socialnämndens remissvar till kommunstyrelsen.
Reservation
Christoffer Gullberg (M), Anders Carlsson (M), Eva Stråth (KD), Ulla
Gunnevik Sandstedt (KD), Arnold Sigonius (C) och Gunilla Everland Rylner
(FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 225

Handlingsprogram Trygghet och Säkerhet
Sn 2015:224 019
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett socialnämnden möjlighet att komma med
synpunkter på förslaget till handlingsprogram Trygghet och Säkerhet samt
Riskanalys.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-02.
Förslag till socialnämnden
Yttrande till kommunstyrelsen
− Socialnämnden ställer sig bakom förslaget på handlingsprogram för
Trygghet och Säkerhet 2015-2018 samt Riskanalys, med undantag av första
stycket i avsnittet om brandsäkerhet i handlingsprogrammet, särskild
satsning under mandatperioden. Det bör i stället formuleras så här: ”att
ytterligare verka för att utveckla brandskyddet hos äldre och funktionsnedsatta, i syfte att erbjuda ett rimligt skydd”.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Christoffer Gullberg (M), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S),
för partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
− Socialnämnden ställer sig bakom förslaget på handlingsprogram för
Trygghet och Säkerhet 2015-2018 samt Riskanalys, med undantag av första
stycket i avsnittet om brandsäkerhet i handlingsprogrammet, särskild
satsning under mandatperioden. Det bör i stället formuleras så här: ”att
ytterligare verka för att utveckla brandskyddet hos äldre och funktionsnedsatta, i syfte att erbjuda ett rimligt skydd”.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Oskar Ek
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§ 226

Ansökan om föreningsbidrag från Kyrkhjälpen till insatser för
utsatta EU-medborgare i Jönköpings kommun
Sn/2015:213 700
Sammanfattning
Jönköpings kristna samarbetsråd och Huskvarna kristna samarbetsråd, i denna
skrivelse kallade för Kyrkhjälpen, ansökte den 6 augusti 2015 om bidrag från
kommunstyrelsen till sin verksamhet riktad till utsatta EU-medborgare.
Ärendet hänvisades därifrån till socialnämnden, och ansökan inkom till
socialförvaltningen den 24 september 2015.
Ansökan avser boende i campingstugor under perioden 1 november till 31
december 2015, och sökt bidrag är 89 000 kr. Förvaltningens bedömning är att
bidraget bör beviljas utifrån att ett sådant boende kan minska antalet som
bosätter sig olovligen på privat eller kommunal mark, och att det ger en
överblick över gruppen utsatta EU-medborgare och eventuella barn och unga
bland gruppen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-05
Kyrkhjälpens ansökan om bidrag för insatser till utsatta EU-medborgare,
daterad 2015-09-24
Förvaltningens förslag
- Det sökta bidraget på 89 000 kr avseende november och december 2015
beviljas.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Christoffer Gullberg (M), för partierna M, KD, C och FP, lämnar följande
yrkande:
− Ansökan från Kyrkhjälpen, om bidrag för insatser till utsatta EUmedborgare i Jönköpings kommun, avslås mot bakgrund av att ansökan inte
uppfyller kriterierna i socialnämndens riktlinjer för stöd till
frivilligorganisationer. Riktlinjerna fastslår bland annat att sökande
organisation måste vara ideell med stadgar, styrelse och revisorer som
granskar styrelsens förvaltning. Till ansökan ska även bifogas följande
handlingar från den organisation bidraget ska utbetalas till:
verksamhetsberättelse, budget, revisionsberättelse samt verksamhetsplan.
− I avvaktan på nämndens ställningstagande till en eventuellt kompletterad
ansökan, får socialförvaltningen i uppdrag att i samråd med Kyrkhjälpen
säkerställa att verksamheten under november och december kan fortgå,
genom att fortsätta de utbetalningar som initierats genom tidigare beslut i
Kommunstyrelsen, till en maximal summa av 60 000 kr.
− Socialförvaltningen får i uppdrag att snarast initiera dialog med berörda
samhällsaktörer och sammankalla till möte med bland andra
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socialnämndens presidium, tekniska nämnden, kommunalråd, aktörer för
civilsamhället och Polisen, för att skapa hållbara lösningar för den berörda
gruppen utsatta EU-medborgare som vistas i Jönköpings kommun.
Karin Widerberg (S) för S, MP och V, yrkar bifall till Christoffer Gullbergs
(M) yrkande.
Anita Winberg (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag och Christoffer
Gullbergs (M) yrkande.
Protokollsanteckning
Karin Widerberg (S), för S, MP och V, lämnar följande anteckning till
protokollet:
”Hanteringen av ärendet har varit högst bristfällig. Ansökan skickades in i
början av augusti till kommunalrådet Ann-Marie Nilsson. Det var först i
oktober som socialnämnden kunde fatta beslut. Vi får inte bemöta och hantera
våra föreningars ansökningar på ett sådant sätt i framtiden.
S, V & MP anser att summan borde vara lika hög som Kyrkhjälpen äskade, på
grund av den långvariga hanteringen.”
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Christoffer Gullbergs (M) yrkande och Anita
Winbergs (SD) yrkande och finner att nämnden beslutat i enlighet med
Christoffer Gullbergs (M) yrkande.
Socialnämndens beslut
− Ansökan från Kyrkhjälpen, om bidrag för insatser till utsatta EUmedborgare i Jönköpings kommun, avslås mot bakgrund av att ansökan inte
uppfyller kriterierna i socialnämndens riktlinjer för stöd till
frivilligorganisationer. Riktlinjerna fastslår bland annat att sökande
organisation måste vara ideell med stadgar, styrelse och revisorer som
granskar styrelsens förvaltning. Till ansökan ska även bifogas följande
handlingar från den organisation bidraget ska utbetalas till:
verksamhetsberättelse, budget, revisionsberättelse samt verksamhetsplan.
− I avvaktan på nämndens ställningstagande till en eventuellt kompletterad
ansökan, får socialförvaltningen i uppdrag att i samråd med Kyrkhjälpen
säkerställa att verksamheten under november och december kan fortgå,
genom att fortsätta de utbetalningar som initierats genom tidigare beslut i
Kommunstyrelsen, till en maximal summa av 60 000 kr.
− Socialförvaltningen får i uppdrag att snarast initiera dialog med berörda
samhällsaktörer och sammankalla till möte med bland andra
socialnämndens presidium, tekniska nämnden, kommunalråd, aktörer för
civilsamhället och Polisen, för att skapa hållbara lösningar för den berörda
gruppen utsatta EU-medborgare som vistas i Jönköpings kommun.
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Jäv
På grund av jäv deltar inte Ulla Gunnevik Sandstedt (KD) i behandlingen av
ärendet.
Reservationer
Anita Winberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kyrkhjälpen
Karl Gudmundsson
Åsa Jonsson-Sköld
Anders Ivar
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§ 227

Hem för vård eller boende avseende ensamkommande flyktingbarn
Sn/2015:182 133
Sammanfattning
Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn fortsätter på en mycket hög
nivå. Jönköpings kommun har fram till den 28 september i år tagit emot 134
barn och det finns ännu inga tecken på någon avtrappning i inflödet. Fyra nya
HVB i egen regi har öppnats men hemmen är redan fullbelagda. Det behövs
omgående beslut om ytterligare boenden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-05
Ordförandebeslut, daterat 2015-10-02
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningen ges i uppdrag att starta ett hem för vård eller boende
från och med 2015-10-21. Verksamheten ska omfatta upp till 30 platser och
inrymmas i tillfälligt inhyrda lokaler.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Christoffer Gullberg (M) för M, KD, C och FP, yrkar bifall till förvaltningens
förslag med följande tillägg:
− Presidiet får i uppdrag att, i avvaktan på socialnämndens ordinarie
sammanträde, fatta brådskande beslut om öppnande av HVB-hem.
Karin Widerberg (S) för S, MP och V, samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall
till förvaltningens förslag med Christoffer Gullbergs (M) tilläggsyrkande.
Socialnämndens beslut
− Socialförvaltningen ges i uppdrag att starta ett hem för vård eller boende
från och med 2015-10-21. Verksamheten ska omfatta upp till 30 platser och
inrymmas i tillfälligt inhyrda lokaler.
− Presidiet får i uppdrag att, i avvaktan på socialnämndens ordinarie
sammanträde, fatta brådskande beslut om öppnande av HVB-hem.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Karl Gudmundsson
Åsa Jonsson Sköld
Annika Åberg
Lars Malmström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

29

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-20

§ 228

Förlängning av beslut avseende Odengatans HVB och Kärrhökens
HVB
Sn/2015:182 133
Sammanfattning
Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn har ökat dramatiskt under 2015
och Jönköpings kommun har fram tills den 29 september tagit emot 134 barn.
För att möta det höga mottagandet så har socialförvaltningen på mycket kort tid
startat 4 hem för vård eller boende (HVB). För två av dessa hem, Odengatans
HVB och Kärrhökens HVB, gäller socialnämndens beslut för perioden fram till
den 30 november 2015. Socialnämnden behöver nu ta ställning till
verksamhetens fortsättning.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-01
Förvaltningens förslag
− Verksamheten vid Odengatans HVB och Kärrhökens HVB förlängs t.o.m.
2016-11-30 med lokalisering i nuvarande lokaler.
− Beslutet gäller under förutsättning att äldreomsorgen inte behöver lokalerna
för den egna verksamheten.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Christoffer Gullberg (M), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S),
för partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Verksamheten vid Odengatans HVB och Kärrhökens HVB förlängs t.o.m.
2016-11-30 med lokalisering i nuvarande lokaler.
– Beslutet gäller under förutsättning att äldreomsorgen inte behöver lokalerna
för den egna verksamheten.

Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Äldrenämnden
Karl Gudmundsson
Åsa Jonsson Sköld
Annika Åberg
Lars Malmström
Justerandes signatur
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§ 229

Beslutsordning för överenskommelser om mottagandet av
ensamkommande flyktingbarn
Sn/2015:233 133
Sammanfattning
Socialnämnden har av kommunfullmäktige den 29 januari 2015 (§ 11)
medgivits att under 2015 träffa överenskommelser med länsstyrelsen och
Migrationsverket om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Nya
överenskommelser behöver träffas för 2016, och socialförvaltningen föreslår
nu kommunfullmäktige att socialnämnden får ett fortsatt mandat att, inom
ramen för nuvarande reglementes bestämmelser, träffa överenskommelser om
mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-15
Reglemente för nämnderna inom socialtjänsten
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
− Socialnämnden ges mandat att, inom ramen för nuvarande reglemente,
träffa överenskommelser med Migrationsverket och länsstyrelsen om
mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Christoffer Gullberg (M), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S),
för partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
− Socialnämnden ges mandat att, inom ramen för nuvarande reglemente,
träffa överenskommelser med Migrationsverket och länsstyrelsen om
mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

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

Utdragsbestyrkande

31

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-20

§ 230

Start av öppen förskola på Österängen
Sn/2015:223 700
Sammanfattning
Österängens lokala områdesgrupp har i skrivelse till barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden, daterad den 29 april 2015, föreslagit
att en öppen förskola öppnas på Österängen. Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på förslaget och har utrett kostnader. Genom ett
förvaltningsövergripande samarbete kan befintliga lokaler och resurser
användas. De extrakostnader som uppstår uppgår till 40 tkr för städning,
kontorsmaterial, teknisk utrustning samt ökat slitage på inventarier. Denna
kostnad föreslås fördelas mellan utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen.
Den öppna förskolan föreslås drivas som försöksverksamhet under ett år och
sedan utvärderas för ställningstagande kring eventuell fortsättning.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-29
Förvaltningens förslag
- Socialnämnden ställer sig positiv till att en öppen förskola bedrivs som
försökverksamhet under 2016.
- Socialnämnden beslutar att medfinansiera med 20 tkr för de extrakostnader
som uppstår under 2016.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Christoffer Gullberg (M), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S),
för partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
- Socialnämnden ställer sig positiv till att en öppen förskola bedrivs som
försökverksamhet under 2016.
- Socialnämnden beslutar att medfinansiera med 20 tkr för de extrakostnader
som uppstår under 2016.
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Åsa Jonsson-Sköld
Annika Åberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 231

Tillsättning av funktionschef för funktionshinderomsorgen
Sn/2015:226 023
Sammanfattning
Med anledning av att Börje Olsson, som är chef för funktionshinderomsorgen,
ska gå i pension har tjänsten utannonserats. Anna Bunninger, som idag arbetar
som områdeschef inom Jönköping kommuns funktionshinderomsorg, föreslås
som ny chef för funktionshindersomsorgen.
Beslutsunderlag
Socialtjänstens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-29
Förvaltningens förslag
− Anna Bunninger förordnas som funktionschef för funktionshinderomsorgen
som ett särskilt visstidsförordnande under sex (6) år från och med
2016-01-01.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Christoffer Gullberg (M), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S),
för partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Anna Bunninger förordnas som funktionschef för funktionshinderomsorgen
som ett särskilt visstidsförordnande under sex (6) år från och med
2016-01-01.

Beslutet expedieras till:
Anna Bunninger
Personalenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 232

Ändringar och tillägg i delegationsordningen för
områdesnämnderna
Sn/2015:113 002
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 27 april 2015 (§ 125) att synpunkter från
områdesnämnderna hämtas in angående förvaltningens förslag att ändringar i
områdesnämndernas delegationsordning inte regelmässigt ska föregås av
rekommendationer från socialnämnden respektive äldrenämnden.
Äldrenämnden fattade motsvarande beslut den 20 maj 2015 (§ 69).
Områdesnämnderna har nu lämnat sina synpunkter.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-16
Förvaltningens förslag
− Ändringar i områdesnämndernas delegationsordning ska inte regelmässigt
föregås av rekommendationer från socialnämnden respektive äldrenämnden.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Christoffer Gullberg (M), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S),
för partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Ändringar i områdesnämndernas delegationsordning ska inte regelmässigt
föregås av rekommendationer från socialnämnden respektive äldrenämnden.

Beslutet expedieras till:
Lars Bergstrand

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 233

Ändringar och tillägg i delegationsordningen
Sn/2015:113 002
Sammanfattning
Socialnämndens delegationsordning är fortlöpande föremål för översyn.
Förvaltningen föreslår nu ett antal ändringar gällande några ärendetyper.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-28
Förvaltningens förslag
− De tillägg och ändringar i socialnämndens delegationsförteckning som
föreslås i förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-28, fastställs.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Christoffer Gullberg (M), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S),
för partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– De tillägg och ändringar i socialnämndens delegationsförteckning som
föreslås i förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-28, fastställs.
Beslutet expedieras till:
Karl Gudmundsson
Karin Pilkvist
Lars Bergstrand

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 234

Justering av Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn
enligt alkohollagen – Alkoholpolitiska riktlinjer
Sn/2014:57 702
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2014 (§ 155) att redaktionella
ändringar av ”Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt
alkohollagen – Alkoholpolitiska riktlinjer” får beslutas av socialnämnden. Här
lämnas förslag till en sådan redaktionell ändring.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-02.
Förvaltningens förslag
- Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen –
Alkoholpolitiska riktlinjer ändras på så sätt att meningen ”Socialnämnden
fattar beslut i frågan om de ytterligare två tillfällena till slutna sällskap” tas
bort på sidan 8 under rubriken ”3.4. Serveringstider”.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Christoffer Gullberg (M), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S),
för partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
- Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen –
Alkoholpolitiska riktlinjer ändras på så sätt att meningen ”Socialnämnden
fattar beslut i frågan om de ytterligare två tillfällena till slutna sällskap” tas
bort på sidan 8 under rubriken ”3.4. Serveringstider”.

Beslutet expedieras till:
Lars Bergstrand

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 235

Socialnämndens stöd till idéburna organisationer
Sn 2015:167 700
Sammanfattning
Förvaltningen har av socialnämnden den 16 juni 2015 (§ 158) fått i uppdrag att
utreda möjligheten att ingå IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, med idéburna
organisationer. Eftersom kommunens upphandlingsavdelnings tolkning är att
lagen ej tillåter IOP, är detta ej möjligt i dagsläget och förvaltningen föreslår
därför att nämnden inväntar eventuellt ny inställning i upphandlingsfrågor från
regeringen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-29
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-24
Förvaltningens förslag
− Eftersom regeringen signalerat en ny inställning i upphandlingsfrågor som
berör idéburna organisationer, tas inget omedelbart initiativ till förändring
av gällande avtalskonstruktioner mellan socialförvaltningen och de
idéburna organisationer som förvaltningen samarbetar med.
− Socialförvaltningen får i uppdrag att starta ett förberedande
utredningsarbete som rör kvinno- och tjejjourens avtal. Utredningsarbetet
kan leda till en upphandling enligt LOU eller, om lagen ändras, till en
annan typ av avtal.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Christoffer Gullberg (M), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S),
för partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Eftersom regeringen signalerat en ny inställning i upphandlingsfrågor som
berör idéburna organisationer, tas inget omedelbart initiativ till förändring
av gällande avtalskonstruktioner mellan socialförvaltningen och de
idéburna organisationer som förvaltningen samarbetar med.
− Socialförvaltningen får i uppdrag att starta ett förberedande
utredningsarbete som rör kvinno- och tjejjourens avtal. Utredningsarbetet
kan leda till en upphandling enligt LOU eller, om lagen ändras, till en
annan typ av avtal.
Beslutet expedieras till:
Karin Pilkvist
Åsa Jonsson Sköld

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 236

Ny organisation och ledning inom individ- och familjeomsorgen.
Sn/2015:234 001
Sammanfattning
Det höga mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och nyanlända
flyktingar har fått mycket stora återverkningar på personal, organisation och
ledningsfunktionen inom individ- och familjeomsorgen. Läget är akut och
förvaltningen föreslår nu en omedelbar förändring av organisation och ledning
inom individ- och familjeomsorgen (IFO).
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-15.
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens förslag till ny organisation inom individ- och
familjeomsorgen godkänns.
− Annika Åberg förordnas som funktionschef för individ- och
familjeomsorgen under perioden 2015-11-01 t o m 2017-10-31.
MBL-behandling
Förslaget har förhandlats med fackliga företrädare den 20 oktober 2015.
Fackliga företrädare ställer sig bakom förslaget.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Christoffer Gullberg (M), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S),
för partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Socialförvaltningens förslag till ny organisation inom individ- och
familjeomsorgen godkänns.
− Annika Åberg förordnas som funktionschef för individ- och
familjeomsorgen under perioden 2015-11-01 t o m 2017-10-31.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:

Karl Gudmundsson
Åsa Jonsson Sköld
Annika Åberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 237

Verksamhetsrapport september 2015
Sn/2015:28 041
Sammanfattning
Enligt tidsplan för arbetet med verksamhets- och investeringsplan, ska
verksamhetsrapport för september redovisas som ett informationsärende vid
oktobersammanträdet. Eftersom socialnämndens presidium kommit överens
om att lämna ett uppdrag i samband med redovisningen av
verksamhetsrapporten, omvandlas ärendet från informationsärende till
beslutsärende.
Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport socialnämnden - september 2015
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Christoffer Gullberg (M) och Karin Widerberg (S) lämnar följande yrkande:
− Socialförvaltningen ges i uppdrag att till nämndens nästkommande
sammanträde i november se över beläggningen på Bruksborg, Kärrarp och
externa aktörer inom beroende- och missbruksvården under de senaste 3
åren.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningen ges i uppdrag att till nämndens nästkommande
sammanträde i november se över beläggningen på Bruksborg, Kärrarp och
externa aktörer inom beroende- och missbruksvården under de senaste 3
åren.
Beslutet expedieras till:
Anneli Hallberg
Åsa Jonsson Sköld
Karl Gudmundsson
Stefan Österström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 238

Kurser och konferenser
a) Kultur på recept i Region Jönköpings län den 1 december 2015 kl 09.0016.00, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Socialnämndens beslut
a) Gabriel Marko (S) och Mats Kåremalm (V) utses som deltagare
(Partigruppen M, KD, C och FP återkommer eventuellt med två deltagare)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 239

Rapporter från förrättningar
8/10: Mats Kåremalm (V) har auskulterat vid Kärrhökens HVB för
ensamkommande flyktingbarn.
9/10: Karin Widerberg (S) har medverkat vid ”En innehållsrik fritid för
funktionsnedsatta”, kl. 8.15 – 16.30, Science Park
13/10: Ola Nilsson (KD), Christoffer Gullberg (M) och Karin Widerberg (S)
har medverkat vid socialnämndens presidiemöte.
15/10: Christoffer Gullberg (M), Per-Åke Göransson (MP) och Lenah
Andersson (S) har medverkat vid Europeiska Migrationsnätverkets kurs ” Att
(bara) vänta – en meningsfull tid i mottagningssystemet” den 15 oktober i
Stockholm.
Nämnden godkänner att redovisat deltagande vid förrättningar skett på uppdrag
av nämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 240

Övriga frågor
Nämndens ordförande Christoffer Gullberg (M) hälsar de nya ersättarna Jan
Walgeby (M) och Eva Stråth (KD) välkomna till nämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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