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§ 19

Föredragning i sakärenden, mm
Följande ärenden föredras:
– Verksamhetsplan 2011
Föredragande: Bitr socialdirektör Nils Zadik
– Kommunrevisionens granskning av rekrytering av familjehem samt
uppföljning av familjehemsplaceringar
Föredragande: Områdeschef Lilian Elmqvist
– Planeringsdokument för Barn och ungdomsvården 2011 – 2015
Föredragande: Områdeschef Lilian Elmqvist
--Socialnämnden och Äldrenämnden har under förmiddagen fått gemensam
föredragning om Verksamhetsberättelse 2010.
Föredragande: Bitr socialdirektör Nils Zadik, IFO-chef Bo Samuelsson och
ÄO-chef Ingeborg Esping.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 30 minuter (kl 15.20 – 15.50).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur
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2011-02-15

§ 21

Meddelanden
a) Sociala områdesnämnden söders beslut 2011-01-04
- § 3 – Delegationsordning för de sociala områdesnämnderna
Dnr 2010:262
b) Sociala områdesnämnden västers beslut 2011-01-04
- § 3 – Delegationsordning för de sociala områdesnämnderna
Dnr 2010:262
c) Sociala områdesnämnden östers beslut 2011-01-04
- § 4 – Delegationsordning för de sociala områdesnämnderna
Dnr 2010:262
d) Sammanställning daterad 2010-12-31 över beslut om bistånd enl LSS och
SoL som ej verkställts inom tre månader och som ej är verkställda, tillika
avbrott i verkställighet
Dnr 2010:167
e) Kommunstyrelsens beslut 2011-01-12
- § 7 – Val av ledningsutskott, välfärdsutskott, tekniskt utskott, personalutskott samt jämställdhets- och integrationsutskott
Reg i Lex
- § 8 – Val i kommunstyrelsen med anledning av ny mandatperiod
Reg i Lex
f) Justitieombudsmannens beslut 2011-01-26 att avsluta ärendet avs anmälan
om klagomål mot barn- och ungdomssektionen
Dnr 2010:171
g) Länsstyrelsens beslut 2011-01-07 att bevilja 258 400:- (år 2) till
utvecklingsmedel för arbete med stöd till våldsutsatta kvinnor och deras
barn (Framtidsverkstaden)
Dnr 2008:326
h) Protokoll 2010-12-16 från sammanträde med Primärkommunala nämnden
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur
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§ 22

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 1 och 2
b) Beslut om medgivande för utlandsresa i tjänsten
- Teneriffa, daterat 2011-01-13
- Toscana, daterat 2011-01-25
- Cypern, daterat 2011-01-25
- Cypern, daterat 2011-01-26
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 23

Förslag till verksamhetsplan 2011 för Socialnämnden
Sn/2010:157 041
Sammanfattning
Enligt tidigare beslutad tidplan ska socialnämnd/äldrenämnd behandla förslag
till verksamhetsplan för 2011 på januarisammanträdet. Utifrån ny mandatperiod fr.o.m. 2011 och för att ge de förtroendevalda bättre möjligheter att
påverka verksamhetsplanen behandlas verksamhetsplanen först på de båda
nämndernas februarisammanträden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2011-02-05
Förslag till verksamhetsplan 2011, daterad 2011-02-06
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens förslag till Verksamhetsplan 2011 innehållande, verksamhetsplan, internkontrollplan och servicegarantier för 2011 fastställs
avseende tillämpliga delar för socialnämndens verksamhetsområde.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag, samt framför följande
tilläggsyrkande:
– Förvaltningen ges i uppdrag att kvartalsvis redovisa aktuell status gällande
lagstadgade krav inom barn och ungdomsvården avseende genomförandeplaner, överväganden och utredningstider.
Mona Forsberg (S), för S-gruppen, yrkar bifall till förvaltningens förslag till
strategiska mål samt yrkar, med hänvisning till och i linje med de yrkanden S
lagt i kommunfullmäktige angående budgetskrivning och VIP, t ex om
ytterligare medel till Funktionshinderomsorgen, lokalkontorens antal mm, att
nämnden beslutar i enlighet med dessa där framförda krav.
Vidare yrkar Mona Forsberg (S) bifall till Ola Nilssons (KD) tilläggsyrkande,
samt framför dessutom följande tilläggsyrkande:
– Inom försörjningsstödsområdet skall även hushåll med barn redovisas
separat.
Anne Falk (V) instämmer i Mona Forsbergs (S) samtliga yrkanden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-02-15

Propositionsordning
Först ställs Ola Nilssons (KD) yrkande om bifall till förvaltningens förslag mot
Mona Forsbergs (S) yrkande om bifall till de strategiska målen m m under proposition. Därefter frågas på de båda tilläggsyrkandena.
Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt Ola Nilssons (KD) yrkande om
bifall till förvaltningens förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för förvaltningens, av Ola Nilsson (KD) tillstyrkta förslag.
Nej-röst för Mona Forsbergs (S) yrkande.
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Anders Carlsson (M)
x
Bodil Düringer (M)
x
Ingrid Öquist (M)
x
Andreas Grubbström (M)
x
Ola Nilsson (KD)
x
Magnus Nordangård (KD)
x
Eva Lagerström (FP)
x
Arnold Sigonius (C)
x
Mona Forsberg (S)
x
Allan Tovhult (S)
x
Lenah Andersson (S)
x
Eric Winbladh (S)
x
Anne Falk (V)
x
Summa
8
5
Socialnämnden har alltså med 8 ja-röster mot 5 nej-röster bifallit Ola Nilssons
(KD) yrkande om bifall till förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på vart och ett av de framförda tillläggsyrkandena och finner att nämnden beslutat att bifalla båda.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens förslag till Verksamhetsplan 2011 innehållande verksamhetsplan, internkontrollplan och servicegarantier för 2011 fastställs
avseende tillämpliga delar för socialnämndens verksamhetsområde
– Förvaltningen ges i uppdrag att kvartalsvis redovisa aktuell status gällande
lagstadgade krav inom barn och ungdomsvården avseende genomförandeplaner, överväganden och utredningstider.
– Inom försörjningsstödsområdet skall även hushåll med barn redovisas separat.
Reservation
Mona Forsberg (S), för S-gruppen och Anne Falk (V) reserverar sig emot de
delar i beslutet som går dem emot.
Beslutet expedieras till: Ledningsgruppen, Lilian Elmqvist, Lars Malmström
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Rapport angående socialförvaltningens integrationsarbete 2010
Sn/2011:38 132
Sammanfattning
Kommunens nämnder och bolag har i uppdrag av kommunfullmäktige
2010-04-29 uppmanats att avlämna en årlig rapport om det arbete som utförts i
syfte att öka integration och mångfald inom respektive verksamhet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-01-26
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-04-29, § 103
Förvaltningens förslag
Redovisning till kommunfullmäktige
– Socialnämnden ställer sig bakom upprättad tjänsteskrivelse.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Redovisning till kommunfullmäktige
– Socialnämnden ställer sig bakom upprättad tjänsteskrivelse.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur
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Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-02-15

§ 25

Kommunrevisionens granskning av rekrytering av familjehem samt
uppföljning av familjehemsplaceringar
Sn/2010:233 714
Sammanfattning
Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning
av familjehemsvården. Syftet med granskningen har varit att belysa hur
familjehem rekryteras, bedöma om socialnämnden har ändamålsenliga rutiner
för att följa upp placeringen av enskilda barn samt om uppföljningarna sker i
tillräcklig omfattning. Kommunrevisionen önskar erhålla socialnämndens svar
på rapporten senast den 25 februari 2011.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-01-31
Bilaga Kommunrevisionens rapport, daterad 2010-10-12
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunrevisionen
– Socialförvaltningens redovisning utgör socialnämndens svar på kommunrevisionens rapport.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mona Forsberg (S), för S-gruppen, yrkar bifall till förvaltningens förslag med
undantag av förslaget gällande controllerfunktion, vilket yrkas skall tas bort.
Anne Falk (V) yrkar bifall till Mona Forsbergs förslag.
Protokollsanteckning
Mona Forsberg (S), för S-gruppen, begär att få följande antecknat till protokollet: Vi socialdemokrater står inte bakom omvandlingen av tre områdeskontor till ett.
För att säkra vården för placerade barn och ungdomar behövs uppföljning och
utvärderingar. Vi anser inte att en ny tjänst behöver inrättas, utan sådan kontroll bör ske utav ledningen på områdeskontoren.
Anne Falk (V) instämmer i Mona Forsbergs (S) protokollsanteckning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition, och finner att
nämnden beslutat enligt Ola Nilssons (KD) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-02-15

Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunrevisionen
– Socialförvaltningens redovisning utgör socialnämndens svar på kommun
revisionens rapport.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Bo Samuelsson
Lilian Elmqvist
Anna-Carin Bergström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Planeringsdokument för barn- och ungdomsvården 2011-2015
Sn/2011:39 710
Sammanfattning
Socialförvaltningen har arbetat fram ett planeringsdokument för barn- och
ungdomsvården. Dokumentet omfattar perioden 2011-2015 och utgör dels en
uppföljning av tidigare granskningar och genomlysningar genomförda 20072010, dels en beskrivning av angelägna områden att arbeta vidare med.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2011-01-31
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2011-01-31
Förvaltningens förslag
 Planeringsdokument för barn- och ungdomsvården 2011-2015 godkännes.
 Planeringsdokumentets förslag beaktas i socialförvaltningens VIP-arbete.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mona Forsberg (S), för S-gruppen, yrkar bifall till förvaltningens förslag med
undantag av förslaget gällande controllerfunktion, vilket yrkas skall tas bort.
Protokollsanteckning
Mona Forsberg (S) för S-gruppen, begär att få följande antecknat till protokollet: Vi socialdemokrater står inte bakom omvandlingen av tre områdeskontor till ett.
För att säkra vården för placerade barn och ungdomar behövs uppföljning och
utvärderingar. Vi anser inte att en ny tjänst behöver inrättas, utan sådan kontroll bör ske utav ledningen på områdeskontoren.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition, och finner att
nämnden beslutat enligt Ola Nilssons (KD) förslag.
Socialnämndens beslut
– Planeringsdokument för barn- och ungdomsvården 2011-2015 godkännes.
– Planeringsdokumentets förslag beaktas i socialförvaltningens VIP-arbete.

Beslutet expedieras till:
Bo Samuelsson
Ingela Öster
Lilian Elmqvist
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Utvecklat stöd till elever som riskerar att inte nå skolans mål
Sn/2010:243 710
Sammanfattning
Skolan ska i så stor utsträckning som möjligt inkludera alla elever i den
ordinarie verksamheten. Endast i undantagsfall ska elever behöva flytta till en
särskild undervisningsgrupp utanför den egna skolan för att få det stöd man
behöver för att nå skolans mål. Socialnämnden antog vid sammanträde i
december 2010 ett inriktningsbeslut för utveckling av skolans inre arbete och
för samverkan med övriga förvaltningar, framförallt med socialförvaltningen, i
syfte att förbättra för de elever som riskerar att inte nå skolans mål.
Socialnämnden föreslås anta den i bilaga till tjänsteskrivelsen beskrivna
organisationsförändringen och formerna för samverkan. Den nya organisationen föreslås träda i kraft fr.o.m. höstterminen 2011.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2011-01-31,rev 2011-02-08
Bilaga till tjänsteskrivelse, Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse
daterad 2011-01-10, rev 2011-01-21
Socialnämndens beslut 2010-12-14, § 241
Förvaltningens förslag
Framställan till personalutskottet
 Begäran om inrättande av nedanstående tjänster inom IFO-verksamheten,
Barn och ungdom
- två tjänster som socialsekreterare inom Familjebehandling
- tre tjänster som socialsekreterare inom myndighetsutövning
Beslutar för egen del
 Föreslagen organisationsförändring med ikraftträdande fr.o.m.
höstterminen 2011 antas
 Uppdrag ges till IFO-chefen att teckna avtal med barn- och utbildningsnämnden om försäljning av tjänster enligt vad som redovisas i bilaga till
tjänsteskrivelse, under förutsättning att personalutskottet medger inrättande
av tjänsterna.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.

Justerandes signatur
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Socialnämndens beslut
Framställan till personalutskottet
 Begäran om inrättande av nedanstående tjänster inom IFO-verksamheten,
Barn och ungdom
- två tjänster som socialsekreterare inom Familjebehandling
- tre tjänster som socialsekreterare inom myndighetsutövning
Beslutar för egen del
 Föreslagen organisationsförändring med ikraftträdande fr.o.m.
höstterminen 2011 antas
 Uppdrag ges till IFO-chefen att teckna avtal med barn- och utbildningsnämnden om försäljning av tjänster enligt vad som redovisas i bilaga till
tjänsteskrivelse, under förutsättning att personalutskottet medger inrättande
av tjänsterna.

Beslutet expedieras till:
Personalutskottet
Barn- och utbildningsnämnden
Bo Samuelsson
Lilian Elmqvist
Ann Grabow
Magdalena Blomgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2011-02-15

§ 28

Projekt Ung Arena i Jönköpings kommun
Sn/2011:41 710
Sammanfattning
Stadskontorets arbetsmarknadsavdelning har tillsammans med representanter
för skol- och barnomsorgsförvaltningen, fritidsförvaltningen och socialförvaltningen utarbetat förslag till projekt Ung Arena i Jönköpings kommun.
Projektets syfte är att förebygga att ungdomar hamnar i utanförskap och att
skapa bestående länk mellan skola och arbetsliv. Socialnämnden har beretts
tillfälle att yttra sig över projektförslaget senast 2011-02-14.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2011-01-31
Stadskontorets tjänsteskrivelse med bilagor daterad 2010-12-08
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
– Socialnämnden ställer sig positiv till projektet under förutsättning att
berörda instanser fattar erforderliga beslut avseende projektets finansiering.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– Socialnämnden ställer sig positiv till projektet under förutsättning att
berörda instanser fattar erforderliga beslut avseende projektets finansiering.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Bo Samuelsson
Lilian Elmqvist
Anna Bunninger

Justerandes signatur
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§ 29

Ansökan om medel till tidiga insatser - Frälsningsarméns barngruppsverksamhet
Sn/2011:42 710
Sammanfattning
Socialtjänsten har sedan ett tiotal år samarbete med Frälsningsarméns familjecenter Vårsol beträffande barngruppsverksamhet. Frälsningsarmén startade
verksamheten för tio år sedan. Under några år har socialtjänsten haft projektmedel från länsstyrelsen för att starta upp barngrupper i kommunal regi.
Avsikten är att öka valfriheten och att samarbeta med Vårsols familjecenter
kring barn och ungdomar som har behov av att bearbeta svåra upplevelser i
grupp. 2011-01-01 startade kommunens barngruppsverksamhet Musslan i egna
lokaler.
Nu föreslås att ett avtal sluts, där kommunen garanterar ersättning för barngruppsverksamheten genom en kombination av ett garanterat minibelopp och
ersättning för utfört arbete. Avtalet garanterar att gemensam handledning
erbjuds och att uppföljning, utvärdering och planering sker mellan socialtjänsten och Vårsols familjecenter.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-01-31
Bilaga till tjänsteskrivelse – Avtal mellan Jönköpings kommun och Vårsols
familjecenter VFC för 2011
Förvaltningens förslag
– Förvaltningens förslag till avtal med Frälsningsarméns familjecenter Vårsol
godkänns. Funktionschefen för individ- och familjeomsorgen ges i uppdrag
att teckna avtal.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Förvaltningens förslag till avtal med Frälsningsarméns familjecenter Vårsol
godkänns. Funktionschefen för individ- och familjeomsorgen ges i uppdrag
att teckna avtal.

Beslutet expedieras till:
Frälsningsarméns familjecenter Vårsol
Iréne Folkevik
Ingela Öster

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Återkoppling till socialnämnden efter överläggning med Socialstyrelsen gällande tillsyn enl 13 kap 1 o 2 § SoL avseende Tellus
ungdomsboende
(Socialstyrelsens dnr 6788/2010)
Sn/2010:105 710
Sammanfattning
Socialförvaltningen har efter uppdrag av socialnämnden varit i överläggning
med Socialstyrelsen med anledning av att se över möjligheten att Tellus
verksamhet ska kunna bibehållas enligt nuvarande form
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-12-22
Förvaltningens förslag
– Tellus ungdomsboende fortsätter driva sin verksamhet enligt nuvarande
former men ändrar nedre åldersgränsen för målgruppen till 18 år istället för
17 år.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Tellus ungdomsboende fortsätter driva sin verksamhet enligt nuvarande
former men ändrar nedre åldersgränsen för målgruppen till 18 år istället för
17 år.

Beslutet expedieras till:
Bo Samuelsson
Anna Bunninger
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-02-15

§ 31

Information
a) Nytt inom förvaltningen
Bitr socialdirektör Nils Zadik informerar kort om följande
- Landstinget har muntligen meddelat, att de kommer att stå för HSLinsatser vid Junepolikliniken. Förvaltningen väntar nu på en skriftlig
bekräftelse.
b) Rapport från socialnämndens presidium
Ordföranden rapporterar från
- möte den 31 janauri med brukare på Vindens Mekaniska, som framförde
krav om höjning av ”7-kronan”
- att ett möte ska äga rum med alla krögare i kommunen.
c) Rapporter från kurser och konferenser
- Mona Forsberg redovisar från konferensen den 26 januari på Kungsporten i Jönköping ”Tillsammans för barn och ungdomars psykiska hälsa”
Vid konferensen deltog även Ola Nilsson, Arnold Sigonius och Allan
Tovhult.
- Ola Nilsson, Joseph Abdi, Allan Tovhult och Ifrah Kirih rapporterar från
Jönköpings kommuns och Fryshusets konferens om ungdomsfrågor den
2 februari i Ungdomens Hus, Jönköping,
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