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§ 241

Informationsärenden
a) Information från tillståndsenheten
Lars Bergstrand, chef för tillståndsenheten, redogör för aktuell information
från enhetens arbete och förklarar varför ärende Sn § 267 föreslås utgå. Ett
antal domslut från förvaltningsrätten har inkommit, där förvaltningsrätten
beslutat i linje med nämndens beslut.
b) Ansökningar föreningsbidrag
Christina Caiberth, utredare, och Anneli Hallberg, områdeschef missbruk,
redogör för förvaltningens förslag kring ärenden som rör ansökningar av
föreningsbidrag (Sn §§ 249-256), samt svarar på frågor från nämnden.
Socialnämnden har vid dagens sammanträde att ta ställning till ansökningar
som rör verksamhetsåret 2016.
c) Flyktingsituationen
Åsa Jonsson Sköld, områdeschef, Marie Andersson, biträdande områdeschef
och Göran Melin, stf räddningschef, lämnar dagsaktuell information om den
pågående flyktingsituationen och hur kommunen arbetar tillsammans med
myndigheter för att lösa det akuta behovet av t.ex. boendeplatser.
Socialförvaltningen påverkas i nuläget framförallt av ett stort mottagande av
ensamkommande flyktingbarn, vilket ställer förvaltningen inför ett konstant
behov av fler boendeplatser i så kallade HVB-hem. Under senare delen av
2015 har ett flertal HVB-hem i socialförvaltningens egen regi startars upp,
vilket inneburit betydligt lägre kostnader än om kommunen hade köpt
motsvarande platser. Under 2016 kommer kommunen anvisas ytterligare
runt 400 ensamkommande barn, vilket innebär att fortsatt stort behov av
boendeplatser.
För att hantera det ständigt ökande mottagandet av ensamkommande barn
har de uppstartade enheterna blivit större och inhyser fler barn. Detta
innebär ett antal risker som Åsa Jonsson-Sköld vill understryka. Stora
enheter och överbeläggningar kan försvåra möjligheten att hitta rätt
placering för rätt barn. Det finns också en risk för smittoeffekter vad gäller
missbruk, hot om våld, psykisk ohälsa, suicid, mobbning m.m. Det stora
mottagandet på kort tid skapar också svårigheter att göra nödvändiga
uppföljningar, hitta lämpliga familjehem och genomföra utredningar i tid.
Därutöver innebär den snabba rekryteringstakten av personal att inte alla
nödvändiga kontrollet hinner göras i alla fall, vilket gäller bl.a. utdrag ur
belastningsregistret.
Ett nytt lagförslag innebär att alla kommuner ska ha ett obligatoriskt
mottagande av nyanlända flyktingar från den 1 mars 2016, vilket ytterligare
kommer öka behovet av boenden. Åsa Jonsson-Sköld betonar att det behövs
ett omedelbart agerande kring uppförandet av modulhus och lägenheter.
Justerandes signatur
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§ 242

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
− § 248 Verksamhetsrapport oktober 2015, fördjupad
Föredragande: Annika Edlund, ekonom
− § 257 Beläggningen på Bruksborg, Kärrarp och externa aktörer inom
beroende- och missbrukarvården under de senaste tre åren
Föredragande: Anneli Hallberg, områdeschef, Ricky Alexandersson,
sektionschef, Johan Hjert, sektionschef
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§ 243

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 20 minuter (kl. 16.25 - 16.45)
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.
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§ 244

Meddelanden
a) Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2015-09-09
b) Protokoll från Välfärdsutskottet 2015-10-20
c) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden kommer att
begäras
Dnr 2015:36
d) Kommunstyrelsens beslut 2015-10-07
- § 276 – Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2016
Dnr 2015:207
e) Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-21
- § 261 – Ny ersättare i sociala områdesnämnden söder (Mattias
Gustafsson, SD)
Reg i Lex
- § 264 – Ny ledamot i sociala områdesnämnden öster (Åsa Liborn, S)
Reg i Lex
f) Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-21
- § 259 – Förslag till Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2016-2020
Dnr 2015:111
g) Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29
- § 267 – Förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) för
2016-2018 med budget för 2016
Dnr 2015:28
h) Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-13
- § 125 – Öppen förskola på Österängen

Dnr 2015:223

i) Länsstyrelsens beslut 2015-09-23 att avslå ansökan om 1 mkr för insatsen
”Byggnation av modulhus för att möta behovet av bostäder för nyanlända
flyktingar”
Reg i Lex
j) Beslut 2015-10-08 från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med
anledning av klagomål från enskild
Dnr 2015:188
k) Beslut 2015-11-03 från Inspektionen för vård och omsorg /(IVO) med
anledning av enskilds klagomål på handläggning av familjehemsplacerat
barn
Dnr 2015:184
l) Beslut 2015-11-04 från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med
anledning av enskilds klagomål på handläggning av ärende rörande
klagandens barn
Dnr 2015:201
m) Beslut 2015-11-04 från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med
anledning av enskilds klagomål på hantering av ärende rörande klagandens
två barn
Dnr 2015:157
Justerandes signatur
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n) Skrivelse till Migrationsverket ang direktinresta ensamkommande
flyktingbarn i Jönköpings kommun
Dnr 2015:246
o) Förvaltningsrättens dom 2015-11-16 – Avslag på överklagan från Sharkina
Restaurang & Bar, Jönköping
Dnr 2015:198
p) Förvaltningsrättens dom 2015-11-16 – Avslag på överklagan från
Klocksmedjan AB, Jönköping
Dnr 2015:59

Socialnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen.
Jäv
Anita Winberg (SD) anmäler jäv på ärende § 244 m och deltar inte i beslutet.
Gunnel Granberg (SD) ersätter.

Justerandes signatur
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§ 245

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 11

Dnr 2015:24

b) Beslut i Lex Sarah-ärenden FO, daterade 2015-10-08 och
2015-10-20
Dnr 2015:4
c) Ordförandebeslut daterat 2015-10-21 avs HVB för ensamkommande
flyktingbarn under perioden 2015-10-21 - 2015-11-17 Dnr 2015:182
Socialnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen.
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§ 246

Serveringsärende; Stockmakaren, Huskvarna (Boberg Traktör AB).
Tillfälligt tillstånd till allmänheten
Sn/2015:241-702
Sammanfattning
Boberg Traktör AB, 556672-8308, ansöker om tillfälligt tillstånd under
perioden 2015-12-04 till och med 2015-12-19, att i Restaurang Stockmakaren,
Stockmakaregatan 3 C, Huskvarna, få servera spritdrycker, vin, starköl, och
andra jästa alkoholdrycker inomhus till allmänheten, klockan 14.00 - 01.00.
Sökandebolaget har idag ett stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap
i Restaurang Stockmakaren. Det tillfälliga tillståndet till allmänheten blir
således en tillfällig utökning av befintligt tillstånd.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2015-10-23 (bilaga 1)
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-11-04
Förvaltningens förslag
− Boberg Traktör AB, 556672-8308, beviljas tillfälligt utökat tillstånd under
perioden 2015-12-04 till och med 2015-12-19, att i Restaurang
Stockmakaren, Stockmakaregatan 3 C, Huskvarna, få servera spritdrycker,
vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker inomhus till allmänheten,
klockan 14.00 - 01.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Eric Winbladh (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Boberg Traktör AB, 556672-8308, beviljas tillfälligt utökat tillstånd under
perioden 2015-12-04 till och med 2015-12-19, att i Restaurang
Stockmakaren, Stockmakaregatan 3 C, Huskvarna, få servera spritdrycker,
vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker inomhus till allmänheten,
klockan 14.00 - 01.00.

Beslutet expedieras till:
Boberg Traktör AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 247

Serveringsärende; Wrapped Burrito Bar/Unwrapped, Jönköping
(Wrapped 4 AB). Nyetablering
Sn/2015:212 702
Sammanfattning
Wrapped 4 AB, 556985-6643, ansöker om att i Wrapped Burrito
Bar/Unwrapped, Smedjegatan 12 B, Jönköping, få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten klockan 11.00 - 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2015-09-23
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-11-04
Förvaltningens förslag
− Wrapped 4 AB, 556985-6643, beviljas att i Wrapped Burrito
Bar/Unwrapped, Smedjegatan 12 B, Jönköping, få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan
klockan 11.00 - 01.00.
− Beslutet gäller först från att yttrande från Räddningstjänsten om att lokalen
får tas i bruk har inkommit till Tillståndsenheten.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Eric Winbladh (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Wrapped 4 AB, 556985-6643, beviljas att i Wrapped Burrito
Bar/Unwrapped, Smedjegatan 12 B, Jönköping, få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan
klockan 11.00 - 01.00.
– Beslutet gäller först från att yttrande från Räddningstjänsten om att lokalen
får tas i bruk har inkommit till Tillståndsenheten.
Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
Wrapped 4 AB

Justerandes signatur
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§ 248

Verksamhetsrapport oktober 2015, fördjupad
Sn/2015:162 042
Sammanfattning
Enligt den tidsplan för verksamhetsuppföljning 2015 som socialnämnden
fastställt ska verksamhetsrapport oktober 2015, fördjupad, redovisas på
sammanträdet i november.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-09
Verksamhetsrapport oktober 2015, fördjupad, daterad 2015-11-09
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens verksamhetsrapport oktober 2015, fördjupad, daterad
2015-11-09, godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Eric Winbladh (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens verksamhetsrapport oktober 2015, fördjupad, daterad
2015-11-09, godkänns.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Ledningsgruppen

Justerandes signatur
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§ 249

Ansökan från Hela Människan Jönköping om verksamhetsbidrag
för 2016
Sn/2015:211 792
Sammanfattning
Hela människan RIA har ansökt om verksamhetsbidrag från socialnämnden för
2016 med 1 100 000 kr. Förutom verksamhetsbidrag finansieras Hela
människans verksamhet genom kommunens köp av tjänster enligt särskilt
upprättat ramavtal.
Beslutsunderlag
Ansökan med bilagor från Hela människan Jönköping, inkommen
2015-09-22
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-26
Förvaltningens förslag
− Hela människan Jönköping beviljas verksamhetsbidrag med 970 000 kr för
2016, att utbetalas kvartalsvis i förskott.
− Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, yrkar att ärendet bordläggs
till decembersammanträdet, för att ge nämndens presidium möjlighet att
diskutera ärendet ytterligare inför beslut.
Eric Winbladh (S), för partierna S, MP och V, samt Anita Winberg (SD) yrkar
bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande om bordläggning.
Socialnämndens beslut
− Ärendet bordläggs till decembersammanträdet, för att ge nämndens
presidium möjlighet att diskutera ärendet ytterligare inför beslut.
Beslutet expedieras till:
Hela människan
Ola Nilsson
Christoffer Gullberg
Karin Widerberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-17

§ 250

Ansökan från Sällskapet Länkarna Jönköping 01 om verksamhetsbidrag för 2016
Sn/2015:221 792
Sammanfattning
Det Fria Sällskapet Länkarna Jönköping 01 har ansökt om verksamhetsbidrag
för 2016 med 40 000 kr för den löpande verksamheten. Förutom bidraget från
socialnämnden består intäkterna huvudsakligen av fritidsnämndens föreningsbidrag.
Beslutsunderlag
Ansökan från Det Fria Sällskapet Länkarna Jönköping 01, inkommen
2015-10-02
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-26
Förvaltningens förslag
− Det Fria Sällskapet Länkarna Jönköping 01 beviljas verksamhetsbidrag för
2016 med 35 000 kr.
− Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, yrkar att ärendet bordläggs
till decembersammanträdet, för att ge nämndens presidium möjlighet att
diskutera ärendet ytterligare inför beslut.
Eric Winbladh (S), för partierna S, MP och V, samt Anita Winberg (SD) yrkar
bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande om bordläggning.
Socialnämndens beslut
− Ärendet bordläggs till decembersammanträdet, för att ge nämndens
presidium möjlighet att diskutera ärendet ytterligare inför beslut.
Beslutet expedieras till:
Sällskapet Länkarna Jönköping
Ola Nilsson
Christoffer Gullberg
Karin Widerberg

Justerandes signatur
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§ 251

Ansökan från Sällskapet Länkarna Huskvarna om verksamhetsbidrag för 2016
Sn/2015:204 792
Sammanfattning
Sällskapet Länkarna i Huskvarna har ansökt om verksamhetsbidrag med
50 000 kr avsett för deltagande i riksträffar. Dessa träffar är viktiga för att dela
erfarenheter och få nya idéer. Utgifterna i övrigt finansieras framförallt genom
bidrag från fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Ansökan, inklusive bilagor, från Sällskapet Länkarna i Huskvarna, inkommen
2015-09-09
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-20
Förvaltningens förslag
− Sällskapet Länkarna i Huskvarna beviljas verksamhetsbidrag för 2016 med
50 000 kr.
− Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Eric Winbladh (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Sällskapet Länkarna i Huskvarna beviljas verksamhetsbidrag för 2016 med
50 000 kr.
− Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen.

Beslutet expedieras till:
Sällskapet Länkarna i Huskvarna
Ingela Öster

Justerandes signatur
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§ 252

Ansökan från LP-kontakten i Jönköping om verksamhetsbidrag för
2016
Sn/2015:216 792
Sammanfattning
LP-kontakten i Jönköping har ansökt om verksamhetsbidrag med 100 000 kr
för år 2016 på uppdrag av pingstförsamlingarna i Jönköping, Huskvarna,
Bankeryd, Tenhult och Lekeryd. Bidraget ska möjliggöra insatser i form av
stöd, hjälp och behandling i olika former på kristen grund för personer med en
social utsatthet och med en beroendeproblematik.
Beslutsunderlag
Ansökan med information från LP-kontakten i Jönköping, inkommen
2015-09-15
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-27
Förvaltningens förslag
− LP-kontakten i Jönköping beviljas verksamhetsbidrag för 2016 med
40 000 kr.
− Kostnaderna täcks inom ramen för individ- och familjeomsorgen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, yrkar att ärendet bordläggs
till decembersammanträdet, för att ge utrymme för ytterligare diskussioner i
nämndens presidium kring ärendet.
Eric Winbladh (S), för partierna S, MP och V, samt Anita Winberg (SD) yrkar
bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande om bordläggning.
Socialnämndens beslut
– Ärendet bordläggs till decembersammanträdet, för att ge utrymme för
ytterligare diskussioner i nämndens presidium kring ärendet.

Beslutet expedieras till:
LP-kontakten i Jönköping
Ola Nilsson
Christoffer Gullberg
Karin Widerberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 253

Ansökan från Kvinno- och tjejjouren i Jönköping om verksamhetsbidrag för 2016
Sn/2015:219-792
Sammanfattning
Kvinno- och tjejjouren i Jönköping ansöker om bidrag till sin verksamhet för
2016. Ansökan avser hyreskostnad om ca 1 miljon kronor direkt till hyresvärden, föreningsbidrag med 400 000 kronor samt ersättning motsvarande
4 tjänster samt del av andra kostnader om totalt 2,5 miljoner för utförande av
socialtjänst.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-30
Ansökan från Kvinno- och tjejjouren i Jönköping om verksamhetsbidrag för
2016 daterad 2015-09-21
Förvaltningens förslag
− Socialnämnden beviljar Kvinno- och tjejjouren i Jönköping verksamhetsbidrag för 2016, motsvarande 2015 års nivå med en uppräkning enligt OPI.
− Beslutet verkställs när verksamhets- och budgetplan för kommande år har
redovisats.
− Kostnaderna täcks inom budgetramen för Individ- och familjeomsorg.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, yrkar att ärendet bordläggs
till decembersammanträdet, för att ge utrymme för ytterligare diskussioner i
nämndens presidium kring ärendet.
Eric Winbladh (S), för partierna S, MP och V, samt Anita Winberg (SD) yrkar
bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande om bordläggning.
Socialnämndens beslut
– Ärendet bordläggs till decembersammanträdet, för att ge utrymme för
ytterligare diskussioner i nämndens presidium kring ärendet.

Beslutet expedieras till:
Kvinno- och tjejjouren i Jönköping
Ola Nilsson
Christoffer Gullberg
Karin Widerberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 254

Ansökan från Brottsofferjouren i Jönköping om verksamhetsbidrag
för 2016
Sn/2015:220 792
Sammanfattning
Brottsofferjouren i Jönköping ansöker om bidrag till sin verksamhet för 2016
om 264 000 kronor, motsvarande 2 kronor/ kommuninvånare.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-30
Ansökan från Brottsofferjouren i Jönköping om verksamhetsbidrag för 2016
daterad 2015-09-21
Förvaltningens förslag
− Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren i Jönköping verksamhetsbidrag
för 2016 med 198 500 kronor, motsvarande 1,50 kronor/invånare.
− Beslutet verkställs när verksamhetsplan för kommande år har redovisats.
− Kostnaderna täcks inom budgetramen för Individ- och familjeomsorg.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, yrkar att ärendet bordläggs
till decembersammanträdet, för att ge nämndens presidium möjlighet att
diskutera ärendet ytterligare inför beslut.
Eric Winbladh (S), för partierna S, MP och V, samt Anita Winberg (SD) yrkar
bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande om bordläggning.
Socialnämndens beslut
− Ärendet bordläggs till decembersammanträdet, för att ge nämndens
presidium möjlighet att diskutera ärendet ytterligare inför beslut.
Beslutet expedieras till:
Brottsofferjouren i Jönköping, Huskvarnavägen 40, 554 54 Jönköping
Ola Nilsson
Christoffer Gullberg
Karin Widerberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 255

Ansökan från RFHL Jönköping om verksamhetsbidrag för 2016
Sn/2014:179 792
Sammanfattning
RFHL i Jönköpings län har ansökt om verksamhetsbidrag med 60 000 kr.
Bidraget ska dels möjliggöra insatser i form av stöd, hjälp och råd till personer
med beroende/missbruk och även till deras anhöriga och dels informationsinsatser till socialtjänstens verksamheter.
Beslutsunderlag
Ansökan inklusive bilagor från RFHL inkommen 2015-09-14
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-19
Förvaltningens förslag
− RFHL beviljas verksamhetsbidrag för 2016 med 35 000 kr.
− Kostnaderna täcks inom ramen för individ- och familjeomsorgen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, yrkar att ärendet bordläggs
till decembersammanträdet, för att ge nämndens presidium möjlighet att
diskutera ärendet ytterligare inför beslut.
Eric Winbladh (S), för partierna S, MP och V, samt Anita Winberg (SD) yrkar
bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande om bordläggning.
Socialnämndens beslut
− Ärendet bordläggs till decembersammanträdet, för att ge nämndens
presidium möjlighet att diskutera ärendet ytterligare inför beslut.
Beslutet expedieras till:
RFHL i Jönköpings län
Ingela Öster

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 256

Ansökan från IOGT-NTO 6457 Stickan om verksamhetsbidrag
för 2016
Sn/2015:249 792
Sammanfattning
IOGT-NTO 6457 Stickan ansöker om 91 400 kr för 2016 till lokalhyra för
träffpunkten på Östra Storgatan 85D i Jönköping, Stickans Stickcafé, Stickans
matlagning samt för Stickans kamratstödsverksamhet.
Beslutsunderlag
Ansökan om ekonomiskt bidrag från IOGT-NTO 6457 Stickan i Jönköping,
inkommen 2015-10-30
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-03
Förvaltningens förslag
− IOGT-NTO 6457 Stickan i Jönköping beviljas föreningsbidrag på 91 400
kr för 2016, utbetalning sker månadsvis.
− Kostnaden täcks inom budgetram för individ- och familjeomsorgen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Eric Winbladh (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− IOGT-NTO 6457 Stickan i Jönköping beviljas föreningsbidrag på 91 400
kr för 2016, utbetalning sker månadsvis.
− Kostnaden täcks inom budgetram för individ- och familjeomsorgen.

Beslutet expedieras till:
IOGT-NTO 6457 Stickan, Box 3283, 550 03 Jönköping
Ola Nilsson
Christoffer Gullberg
Karin Widerberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 257

Beläggningen på Bruksborg, Kärrarp och externa aktörer inom
beroende- och missbrukarvården under de senaste tre åren
Sn/2015:244 740
Sammanfattning
Socialnämnden gav vid sitt sammanträde den 20 oktober 2015 (§ 237) förvaltningen i uppdrag att till novembersammanträdet redovisa beläggningen på
Bruksborg, Kärrarp och externa placeringar inom missbruks- och beroendevården under de tre senaste åren.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-29
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-29
Förvaltningens förslag
− Förvaltningens redovisning av beläggningen på Bruksborg, Kärrarp och
externa placeringar godkänns.
− Socialförvaltningen ges i uppdrag att senast vid nämndens sammanträde i
januari 2016 återkomma med en fördjupad analys och förslag till åtgärd
gällande Kärrarps HVB.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Eric Winbladh (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Förvaltningens redovisning av beläggningen på Bruksborg, Kärrarp och
externa placeringar godkänns.
− Socialförvaltningen ges i uppdrag att senast vid nämndens sammanträde i
januari 2016 återkomma med en fördjupad analys och förslag till åtgärd
gällande Kärrarps HVB.

Beslutet expedieras till:
Annika Åberg
Anneli Hallberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 258

Ytterligare finansiering av utökad volym för utbildning i svenska för
invandrare
Sn/2015:163 133
Sammanfattning
Den 10 oktober 2015 beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att
ansöka hos socialnämnden om finansiering genom fonden ej utnyttjade
statsbidrag för flyktingmottagande för 2015 med ytterligare 6 mnkr, för
ytterligare utökad volym avseende utbildning i svenska för invandrare.
Socialnämnden har att besluta om att föreslå kommunstyrelsen om ansökan ska
beviljas.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-27
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-25
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut, daterat 2015-10-12
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
− Ansökan från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om ytterligare 6
mnkr från fonden för ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagande, för
utökad volym avseende utbildning i svenska för invandrare, tillstyrks.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Eric Winbladh (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
− Ansökan från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om ytterligare 6
mnkr från fonden för ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagande, för
utökad volym avseende utbildning i svenska för invandrare, tillstyrks.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Anders Ivar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 259

Återtagande av beslut ”Beslutsordning för överenskommelser om
mottagandet av ensamkommande flyktingbarn” (Sn § 229)
Sn/2015:233 133
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 20 oktober 2015 (§ 229) att föreslå kommunfullmäktige att ge socialnämnden mandat att, inom ramen för nuvarande
reglemente, träffa överenskommelser med Migrationsverket och länsstyrelsen
om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Nu föreslår förvaltningen att
ärendet återtas mot bakgrund av att stadskontoret bedömer att nämnden redan
har befogenhet att träffa sådana överenskommelser.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-10
Sn § 229
Utlåtande från stadsjurist, daterat 2015-11-10
Förvaltningens förslag
− Socialnämndens beslut vid sammanträdet den 20 oktober 2015 (§ 229),
”Beslutsordning för överenskommelser om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn”, återtas med anledning av att stadskontoret
bedömer att det ingår i socialnämndens befogenhet att fatta överenskommelser med Migrationsverket och länsstyrelsen om mottagande av
ensamkommande flyktingbarn.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Eric Winbladh (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Socialnämndens beslut vid sammanträdet den 20 oktober 2015 (§ 229),
”Beslutsordning för överenskommelser om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn”, återtas med anledning av att stadskontoret
bedömer att det ingår i socialnämndens befogenhet att fatta överenskommelser med Migrationsverket och länsstyrelsen om mottagande av
ensamkommande flyktingbarn.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen för kännedom
Lars Malmström
Annika Åberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 260

Överenskommelse om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn för 2016
Sn/2015:248 130
Sammanfattning
Migrationsverket bedömer att det för 2016 behövs 40 000 platser för asylsökande
ensamkommande flyktingbarn. Länsstyrelserna har fastställt fördelningstalen för
respektive kommun, och denna siffra uppgår till 406 ensamkommande barn för
Jönköpings kommun. Detta är en extremt kraftig ökning jämfört med 2015 års
fördelningstal på 50 asylplatser. Socialförvaltningen föreslår att en
överenskommelse träffas med Migrationsverket och Länsstyrelsen att
Jönköpings kommun inledningsvis ingår överenskommelse om att
tillhandahålla 230 asylplatser för ensamkommande flyktingbarn från och med
2016-01-01.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-13
Läns- och fördelningstal 2016, Jönköpings län, 2015-11-13
Förvaltningens förslag
- Överenskommelse träffas med Migrationsverket och länsstyrelsen om att
Jönköpings kommun tillhandahåller 230 asylplatser för ensamkommande
flyktingbarn från och med 2016-01-01.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD,C och FP, och Eric Winbladh (S), för
partierna S, MP och V, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Anita Winberg (SD), yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande och
Anita Winbergs (SD) yrkande, och finner att nämnden beslutat i enlighet med
Ola Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Överenskommelse träffas med Migrationsverket och Länsstyrelsen om att
Jönköpings kommun tillhandahåller 230 asylplatser för ensamkommande
flyktingbarn från och med 2016-01-01.
Reservationer
Anita Winberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Åsa Jonsson Sköld
Annika Åberg
Lars Malmström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 261

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 till och med den 4 november tagit emot 193
barn, och det finns ännu inga tecken på någon avtrappning i inflödet. Fem nya
HVB, hem för vård eller boende, i egen regi har öppnats men hemmen är redan
fullbelagda. Det behövs omgående beslut om ytterligare boenden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-04
Ordförandebeslut, daterat 2015-10-21
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningen ges i uppdrag att starta ett hem för vård eller boende
2015-11-18. Verksamheten ska omfatta upp till 30 platser och inrymmas i
tillfälligt inhyrda lokaler.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för partierna M, KD, C och FP, Eric Winbladh (S) för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Socialförvaltningen ges i uppdrag att starta ett hem för vård eller boende
2015-11-18. Verksamheten ska omfatta upp till 30 platser och inrymmas i
tillfälligt inhyrda lokaler.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Annika Åberg
Åsa Jonsson Sköld
Lars Malmström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 262

Behörighet att teckna socialnämnden
Sn/2014:235 700
Sammanfattning
Enligt av kommunfullmäktige antagna bestämmelser för Jönköpings kommuns
nämnder ska avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden,
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordförande.
Nämnden äger rätt att utse annan ledamot för att underteckna handlingarna vid
förfall för ordförande och vice ordförande. Handlingen ska även kontrasigneras
av anställd som nämnden bestämmer.
Socialnämndens beslutade den 7 januari 2015 (§ 7) att socialnämnden under
mandatperioden 2015 – 2018 tecknas av i nämnd ordning Ola Nilsson (KD),
Christoffer Gullberg (M) och Mona Forsberg (S). Som kontrasignerande
tjänsteman utsågs t.f. socialdirektör Anders Åberg och vid förfall för honom
ekonomichef Janos Dios, eller om båda är förhindrade, den som förordnats som
socialdirektör.
Mot bakgrund av att nämndens 2:e vice ordförande Mona Forsberg ersatts av
Karin Widerberg (S) samt att ny socialdirektör och biträdande socialdirektör
tillsatts, behöver beslutet från januari revideras.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-02
Förvaltningens förslag
− Socialnämnden i Jönköping tecknas under mandatperioden 2015 – 2018 av
i nämnd ordning Ola Nilsson (KD), Christoffer Gullberg (M) och Karin
Widerberg (S).
− Kontrasignerande tjänsteman är socialdirektör Karl Gudmundsson och vid
förfall för honom biträdande socialdirektör Stefan Österström, eller om
båda är förhindrade, ekonomichef Janos Dios.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Eric Winbladh (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Socialnämnden i Jönköping tecknas under mandatperioden 2015 – 2018 av
i nämnd ordning Ola Nilsson (KD), Christoffer Gullberg (M) och Karin
Widerberg (S).
− Kontrasignerande tjänsteman är socialdirektör Karl Gudmundsson och vid
förfall för honom biträdande socialdirektör Stefan Österström, eller om
båda är förhindrade, ekonomichef Janos Dios.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
Ola Nilsson
Christoffer Gullberg
Karin Widerberg
Karl Gudmundsson
Stefan Österström
Janos Dios

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 263

Sammanträdesplanering för 2016
Sn/2015:207 006
Sammanfattning
Respektive nämnd ska fastställa tidplan för nämndssammanträden för
nästkommande år.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-29
Sammanträdesplan socialnämnden 2016
Förvaltningens förslag
− Sammanträdesplan för socialnämnden och dess presidium fastställs enligt
förslag till sammanträdesplan 2016.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Eric Winbladh (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Sammanträdesplan för socialnämnden och dess presidium fastställs enligt
förslag till sammanträdesplan 2016.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret, kansli
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Enhetschefer stab

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

29

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-17

§ 264

Yttrande över Detaljplan för Tjädern 19, Bymarken, Jönköping
Sn/2015:232 010
Sammanfattning
Samrådshandling har inkommit till socialförvaltningen från stadsbyggnadskontoret den 10 oktober 2015 rörande rubricerat ärende. Socialnämnden har
möjlighet att yttra sig i ärendet senast den 11 november 2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-23
Remisshandling detaljplan, daterad 2015-05-12
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadsbyggnadskontoret
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som socialnämndens
yttrande över detaljplanen för Tjädern 19, Bymarken.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för partierna M, KD, C och FP, Eric Winbladh (S) för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till stadsbyggnadskontoret
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som socialnämndens
yttrande över detaljplanen för Tjädern 19, Bymarken.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 265

Återtagande av beslutssats Sn § 227 ”Hem för vård eller boende
avseende ensamkommande flyktingbarn”. Extra ärende
Sn/2015:182 133
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 20 oktober 2015, § 227, att i den andra av två
beslutssatser ge nämndens presidium i uppdrag att, i avvaktan på
socialnämndens ordinarie sammanträde, fatta brådskande beslut om öppnande
av HVB-hem.
Kommunallagens bestämmelser om delegering av ärenden inom en nämnd, 6
kap. 33 – 38 §§, tillåter dock inte delegering till två eller flera förtroendevalda,
såvida de inte består av ett beslutande utskott vilket inte är fallet med
nämndens presidium. Därav behöver beslutssatsen återtas. Beslut i dylika
brådskande ärenden kan enligt nämndens delegationsordning istället fattas som
så kallade ordförandebeslut, där ordföranden beslutar i samråd med 2e vice
ordförande.
Beslutsunderlag
Sn § 227
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, yrkar att andra beslutssatsen
i beslut Sn § 227, om att ge nämndens presidium i uppdrag att, i avvaktan på
socialnämndens ordinarie sammanträde, fatta brådskande beslut om öppnande
av HVB-hem, återtas mot bakgrund av att kommunallagens bestämmelser inte
tillåter sådan delegation.
Eric Winbladh (S); för partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar
bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
− Andra beslutssatsen i beslut Sn § 227, om att ge nämndens presidium i
uppdrag att, i avvaktan på socialnämndens ordinarie sammanträde, fatta
brådskande beslut om öppnande av HVB-hem, återtas mot bakgrund av att
kommunallagens bestämmelser inte tillåter sådan delegation.
Beslutet expedieras till:
Akten
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§ 266

Uppdrag att utarbeta underlag för upphandling av delar av HVBhem och stödboende för ensamkommande flyktingbarn. Extra
ärende
Sn/2015:261 130
Sammanfattning
Under 2015 har socialförvaltningen öppnat ett flertal HVB-hem, hem för vård
eller boende, för ensamkommande flyktingbarn. Under 2016 förväntas ett
fortsatt stort mottagande av ensamkommande barn, med ett medföljande stort
behov av boendeplatser.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, yrkar att socialnämnden ger
förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett underlag för upphandling av delar av
HVB-hem och stödboenden för ensamkommande flyktingbarn, för redovisning
vid nämndens januarisammanträde.
Eric Winbladh (S), för partierna S, MP och V, och Anita Winberg (SD) yrkar
bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta ett underlag för upphandling av
delar av HVB-hem och stödboenden för ensamkommande flyktingbarn, för
redovisning vid nämndens januarisammanträde.

Beslutet expedieras till:
Karl Gudmundsson
Stefan Österström
Karin Pilkvist
Åsa Jonsson-Sköld
Annika Åberg
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§ 267

Serveringsärende; SPIRA, Jönköping. Tillsyn. Ärende utgår.
Ärendet utgår för behandling vid dagens sammanträde.
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§ 268

Kurser och konferenser
- Förebyggande ANDT-arbete i Jönköpings kommun tisdagen den
24 november 2015 kl 08.00 - 12.00 i Comfort Hotell, Klostergatan 28,
Jönköping
Socialnämndens beslut
Jan Walgeby (M) och Karin Widerberg (S) utses att delta.
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§ 269

Rapporter från förrättningar
16/9: Ola Nilsson (KD) har deltagit vid framtagandet av nytt
funktionshinderpolitiskt program.
21-22/10: Ulla Gunnevik Sandstedt (KD), Christoffer Gullberg (M), Gunilla
Everland Rylner (FP) och Mats Kåremalm (V) har medverkat vid Nationell
Tillgänglighetskonferens i Borås.
21/9: Ola Nilsson (KD); Christoffer Gullberg (M) och Karin Widerberg (S) har
medverkat vid Mellanpresidium och Styrgrupp Dialogen.
21/9 (kväll): Ola Nilsson (KD) har medverkat vid träff med FuB.
22/9: Ola Nilsson (KD) och Karin Widerberg (S) har medverkat vid
Samordningsförbundets sammanträde.
13/10: Ola Nilsson (KD), Christoffer Gullberg (M) och Karin Widerberg (S)
har medverkat vid socialnämndens presidiemöte.
4/11: Ola Nilsson (KD) har medverkat vid Kommunala Handikapprådet, som
nu bytt namn till ”Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor”
5/11: Ola Nilsson (KD), Christoffer Gullberg (M) och Karin Widerberg (S) har
medverkat vid årlig avstämning med kommunrevisionen.
6/11: Socialnämndens ledamöter och ersättare har deltagit vid särskild temadag
om nämndens mål och planering 2016.
9/11: Ola Nilsson (KD); Christoffer Gullberg (M) och Karin Widerberg (S) har
medverkat vid socialnämndens presidiemöte.
16/11: Karin Widerberg (S) och Arnold Sigonius (C) har deltagit vid IVOdagen, Jönköping.

Nämnden godkänner att redovisat deltagande vid förrättningar skett på uppdrag
av nämnden.
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§ 270

Information forts
Nytt inom förvaltningen
Karl Gudmundsson, socialdirektör, lämnar aktuell information från
förvaltningens arbete.
Mycket av förvaltningens arbete just nu kretsar kring flyktingfrågan. Samtidigt
pågår ett mål- och planeringsarbete inför 2016, som kommer mynna ut i
verksamhetsplaner för 2016.
Framöver kommer förvaltningen få viss ekonomisk ersättning när man tar emot
studenter för verksamhetsförlagd utbildning, i utbyte mot den tid som
medarbetare lägger på handledning.
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§ 271

Övriga frågor
Efter årets sista sammanträde den 15 december, bjuds socialnämnden till
julbord på Restaurang Guvernören.
Gunilla Everland Rylner (FP) meddelar att hon ska sluta som ledamot i
socialnämnden. Nämndens ordförande tackar för hennes insats i nämnden.
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