JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-17

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.15-16.40

Beslutande

Ola Nilsson (KD)
ordförande
Christoffer Gullberg (M)
Anders Carlsson (M)
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)
Maria Lillieström (C)
ersätter Arnold Sigonius (C)
Elisabeth Wahlström (M)
ersätter Gunilla Everland Rylner (FP)
Mona Forsberg (S)
Eric Winbladh (S)
Gabriella Sjöberg (S)
Christer Sjöberg (S)
Per-Åke Göransson (MP)
Mats Kåremalm (V)
Gunnel Granberg (SD)
ersätter Anita Winberg (SD)

Övriga närvarande

Kamo Aziz (M)
Caroline Stendahl (M)
Gabriel Marko (S)
Ingalill Dahlgren Nyberg (S), kl 13.15-15.55
Susanna Björkman (S)
Anders Åberg, t.f. socialdirektör
Lars Malmström, internkonsult, § 28-29
Åsa Jonsson Sköld, chef IFO, § 29

Utses att justera

Ulla Gunnevik Sandstedt

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2015-02-25, kl 14.00

Underskrifter

Paragrafer 28-50

Sekreterare

Anna Brita Nilsson
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

Ulla Gunnevik Sandstedt
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Datum för sammanträdet

2015-02-17

Datum för anslags uppsättande

2015-02-25

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Karin Lundgren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-03-19

1

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-17

Innehåll

Sid

§ 28 Informationsärenden m.m.

4

§ 29 Föredragning i sakärenden

5

§ 30 Partigruppvisa överläggningar

6

§ 31 Meddelanden

7

§ 32 Anmälan om delegationsbeslut

8

§ 33 Serveringsärende; Frimurarsamfälligheten i Jönköping,
Jönköping. Nyetablering, slutet sällskap

9

§ 34 Serveringsärende; Event & Catering i Jönköping AB
(Jönköpings Matbolag). Permanent utökning av befintligt tillstånd

10

§ 35 Verksamhetsberättelse 2014

11

§ 36 Verksamhetsplan 2015

12

§ 37 Ansökan från Riksföreningen SPH, Social och Psykisk Hälsa
om verksamhetsbidrag för 2015

15

§ 38 Internbudget för invandrar- och flyktingverksamheten 2015

16

§ 39 Riktlinje rörande barn som anhöriga

18

§ 40 Uppföljning av åtgärder för att begränsa det långvariga bidragsberoendet
19
§ 41 Slutrapport av projekt för att förbättra arbetsmarknadsmöjligheterna genom förstärkta praktikinsatser

20

§ 42 Anhållan om medel till öppen förskola till nyanlända familjer

21

§ 43 Ansökan till Socialstyrelsen om medel för att kvalitetsutveckla
arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld
och våldsutövare
22
§ 44 Upphandling av platser på hem för vård eller boende (HVB)
för barn och unga

23

§ 45 Jämställdhetsrapport 2014

24

§ 46 Rapport angående socialförvaltningens integrationsarbete 2014 26
§ 47 Överenskommelser om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn under 2015
27
§ 48 Kurser och konferenser
Justerandes signatur

28
Utdragsbestyrkande

2

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

Justerandes signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-17

§ 49 Rapporter från förrättningar

29

§ 50 Information, fortsättning

30

Utdragsbestyrkande

3

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-17

§ 28

Informationsärenden m.m.
Socialnämnden beslutar att områdesnämndssekreterarna Sofia Åkerberg och
Hanna Lindahl äger rätt att övervara nämndens sammanträde.
Information lämnas i följande ärende
a) Bäckadalsprojektet
Internkonsult Lars Malmström informerar om bakgrunden till projektet, som till övervägande del finansierats med medel ur den s.k.
flyktingfonden.
Teamledare Kristin Powell och arbetskonsulent Patricia Georges Rezk,
som båda arbetar vid Jobbtorg inom kommunens Arbetsmarknadsavdelning,
berättar om projektets genomförande och resultat. Projektstarten sammanföll med att Bäckadalsgymnasiet hade lediga lokaler, utrustning och lärare
och skolans resurser kunde ianspråktas, därav namnet Bäckadalsprojektet.
Projektet, som startade 2013 och nu avslutats, betecknas som mycket
framgångsrikt. Många av deltagarna har fått ettåriga ”välfärdsjobb” inom
kommunen.
Jobbtorg går nu vidare med liknande projekt inom den ordinarie verksamheten.
En skriftlig redovisning av Bäckadalsprojektet har sänts ut inför dagens
sammanträde.
Ordföranden tackar för informationen.

Justerandes signatur
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§ 29

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
– Internbudget för invandrar- och flyktingverksamheten 2015
Föredragande: Lars Malmström, internkonsult
– Slutrapport av projekt för att förbättra arbetsmarknadsmöjligheterna
genom förstärkta praktikinsatser
Föredragande: Lars Malmström, internkonsult. Se även § 28 i detta
protokoll.
– Upphandling av platser på hem för vård eller boende för barn och unga
Föredragande: Åsa Johnsson Sköld, funktionschef

Justerandes signatur
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§ 30

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 35 minuter (15.00 - 15.35).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur
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§ 31

Meddelanden
a) Protokoll från Välfärdsutskottet 2014-12-17
b) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden kommer att
begäras
Dnr 2015:36
c) Kommunstyrelsens beslut 2015-01-07
- § 5 – Val av ledningsutskott, välfärdsutskott, tekniskt utskott, personalutskott samt upphandlingsutskott
Reg i Lex
- § 6 – Val i kommunstyrelsen med anledning av ny mandatperiod
Reg i Lex
d) Kommunstyrelsens beslut 2015-01-28
- § 29 – Tillsättande av tjänsten som socialdirektör

Dnr 2015:56

e) Kommunfullmäktiges beslut 2015-01-29
- § 10 – Motion ”Alla har rätt till en bostad”
Dnr 2015:127
- § 11 – Överenskommelser om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn under 2015
Dnr 2014:227
- § 13 – Justering av avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter för
serveringstillstånd
Dnr 2014:83
f) Skrivelse till Länsstyrelsen daterad 2015-01-29 från kommunalråd Andreas
Sturesson – Tidplan för överenskommelse om mottagande av nyanlända
invandrare
2016 Reg i Lex
g) Skrivelse daterad 2015-01-27 från Kooperativet Viol med synpunkter på
assistansersättningen
Dnr 2014:224
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur
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§ 32

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden, nr 2

Dnr 2015:24

b) Beslut i Lex Sarah-ärenden, IFO, daterade 2015-01-13
(3 st)

Dnr 2015:4

c) Erinran daterad 2015-02-05 – serveringsärende

Dnr 2015:23

Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Serveringsärende; Frimurarsamfälligheten i Jönköping, Jönköping.
Nyetablering, slutet sällskap
Sn/2014:232 702
Sammanfattning
Frimurarsamfälligheten i Jönköping, 826000-0826, Jönköping, ansöker om att i
Frimurarmatsalen, Norra Strandgatan 40, Jönköping, få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutna sällskap klockan 11.00 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2014-11-24
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2015-01-26
Förvaltningens förslag
– Frimurarsamfälligheten i Jönköping, 826000-0826, Jönköping, beviljas
tillstånd att i Frimurarmatsalen, Norra Strandgatan 40, Jönköping, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutna sällskap
klockan 11.00 – 01.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, yrkar bifall till förvaltningens
förslag. Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg
(SD) instämmer.
Socialnämndens beslut
– Frimurarsamfälligheten i Jönköping, 826000-0826, Jönköping, beviljas
tillstånd att i Frimurarmatsalen, Norra Strandgatan 40, Jönköping, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutna sällskap
klockan 11.00 – 01.00.
Jäv
Anders Carlsson (M)) deltar inte i handläggningen av ärendet p.g.a. jäv.

Beslutet expedieras till:
Frimurarsamfälligheten i Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Serveringsärende; Event & Catering i Jönköping AB (Jönköpings
Matbolag). Permanent utökning av befintligt tillstånd
Sn/2014:213 702
Sammanfattning
Event & Catering i Jönköping AB, 556785-9516, ansöker om stadigvarande
tillstånd, att i restaurang Jönköpings Matbolag, Solåsvägen 8 B, Jönköping,
året runt få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten mellan klockan 11.00 – 01.00 inomhus samt mellan klockan
11.00 – 01.00 på den inhägnade och överblickbara uteserveringen.
Bolaget har idag ett stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet i
aktuella lokaler och vill nu utöka verksamheten.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2014-11-05, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-02-03
Förvaltningens förslag
− Event & Catering i Jönköping AB, 556785-9516, beviljas stadigvarande
tillstånd, att i restaurang Jönköpings Matbolag, Solåsvägen 8 B, Jönköping,
året runt få servera spritdrycker, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 – 01.00 samt
utomhus på den inhägnade och överblickbara uteserveringen mellan
klockan 11.00 – 01.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, yrkar bifall till förvaltningens
förslag. Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg
(SD) instämmer.
Socialnämndens beslut
– Event & Catering i Jönköping AB, 556785-9516, beviljas stadigvarande
tillstånd, att i restaurang Jönköpings Matbolag, Solåsvägen 8 B, Jönköping,
året runt få servera spritdrycker, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 – 01.00 samt
utomhus på den inhägnade och överblickbara uteserveringen mellan klockan
11.00 – 01.00.

Beslutet expedieras till:
Event & Catering i Jönköping AB

Justerandes signatur
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§ 35

Verksamhetsberättelse 2014
Sn/2014:4 042
Sammanfattning
Enligt tidigare beslut om tidplan för uppföljningsarbetet 2014 ska socialnämnden behandla förvaltningens Verksamhetsberättelse för år 2014 vid
februarisammanträdet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-09
Verksamhetsberättelse för socialnämnden 2014
Förvaltningens förslag
− Verksamhetsberättelsen för 2014 godkänns.
MBL-behandling
Förslaget har varit föremål för behandling i förvaltningens samverkansgrupp
2015-02-09. Protokoll från detta tillfälle har utsänts till nämndens ledamöter
och ersättare inför dagens sammanträde.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V, yrkar bifall till förvaltningens
förslag samt framför följande tilläggsyrkande
– Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa en analys av sjukfrånvaron och
eventuella åtgärder vid nämndens majsammanträde.
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, bifaller Mona Forsbergs (S)
tilläggsyrkande.
Gunnel Granberg (SD) bifaller Mona Forsbergs (S) yrkanden.
Socialnämndens beslut
– Verksamhetsberättelsen för 2014 godkänns.
– Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa en analys av sjukfrånvaron och
eventuella åtgärder vid nämndens majsammanträde.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Anders Åberg
Janos Dios, Börje Olsson Åsa Jonsson Sköld
Björn Svensson, Stefan Österström

Justerandes signatur
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§ 36

Verksamhetsplan 2015
Sn/2015:34 041
Sammanfattning
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för socialnämndens verksamhet 2015. Nämnden informerades om verksamhetsplanen
vid sitt ordinarie januarisammanträde.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-17
Verksamhetsplan, daterad 2015-02-10
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2015 inom socialnämndens område fastställs.
MBL-behandling
Förslaget har varit föremål för behandling i förvaltningens samverkansgrupp
2015-01-22. Protokoll från detta tillfälle har utsänts till nämndens ledamöter
och ersättare inför dagens sammanträde.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, Kd och C, yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V, meddelar, att de avstår från att
delta i behandlingen av ärendet med hänvisning till vad som redovisas i nedanstående protokollsanteckning.
Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Vi socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister vill lägga följande
protokollsanteckning för att påtala vilka prioriteringar vi skulle gjort inom
socialförvaltningens verksamhetsområde om vår budget vunnit gehör i kommunfullmäktige.
Barn och unga
Vi hyser en stor oro över att alltför många barn far illa och placeras på
institution. Vi vill att familjestödjare ska anställas för att kunna möta behov
och ge stödinsatser i hemmet i ett tidigt skede. Barn- och
ungdomshandläggarnas arbetssituation måste ses över ytterligare för att vi ska
kunna möta det behov som finns, men också för att ge handläggarna rätt stöd så
att de stannar kvar i yrket. Vi är glada åt möjligheten att åter driva ett HVBhem i kommunens regi och hoppas att det snart är färdigt för att tas i bruk.
Samverkan över förvaltningsgränserna och tidiga insatser bör förstärkas
ytterligare. De elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bör vi

Justerandes signatur
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gemensamt hitta lokala lösningar för, så att även de kan erbjudas undervisning
inom kommunen.
Funktionshinderomsorgen
Vi vill fortsätta hålla en hög servicenivå inom funktionshinderomsorgen! För
oss är det en självklarhet att även människor med funktionsnedsättningar ska
kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Individens behov ska
vara styrande och möjligheten att kunna åka på läger, semester eller dagsturer
även utanför kommungränsen ska vara möjligt. Insatsen ledsagning och
kontaktperson ska användas, detta är att ha frihet och makten över sitt liv!
Vi anser att de familjer som har barn med funktionsnedsättningar ska erbjudas
möjlighet till avlastning om det finns ett behov, oavsett barnens ålder. Det bör
finnas en möjlighet att vara på korttids själv eller med ev. personliga assistenter. Detta för att barnet ska få träffa kompisar men också för att familjen ska få
avlastning och för att ev. syskon ska få ”egentid” med föräldrarna. Med den
beläggning som är på korttids idag så tillstyrker vi förvaltningens förslag
gällande avveckling, men det får inte innebära att de barn som finns där idag
får sina beslut indragna med anledning av detta. Vi vill också notera att om
behovet skulle öka så ska möjligheten finnas för att möta detta.
Dialog
Vi vill markera att vi vill utveckla socialtjänsten ytterligare i samverkan med
vår personal och medborgarna/brukarna. Dialogen är en väg att gå istället för
att konkurrenspröva verksamheter då det på sikt kommer att dränera
kommunens ekonomi. Vi vet att det finns många kreativa medarbetare och
brukare även inom den dagliga verksamheten som kan utveckla detta område
mera. När förändringar ska göras är det alltid av största vikt att både brukare
och personal är med i förändringsarbetet. Vi tror att det är i samverkan vi når
bäst resultat.
Vi vill;
• utöka antalet familjestödjare
• återinföra möjligheten för boende i gruppbostäder att få
kontaktpersoner
• se över riktlinjerna/vägledningen för ledsagning
• se över personliga assistenters arbetsvillkor
• utveckla stödet till anhöriga
• etablera en fjärde resursskola
• införa sociala investeringsfonder för tidiga och förbyggande insatser
inom bl.a. skola, fritid och socialtjänst
• att kommunen går in i ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) med
kvinnojouren
• behålla de tre områdeskontoren

Justerandes signatur
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I övrigt hänvisar vi till de yrkanden ang mål och budgetförslag som vi framfört
i kommunfullmäktige.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2015 inom socialnämndens område fastställs.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Anders Åberg
Janos Dios

Justerandes signatur
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§ 37

Ansökan från Riksföreningen SPH, Social och Psykisk Hälsa om
verksamhetsbidrag för 2015
Sn/2015:1 792
Sammanfattning
Riksföreningen SPH, Social och Psykisk Hälsa har inkommit med ansökan om
verksamhetsbidrag för 2015 avseende hyra och elkostnader för föreningens
lokal med 82.016 kronor.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-22
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2015 inklusive bilagor
Förvaltningens förslag
– SPH beviljas bidrag för 2015 med 82.016 kronor för lokalhyra och el att
utbetalas kvartalsvis i förskott.
– Kostnaderna täcks inom ramen för insatser till personer med funktionshinder.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, yrkar bifall till förvaltningens
förslag. Mona Forsberg (S) för partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg
(SD) bifaller Ola Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– SPH beviljas bidrag för 2015 med 82.016 kronor för lokalhyra och el att
utbetalas kvartalsvis i förskott.
– Kostnaderna täcks inom ramen för insatser till personer med funktionshinder.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
SPH
Vivianne Lärkefjord
Per-Erik Samuelsson

Justerandes signatur
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§ 38

Internbudget för invandrar- och flyktingverksamheten 2015
Sn/2015:42 130
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska socialnämndens förslag till internbudget för invandrar- och flyktingverksamheten fastställas av kommunstyrelsen. Förslaget till internbudget inkluderar även mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-29
Socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse 2015-01-29
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
– Internbudget för invandrar- och flyktingverksamheten för 2015 fastställs
enligt förvaltningens förslag.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, yrkar bifall till förvaltningens
förslag samt framför följande tilläggsyrkanden:
Förslag till kommunstyrelsen
– Kriterier fastställs för när medel ur fonden för ej utnyttjade statsbidrag för
flyktingmottagande får tas i anspråk.
Socialnämnden beslutar för egen del
– Förvaltningen ges i uppdrag att till kommande sammanträde redovisa föregående års intäkter och utgifter samt uppgifter om förändringar i fonden för
ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagande under de senaste åren.
Mona Forsberg (S), för partierna S, Mp och V bifaller Ola Nilssons (KD)
samtliga yrkanden.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
– Internbudget för invandrar- och flyktingverksamheten för 2015 fastställs
enligt förvaltningens förslag.
– Kriterier fastställs för när medel ur fonden för ej utnyttjade statsbidrag för
flyktingmottagande får tas i anspråk.
Socialnämnden beslutar för egen del
– Förvaltningen ges i uppdrag att till kommande sammanträde redovisa föregående års intäkter och utgifter samt uppgifter om förändringar i fonden för
ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagande under de senaste åren.

Justerandes signatur
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Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen,
Barn- och utbildningsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Åsa Jonsson Sköld
Gunilla Roman
Sverker Östberg

Justerandes signatur
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Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-17

§ 39

Riktlinje rörande barn som anhöriga
Sn/ 2015:48 700
Sammanfattning
Socialnämnden föreslås anta en riktlinje rörande barn som anhöriga inom
socialtjänsten, för att slå fast en hög ambitionsnivå för området.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-12, rev. 2015-01-28
DIALOGEN-utredning, daterad 2013-09-11
Förslag till riktlinje, daterad 2015-01-28
Förvaltningens förslag
− Riktlinje för arbete med barn som anhöriga antas.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, yrkar bifall till förvaltningens
förslag. Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg
(SD) instämmer.
Socialnämndens beslut
– Riktlinje för arbete med barn som anhöriga antas.

Beslutet expedieras till:
Områdesnämnder x 3
Anders Åberg
Åsa Jonsson Sköld
Börje Olsson
Marie Andreasson
Karin Pilkvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-17

§ 40

Uppföljning av åtgärder för att begränsa det långvariga bidragsberoendet
Sn/2012:79 760
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2012-04-17 § 66 om åtgärder för att begränsa det
långvariga bidragsberoendet och hemställde samtidigt till kommunstyrelsen om
finansiering av åtgärderna genom ianspråktagande av ej utnyttjade statsbidrag
för flyktingmottagandet. Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-29 § 245, att
socialnämnden under 2013-2015 fick disponera 7,1 mnkr till rehabiliteringsåtgärder och 2,4 mnkr för metodutveckling inom myndighetsutövningen. I
förutsättningarna för beslutet ingår att verksamheten ska följas upp och
avrapporteras till kommunstyrelsen två gånger per år.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-26
Projektrapport metodutvecklingsprojektet 2015-01-21
Projektrapport rehabiliteringsprojektet med bilagor 2015-01-21
Förvaltningens förslag
− Uppföljningen av åtgärder för att begränsa det långvariga bidragsberoendet
godkänns och projektrapporter med tjänstskrivelse överlämnas till
kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, yrkar bifall till förvaltningens
förslag. Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg
(SD) instämmer.
Socialnämndens beslut
− Uppföljningen av åtgärder för att begränsa det långvariga bidragsberoendet
godkänns och projektrapporter med tjänstskrivelse överlämnas till
kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Åsa Jonsson Sköld
Sverker Östberg
Lars Malmström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-17

§ 41

Slutrapport av projekt för att förbättra arbetsmarknadsmöjligheterna genom förstärkta praktikinsatser
Sn/2012:207 700
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beviljades efter beslut av
socialnämnden 2012-12-18 § 214 och kommunstyrelsen 2013-01-30 § 35,
totalt 2 745 tkr ur ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet, för ett
projekt med förstärkta praktikinsatser. I förutsättningarna för beslutet ingår att
verksamheten ska följas upp och avrapporteras senast i samband med bokslut.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-26
Arbetsmarknadsavdelningens projektrapport 2015-01-23
Förvaltningens förslag
− Slutrapport av projekt för att förbättra arbetsmarknadsmöjligheterna genom
förstärkta praktikinsatser godkänns och rapporten med tjänstskrivelse
överlämnas till kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, yrkar bifall till förvaltningens
förslag. Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg
(SD) instämmer.
Socialnämndens beslut
− Slutrapport av projekt för att förbättra arbetsmarknadsmöjligheterna genom
förstärkta praktikinsatser godkänns och rapporten med tjänstskrivelse
överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden
Åsa Jonsson Sköld
Sverker Östberg
Lars Malmström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-17

§ 42

Anhållan om medel till öppen förskola till nyanlända familjer
Sn/2015:02 700
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos socialnämnden om 970 tkr, ur ej
utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet, för att starta en öppen förskola
riktat till nyanlända familjer.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-29
Barn och utbildningsförvaltningens protokoll 2014-12-16, § 150
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-12
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− Socialnämnden ställer sig positiv till barn- och utbildningsnämndens
anhållan om medel till öppen förskola för nyanlända familjer.
− Socialnämnden föreslår att bidrag medges för 2015 med 970 tkr ur fonden
ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet.
− Socialnämnden föreslår att en första utvärdering sker i samband med
bokslut.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, yrkar bifall till förvaltningens
förslag. Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg
(SD) instämmer.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
− Socialnämnden ställer sig positiv till barn- och utbildningsnämndens
anhållan om medel till öppen förskola för nyanlända familjer.
− Socialnämnden föreslår att bidrag medges för 2015 med 970 tkr ur fonden
ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet.
− Socialnämnden föreslår att en första utvärdering sker i samband med
bokslut.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-17

§ 43

Ansökan till Socialstyrelsen om medel för att kvalitetsutveckla
arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för
våld och våldsutövare
Sn/2015:38 047
Sammanfattning
Nämnden föreslås ansöka om utvecklingsmedel från Socialstyrelsen, som ska
användas till en kompetenshöjande insats för socialförvaltningens medarbetare
inom området våld i nära relationer. Ansökan ska vara Socialstyrelsen tillhanda
senast den 18 februari 2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-29
Ansökan om utvecklingsmedel för 2015, daterad 2014-12-16
Förvaltningens förslag
– Ansökan inlämnas till Socialstyrelsen med begäran om 515 000 kr i
utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete med
våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, yrkar bifall till förvaltningens förslag. Mona Forsberg (S), för partierna S, Mp och V samt Gunnel
Granberg (SD) instämmer i Ola Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Ansökan inlämnas till Socialstyrelsen med begäran om 515 000 kr i
utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete med
våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare.

Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Socialstyrelsen
Martin Sinclair
Åsa Jonsson-Sköld
Sverker Östberg
Lars Malmström
Bengt-Åke Torkelsson
Anna Alm-Mårtensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-17

§ 44

Upphandling av platser på hem för vård eller boende (HVB) för
barn och unga
Sn/2015:53 715
Sammanfattning
Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur upphandling ska ske i
offentlig verksamhet. Nu görs en ny länsövergripande upphandling av denna
typ av HVB. Jönköpings kommun föreslås ansluta sig till länsupphandlingen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-22
Förvaltningens förslag
− Jönköpings kommun ansluter sig till den länsgemensamma upphandlingen
gällande hem för vård eller boende för barn och unga, med planerad avtalsstart i september 2015.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, yrkar bifall till förvaltningens
förslag. Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg
(SD) instämmer.
Socialnämndens beslut
− Jönköpings kommun ansluter sig till den länsgemensamma upphandlingen
gällande hem för vård eller boende för barn och unga, med planerad avtalsstart i september 2015.

Beslutet expedieras till:
Åsa Jonsson Sköld
Lilian Elmqvist
Karin Pilkvist
Petter Cederbrink

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

23

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-17

§ 45

Jämställdhetsrapport 2014
Sn/2014:241 026
Sammanfattning
En skrivelse har 2014-12-11 inkommit till förvaltningen från dåvarande
kommunalråd Anna Mårtensson med en begäran till socialnämnden att
lämna in en jämställdhetsrapport till stadskontoret senast 2015-03-02.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-26
Jämställdhetsrapport 2014 – bilaga till tjänsteskrivelse
Förvaltningens förslag
– Vad som anförs i tjänsteskrivelsen inklusive bilaga utgör nämndens
jämställdhetsrapport för år 2014 och densamma översändes till stadskontoret.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C yrkar bifall till förvaltningens
förslag samt framför följande tilläggsyrkanden
Hemställan till kommunstyrelsen/stadskontoret
– Ett verktyg utarbetas att användas för analys av och jämförelser mellan
nämndernas jämställdhetsarbete
Socialnämnden beslutar dessutom för egen del
– Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med en analys av
jämställdhetsarbetet samt förslag på åtgärder utifrån vad som redovisats i
Jämställdhetsrapport 2014.
Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V, yrkar bifall till samtliga Ola
Nilssons (KD) yrkanden. Gunnel Granberg (SD) instämmer.
Socialnämndens beslut
– Vad som anförs i tjänsteskrivelsen inklusive bilaga utgör nämndens
jämställdhetsrapport för år 2014 och densamma översändes till stadskontoret.
Hemställan till kommunstyrelsen/stadskontoret
– Ett verktyg utarbetas att användas för analys av och jämförelser mellan
nämndernas jämställdhetsarbete
Socialnämnden beslutar dessutom för egen del
– Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med en analys av
jämställdhetsarbetet samt förslag på åtgärder utifrån vad som redovisats i
Jämställdhetsrapport 2014.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-17

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret/Jämställdhetsstrateg
Anders Åberg,
Karin Pilkvist
Josefin Hagström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-17

§ 46

Rapport angående socialförvaltningens integrationsarbete 2014
Sn/2014:240 132
Sammanfattning
Inkommit skrivelse den 11 december 2014 från dåvarande kommunalrådet
Anna Mårtensson med en begäran till socialnämnden att lämna in en integrationsrapport till stadskontoret senast den 20 februari 2015. Rubricerad
tjänsteskrivelse utgör socialförvaltningens rapport avseende arbetet med
integrationsfrågor under 2014 samt en redogörelse som skall ligga till grund för
det fortsatta integrationsarbetet under 2015
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-01-26
Rapport Anställda med utländsk bakgrund, Stadskontoret, december 2014
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2015-01-26
Förvaltningens förslag
− Vad som anförs i tjänsteskrivelsen utgör nämndens svar på Stadskontorets
begäran att inkomma med integrationsrapport avseende 2014 inkluderande
mål för 2015.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, yrkar bifall till förvaltningens
förslag. Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg
(SD) instämmer.
Socialnämndens beslut
− Vad som anförs i tjänsteskrivelsen utgör nämndens svar på Stadskontorets
begäran att inkomma med integrationsrapport avseende 2014 inkluderande
mål för 2015.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret/Integrationssamordnare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-17

§ 47

Överenskommelser om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn under 2015
Sn/2014:227 133
Sammanfattning
För 2015 förväntas antalet ensamkommande flyktigbarn som kommer till
Sverige öka kraftigt. För kommunerna i Jönköpings län innebär detta ett nytt
länstal på 194 platser varav 50 av dessa platser är fördelade till Jönköpings
kommun. Efter beslut i kommunfullmäktige 2015-01-29 har socialnämnden
medgivits att under 2015 träffa överenskommelser med länsstyrelsen om ett
ökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn i den takt som boendeplatser kan erbjudas. En utökning av antalet asylplatser till 22 platser planeras
nu från 1 mars 2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-02-02, reviderad 2015-02-16
Förvaltningens förslag
– Överenskommelse träffas med Länsstyrelsen om att Jönköpings kommun
tillhandhåller 22 asylplatser för ensamkommande flyktingbarn tidigast från
och med 2015-03-01.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, yrkar bifall till förvaltningens
förslag. Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg
(SD) instämmer.
Socialnämndens beslut
– Överenskommelse träffas med Länsstyrelsen om att Jönköpings kommun
tillhandhåller 22 asylplatser för ensamkommande flyktingbarn tidigast från
och med 2015-03-01.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

27
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2015-02-17

§ 48

Kurser och konferenser
Inga kursinbjudningar finns att behandla.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Rapporter från förrättningar
4 februari: Christoffer Gullberg (M) och Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)
deltog vid konferens om utsatta EU-medborgare i svenska kommuner i
Linköping.
17 februari: Ola Nilsson (KD), Ulla Gunnevik Sandstedt (KD), Christoffer
Gullberg (M), Elisabeth Wahlström (M), Kamo Aziz (M), Caroline Stendahl
(M), Maria Lillieström (C), Mona Forsberg (S), Eric Winbladh (S), Gabriella
Sjöberg (S), Gabriel Marco (S), Ingalill Dahlgren Nyberg (S), Susanna Björkman (S), Per-Åke Göransson (MP), Mats Kåremalm (V) deltog i information
under förmiddagen om Verksamhetsberättelse för socialnämnden – 2014.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Information, fortsättning
b) Nytt inom förvaltningen
T.f. socialdirektör Anders Åberg informerar kort om
- Kammarrätten har gett prövningstillstånd i ett tillståndsärende där
Förvaltningsrätten ändrat socialnämndens beslut
- Möte har ägt rum förra veckan med tillträdande socialdirekören Karl
Gudmundson
- KOLA-gruppen, som är en samverkansgrupp mellan länets kommuner
och landstinget, har bytt namn till REKO-gruppen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

30

