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§ 104 

Val av justeringsperson 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser Ejlon Johansson (L) att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll. 
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§ 105 

Socialnämndens analysdagar 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Anders Saldner ger en tillbakablick av nämndens analysdagar vid Ädelfors folkhögskola 

25-26 januari.  

Syftet med analysdagarna är att skapa regelbundna utrymmen för dialog och reflektion, 

förenkla och effektivisera nämndens ledning och styrningsroll, stärka en sammanhållen 

verksamhet och en bra start på nämndens mål- och budgetarbete.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

Diariet 

 
Bilaga: Sektionernas aktiviteter utifrån nämndens prioriteringsområden 
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§ 106 

Redovisning av månadsstatistik december månad 2017 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning av månadsstatistik för december månad 2017 

och lägger den till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av månadsstatistik för december månad 2017. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-02-19 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 107 

Redovisning av månadsstatistik januari månad 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning av månadsstatistik för januari månad 2018 och 

lägger den till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av månadsstatistik för januari månad 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-02-19 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 108 

Information om boendesituationen vid sektionen för 
ensamkommande barn/unga 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och tillstår fortsatt arbete med 

inriktning på förslaget. 

Ärendebeskrivning 

Johanna Maxson informerar om boendesituationen vid sektionen för ensamkommande 

barn/unga. I dagsläget finns ett HVB-hem, två stödboenden samt 

utslussningslägenheter. Totalt finns 43 platser varav 35 är belagda.  

För att på bästa sätt utnyttja antalet platser föreligger förslag till förändring av boenden 

i form av att HVB Nygatan flyttar till Stolmakaregatan, vilket då kommer att inrymma 

både HVB-platser, utslussningsplatser, stödboende och ev. uthyrningsplatser. 

Stensötans stödboende och Plusset planeras fortsätta verksamheten som vanligt.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

Sektionschef EKB 

Diariet 
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§ 109 

Förvaltningsinformation 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Förändrad organisation 

Anders Saldner informerar att förslag gällande socialförvaltningens nya organisation 

håller på att färdigställas enligt de underlag som tidigare har presenterats och arbetats 

fram i organisationen. Informationsmöte för samtlig personal har hållits och samverkan 

med de fackliga organisationerna sker under februari/mars. Förslag till beslut 

presenteras i socialnämnden 27 mars. Genomförandet kommer att inledas tidigast 1 

april och sker i olika faser under resterande del av våren. 

Projekt FIFA 

Camilla Waern-Nyström informerar om projekt FIFA, ett projekt för förebyggande 

insatser i familjer med missbruk. Bakgrunden till FIFA-projektet var samhällets brister i 

stöd till familjer med missbruk. Projektet pågick åren 2015-2017 och finansierades av 

Folkhälsomyndigheten och drevs av FoU-rum, Region Jönköpings län.  

Samarbetspartners var Jönköping University, Jönköping Academy för Improvement of 

Health and Welfare, Länsstyrelsen i Jönköpings län och tre av länets kommuner; Eksjö, 

Vetlanda och Värnamo. 

Under projekttiden har Vetlandas samverkansmodell för familjer med missbruk arbetats 

fram. Samverkansmodellen innehåller bl.a. arbete med samordnat stöd till barn och 

föräldrar i familjer med missbruk, förebyggande stöd och tidiga insatser.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 110 

Delgivningar 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger delgivningarna till handlingarna utan beslut i saken. 

Beslutsunderlag 

 Handlingsplan för samverkan mellan socialförvaltningen och vård- och 

omsorgsförvaltningen 2018 

 Missiv från Migrationsverket 

 Intern utredning vid avvikelse/klagomål, dnr 2018ifo0017 

 Intern utredning vid avvikelse/klagomål, dnr 2017ifo0226 

 Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr 2018ifo0027 

 

 


