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§ 191
Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
- Verksamhetsplan 2014
Föredragande: Annika Edlund, ekonom och Cecilia Grefve, socialdirektör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 192

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 25 minuter (kl. 09.20 – 09.45).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 193

Meddelanden
a) Kommunstyrelsens beslut 2013-10-31
- § 279 – Förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) för
2014-2016 med budget för 2014
Dnr 2013:83
b) Kommunstyrelsens beslut 2013-11-27
- § 390 – Yttrande över betänkandet ”En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak” (SOU 2013:50)
Dnr 2013:148
c) Sammanträdestider och presidieöverläggningar 2014
- Sociala områdesnämnden söders beslut 2013-11-05 § 283
- Sociala områdesnämnden östers beslut 2013-11-14 § 310
- Sociala områdesnämnden västers beslut 2013-11-18 § 291
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 194

Anmälan av delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 12

Dnr 2013:35

b) Utdelning ur Sociala samfonder – december 2013

Dnr 2013:99

c) Beslut i Lex Sarah-ärende IFO daterat 2013-11-22

Dnr 2013:151

Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 195

Serveringsärende; Den Småländska kolonin, Jönköping. Permanent
utökning
Sn/2013:169 702
Sammanfattning
Den Småländska Kolonin AB, 556682-8660, Jönköping, ansöker om att året
runt i Den Småländska Kolonin, Kyrkogatan 4, Jönköping få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan
klockan 11.00 - 02.00 inomhus och 11.00 – 23.00 på inhägnad och överblickbar uteservering vardagar samt 11.00 – 24.00 fredagar, lördagar och annan dag
före röd dag. Idag har bolaget serveringstillstånd inomhus klockan 11.00 –
01.00 och på uteserveringen på innergården klockan 11.00 – 24.00, den senare
med tidsbegränsningen 1 april – 30 september.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2013-09-30
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2013-11-22
Förvaltningens förslag
– Den Småländska Kolonin AB, 556682-8660, beviljas tillstånd att inomhus i
Den Småländska Kolonin få servera spritdrycker, vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 02.00.
– Den Småländska Kolonin AB beviljas också tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på den inhägnade och
överblickbara uteserveringen på innergården klockan 11.00 – 23.00 på
vardagar samt 11.00 – 24.00 fredagar, lördagar och annan dag före röd dag.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Göran Undevall (KD) yrkar enligt förvaltningens förslag, med undantag för
serveringstiden inomhus som bör begränsas till klockan 01.00 i enlighet med
Polismyndighetens yttrande.
Mona Forsberg (S), för oppositionen, och Arnold Sigonius (C) yrkar bifall till
Göran Undervalls (KD) yrkande.
Anders Carlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Göran Undevalls (KD) yrkande och Anders
Carlssons (M) yrkande, och finner att nämnden beslutat i enlighet med Göran
Undevalls (KD) yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till Göran Undevalls (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Anders Carlssons (M) yrkande.
Ledamot

Ja

Anders Carlsson (M)
Joakim Dahlström (M)
Ingrid Öquist (M)
Andreas Grubbström (M)
Göran Undevall (KD)
Eva Lagerström (FP)
Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)
Allan Tovhult (S)
Lenah Andersson (S)
Eric Winbladh (S)
Kenneth Kindblom (V)
Ola Nilsson (KD)
Summa

Nej
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
8

X
5

Socialnämnden har alltså, med 8 ja-röster och 5 nej-röster, beslutat att bifalla
Göran Undevalls (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Den Småländska Kolonin AB, 556682-8660, beviljas tillstånd att inomhus i
Den Småländska Kolonin få servera spritdrycker, vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00.
– Den Småländska Kolonin AB beviljas också tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på den inhägnade och
överblickbara uteserveringen på innergården klockan 11.00 – 23.00 på
vardagar samt 11.00 – 24.00 fredagar, lördagar och annan dag före röd dag.
– Ansökan avslås i övrigt.
Reservation
Anders Carlsson (M), Joakim Dahlström (M), Ingrid Öquist (M) och Andreas
Grubbström (M) reserverar sig mot beslutet.
Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Den Småländska Kolonin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 196

Serveringsärende; Shanghai, Jönköping. Ägarbyte
Sn/2013:197 702
Sammanfattning
HX Development AB, 556789-0552, ansöker om att i Shanghai, Östra
Storgatan 60, Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 – 23.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2013-11-19
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2013-12-02
Förvaltningens förslag
– HX Development AB, 556789-0552, beviljas att i Shanghai, Östra Storgatan
60, Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 – 23.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– HX Development AB, 556789-0552, beviljas att i Shanghai, Östra Storgatan
60, Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 – 23.00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
HX Development AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 197

Serveringsärende; Lillgården, Bankeryd. Ägarbyte
Sn/2013:195 702
Sammanfattning
Lillgården i Bankeryd Restaurang AB, 556937-5693, Bankeryd, ansöker om att
i Lillgården, Sjöåkravägen 5, Bankeryd, få servera spritdrycker, vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00
inomhus och mellan klockan 11.00 - 01.00 utomhus.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2013-11-15
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2013-12-02
Förvaltningens förslag
– Lillgården i Bankeryd Restaurang AB, 556937-5693, beviljas tillstånd att
inomhus i Lillgården få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00.
– Lillgården i Bankeryd Restaurang AB, 556937-5693 beviljas även tillstånd
att vid Lillgården utomhus, på den inhägnade och överblickbara
uteserveringen, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande tillägg:
− För all alkoholservering på restaurangens uteservering efter klockan 24.00
gäller en prövotid under ett år från beslutsdatum.
Mona Forsberg (S) yrkar bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Kenneth Kindblom (V) yrkar att serveringstiden utomhus begränsas till
klockan 24.00, vilket är normaltiden för uteservering i kommunens
alkoholpolitiska riktlinjer.
Allan Tovhult (S) yrkar bifall till Kenneth Kindbloms (V) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ola Nilssons (KD) yrkande och Kenneth
Kindbloms (V) yrkande, och finner att nämnden beslutat i enlighet med Ola
Nilssons (KD) yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens beslut
– Lillgården i Bankeryd Restaurang AB, 556937-5693, beviljas tillstånd att
inomhus i Lillgården få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00.
– Lillgården i Bankeryd Restaurang AB, 556937-5693 beviljas även tillstånd
att vid Lillgården utomhus, på den inhägnade och överblickbara
uteserveringen, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00.
– För all alkoholservering på restaurangens uteservering efter klockan 24.00
gäller en prövotid under ett år från beslutsdatum.
Reservation
Kenneth Kindblom (V) och Allan Tovhult (S) reserverar sig mot beslutet.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Lillgården i Bankeryd Restaurang AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 198

Serveringsärende; Restaurang vid Vättern Tommy Myllymäki AB.
Prövotid. Tillsyn
Sn/2013:190 702
Sammanfattning
Restaurang vid Vättern Tommy Myllymäki AB, 556897-7556, beviljades den
18 december 2012 tillstånd att i Restaurang Sjön, Östra Storgatan 173,
Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten inomhus mellan klockan 11.30 - 02.00 samt utomhus mellan
klockan 11.30 – 01.00. Servering inomhus mellan kl. 01.00 och 02.00 samt på
uteserveringen mellan kl. 24.00 och 01.00 beviljades med villkor om ett års
prövotid. Restaurang vid Vättern Tommy Myllymäki AB tilldelades en varning
vid socialnämndens sammanträde den 15 oktober 2013 § 150, med anledning
av bland annat upprepade fall av närboendestörningar, offentlig tillställning
utan tillstånd och servering efter serveringstidens utgång. Restaurangen anses
därför inte ha uppfyllt kraven i alkohollagen på ett tillfredsställande sätt under
prövotiden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2013-12-02
Förvaltningens förslag
− Restaurang vid Vättern Tommy Myllymäki AB beviljas inte fortsatt
serveringstid inomhus på Restaurang Sjön mellan kl. 01.00 och kl. 02.00.
− Restaurang vid Vättern Tommy Myllymäki AB beviljas inte heller fortsatt
serveringstid på Restaurang Sjöns uteservering mellan kl. 24.00 och 01.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Restaurang vid Vättern Tommy Myllymäki AB beviljas inte fortsatt
serveringstid inomhus på Restaurang Sjön mellan kl. 01.00 och kl. 02.00.
− Restaurang vid Vättern Tommy Myllymäki AB beviljas inte heller fortsatt
serveringstid på Restaurang Sjöns uteservering mellan kl. 24.00 och 01.00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
Restaurang vid Vättern Tommy Myllymäki AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 199

Förslag till verksamhetsplan för 2014
Sn/2013:17 042
Sammanfattning
Enligt tidigare beslutad tidsplan ska socialnämnden behandla förslag till
verksamhetsplan 2014 på decembersammanträdet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-05
Verksamhetsplan 2014 Socialnämnden, daterad 2013-12-05
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2014 inom
socialnämndens område fastställs.
MBL-behandling
Verksamhetsplanen har behandlats av socialförvaltningens samverkansgrupp
den 16 december. Kommunal, Vårdförbundet och Akademikerförbundet SSR
har inkommit med skriftliga synpunkter som delges nämnden vid dagens
sammanträde.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mona Forsberg (S), för Socialdemokraterna, lämnar följande yrkande:
”De avvikelser och markeringar som vi Socialdemokrater har till lagd
verksamhetsplan för 2014 är följande:
Vi oroas över att alltför många barn far illa och placeras på institution. Vi tror
att så kallade ”hemma hos:are” kan anställas för att möta behov i ett tidigt
skede. Vi ser även möjligheten att åter driva ett HVB-hem i kommunens regi,
precis som vi gjorde vid nedläggningarna för några år sedan. Samverkan över
förvaltningsgränserna och tidiga insatser måste förstärkas ytterligare. De elever
som har neuropsykiatriska funktionshinder bör vi gemensamt hitta lokala
lösningar för, så att även de erbjuds undervisning inom kommunen.
Vi vill fortsätta hålla en hög servicenivå inom funktionshinderomsorgen! För
oss socialdemokrater är det en självklarhet att även människor med
funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra och delta i samhällets
gemenskap i form av bl.a. träffpunkter eller ledsagning, vilket innebär att
behovet styr och möjligheten att kunna åka på läger, semester eller dagsturer
utanför kommungränsen åter blir möjligt. Detta är att ha frihet och makten över
sitt liv!

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Vi tillför 2,5 mnkr till insatsen ledsagning inom funktionshinderomsorgen,
för att återställa insatsen till den nivå som den var innan november 2011.
Vi tillför 4 mnkr ytterligare till funktionshinderomsorgen.

Vi anser att de familjer som har barn med funktionsnedsättningar ska erbjudas
möjlighet till avlastning om det finns ett behov. Det bör finnas en möjlighet att
vara på korttids själv eller med ev. personlig assistent. 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.
Vi vill markera att vi vill utveckla socialtjänsten ytterligare i samverkan med
vår personal och brukarna. Dialogen är en väg att gå istället för att
konkurrenspröva verksamheter då det på sikt kommer dränera kommunen på
kostnader, för att istället bygga upp resurser för kontroll, insyn och
upphandling. Vi vet att det finns många kreativa medarbetare och brukare även
inom den dagliga verksamheten som kan utveckla även 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.
1. Vi yrkar avslag på konkurrensplanen för 2014.
2. Vi yrkar att funktionshinderomorgen gör en genomlysning av vad den
restriktivare behovsbedömningen har inneburit de senaste två åren.
3.

Vi yrkar att insatsen ledsagning bör utvärderas i förhållande till LSSutjämningsssystemet.

4.

Vi yrkar att de tre myndighetskontoren ska vara kvar.

5.

Vi yrkar på att återinföra flera så kallade ”hemma-hos:are” för att kunna
möta behov tidigare.

6.

Vi yrkar att en dialog förs med utbildningsförvaltningen för att gemensamt
hitta lokala lösningar för att hjälpa de elever som har neuropsykiatriska
funktionshinder så att de erbjuds undervisning inom kommunen.

I övrigt hänvisar vi till de yrkanden ang mål och budgetförslag som vi framfört
tidigare i kommunfullmäktige i samband med VIP 2014-2016.”
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ola Nilssons (KD) yrkande och Mona
Forsbergs (S) yrkande, och finner att nämnden beslutat i enlighet med Ola
Nilssons (KD) yrkande.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Mona Forsbergs (S) yrkande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ledamot

Ja

Anders Carlsson (M)
Joakim Dahlström (M)
Ingrid Öquist (M)
Andreas Grubbström (M)
Göran Undevall (KD)
Eva Lagerström (FP)
Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)
Allan Tovhult (S)
Lenah Andersson (S)
Eric Winbladh (S)
Kenneth Kindblom (V)
Ola Nilsson (KD)
Summa

X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
8

5

Socialnämnden har alltså, med 8 ja-röster och 5 nej-röster, beslutat att bifalla
Ola Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
− Socialförvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2014 inom
socialnämndens område fastställs.
Reservation
Mona Forsberg (S), Allan Tovhult (S), Lenah Andersson (S), Eric Winbladh
(S) och Kenneth Kindblom (V) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Ledningsgruppen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 200

Ansökan om fortsatt ekonomiskt bidrag till Träffpunkt NPF i
föreningsregi
Sn/2010:252 792
Sammanfattning
Socialnämndens tidigare beslut gällande verksamhetsbidrag till försöksverksamheten Träffpunkt NPF/Lovisaträffen i föreningen Attentions regi löper ut
vid årsskiftet. Frågan rör nu förlängning av avtalet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-29
Förvaltningens förslag
– Föreningen Attention beviljas fortsatt verksamhetsbidrag till och med den
31 mars 2014 för drift av Träffpunkt NPF med max 8 000 kronor/månad, att
utbetalas efter redovisning kvartalsvis i efterskott.
– Finansiering sker inom Funktionshinderomsorgens budget.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Föreningen Attention beviljas fortsatt verksamhetsbidrag till och med den
31 mars 2014 för drift av Träffpunkt NPF med max 8 000 kronor/månad, att
utbetalas efter redovisning kvartalsvis i efterskott.
– Finansiering sker inom Funktionshinderomsorgens budget.
Beslutet expedieras till:
Föreningen Attention
Per-Eric Samuelsson
Ing-Mari Persson
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§ 201

Yttrande över slutbetänkande Unga som varken arbetar eller
studerar (SOU 2013:74)
Sn/2013:191 700
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Utbildningsdepartementet fått slutbetänkandet
Unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2013:74) på remiss. Kommunstyrelsen har gett socialnämnden tillfälle att inkomma med synpunkter.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsens diarium tillhanda senast den 3 januari
2014.
Beslutsunderlag
Sammanfattning (utdrag ur SOU 2013:74)
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-26
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
– De synpunkter som redovisas i tjänsteskrivelsen utgör socialnämndens
yttrande över slutbetänkandet Unga som varken arbetar eller studerar
(SOU 2013:74).
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– De synpunkter som redovisas i tjänsteskrivelsen utgör socialnämndens
yttrande över slutbetänkandet Unga som varken arbetar eller studerar
(SOU 2013:74).

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 202

Ansökan till Socialstyrelsen om medel för att kvalitetsutveckla
arbetet för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld
och våldsutövare
Sn/2013:194 700
Sammanfattning
Regeringen har avsatt särskilda utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla
arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. För
år 2014 så har Socialstyrelsen 70 miljoner kronor att fördela till kommuner och
20 miljoner kronor till ideella föreningar. Socialförvaltningen föreslår att en
ansökan inlämnas till Socialstyrelsen med begäran om 370 tkr för att
långsiktigt kvalitetsutveckla och samordna arbetet inom området våld i nära
relationer.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-06
Projektansökan, daterad 2013-11-25
Förvaltningens förslag
– Ansökan inlämnas till Socialstyrelsen med begäran om 370 tkr i utvecklingsmedel för att långsiktigt kvalitetsutveckla och samordna arbetet inom
området våld i nära relationer.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Ansökan inlämnas till Socialstyrelsen med begäran om 370 tkr i utvecklingsmedel för att långsiktigt kvalitetsutveckla och samordna arbetet inom
området våld i nära relationer.
Beslutet expedieras till:
Socialstyrelsen
Cecilia Grefve
Åsa Jonsson-Sköld
Lars Malmström
Bengt-Åke Torkelsson

Justerandes signatur
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§ 203

Policy för utveckling av familjecentraler i Jönköpings kommun och
Jönköpings sjukvårdsområde
Sn/2005:82 716
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 15 mars 2005 att godkänna det förslag till policy
för fortsatt utveckling och drift av familjecentraler i Jönköpings kommun som
förvaltningen upprättat tillsammans med Jönköpings sjukvårdsområde inom
landstinget i Jönköpings län och skol- och barnomsorgsförvaltningen. I de nu
aktuella förhandlingarna om ett nytt avtal mellan huvudmännen har dessa varit
överens om att policyn bör upphöra och att de frågor i policyn som är aktuella
ska regleras genom avtalet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-19
Policy för utveckling av familjecentraler i Jönköpings kommun och Jönköpings
sjukvårdsområde, daterad februari 2005
Förvaltningens förslag
− Policy för utveckling av familjecentraler i Jönköpings kommun och
Jönköpings sjukvårdsområde, daterad februari 2005, upphör att gälla.
− Beslutet gäller under förutsättning av att de andra huvudmännen fattar
motsvarande beslut.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Policy för utveckling av familjecentraler i Jönköpings kommun och
Jönköpings sjukvårdsområde, daterad februari 2005, upphör att gälla.
− Beslutet gäller under förutsättning av att de andra huvudmännen fattar
motsvarande beslut
Beslutet expedieras till:
Åsa Jonsson-Sköld
Irene Folkevik
Landstinget i Jönköpings län
Utbildningsförvaltningen

Justerandes signatur
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§ 204

Förslag till förändringar som berör mottagandet av ensamkommande flyktingbarn
Sn/2013:201 133
Sammanfattning
Vårsol Sara ansvarar för kommunens boende för ensamkommande flyktingbarn, och i dagsläget har Jönköpings kommun avtal om 6 platser. Enligt uppgift
från länsstyrelsen ska Jönköpings kommun kunna svara för upp till 17
asylplatser, i samband med att ny lagstiftning införs från 2014 som innebär att
Migrationsverket ska kunna anvisa en kommun att ordna boende för
ensamkommande flyktingbarn. Antalet asylplatser på Vårsol Sara föreslås
därför utökas, och en utredning tillsättas för att utreda hur ett ytterligare ökat
mottagande bäst kan organiseras. Utifrån diskussioner på sammanträdet
framgår att ett förtydligande bör göras om att utredningen ska ske skyndsamt,
beslutsförslaget kompletteras därför med detta.
Förslaget innebär även flera delar som syftar till att förbättra
genomströmningen i boendet på Vårsol Sara, höja omhändertagandenivån samt
säkra handläggningen av aktuella ärenden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-21
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-21
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
− Antalet asylplatser utökas från 6 till 10.
− I avtalet med Vårsol Sara tillförs en paragraf om årlig indexuppräkning av
vårdavgifter.
− Med Vårsol Sara upprättas ett särskilt avtal som avser tillfälliga akutplatser.
− En ny tjänst tillskapas som flyktinghandläggare vid IFO, Barn- och
ungdom Väster.
− Socialförvaltningen ges i uppdrag att skyndsamt utreda hur ett ökat
mottagande upp till 17 asylplatser bäst kan organiseras.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
− Antalet asylplatser utökas från 6 till 10.
− I avtalet med Vårsol Sara tillförs en paragraf om årlig indexuppräkning av
vårdavgifter.
− Med Vårsol Sara upprättas ett särskilt avtal som avser tillfälliga akutplatser.
Justerandes signatur
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− En ny tjänst tillskapas som flyktinghandläggare vid IFO, Barn- och
ungdom Väster.
− Socialförvaltningen ges i uppdrag att skyndsamt utreda hur ett ökat
mottagande upp till 17 asylplatser bäst kan organiseras.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Cecilia Grefve
Åsa Jonsson-Sköld
Lilian Elmqvist
Greger Carlsson
Lars Malmström
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§ 205

Ansökan från Kvinno- och Tjejjouren Jönköping om verksamhetsbidrag för 2014
Sn/2013:157 792
Sammanfattning
Kvinno- och Tjejjouren Jönköping ansöker om verksamhetsbidrag för 2014,
uppräknat från 2013 års nivå, samt ett tillfälligt bidrag på samma villkor som
2013 som utfaller om beräknad försäljning av tjänster till andra kommuner inte
täcker kostnaderna för att bemanna verksamheten med 4,0 tjänst.
Beslutsunderlag
Ansökan från Kvinno- och Tjejjouren Jönköping om uppräknat
verksamhetsbidrag för 2014, daterad 2013-09-10
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-12
Bilaga till tjänstskrivelse - Överenskommelse 2014
Förvaltningens förslag
− Socialnämnden beviljar Kvinno- och Tjejjouren Jönköping
verksamhetsbidrag för 2014 till hyreskostnad direkt till hyresvärden samt
indexuppräkning av resterande belopp enligt bilaga Överenskommelse
2014
− Kvinno- och Tjejjouren beviljas för 2014 ett tillfälligt bidrag med 100 000
kr för att garantera personaldimensionering upp till 4.0 tjänst. Om eget
kapital, förutom ändamålsbestämda medel och projektmedel, ökar under
året ska Kvinnojouren betala tillbaka överskjutande belopp upp till beviljat
bidrag.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Socialnämnden beviljar Kvinno- och Tjejjouren Jönköping
verksamhetsbidrag för 2014 till hyreskostnad direkt till hyresvärden samt
indexuppräkning av resterande belopp enligt bilaga Överenskommelse
2014
− Kvinno- och Tjejjouren beviljas för 2014 ett tillfälligt bidrag med 100 000
kr för att garantera personaldimensionering upp till 4.0 tjänst. Om eget
kapital, förutom ändamålsbestämda medel och projektmedel, ökar under
året ska Kvinnojouren betala tillbaka överskjutande belopp upp till beviljat
bidrag.

Justerandes signatur
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Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kvinno- och Tjejjouren
Ingela Öster
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§ 206

Elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter
Sn/2013:196 005
Sammanfattning
Skatteverket tillhandahåller möjlighet för kommunernas socialnämnder att vid
ärenden om ekonomiskt bistånd ha direktåtkomst till vissa personuppgifter som
behandlas i Skatteverkets beskattningsdatabas. Enligt lagen om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsdatabas (2001:181 2 kap. 8a §) måste
Skatteverket ha en försäkran från socialnämnden i aktuell kommun, att
handläggare hos socialnämnden bara kan ta del av uppgifter som är aktuella i
ärenden hos socialnämnden.Vidare måste socialnämnden föra
behandlingshistorik över vilken anställd vid myndigheten som berett sig
tillgång till uppgifterna som hämtas från Skatteverket.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-18
Lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
(2001:181 2 kap. 8a §)
SFS 2008:975 Förordningen om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt
socialtjänstlagen (2001:453)
Förvaltningens förslag
− Framställan görs till Skatteverket om direktåtkomst av personuppgifter som
behandlas i Skatteverkets beskattningsdatabas för handläggare inom
Individ- och familjeomsorg avseende personer som utreds i samband med
försörjningsstöd.
− Framställan görs med hänvisning till att efterfrågad säkerhet - enligt
redovisning i tjänsteskrivelsen – är säkerställd.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Framställan görs till Skatteverket om direktåtkomst av personuppgifter som
behandlas i Skatteverkets beskattningsdatabas för handläggare inom
Individ- och familjeomsorg avseende personer som utreds i samband med
försörjningsstöd.
− Framställan görs med hänvisning till att efterfrågad säkerhet - enligt
redovisning i tjänsteskrivelsen – är säkerställd.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
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Beslutet expedieras till:
Skatteverket
Lars Malmström
Tommy Stillvall
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§ 207

Yttrande över detaljplan för del av Bottnaryds Prästgård 1:182,
Jönköpings kommun
Dnr 2013:189 010
Sammanfattning
Samrådshandling har inkommit den 31 oktober 2013 rörande rubricerat ärende
till socialförvaltningen från stadsbyggnadskontoret. Socialnämnden har
möjlighet att yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-04
Remisshandling, daterad 2013-10-28
Förvaltningens förslag
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som
framkommer i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-11-04.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som
framkommer i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-11-04.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
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§ 208

Rapporter från förrättningar
Rapporter från förrättningar hänskjuts till nästa sammanträde.
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§ 209

Övriga frågor
En inbjudan till socialnämndens ledamöter och ersättare att delta vid
handläggarnas utbildningsdag med Jonas Reinholdsson den 16 januari har
skickats till nämnden. Opposition och majoritet är överens om att nämnden inte
ska delta, med eventuellt undantag för ordföranden.
Nämnden har efterfrågat en utbildning i alkohollagen. Utbildningsföretaget
Niagara kan ordna en sådan utbildning antingen den 7 februari eller den 6 mars
2014, mellan kl. 8.30 - 15.00. Nämnden beslutar att utbildningen ska anordnas
den 6 mars. Samtliga nämndens ledamöter och ersättare erbjuds att delta, och
en inbjudan kommer att skickas senare.
Joakim Dahlström (M) tar upp frågan om otydliga regler kring hanteringen av
sammanträdesarvoden för förtroendevalda. Samtliga nämnder inom
socialförvaltningen skulle behöva en genomgång av sammanträdesarvodesregler och den praktiska hanteringen av dessa.
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§ 210

Information
a) Nytt inom förvaltningen
Cecilia Grefve, socialdirektör, lämnar aktuell information från förvaltningens
arbete.
Socialförvaltningen har fått i uppdrag av kommunalråden att tillsammans med
tekniska kontoret, Vätterhem och NKBo lägga ett gemensamt förslag om att
minska de sociala kontrakten.
Det pågår ett arbete med att införa en gemensam rekrytering av familjehem i
länet. Målsättningen är att arbeta på ett gemensamt sätt från och med 2015.
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