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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-05-17

§ 73

Föredragning i sakärenden m m
Följande ärenden föredras:
– Socialnämndens tillsyn av restauranger med serveringstillstånd
Föredragande: Alkoholhandläggarna Suzanne Dios och Anna Persson
– Yttrande över delbetänkandet Gårdsförsäljning (SOU 2010:98)
Föredragande: Ordföranden Ola Nilsson (KD) föredrar sitt förslag till
yttrande
-------------Nämnden informeras om vidtagna och planerade åtgärder med anledning av en
inkommen anmälan från en privatperson gällande alkoholservering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 25 minuter (kl. 13.55 - 14.20).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-05-17

§ 75

Meddelanden
a) Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2011-03-23
b) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att
begäras
Dnr 2011:46
c) Sociala områdesnämnden östers beslut 2011-04-07
- § 118 – Komplettering av områdesnämndernas delegationsordning
Dnr 2010:262
Sociala områdesnämnden söders beslut 2011-04-12
- § 90 - Komplettering av områdesnämndernas delegationsordning
Dnr 2010:262
Sociala områdesnämnden västers beslut 2011-04-26
- § 99 - Komplettering av områdesnämndernas delegationsordning
Dnr 2010:262
d) Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-20/21
- § 134 – Kommunprogram för mandatperioden 2011-2014
Dnr 2011:118
- § 136 – Yttrande över förslag till utvidgning av Samordningsförbundet
Jönköping
Dnr 2011:67
e) Kommunstyrelsens beslut 2011-03-30 att bevilja utlandsresa till Italien
Dnr 2011:58
f) Migrationsverkets skrivelse 2011-03-24 ang asylsökandes boenden
Reg i Lex
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-05-17

§ 76

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 5
b) Beslut om medgivande om utlandsresa i tjänsten
- Åland, daterad 2011-05-04
c) Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling samt handbok, daterat 2011-05-06
Dnr 2011:103
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-05-17

§ 77

Serveringsärende; Waffi Restaurang, Jönköping . Ägarbyte
Sn/2011:72-702
Sammanfattning
Sam Zaros Pub & Grill AB, 556819-7411, Jönköping, ansöker om att i Waffi
Restaurang, Västra Storgatan 25, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00
samt servering på inhägnad och överblickbar uteservering mellan klockan
11.00 - 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2011-03-11
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-03
Förvaltningens förslag
– Sam Zaros Pub & Grill AB, 556819-7411, Jönköping beviljas tillstånd att i
Waffi Restaurang, Västra Storgatan 25, Jönköping få servera starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.00 - 01.00.
– På inhägnad och överblickbar uteservering får starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker serveras till allmänheten mellan klockan 11.00 23.00.
– Servering på uteserveringen med starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 23.00 - 01.00 avslås.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Sam Zaros Pub & Grill AB, 556819-7411, Jönköping beviljas tillstånd att i
Waffi Restaurang, Västra Storgatan 25, Jönköping få servera starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.00 - 01.00.
– På inhägnad och överblickbar uteservering får starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker serveras till allmänheten mellan klockan 11.00 23.00.
– Servering på uteserveringen med starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 23.00 - 01.00 avslås.
Hur man överklagar
Se bifogad information

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-05-17

Beslutet expedieras till:
Sam Zaros Pub & Grill AB
Tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-05-17

§ 78

Serveringsärende; Scandic Portalen, Jönköping. Utökning
Sn/2011:79 702
Sammanfattning
Scandic Hotels AB, 556299-1009, ansöker om att i anslutning till hotell
Portalen, Barnarpsgatan 6, Jönköping få servera, sprit, starköl, vin och andra
jästa alkoholdrycker på inhägnad uteservering årligen perioden 1 april t o m
30 september mellan klockan 11.00 - 23.00. Restaurangen har sedan tidigare
serveringstillstånd för allmänheten inomhus.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2011-03-24
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-03
Förvaltningens förslag
 Scandic Hotels AB, 556299-1009, beviljas tillstånd att i anslutning till
hotell Portalen, Barnarpsgatan 6, Jönköping få servera sprit, starköl, vin
och andra jästa alkoholdrycker på inhägnad uteservering årligen perioden
1 april t o m. 30 september 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
 Scandic Hotels AB, 556299-1009, beviljas tillstånd att i anslutning till
hotell Portalen, Barnarpsgatan 6, Jönköping få servera sprit, starköl, vin
och andra jästa alkoholdrycker på inhägnad uteservering årligen perioden
1 april t o m. 30 september mellan klockan 11.00 - 23.00.

Beslutet expedieras till:
Scandic Hotels AB
Tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-05-17

§ 79

Serveringsärende; Villa Björkhagen, Jönköping. Ägarbyte
Sn/2011:81 702
Sammanfattning
Villa Björkhagen AB, 556454-5795, ansöker om att i restaurang Villa
Björkhagen, Friggagatan 31, Jönköping få servera sprit, starköl, vin och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00, samt på
inhägnad uteservering mellan klockan 11.00 - 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringsärende inkommen 2011-03-28
Yttrande från Polismyndigheten inkommen 2011-04-18
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-03
Förvaltningens förslag
– Villa Björkhagen AB, 556454-5795, beviljas tillstånd att i restaurang Villa
Björkhagen, Friggagatan 31, Jönköping få servera sprit, starköl, vin och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00,
samt på inhägnad uteservering mellan klockan 11.00 - 01.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Villa Björkhagen AB, 556454-5795, beviljas tillstånd att i restaurang Villa
Björkhagen, Friggagatan 31, Jönköping få servera sprit, starköl, vin och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00,
samt på inhägnad uteservering mellan klockan 11.00 - 01.00.

Beslutet expedieras till:
Villa Björkhagen AB
Tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-05-17

§ 80

Serveringsärende; FöretagsCatering AB, Jönköping. Utökning
Sn/2011:85 702
Sammanfattning
FöretagsCatering AB, 556460-2224, Jönköping, ansöker om att få servera sprit,
starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker för stadigvarande cateringtillstånd
till slutna sällskap mellan klockan 11.00 - 01.00, i lokal som vid varje serveringstillfälle är anmäld till kommunen.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringsärende inkommen 2011-03-29
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-03
Förvaltningens förslag
– FöretagsCatering AB, 556460-2224, Jönköping, beviljas stadigvarande
cateringtillstånd att få servera sprit, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till slutna sällskap mellan klockan 11.00 - 01.00, i lokal som vid
varje serveringstillfälle är anmäld till kommunen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– FöretagsCatering AB, 556460-2224, Jönköping, beviljas stadigvarande
cateringtillstånd att få servera sprit, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till slutna sällskap mellan klockan 11.00 - 01.00, i lokal som vid
varje serveringstillfälle är anmäld till kommunen.

Beslutet expedieras till:
FöretagsCatering AB
Tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Serveringsärende; Parkkväll i city, Rådhusparken Jönköping.
Tillfälligt tillstånd till allmänheten 27 och 28 maj 2011
Sn/2011:95-702
Sammanfattning
Svarteskär i Jönköping AB, 556627-8189, Jönköping, ansöker om att i Rådhusparken, Jönköping, få servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker
tillfälligt till allmänheten den 27 maj och 28 maj 2011 mellan klockan
11.00 -02.00 på inhägnad och överblickbar uteservering.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2011-04-11
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-02
Förvaltningens förslag
– Svarteskär i Jönköping AB, 556627-8189, beviljas tillstånd att i Rådhusparken, Jönköping, få servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker
tillfälligt till allmänheten den 27 maj och 28 maj 2011 mellan klockan
11.00 - 02.00.
– Serveringstillståndet gäller under förutsättning att serveringstält inne på
serveringsstället, avsett för fler än 150 personer, är besiktigat och godkännandebevis har utfärdats.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Allan Tovhult (S) yrkar, med hänvisning till att Rådhusparken ska förbli en
alkoholfri zon i staden, att ansökan ska avslås. Mona Forsberg (S), för övriga
ledamöter i oppositionen, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ola Nilsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens, av bl a Ola Nilsson (KD) tillstyrkta förslag.
Socialnämndens beslut
– Svarteskär i Jönköping AB, 556627-8189, beviljas tillstånd att i Rådhusparken, Jönköping, få servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker
tillfälligt till allmänheten den 27 maj och 28 maj 2011 mellan klockan
11.00 - 02.00.
– Serveringstillståndet gäller under förutsättning att serveringstält inne på
serveringsstället, avsett för fler än 150 personer, är besiktigat och godkännandebevis har utfärdats.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Allan Tovhult (S) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Svarteskär i Jönköping AB
Tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-05-17

§ 82

Serveringsärende; Matvarufabriken, Jönköping. Utökning
Sn/2011:96-702
Sammanfattning
Jönköpings matvarufabrik AB, 556784-5887, ansöker om att i Matvarufabriken, Barnarpsgatan 2, Jönköping få servera starköl, vin spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00.
Restaurangen har sedan tidigare serveringstillstånd för slutna sällskap.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2011-04-12
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-03
Förvaltningens förslag
– Jönköpings matvarufabrik AB, 556784-5887, Jönköping, beviljas tillstånd
att i Matvarufabriken, Barnarpsgatan 2, Jönköping får servera starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.00 - 01.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Jönköpings matvarufabrik AB, 556784-5887, Jönköping, beviljas tillstånd
att i Matvarufabriken, Barnarpsgatan 2, Jönköping får servera starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.00 - 01.00.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings matvarufabrik AB
Tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
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2011-05-17

§ 83

Serveringsärende; En Italienare och En Grek, Jönköping. Ägarbyte
Sn/2011:101 702
Sammanfattning
En Italienare och en Grek AB, (556848-1898) ansöker om att i restaurang En
Italienare och En Grek, Barnarpsgatan 35 B, Jönköping få servera sprit, starköl,
vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 01.00, samt på inhägnad uteservering mellan klockan 11.00 - 23.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringsärende inkommen 2011-04-14
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-02
Förvaltningens förslag
– En Italienare och en Grek AB, (556848-1898) beviljas tillstånd att i
restaurang En Italienare och En Grek, Barnarpsgatan 35 B, Jönköping få
servera sprit, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
mellan klockan 11.00 - 01.00, samt på inhägnad uteservering 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
– En Italienare och en Grek AB, (556848-1898) beviljas tillstånd att i
restaurang En Italienare och En Grek, Barnarpsgatan 35 B, Jönköping få
servera sprit, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
mellan klockan 11.00 - 01.00, samt på inhägnad uteservering mellan
klockan 11.00 - 23.00.

Beslutet expedieras till:
En Italienare och En Grek AB
Tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-05-17

§ 84

Serveringsärende; Mjölkafållan, Huskvarna, Huskvarna Stadshotell.
Tillfälligt tillstånd till allmänheten 5 och 6 juni 2011
Sn/2011:105 702
Sammanfattning
Huskvarna Stadshotell AB, 556717-5830, Huskvarna, ansöker om att i Mjölkafållan, Huskvarna, få servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker,
tillfälligt till allmänheten den 5 och den 6 juni 2011 mellan klockan 11.00 24.00 i inhägnat överblickbart serveringstält.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2011-04-19
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-03
Förvaltningens förslag
– Huskvarna Stadshotell AB, 556717-5830, Huskvarna, beviljas tillstånd att i
Mjölkafållan, Huskvarna, få servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker, tillfälligt till allmänheten den 5 och den 6 juni 2011 mellan klockan
11.00 - 24.00 i inhägnat överblickbart serveringstält.
– Serveringstillståndet gäller under förutsättning att serveringstältet, avsett för
fler än 150 personer, är typgodkänt i enlighet med ordningslagen och att
eventuella villkor är uppfyllda, samt att eventuell hantering av gasol i större
mängd än 60 liter anmäls till Räddningstjänsten.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Huskvarna Stadshotell AB, 556717-5830, Huskvarna, beviljas tillstånd att i
Mjölkafållan, Huskvarna, få servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker, tillfälligt till allmänheten den 5 och den 6 juni 2011 mellan klockan
11.00 - 24.00 i inhägnat överblickbart serveringstält.
– Serveringstillståndet gäller under förutsättning att serveringstältet, avsett för
fler än 150 personer, är typgodkänt i enlighet med ordningslagen och att
eventuella villkor är uppfyllda, samt att eventuell hantering av gasol i större
mängd än 60 liter anmäls till Räddningstjänsten.

Beslutet expedieras till:
Huskvarna Stadshotellet AB
Tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Socialnämndens tillsyn av restauranger med serveringstillstånd
Sn 2011/100 702
Sammanfattning
Socialnämndens ledamöter och ersättare bör årligen besöka serveringsställen i
kommunen för att göra sig en bild av hur alkohollagen efterlevs.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) föreslår
– Ledamöter och ersättare genomför tillsynsbesök på serveringsställen med
serveringstillstånd i kommunen vid högst två tillfällen under 2011.
– Skriftlig rapport från tillsynsbesök lämnas till Tillståndsenheten så snart en
tillsyn skett.
– Anmälan om vilka restauranger, som önskas besökas samt när besöken är
tänkta att genomföras lämnas till Tillståndsenheten, så att en spridning av
tillsynen kan åstadkommas.
Socialnämndens beslut
– Ledamöter och ersättare genomför tillsynsbesök på serveringsställen med
serveringstillstånd i kommunen vid högst två tillfällen under 2011.
– Skriftlig rapport från tillsynsbesök lämnas till Tillståndsenheten så snart en
tillsyn skett.
– Anmälan om vilka restauranger, som önskas besökas samt när besöken är
tänkta att genomföras lämnas till Tillståndsenheten, så att en spridning av
tillsynen kan åstadkommas.

Beslutet expedieras till:
Tillståndsenheten

Justerandes signatur
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§ 86

Yttrande över delbetänkandet Gårdsförsäljning (SOU 2010:98)
Sn/2011:78-700
Sammanfattning
Jönköpings kommun har mottagit rubricerade betänkande på remiss. Med
anledning av detta har kommunstyrelsen berett socialnämnden möjlighet att
yttra sig över detsamma. Jönköpings kommun har utsetts till en av 110 remissinstanser som fått i uppdrag att lämna synpunkter på förslaget/materialet i
betänkandet till regeringen.
Beslutsunderlag
Remisshandlingar
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-03
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
– De synpunkter och invändningar förvaltningen har sammanställt i tjänsteskrivelsen utgör socialnämndens förslag till yttrande över delbetänkandet
Gårdsförsäljning (SOU 2010:98).
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Vid nämnden sammanträde presenterar ordföranden Ola Nilsson (KD) ett
skriftligt förslag till yttrande, daterat 2011-05-17.
Yrkanden
Ordföranden Ola Nilsson (KD) yrkar att nämnden ska yttra sig i enlighet med
hans eget presenterade förslag till yttrande.
Allan Tovhult (S), för oppositionen, tillstyrker Ola Nilssons (KD) förslag till
yttrande förutom sista meningen i skrivelsen. Han yrkar att ordet bör ska bytas
ut mot ordet ska. Meningen ska alltså lyda: Socialnämnden menar att om det
råder något tvivel huruvida detaljhandelsmonopolet kan upprätthållas vid ett
eventuellt överklagande till EU-domstolen, efter att utredningens förslag
genomförts, ska förslaget inte genomföras.
Ajournering
På förslag av ordföranden ajournerar sig socialnämnden för enskilda överläggningar i respektive partigrupper i 15 minuter. Därefter återupptas förhandlingarna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition, och finner att
nämnden beslutat i enlighet med Ola Nilssons (KD) yrkande.
Omröstning begärs.
Ja-röst för bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Allan Tovhults (S) yrkande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Anders Carlsson (M)
x
Bodil Düringer (M)
x
Ingrid Öquist (M)
x
Andreas Grubbström (M)
x
Ola Nilsson (KD)
x
Magnus Nordangård (KD)
x
Eva Lagerström (FP)
x
Arnold Sigonius (C)
x
Mona Forsberg (S)
x
Allan Tovhult (S)
x
Lenah Andersson (S)
x
Eric Winbladh (S)
x
Anne Falk (V)
x
Summa
8
5
Socialnämnden har alltså med 8 ja-röster mot 5 nej-röster bifallit Ola Nilssons
(KD) yrkande om bifall till hans eget förslag till yttrande.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– Ordföranden Ola Nilssons (KD) förslag till yttrande, daterat 2011-05-17,
utgör nämndens yttrande över delbetänkandet Gårdsförsäljning (SOU
2010:98)
Reservation
Allan Tovhult (S), för partierna S och V, reserverar sig emot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Yttrande över Medborgarförslag om kommunal alkohol- och
drogsamordnare
Sn/2011:97 700
Sammanfattning
Medborgarförslag om kommunal alkohol- och drogsamordnare inkom till
socialnämnden för yttrande 2011-04-08. Yttrandet skall vara stadskansliet
tillhanda senast 2011-08-08.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet till stadskontoret 2011-03-10
Tjänsteskrivelse daterad 2011-04-18
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2011-04-18
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
 Socialnämndens synpunkter på medborgarförslaget redovisas i socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
 Socialnämndens synpunkter på medborgarförslaget redovisas i socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Yttrande över remiss kommunrevisionens rapport – Granskning av
insyn i och uppföljning av verksamheter i extern regi
2011:106 700
Sammanfattning
Socialnämnden har möjlighet att lämna synpunkter över remiss rörande den
revisionsrapport som Ernst & Young sammanställt på uppdrag av Kommunrevisionen. Revisionsrapporten behandlar barn- och utbildningsnämndens,
socialnämndens och äldrenämndens uppföljning av verksamheter i extern regi.
Socialnämndens yttrande ligger till grund för kommunstyrelsen behandling av
ärendet under juni månad.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2011-04-20
Revisionsrapport: Insyn och uppföljning av verksamheter i extern regi.
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
– Vad som redovisas i tjänsteskrivelsen utgör nämndens yttrande över
revisionsrapporten.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
– Vad som redovisas i tjänsteskrivelsen utgör nämndens yttrande över
revisionsrapporten.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Ersättare för 2:e vice ordförande
Sn/2011:122 070
Sammanfattning
Enligt allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder, antagna
av kommunfullmäktige 2011-01-27, kan nämnden vid förfall för 2:e vice
ordförande utse ersättare.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Mona Forsberg (S), för oppositionen, yrkar att Allan Tovhult (S) utses som
ersättare vid förfall för 2:e vice ordföranden.
Socialnämndens beslut
– Allan Tovhult (S) utses som ersättare vid förfall för 2:e vice ordföranden.

Beslutet expedieras till:
Utsedd ledamot

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Information
a) Temainformation: Barn och ungdom
Sektionscheferna Ann Grabow, Familjebehandling och Anna Bunninger,
Tellus ungdomsboende och ungdomsbehandling, informerar om kommunens öppenvård inom Barn och ungdom. Hittills har i princip krävts
biståndsbeslut, för att få tillgång till dessa stödinsatser, som vänder sig till
familjer med barn/ungdomar i ålder 0 – 22 år. Förra året arbetade man med
inte mindre än 272 barn/ungdomar. - Nu håller man på att bygga upp verkverksamheten Råd och service, dit t ex föräldrar kan vända sig utan biståndsbeslut.
De informerar även om utredningsmetoden Signs of saftey (tecken på
säkerhet), som alla barn- och ungdomshandläggare utbildats i.
Utvecklingsledare Samuel Rundqvist informerar om det nyligen startade
introduktionsprogrammet för nya barn- och ungdomshandläggare. Förvaltningen gör denna satsning, för att stärka handläggarna i sin roll och förhoppningen är att det skall bidra till att minska rörligheten/avgången bland
handläggarna. De får också en mentor, som de kan vända sig till.
b) Verksamhetsrapport april 2011
Rapport – Socialnämnd, Jönköpings kommun april 2011, har varit utsänd
inför sammanträdet. Rapporten, som grundas på bokförda kostnader och
intäkter t o m april, visar på ett beräknat underskott på knappt 4 miljoner
kronor, alltså något högre än föregående månad.
c) Nytt inom förvaltningen
Socialdirektör Elisabeth Mejersjö rapporterar kort om följande:
- Hård press på personal inom BoU med hög arbetsbelastning,. Ärendeinströmningen stagnerar inte.
- Ingen överenskommelse har kunnat träffas med landstinget om Junepolikliniken. Sjuksköterskorna lämnar Junepool omkring 1 juni och
ingen nyrekrytering kommer att ske. Efter denna tidpunkt kan endast
psykosocialt stöd ges till dem som uppsöker kliniken.
- Utvidgning av Lex Sarah fr o m 1 juli till att även omfatta IFO. Även
vissa materiella förändringar i lagtexten.
d) Inget finns att rapportera från socialnämndens presidium. Ej heller från
auskultationer eller kurser/konferenser.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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