JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

Plats och tid

Övriga närvarande

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Ola Nilsson (KD)
ordförande
Anders Carlsson (M)
kl 13.00-15.50, §§ 72-90
Bodil Düringer(M)
ersätter Anders Carlsson § 91
Joakim Dahlström (M)
ersätter Carin Berggren(M), kl 13-16.40, §72-del av §91
Sarah Skagerö (KD)
ersätter Joakim Dahlström del av § 91
Ingrid Öquist (M)
Andreas Grubbström (M)
Martha Duvell (KD)
ersätter Göran Undevall (KD)
Eva Lagerström (FP)
Joseph Abdi (C)
ersätter Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)
Allan Tovhult (S)
Lenah Andersson (S)
kl 13.00-17.00, § 72 - del av § 91
Susanna Björkman (S)
ersätter Lenah Andersson del av § 91
Eric Winbladh (S)
Anne Falk (V)
kl 13.00-15.50, §§ 72 - 90
Christer Sjöberg (S)
ersätter Anne Falk § 91
Sarah Skagerö (KD)
§ 72 - del av § 91
Anna Klint (C)
kl 13.00-16.25
Margareta Sylvan (MP)
Susanna Björkman (S)
§ 72 - del av § 91
Christer Sjöberg (S)
§§ 72 - 90
Cecilia Grefve, socialdirektör
Nils Zadik, bitr socialdirektör
Bo Samuelsson, chef IFO, § 72
Tommy Stillvall, IS-chef, § 91
Lars Malmström, sektionschef, § 72 Jenny Kihlström-Blomdahl, utv.ledare, § 91
Marie Andreasson, utv.ledare, § 72
Karina Åberg, enhetschef, § 91

Marie Drougge, ekonom, § 72
Anna Brita Nilsson, internkonsult
Paragrafer 72 - 91
Eva Lagerström
Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2012-05-22 klockan 13.00

Sekreterare

Lars Bergstrand
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

Eva Lagerström
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Datum för sammanträdet
Datum för anslags uppsättande
Förvaringsplats för protokollet

Socialnämnden
2012-05-15
2012-05-22
Datum för anslags nedtagande 2012-06-13
Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Underskrift

Karin Lundgren

Justerandes signatur

1

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-17.05

Beslutande

Underskrifter

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-15

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-15

Innehåll

2

Sid

§ 72 Föredragning i sakärenden

3

§ 73 Partigruppsvisa överläggningar

4

§ 74 Meddelanden

5

§ 75 Anmälan om delegationsbeslut

6

§ 76 Serveringsärende; Den Småländska kolonin, Jönköping. Utökning i
form av uteservering

7

§ 77 Serveringsärende; Gränna Golfklubb, Gränna. Ägarbyte

9

§ 78 Serveringsärende; Tullhuset, Hamnpiren. Ägarbyte

10

§ 79 Serveringsärende; Saltkråkan, Jönköping. Ägarbyte

12

§ 80 Serveringsärende; Marknadsdagar med servering i Rådhusparken.
Tillfälligt tillstånd till allmänheten 25 och 26 maj 2012

14

§ 81 Förslag till nya alkoholpolitiska riktlinjer för tillståndsgivning och
tillsyn enligt alkohollagen

16

§ 82 Yttrande över motion om redovisning av kostnader för konkurrensutsättning i Jönköpings kommun

20

§ 83 Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende
22
§ 84 Kvalitetsuppföljning av gruppbostäder som drivs som upphandlade
intraprenader

23

§ 85 Årlig uppföljning av handlingsprogram för kvinnor och barn som
utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

24

§ 86 Slutrapport av översyn av arbetet inom kvinnofridsområdet

25

§ 87 Fortsatt utveckling av boendesamordningen inom Socialförvaltningen 26
§ 88 Yttrande över departementspromemorian Kontrollköp – ålderskontroll
vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel (Ds 2012:11)
28
§ 89 Kurser och konferenser

29

§ 90 Remiss angående förslag till föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga som tas emot i familjehem, jourhem eller
hem för vård eller boende
30
§ 91 Information

Justerandes signatur

31

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-15

§ 72

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
- Förslag till nya alkoholpolitiska riktlinjer
Föredragande: IFO-chef Bo Samuelsson
- Kvalitetsuppföljning av gruppbostäder som drivs som upphandlade
intraprenader.
Föredragande: Ekonom Marie Drougge
- Slutrapport om översyn av arbetet inom kvinnofridsområdet.
Föredragande: Områdeschef Lars Malmström och utvecklingsledare
Marie Andréasson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-15

§ 73

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 35 minuter (kl 14.45-15.20).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-15

§ 74

Meddelanden
a) Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2012-03-14
b) Tillägg i delegationsordningen för de sociala områdesnämnderna
Dnr 2012:62
- Sociala områdesnämnden västers beslut 2012-03-27 § 107
- Sociala områdesnämnden söders beslut 2012-04-10 § 92
- Sociala områdesnämnden östers beslut 2012-04-12 § 92
c) Kommunfullmäktiges beslut 2012-03-29
- § 75 – Årsredovisning för 2011; fråga om ansvarsfrihet Reg i Lex
- § 79 – Motion om medicinskt färdigbehandlade kommunmedborgare på
Ryhovs sjukhus
Dnr 2011:182
- § 91 – Förändringar av kommunens styrdokument i enlighet med
fastställd nomenklatur
Dnr 2011:230
- § 10 – Ledamot och ersättare i socialnämnden
Reg i Lex
d) Socialstyrelsens beslut 2012-04-24 – Tillsyn av bostad med särskild
service för vuxna enl 9 § 9 LSS -gruppbostaden Lasarettsgatan 5A,
Jönköping
Dnr 2012:99
e) Landstingets rapport om uppsökande tandvård 2011

Reg i Lex

f) Skrivelse 2012-03-25 från anhöriga ang gruppbostaden Karlavägen,
Tenhult
Reg i Lex
g) Uttalande vid Synskadades riksförbunds sammanträde 2012-04-14:
1. Ledsagare vid färdtjänst, 2. Omvägar vid färdtjänstresa samt 3. Ledsagning
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5
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Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-15

§ 75

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 5

Dnr 2012:9

b) Beslut om medgivande för utlandsresa i tjänsten
- Tallin, Estland, daterat 2012-04-20

Dnr 2012:38

c) Socialförvaltningens yttrande till Socialstyrelsen, daterat 2012-04-19, i Lex
Sarah-ärende
Dnr 2012:63
d) Socialförvaltningens yttrande till Socialstyrelsen, daterat 2012-04-24, med
anledning av Förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med
psykisk funktionsnedsättning i Jönköpings kommun enl SoL och LSS
Dnr 2012:246
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-15

§ 76

Serveringsärende; Den Småländska kolonin, Jönköping. Utökning i
form av uteservering
Sn/2012:87 702
Sammanfattning
Den Småländska Kolonin i Jönköping AB, 556682-8660 har till Jönköpings
kommun inkommit med en ansökan om utökat tillstånd till etablerat serveringsställe - på ny serveringsyta utomhus klockan 11.00 – 01.00 årligen under
perioden 1 april till och med 30 september.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2012-04-11
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-11
Förvaltningens förslag
– Den Småländska kolonin i Jönköping AB, 556682-8660, beviljas tillstånd
att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten på inhägnad överblickbar uteservering mellan klockan 11.00
och 23.00 årligen under perioden 1 april till och med 30 september.
– Ansökan om serveringstid mellan klockan 23.00 och 01.00 behandlas i
socialnämnden vid planerat extrasammanträde i juni 2012, m a a att
nämnden räknar med att kommunfullmäktige 2012-06-20 fastställer nytt
alkoholpolitiskt program för Jönköpings kommun.
– Tillståndet villkoras med att de krav som Räddningstjänsten redovisat
avseende utrymningsvägar för både restaurangen och uteserveringen ska
vara uppfyllda
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Den Småländska kolonin i Jönköping AB, 556682-8660, beviljas tillstånd
att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten på inhägnad överblickbar uteservering mellan klockan 11.00
och 23.00 årligen under perioden 1 april till och med 30 september.
– Ansökan om serveringstid mellan klockan 23.00 och 01.00 behandlas i
socialnämnden vid planerat extrasammanträde i juni 2012, m a a att
nämnden räknar med att kommunfullmäktige 2012-06-20 fastställer nytt
alkoholpolitiskt program för Jönköpings kommun.
– Tillståndet villkoras med att de krav som Räddningstjänsten redovisat avseende utrymningsvägar för både restaurangen och uteserveringen ska vara
uppfyllda.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-15

Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Den Småländska kolonin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-15

§ 77

Serveringsärende: Gränna Golfklubb, Gränna, Ägarbyte
Sn/2012:61-702
Sammanfattning
Gränna Golfklubb, 826001-2250, Gränna, ansöker om att i Golfrestaurangen
Gränna Golfklubb, Västanå slott få servera starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 och 01.00, samt på
inhägnad och överblickbar uteservering mellan klockan11.00 och 23.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2012-03-12
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-26
Förvaltningens förslag
 Gränna Golfklubb, 826001-2250, Gränna beviljas tillstånd att i Golfrestaurangen Gränna Golfklubb, Västanå slott få servera starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.00 och 01.00, samt på inhägnad och överblickbar uteservering mellan
klockan 11.00 och 23.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
 Gränna Golfklubb, 826001-2250, Gränna beviljas tillstånd att i Golfrestaurangen Gränna Golfklubb, Västanå slott få servera starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.00 och 01.00, samt på inhägnad och överblickbar uteservering mellan
klockan 11.00 och 23.00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Gränna Golfklubb

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-15

§ 78

Serveringsärende; Tullhuset, Hamnpiren, Jönköping (Piren Dal
Baffo AB). Ägarbyte
Sn/2012:83 702
Sammanfattning
Piren Dal Baffo AB, Jönköping, 556590-8372, ansöker om att i Tullhuset,
Hamnpiren få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten mellan klockan 11.00 och 02.00 årligen under perioden 1 april
till 30 september.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2012-04-04
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-07
Förvaltningens förslag
– Piren Dal Baffo AB, Jönköping, 556590-8372, beviljas tillstånd att i
Tullhuset, Hamnpiren få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 och 02.00 årligen
perioden 1 april till 30 september.
– Tillståndsbevis utfärdas först när samtliga erforderliga slutbesked avseende
ombyggnaden har redovisats samt att förelägganden från Räddningstjänsten
har åtgärdats. Det senare gäller även för bolagets övriga anläggningar på
Piren.
– Tillståndet förenas med föreskrifter om att Piren Dal Baffo AB, 5565908372, Jönköping, solidariskt med övriga restauratörer på Hamnpiren anlitar
två förordnade ordningsvakter under fredags-, lördags- och andra helgkvällar
och vid särskilda arrangemang från klockan 19.00 och till serveringstidens
slut.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Piren Dal Baffo AB, Jönköping, 556590-8372, beviljas tillstånd att i
Tullhuset, Hamnpiren få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 och 02.00 årligen
perioden 1 april till 30 september.
– Tillståndsbevis utfärdas först när samtliga erforderliga slutbesked avseende
ombyggnaden har redovisats samt att förelägganden från Räddningstjänsten
har åtgärdats. Det senare gäller även för bolagets övriga anläggningar på
Piren.
– Tillståndet förenas med föreskrifter om att Pirens Dal Baffo AB, 5565908372, Jönköping, solidariskt med övriga restauratörer på Hamnpiren anlitar
två förordnade ordningsvakter under fredags-, lördags- och andra helgkvällar
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2012-05-15

och vid särskilda arrangemang från klockan 19.00 och till serveringstidens
slut.
Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Piren Dal Baffo AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-15

§ 79

Serveringsärende; Saltkråkan, Jönköping. Ägarbyte
Sn/2012:45 702
Sammanfattning
Kamler AB, 556869-9424, ansöker om att i Restaurang Saltkråkan, få servera
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan
klockan 11.00 och 02.00 under säsongen 1 april-30 september.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2012-02-01
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-07
Förvaltningens förslag
– Kamler AB, 556869-9424, Jönköping beviljas tillstånd att i Restaurang
Saltkråkan, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 och 02.00.
– Tillståndsbevis utfärdas först sedan alla slutbesked avseende ombyggnaden
har redovisats och räddningstjänsten bedömt att lokalen har skälig brandoch utrymningssäkerhet.
– Tillståndet förenas med föreskrifter om att Kamler AB, 556869-9424,
solidariskt med övriga restauratörer på Hamnpiren anlitar två förordnade
ordningsvakter under fredags- och lördagskvällar, och andra helgkvällar och
vid särskilda arrangemang från klockan 19.00 och till serveringstidens slut.
– Tillståndet villkoras med krav om bordsservering på övre plan.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Kamler AB, 556869-9424, Jönköping beviljas tillstånd att i Restaurang
Saltkråkan, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 och 02.00.
– Tillståndsbevis utfärdas först sedan alla slutbesked avseende ombyggnaden
har redovisats och räddningstjänsten bedömt att lokalen har skälig brandoch utrymningssäkerhet.
– Tillståndet förenas med föreskrifter om att Kamler AB, 556869-9424,
solidariskt med övriga restauratörer på Hamnpiren anlitar två förordnade
ordningsvakter under fredags- och lördagskvällar, och andra helgkvällar och
vid särskilda arrangemang från klockan 19.00 och till serveringstidens slut.
– Tillståndet villkoras med krav om bordsservering på övre plan.
Hur man överklagar
Se bifogad information

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

12

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-15

Beslutet expedieras till:
Saltkråkan, Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-15

§ 80

Serveringsärende; Marknadsdagar med servering i Rådhusparken.
Tillfälligt tillstånd till allmänheten 25 och 26 maj 2012
Sn/2012:85 702
Sammanfattning
Isaberg Restaurang AB, 556313-0482, Box 78, 330 27 Hestra, ansöker om att
i Rådhusparken, Jönköping, få servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker tillfälligt till allmänheten den 25 och 26 maj 2012 mellan kl 11.00
och 02.00 i inhägnad och överblickbar uteservering (tältservering).
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2012-04-05
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-08
Förvaltningens förslag
 Isaberg Restaurang AB, 556313-0482, beviljas tillstånd att i Rådhusparken,
Jönköping, få servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker tillfälligt
till allmänheten den 25 och 26 maj 2012 mellan kl 11.00 och 02.00.
 Tillståndet villkoras enligt följande: Båda dagarna ska minst två ordningsvakter finnas i tjänst från kl 11.00 till kl 17.00. Från kl 17.00 till kl 02.00
ska minst fyra ordningsvakter vara i tjänst.
 Serveringstillståndet gäller under förutsättning att serveringstält inne på
serveringsstället beträffande personantal följer de förutsättningar som
regleras i godkännandebevis, inklusive att de ”Villkor för användning” som
finns i godkännandebeviset för tältet följs.
 Lista över serveringsansvariga ska vara inkommet till förvaltningen senast
2012-05-23.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
 Isaberg Restaurang AB, 556313-0482, beviljas tillstånd att i Rådhusparken,
Jönköping, få servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker tillfälligt
till allmänheten den 25 och 26 maj 2012 mellan kl 11.00 och 02.00.
 Tillståndet villkoras enligt följande: Båda dagarna ska minst två ordningsvakter finnas i tjänst från kl 11.00 till kl 17.00. Från kl 17.00 till kl 02.00
ska minst fyra ordningsvakter vara i tjänst.
 Serveringstillståndet gäller under förutsättning att serveringstält inne på
serveringsstället beträffande personantal följer de förutsättningar som
regleras i godkännandebevis, inklusive att de ”Villkor för användning” som
finns i godkännandebeviset för tältet följs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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 Lista över serveringsansvariga ska vara inkommet till förvaltningen senast
2012-05-23.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Isaberg Restaurang AB, Hestra

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-15

§ 81

Förslag till nya alkoholpolitiska riktlinjer för tillståndsgivning och
tillsyn enligt alkohollagen
Sn/2008:318 702
Sammanfattning
Ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft 2011. Först vid årsskiftet 2011/2012
presenterade Statens Folkhälsoinstitut (FHI) rekommendation till kommunerna
om hur kommunala alkoholpolitiska riktlinjer bör utformas. Utifrån nuvarande
alkohollagens bestämmelser och FHI:s rekommendationer har förvaltningen
utarbetat ett förslag till alkoholpolitiska riktlinjer för tillståndsgivning och
tillsyn enligt alkohollagen för Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-06
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-05, reviderad 2012-05-07 och
2012-05-11
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse till miljönämndens sammanträde
2012-04-23
Protokollsutdrag från miljönämndens sammanträde 2012-05-09 § 113
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
 Socialförvaltningens förslag till nya alkoholpolitiska riktlinjer för
Jönköpings kommun, daterade 2012-03-05, rev. 2012-05-04 och 2012-0511, fastställs.
 Uppdrag ges till socialnämnden att, om behov uppkommer, utforma och
besluta om tillämpningsanvisningar avseende alkohollagens sanktionstrappa.
 Nuvarande alkoholpolitiska riktlinjer, antagna av kommunfullmäktige
2003-06-18, upphör att gälla.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för KD-gruppen yrkar bifall till förvaltningens förslag med
tilläggsyrkandet att under rubriken Tillsyn på sidan 10 punkt 3 i förslaget till
alkoholpolitiska riktlinjer göra en ändring som innebär att uttrycket ”särskilt
utsedda restauranginspektörer” ersätts med ”utbildade och av tillståndsenheten
godkända restauranginspektörer”.
Mona Forsberg (S) för oppositionen yrkar bifall till förvaltningens förslag och
Ola Nilssons (KD) tilläggsyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-15

Anders Carlsson (M) yrkar för M-gruppen bifall till förvaltningens förslag och
Ola Nilssons tilläggsyrkande med följande undantag:
Under rubriken Serveringstider, sidan 7.
Första stycket utgår och ersätts med följande text.
”Jönköpings kommun medger servering av spritdrycker, starköl och andra jästa
alkoholdrycker inomhus mellan klockan 11.00 och 02.00, såvida inte
prövningen visar på risker i fråga om ordning och nykterhet, eller risk för
närboendestörningar.”
Andra stycket utgår och ersätts med följande.
”Normaltid för uteservering är 11.00 och 01.00. Beroende på var
uteserveringen är belägen kan tidigare- eller senareläggning ske efter särskild
prövning”.
I tredje stycket under samma rubrik ändras tidsangivelsen på andra raden från
24.00 till 01.00.
På sidan 8 med början på den fjärde raden och resten av stycket ersätta texten
med följande.
”Serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd kan dessutom ansöka
om ytterligare dagar med utökad serveringstid till slutna sällskap.
Socialnämnden fattar beslut om de ytterligare tillfällena till slutna sällskap.
Särskilda krav kan komma att ställas efter samråd med polisen”.
I den redovisning för vad som ska ligga till grund för beslutet vid en ansökan
om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och finns i punktform på sidan
8 ta bort ordet ”seriöst” i den första punkten och ordet ”starkt” i den fjärde
punkten.
Ola Nilsson (KD) yrkar utöver sitt tidigare yrkande bifall till Anders Carlssons
(M) tilläggsyrkande i den del som rör att ta bort orden ”seriöst” och ”starkt” på
sidan 8.
Joseph Abdi (C) yrkar bifall till Ola Nilssons (KD) samtliga yrkanden.
Mona Forsberg (S) för oppositionen yrkar även bifall till Anders Carlssons (M)
tilläggsyrkande i den del som rör att ta bort orden ”seriöst” och ”starkt” på
sidan 8.
Propositionsordning
Ordföranden fastställer följande beslutsordning.
Först ställs proposition på Ola Nilssons (KD), av Mona Forsberg (S), Anders
Carlsson (M) och Joseph Abdi (C) tillstyrkta yrkanden att bifalla
förvaltningens förslag i de delar där inga säryrkanden föreligger men
inkluderande yrkandena gällande borttagande av orden ”seriöst” och ”starkt”
(sid 8) samt ändringen avseende restauranginspektörer.
Ordföranden finner att nämnden har beslutat i enlighet med Ola Nilssons (KD)
samtliga yrkanden.

Justerandes signatur
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Därefter ställer ordföranden proposition på Anders Carlssons (M)
ändringsyrkanden i texten på sidan 7 beträffande serveringstider och Ola
Nilssons (KD) yrkande att besluta enligt förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutat enligt förvaltningens, av Ola Nilsson (KD), tillstyrkta
förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande.
Nej-röst för Anders Carlssons (M) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Anders Carlsson (M)
x
Joakim Dahlström (M)
x
Ingrid Öquist (M)
x
Andreas Grubbström (M)
x
Ola Nilsson (KD)
x
Martha Duvell (KD)
x
Eva Lagerström (FP)
x
Joseph Abdi (C)
x
Mona Forsberg (S)
x
Allan Tovhult (S)
x
Susanna Björkman (S)
x
Eric Winbladh (S)
x
Anne Falk (V)
x
Summa
8
5
Socialnämnden har alltså med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifallit Ola Nilssons
(KD) yrkande.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Anders Carlssons (M) ändringsyrkande med förslag till ändringar på sidan 8 beträffande serveringstillstånd för
slutna sällskap och Ola Nilssons (KD) yrkande att tillstyrka förvaltningens
förslag och finner att nämnden har beslutat i enlighet med Ola Nilssons (KD)
yrkande.
Omröstning begärs.
Ja-röst för Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande.
Nej-röst för Anders Carlssons (M) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Anders Carlsson (M)
Joakim Dahlström (M)
Ingrid Öquist (M)
Andreas Grubbström (M)
Ola Nilsson (KD)
Martha Duvell (KD)
Justerandes signatur
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x
x
x
x

x
x
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Eva Lagerström (FP)
x
Joseph Abdi (C)
x
Mona Forsberg (S)
x
Allan Tovhult (S)
x
Susanna Björkman (S)
x
Eric Winbladh (S)
x
Anne Falk (V)
x
Summa
8
5
Socialnämnden har alltså med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifallit Ola Nilssons
(KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Socialförvaltningens förslag till nya alkoholpolitiska riktlinjer för
Jönköpings kommun, daterade 2012-03-05, reviderade 2012-05-04 och
2012-05-11, fastställs, med undantag för följande ändringar
Under rubriken Tillsyn på sidan 10 punkt 3 i förslaget göra en ändring som
innebär att uttrycket ”särskilt utsedda restauranginspektörer” ersätts med
”utbildade och av tillståndsenheten godkända restauranginspektörer”, samt
att i den redovisning för vad som ska ligga till grund för beslutet vid en
ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och som finns i
punktform på sidan 8 tas ordet ”seriöst” bort i den första punkten och ordet
”starkt” i den fjärde punkten.
– Uppdrag ges till socialnämnden att, om behov uppkommer, utforma och
besluta om tillämpningsanvisningar avseende alkohollagens sanktionstrappa
– Nuvarande alkoholpolitiska riktlinjer, antagna av fullmäktige 2003-06-18,
upphör att gälla.
Reservationer
Anders Carlsson (M), för M-gruppen, och Eva Lagerström (FP) reserverar sig
mot beslutet i de delar som socialnämndens beslut gått dem emot.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur
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§ 82

Yttrande över motion om redovisning av kostnader för konkurrensutsättning i Jönköpings kommun
Sn/2012:72 009
Sammanfattning
Stadskontoret har översänt en motion inlämnad av Alf Gustafsson (S), Ilan De
Basso (S) och Elin Lagerqvist (S) till socialnämnden för yttrande. Motionärerna föreslår att en årlig rapport utarbetas vari kostnaderna för administration,
genomförande och uppföljning av privatiseringar och konkurrensutsättning i
Jönköpings kommun redovisas. Rapporten ska även inkludera de merkostnader
som uppstår i form av övertalighet bland personal samt de merkostnader som
följer av att elever, brukare och äldre övergår från gemensam till annan
utförare. Motionen har även översänts till Äldrenämnden, Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Tekniska nämnden
samt Stadskontoret för yttrande.
Socialnämnden beslutar årligen om en konkurrensplan. En uppföljning av
denna kan lämpligen ske i samband med utarbetandet av verksamhetsberättelse
för det aktuella året. En redovisning av kostnader för administration och
genomförande av årets aktuella konkurrensplan kan också göras i
verksamhetsberättelsen. En sammantagen redovisning över kostnader över tid
är dock betydligt mer komplicerad att göra då konkurrensutsättning i
Jönköpings kommun används för att utveckla verksamhetens innehåll och de
kostnader som initialt uppstår till stor del integreras i förvaltningens ordinarie
verksamhet.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2012-01-26
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-05-08
Förvaltningens förslag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som yttrande till
stadskontoret
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mona Forsberg (S), för oppositionen, yrkar bifall till förvaltningens förslag
med tillägget ”och motionen är därmed bifallen”.
Ordföranden ställer proposition på Ola Nilssons (KD) och Mona Forsbergs (S)
yrkanden och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Ola Nilssons
(KD) yrkande.

Justerandes signatur
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Omröstning begärs.
Ja-röst för Ola Nilssons (KD) yrkande.
Nej-röst för Mona Forsbergs (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Anders Carlsson (M)
x
Joakim Dahlström (M)
x
Ingrid Öquist (M)
x
Andreas Grubbström (M)
x
Ola Nilsson (KD)
x
Martha Duvell (KD)
x
Eva Lagerström (FP)
x
Joseph Abdi (C)
x
Mona Forsberg (S)
x
Allan Tovhult (S)
x
Susanna Björkman (S)
x
Eric Winbladh (S)
x
Anne Falk (V)
x
Summa
8
5
Socialnämnden har alltså med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifallit Ola Nilssons
(KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Socialnämnden beslutar att socialförvaltningens tjänsteskrivelse
överlämnas som yttrande till stadskontoret
Reservationer
Mona Forsberg (S) för oppositionen reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur
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§ 83

Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om
överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt
boende.
Sn/2012:107 770
Sammanfattning
Primärkommunala nämnden (PKN) Jönköpings län och Planeringsdelegationen
(PD) Landstinget Jönköpings län har beslutat att godkänna ”Avtal mellan
Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att
erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende.”
Avtalet innehåller värdegrund, viljeinriktning, definitioner, avgränsningar,
ekonomisk reglering och uppföljning för länets framtida hemsjukvård. Till
avtalet hör 12 bilagor. Parterna har för avsikt att inför avtalets ikraftträdande
utarbeta ett fördjupningsdokument innehållande bakgrundsfakta och stöd i
tillämpningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2012-05-15
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2012-05-08
Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av
skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende.
Beslut PKN-PD daterat 2012-05-04
Förvaltningens förslag
Förslag till Kommunfullmäktige
− Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse
av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende godkännes.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
− Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse
av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende godkännes.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

22

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-15

§ 84

Kvalitetsuppföljning av gruppbostäder som drivs som upphandlade
intraprenader
Sn/2012:106 750
Sammanfattning
I mars 2011 övertog funktionshinderomsorgen (intraprenader) ansvaret för
driften av gruppbostäderna Huskvarna och Jönköping (Rosenborgsgatan 23, 28
& Lovisagatan 14 B, Åbolidsringen 65 samt Hallmansvägen 121-123 ).
Den 29 mars 2012 genomfördes en kvalitetsuppföljning utifrån upprättat avtal
samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2012-05-07
Kvalitetsuppföljning gruppbostäder daterad 2012-05-07
Förvaltningens förslag
 Socialnämnden föreslås godkänna förvaltningens rapport: Kvalitetsuppföljning gruppbostäder daterad 2012-05-07
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
 Socialnämnden godkänner förvaltningens rapport: Kvalitetsuppföljning
gruppbostäder daterad 2012-05-07

Beslutet expedieras till:
Stefan Österström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

23

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-15

§ 85

Årlig uppföljning av handlingsprogram för kvinnor och barn som
utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga
Sn 2005:30 799
Ärendet utgår.

Justerandes signatur
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§ 86

Slutrapport av översyn av arbetet inom kvinnofridsområdet
Sn/2011:82 710
Sammanfattning
Socialnämnden har 2011-05-11 beviljats utvecklingsmedel av Länsstyrelsen i
Jönköpings län för att genomföra en översyn av hur arbetet inom kvinnofridsområdet bäst kan samordnas, organiseras och utvecklas. Utredningen är nu
genomförd och presenteras i rapporten ”Om våld i nära relationer”- utredning
om arbetet med våld i nära relationer vid socialförvaltningen i Jönköpings
kommun 2011 – 2012.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-25
”Om våld i nära relationer” - utredning om arbetet med våld i nära relationer
vid socialförvaltningen i Jönköpings kommun 2011 – 2012
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens översyn av arbetet inom kvinnofridsområdet godkänns.
– Utredningens förslag ska ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet
inom kvinnofridsområdet.
– Behovet av resursförstärkning för att stärka rättsäkerheten och utveckla
barnperspektivet får vägas mot andra angelägna prioriteringar i samband
med arbetet med verksamhets- och investeringsplanen 2013 – 2015.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens översyn av arbetet inom kvinnofridsområdet godkänns.
– Utredningens förslag ska ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet
inom kvinnofridsområdet.
– Behovet av resursförstärkning för att stärka rättsäkerheten och utveckla
barnperspektivet får vägas mot andra angelägna prioriteringar i samband
med arbetet med verksamhets- och investeringsplanen 2013 – 2015.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Bo Samuelsson
Lars Malmström
Ingela Öster
Justerandes signatur
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§ 87

Fortsatt utveckling av boendesamordningen inom Socialförvaltningen
Sn/2012:101 700
Sammanfattning
Nyproduktionen av hyresrätter har varit mycket låg under flera år. De hyreslägenheter som byggs får en månadshyra på 1500 – 1800 kr/kvm. Byggherrarna vill helst producera bostadsrätter och småhus. I den konkurrenssituation som råder blir det mycket svårt för personer med sociala problem att
få en lägenhet.
Bostadssamordningens organisation har påtvingats och improviserats fram av
den akuta bostadsbristen. Socialförvaltningens inre organisation har utvecklats
positivt, hyresvärdarnas ”en väg in” till Tekniska kontoret är mycket uppskattat
av hyresvärdarna. Rutiner om boendekartläggning, bostadsregister, samarbetsavtal, prioriteringar av hyresgäster, matchning av hyresgäster, störningslogg
och uppföljning av boendet har under några få år fått en bra grundstruktur.
Med de två nya bostadskonsulenterna har socialförvaltningen det verktyg som
krävs för att kunna uppfylla de åtaganden som utfärdas gentemot hyresvärdarna
genom samarbetsavtalen, men även gentemot övriga hyresvärdar som släpper
till lägenheter till socialförvaltningens bostadssamordning.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-02
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2012-05-02
Förvaltningens förslag
Förslag till Kommunstyrelsen
– 2.0 tjänst bostadskonsulent inrättas till kommunens bostadssamordning.
– Finansiering till tjänsterna samt övriga kostnader summa 1,5 mnkr sker ur
särskilda medel för bostadssociala ändamål.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
– 2.0 tjänst bostadskonsulent inrättas till kommunens bostadssamordning.
– Finansiering till tjänsterna samt övriga kostnader summa 1,5 mnkr sker ur
särskilda medel för bostadssociala ändamål.

Justerandes signatur
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Beslutet expedieras till:
Bo Samuelsson
Lars Malmström

Justerandes signatur
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§ 88

Yttrande över departementspromemorian Kontrollköp – ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel
(Ds 2012:11)
Sn/2012:102 700
Sammanfattning
Jönköpings kommun har utsetts till en av 75 remissinstanser som fått i uppdrag
från Socialdepartementet att lämna synpunkter på förslagen om kontrollköp –
ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Stadskontoret har översänt promemorian till socialnämnden för yttrande. Yttrandet
ska vara stadskontoret tillhanda senast 2012-05-28.
Beslutsunderlag
Remisshandlingar
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-09
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
 Vad som redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse utgör socialnämndens
yttrande i ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– Vad som redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse utgör socialnämndens
yttrande i ärendet.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

28

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-15

§ 89

Kurser och konferenser
– FSS studiedagar ”Innanför men utanför” i Stockholm 26-28 september 2012
Socialnämndens beslut
– Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) utses att delta.

Justerandes signatur
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§ 90

Remiss angående förslag till föreskrifter och allmänna råd om
socialnämndens ansvar för barn och unga som tas emot i
familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende
Sn/2012:109 710
Sammanfattning
Jönköping kommun är remissinstans för Socialstyrelsens förslag till nya
föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga
som tas emot i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende.
Stadskontorets kanslienhet har den 8 maj översänt remissen med bilagor till
socialnämnden för yttrande, vilket ska vara stadskontoret tillhanda senast 22
maj.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-09
Förvaltningens förslag
 Uppdrag ges till socialnämndens presidium att avge det begärda yttrandet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att uppdra åt socialnämndens presidium att avge det
begärda yttrandet.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur
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§ 91

Information
a) Funktionschef för hälso- och sjukvården
Ordföranden informerar om att förvaltningen föreslagit äldrenämnden att till
funktionschef för hälso- och sjukvården utse Marianne Lillieberg.
b) Socialförvaltningens krisberedskap
Chefen för IS-enheten Tommy Stillvall informerar om socialförvaltningens
krisberedskap. Informationen omfattar organisationen för säkerhetsarbetet i
kommunen, krishantering och krisberedskap, handlingsprogram för trygghet
och säkerhet, samt personuppgiftslagen.
Funktionen för trygghet och säkerhet har huvudansvaret för kommunens
arbete med trygghet och säkerhet. Dessutom finns ett råd som ansvarar för
krisberedskap (rådet för trygghet och säkerhet) och ett råd för intern säkerhet
(säkerhetsrådet). Tommy Stillvall är socialförvaltningens säkerhetssamordnare.
c) Brukarundersökning – intellektuellt funktionshinder
Utvecklingsledare Jenny Kihlström-Blomdahl och enhetschef Karina Åberg
redogör för en brukarundersökning som har gjorts för brukare med
intellektuella funktionshinder. Undersökningen gjordes genom utskick av
enkäter. Totalt skickades 885 enkäter ut till i första hand de aktuella
personernas legala företrädare. Svarsfrekvensen var 40 %. Undersökningen
berörde områdena bemötande, inflytande, trygghet, information, social
samvaro, insatsens/hjälpens utförande och insatsen/hjälpen i sin helhet.
d) Kvinnojourens verksamhet
Margareta Sylvan (MP) har socialnämndens insynsmandat i Kvinno- och
tjejjourens styrelse och informerar om verksamheten. Förbättringar har skett
när det gäller dokumentationsrutiner. 2011 bodde 18 kvinnor och 8 barn i
Kvinno- och tjejjourens boende. Svårigheterna på bostadsmarknaden innebär
att många bor kvar längre än vad som behövs. Man önskar att framöver
kunna anställa en person som arbetar med barnen.
e) Verksamhetsrapport – april 2012
Biträdande socialdirektör Nils Zadik kommenterar den utskickade
verksamhetsrapporten.
f) Nytt inom förvaltningen
Socialdirektör Cecilia Grefve informerar om att det pågår ett intensivt arbete
inom förvaltningen utifrån det bekymmersamma ekonomiska läget.
g) Rapport från socialnämndens presidium
- den 18 april deltog presidiet i styrgruppen för det handikappolitiska
programmet
- den 20 april deltog presidiet i samarrangemang med Barnarps kommundelsråd och inbjudna föreningar. Vid mötet diskuterades erfarenheter om
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barn- och ungdomars situation och vad som skulle kunna göras för att
förbättra deras förhållanden
- den 20 april presidiekonferens
- den 2 maj möte om jämställdhet och integration med kommunalrådet Anna
Mårtensson
- den 2 maj möte med funktionshinderorganisationerna i kommunen
- den 3 maj möte med handläggare inom funktionshinderomsorgen
- den 10 maj möte med presidierna för de sociala områdesnämnderna
h) Rapporter från auskultationer
Anders Carlsson (M), Ingrid Öqvist (M), Andreas Grubbström (M), Ola
Nilsson (KD), Eva Lagerström (FP), Bodil Düringer (M), Sarah Skagerö
(KD), Joseph Abdi (C) och Anna Klint (C) var den 14 maj på besök för
information om Vårsols verksamhet
i) Rapporter från kurser och konferenser
Eric Winbladh (S) rapporterar att han den 2 maj tillsammans med Andreas
Grubbström (M), Anne Falk (V) och Joseph Abdi (C) varit på möte om det
handikappolitiska programmet
j) Beredande organ för hälso- och sjukvård – hälso- och sjukvårdberedningen
Ordföranden informerar om kommunfullmäktiges beslut att inrätta hälsooch sjukvårdsberedningen som beredande organ för hälso- och sjukvårdsfrågor. Ledamöter är presidierna för äldrenämnden och socialnämnden. De
partier som är representerade med ordinarie ledamot i endera äldrenämnden
eller socialnämnden men som inte är representerade i äldrenämndens eller
socialnämndens presidier äger rätt till en ersättarplats i det beredande
organet
k) Extra socialnämndssammanträde
Ordföranden informerar om att socialnämnden kommer att hålla ett extra
sammanträde den 28 juni klockan 13.00 med anledning av ärenden angående
sökta serveringstillstånd.
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