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§ 90

Information
a) Utvärdering av områdesenheterna
Irene Folkevik, områdeschef barn och ungdom, redogör för resultatet av en
utvärdering av organisationen med områdesenheter, som revisionsbyrån
PwC genomfört på uppdrag av utbildningsförvaltningen. Barn- och
utbildningsnämnden beslutade 2011 om en organisationsförändring som
innebar att resursskolor som funnits inom verksamheten avvecklades,
samtidigt som så kallade områdesenheter etablerades. Utvärderingens syfte
var att belysa organisationsförändringens konsekvenser för eleven,
hemskolan och för områdesenhetens personal. Utvärderingen visar bland
annat att de elever som gått eller har gått på en områdesenhet upplever en
högre grad av trygghet i sin vardag. Företrädare för socialtjänsten upplever
att organisationen med områdesenheter till viss del är oklar – vilket
troligen kan härledas till att organisationen är relativt ny men även att de
anställda inom områdesenheterna har två huvudmän.
b) Välfärdsjobben
Lars Malmström, områdeschef försörjningsstöd, informerar om
välfärdsjobb. Satsningen går ut på att 250 personer som uppbär
försörjningsstöd ska få arbeta inom kommunens välfärdsverksamheter
under 2014 och 2015. Verksamheten för försörjningsstöd är behjälplig
med att identifiera lämpliga personer till välfärdsjobben.
Arbetsmarknadsavdelningen hittar sedan lämpliga jobb och administrerar
välfärdsjobben. Än så länge har 85 personer fått välfärdsjobb.
Fördelningen mellan män och kvinnor är ganska jämnt fördelad, och
ungefär hälften är utrikes födda. Fördelningen speglar väl den målgrupp
som uppbär försörjningsstöd.
c) IVO:s tillsyn inom verksamheten för barn och ungdom
Marie Andréasson, utvecklingsledare, informerar om den tillsyn som
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomfört inom verksamheten
för barn- och ungdom under våren 2013. Tillsynen har framförallt
genomförts genom granskning av akter.
IVO har bland annat kritiserat att tidsfrister inte alltid hålls, att
dokumentationen inte tydligt nog redovisar hur kommunicering
genomförts, att barn och unga inte involverats i utredningen i tillräcklig
grad och att barns behov inte är tillräckligt utredda. I socialnämndens svar
har en redogörelse lämnats kring hur dessa områden ska förbättras. En
gemensam mottagning ska minska tidsfristerna, en förbättrad
myndighetsprocess ska ge tydligare rutiner, arbetssättet Signs of safety ska
göra barn delaktiga och handläggare ska utbildas för att i högre grad kunna
beakta barns behov. En viktig del av utbildningen går ut på att
dokumentation ska göras på rätt sätt.

Justerandes signatur
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d) Verksamhetsrapport april
Janos Dios, ekonomichef, redovisar socialnämndens ekonomiska läge per
april. Prognosen visar på ett underskott mot budget med totalt 73, 8
miljoner kronor – en avvikelse med totalt 6,2 %. Underskottet återfinns
inom flera verksamheter men framförallt inom funktionshinderomsorgen,
som har ett budgeterat underskott, och försörjningsstöd.
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§ 91

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredrogs:


Justerandes signatur

§ 110 Internbudget för invandrar- och flyktingverksamheten 2014
Föredragande: Åsa Jonsson-Sköld, IFO-chef

Utdragsbestyrkande
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§ 92

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämnden sammanträde ajourneras i 30 minuter (kl. 15.10 – 15.40).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.
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§ 93

Meddelanden
a) Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2014-03-05
b) Protokoll från Välfärdsutskottet 2014-03-26
c) Kommunstyrelsens beslut 2014-04-09
- § 85 – Yttrande över betänkandet ”Överskuldsättning i kreditsamhället?”
(SOU 2013:78)
Dnr 2014:26
d) Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-03
- § 74 – Årsredovisning för 2013 samt fråga om ansvarsfrihet
Reg i Lex
e) Socialstyrelsens beslut 2014-04-08 att bevilja 300 000:- för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och
våldsutövare för 2014
Dnr 2013:194
f) SKL:s cirkulär 14:15 – Vårpropositionen för år 2014
g) Årsredovisning 2013 för Jönköpings kommun
h) Årsberättelse 2013 från Familjerådgivarna
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur
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§ 94

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 5

Dnr 2014:6

b) Beslut i Lex Sarah-ärende FO, daterat 2014-04-16

Dnr 2014:23

Socialnämnden godkänner redovisningen.
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§ 95

Serveringsärende; A 6 Golfklubb, Jönköping. Ägarbyte
Sn/2014:74 702
Sammanfattning
Matslaget AB, 556955-8942, ansöker om att i restaurangen på A6 Golfklubb,
Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00 inomhus samt på angränsande
inhägnad uteservering klockan 11.00 - 24.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2014-03-19
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2014-04-25
Förvaltningens förslag
- Matslaget AB, 556955-8942, beviljas tillstånd att i restaurangen på A6
Golfklubb, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 - 01.00.
- På inhägnad och överblickbar uteservering, i anslutning till restaurangen,
beviljas tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten klockan 11.00 - 24.00.
- Räddningstjänsten har påpekat behov av vissa åtgärder. Räddningstjänsten
ska ha meddelat att tillräckliga åtgärder är vidtagna innan tillståndsbevis kan
utfärdas.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
- Matslaget AB, 556955-8942, beviljas tillstånd att i restaurangen på A6
Golfklubb, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 - 01.00.
- På inhägnad och överblickbar uteservering, i anslutning till restaurangen,
beviljas tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten klockan 11.00 - 24.00.
- Räddningstjänsten har påpekat behov av vissa åtgärder. Räddningstjänsten
ska ha meddelat att tillräckliga åtgärder är vidtagna innan tillståndsbevis kan
utfärdas.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Matslaget AB
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Serveringsärende; Rosegarden Neo Asian, Jönköping. Nytt tillstånd
Sn/2014:61 702
Sammanfattning
Lucky Market AB, 556942-2891, ansöker om stadigvarande tillstånd, att i
restaurang Rosegarden Neo Asian, Östra Storgatan 33, Jönköping, året runt få
servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 – 01.00 inomhus samt mellan klockan 11.00 –
24.00 på den inhägnade och överblickbara uteserveringen.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2014-03-19, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2014-05-05
Förvaltningens förslag
- Lucky Market AB, 556942-2891, beviljas stadigvarande tillstånd att i
restaurang Rosegarden Neo Asian, Östra Storgatan 33, Jönköping, året runt
få servera spritdrycker vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 – 01.00 samt utomhus på den
inhägnade och överblickbara uteserveringen mellan klockan 11.00 – 24.00.
- Tillståndsbevis kan endast utfärdas under förutsättning att Räddningstjänsten gett klartecken att lokalen är godkänd att tas i bruk för restaurangverksamhet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
- Lucky Market AB, 556942-2891, beviljas stadigvarande tillstånd att i
restaurang Rosegarden Neo Asian, Östra Storgatan 33, Jönköping, året runt
få servera spritdrycker vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 – 01.00 samt utomhus på den
inhägnade och överblickbara uteserveringen mellan klockan 11.00 – 24.00.
- Tillståndsbevis kan endast utfärdas under förutsättning att Räddningstjänsten gett klartecken att lokalen är godkänd att tas i bruk för restaurangverksamhet.

Beslutet expedieras till:
Lucky Market AB

Justerandes signatur
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§ 97

Serveringsärende, Axamo strand, Jönköping. Nytt tillstånd
Sn/2014:72 702
Sammanfattning
Carl-Johan Åberg, xxxxxx-xxxx, enskild firma, ansöker om stadigvarande
tillstånd, att i restaurang Axamo Strand, Skogsvägen 12, Jönköping, året runt få
servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 – 01.00 inomhus samt mellan klockan 11.00 –
23.00 på den inhägnade och överblickbara uteserveringen.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2014-03-18, bilaga 1-2
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2014-05-07
Förvaltningens förslag
 Carl-Johan Åberg, xxxxxx-xxxx, enskild firma, beviljas stadigvarande
tillstånd, att i restaurang Axamo Strand, Skogsvägen 12, Jönköping, året
runt få servera spritdrycker vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 – 01.00 samt utomhus på den
inhägnade och överblickbara uteserveringen mellan klockan 11.00 – 23.00.
 Tillståndsbevis kan endast utfärdas under förutsättning att Räddningstjänstens påpekade brister är åtgärdade och att Räddningstjänsten gett
klartecken att lokalen är godkänd att tas i bruk för restaurangverksamhet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
 Carl-Johan Åberg, xxxxxx-xxxx, enskild firma, beviljas stadigvarande
tillstånd, att i restaurang Axamo Strand, Skogsvägen 12, Jönköping, året
runt få servera spritdrycker vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 – 01.00 samt utomhus på den
inhägnade och överblickbara uteserveringen mellan klockan 11.00 – 23.00.
 Tillståndsbevis kan endast utfärdas under förutsättning att Räddningstjänstens påpekade brister är åtgärdade och att Räddningstjänsten gett
klartecken att lokalen är godkänd att tas i bruk för restaurangverksamhet.

Beslutet expedieras till:
Carl-Johan Åberg

Justerandes signatur
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§ 98

Serveringsärende; Koppar, Jönköping. Nytt tillstånd
Sn/2014:90 702
Sammanfattning
Koppar i Jönköping AB, 556957-9427 ansöker om permanent tillstånd att i
Koppar Tändsticksgränd 23, Jönköping få servera starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 – 01.00 alla
dagar respektive utomhus fredag och lördag samt dag före helgdag klockan
11.00 – 24.00 och övriga dagar mellan 11.00 – 23.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2014-04-08
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2014-05-06
Förvaltningens förslag
– Koppar i Jönköping AB, 556957-9427, beviljas tillstånd att inomhus i
Koppar Tändsticksgränd 23, Jönköping, få servera starköl, vin och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 – 01.00.
– På den inhägnade och överblickbara uteserveringen beviljas tillstånd att
servera, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, fredag
och lördag samt dag före helgdag klockan 11.00 – 24.00 och övriga dagar
mellan 11.00 – 23.00.
– Tillståndsbevis kan endast utfärdas under förutsättning att Räddningstjänstens påpekade brister är åtgärdade och att Räddningstjänsten gett
klartecken att lokalen är godkänd att tas i bruk för restaurangverksamhet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Koppar i Jönköping AB, 556957-9427, beviljas tillstånd att inomhus i
Koppar Tändsticksgränd 23, Jönköping, få servera starköl, vin och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 – 01.00.
– På den inhägnade och överblickbara uteserveringen beviljas tillstånd att
servera, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, fredag
och lördag samt dag före helgdag klockan 11.00 – 24.00 och övriga dagar
mellan 11.00 – 23.00.
– Tillståndsbevis kan endast utfärdas under förutsättning att Räddningstjänstens påpekade brister är åtgärdade och att Räddningstjänsten gett
klartecken att lokalen är godkänd att tas i bruk för restaurangverksamhet.

Justerandes signatur
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Beslutet expedieras till:
Koppar i Jönköping AB
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§ 99

Yttrande över medborgarförslag om att krogar ska få serveringstillstånd till 03.00
Sn/2014:39 702
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås kommunfullmäktige besluta att tillåta krogarna
att ha serveringstillstånd till klockan 03.00 i ett år för att se om det blir någon
skillnad på verksamheten. Om det utvecklas positivt menar förslagsställarna att
serveringstid till klockan 03.00 även fortsättningsvis ska tillåtas. I annat fall
skulle man efter ett år gå tillbaka till nuvarande tider.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2014 att medborgarförslaget ska
överlåtas till socialnämnden för beslut.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-14
Medborgarförslag, daterat 2013-12-12
Bilaga 1 till tjänsteskrivelse, genomgång av relevant forskning och andra
offentliga rapporter, daterat 2014-04-10
Bilaga 2 till tjänsteskrivelse, redogörelse för serveringstider och villkor i några
andra kommuner, daterad 2014-04-10
Yttrande från polismyndigheten, daterat 2014-03-25
Förvaltningens förslag
 Medborgarförslaget föranleder inte någon förändring i Program för
ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen –
Alkoholpolitiska riktlinjer.
 Medborgarförslaget förklaras besvarat.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
 Medborgarförslaget föranleder inte någon förändring i Program för
ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen –
Alkoholpolitiska riktlinjer.
 Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
Francisco Haraldsson
Haris Gusinac
Kommunstyrelsen f k
Justerandes signatur
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§ 100

Tillsynsplan enligt alkohollagen
Sn/2014:55 702
Sammanfattning
Av 9 kap 2 § alkohollagen framgår det att kommunen ska upprätta en
tillsynsplan för tillsynen över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för
servering av alkoholdrycker och detaljhandel med folköl. Tillsynsplanen ska
ges in till länsstyrelsen.
Socialnämnden beslutade om en tillsynsplan vid sitt sammanträde den 23
augusti 2011 (§ 126). Tillsynen har utvecklats under de senaste åren och det
finns därför anledning att ersätta denna tillsynsplan med en ny.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-14
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-14
Tillsynsplan beslutad 2011-08-23 (Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad
2011-08-08).
Tillsynsprotokoll för inspektörer
Blanketten Återkoppling av genomförd tillsyn
Förvaltningens förslag
 Tillsynsplan enligt alkohollagen, redovisad i bilaga till tjänsteskrivelse,
fastställs, och ersätter den tillsynsplan som socialnämnden beslutade om
den 23 augusti 2011 (§ 126).
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Tillsynsplan enligt alkohollagen, redovisad i bilaga till tjänsteskrivelse,
fastställs, och ersätter den tillsynsplan som socialnämnden beslutade om den
23 augusti 2011 (§ 126).
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Lars Bergstrand
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§ 101

Justering av avgifter för ansökningsavgifter för serveringstillstånd
Sn/2014:83 702
Sammanfattning
Kommunen får enligt 8 kap 10 § alkohollagen ta ut avgift för prövningen i
samband med att någon ansöker om serveringstillstånd. Med anledning av ny
alkohollag (2010:1622) beslutade kommunfullmäktige den 25 april 2013 om
förändrade avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd. De nya avgifterna gäller sedan den 1 maj 2013.
I tjänsteskrivelsen föreslås en justering som innebär att avgiften vid nyansökningar om stadigvarande serveringstillstånd halveras i de fall som en sökande
inte har klarat kunskapsprovet på tre försök och därför måste göra en ny
ansökan och därmed betala en ny ansökningsavgift. En förutsättning är att en
fullständig ny ansökan görs inom tre månader räknat från det datum som en
fullständig ansökan har lämnats in i det tidigare ansökningsärendet. Om
förutsättningarna är uppfyllda blir avgiften i dessa fall 5 500 kr.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-15
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
 Avgiften vid nyansökan om stadigvarande serveringstillstånd sänks till
5 500 kr i de fall en sökande inte har klarat kunskapsprovet på tre försök
och därför måste göra en ny ansökan och därmed betala ny ansökningsavgift.
 Avgiftssänkningen förutsätter att en fullständig ny ansökan görs inom tre
månader räknat från det datum som en fullständig ansökan har lämnats in i
det tidigare ansökningsärendet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
 Avgiften vid nyansökan om stadigvarande serveringstillstånd sänks till
5 500 kr i de fall en sökande inte har klarat kunskapsprovet på tre försök
och därför måste göra en ny ansökan och därmed betala ny ansökningsavgift.
 Avgiftssänkningen förutsätter att en fullständig ny ansökan görs inom tre
månader räknat från det datum som en fullständig ansökan har lämnats in i
det tidigare ansökningsärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-05-20

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 102

Avgifter för tillsyn av detaljhandelsförsäljning med tobaksvaror och
folköl och kontroll av detaljhandelsförsäljning med vissa receptfria
läkemedel
Sn/2014:31 700
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2010 (§ 314) om nya avgifter
för tillsyn av detaljhandelsförsäljning med tobaksvaror och folköl, samt
kontroll av detaljhandelsförsäljning med vissa receptfria läkemedel. Avgifterna
gäller sedan den 1 januari 2011. Eftersom avgifterna inte täcker kostnaderna
behöver de nu justeras.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-14
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-14
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
 Socialförvaltningens förslag till avgifter för tillsyn och kontroll gällande
detaljhandelsförsäljning med folköl, tobaksvaror och vissa receptfria
läkemedel, och bestämmelser för uttaget av sådana avgifter, så som
redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse, fastställs.
 Avgifterna träder i kraft den 1 januari 2015.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
 Socialförvaltningens förslag till avgifter för tillsyn och kontroll gällande
detaljhandelsförsäljning med folköl, tobaksvaror och vissa receptfria
läkemedel, och bestämmelser för uttaget av sådana avgifter, så som
redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse, fastställs.
 Avgifterna träder i kraft den 1 januari 2015.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 103

Plan för tillsyn av detaljhandelsförsäljning med tobaksvaror
Sn/2014:54 700
Sammanfattning
Kommunerna ansvarar för den omedelbara tillsynen över att bestämmelserna i
tobakslagen och anslutande föreskrifter följs när det gäller rökförbud i vissa
lokaler och miljöer, undantaget lokaler och andra utrymmen som är upplåtna
för personal. I Jönköpings kommun ansvarar miljönämnden för den omedelbara tillsynen av att dessa miljöer och lokaler är rökfria.
Kommunerna ansvarar också för den omedelbara tillsynen på försäljningsställen avseende tobakslagens bestämmelser om varningstexter och marknadsföring. Tillsammans med polismyndigheten ansvarar kommunen för den
omedelbara tillsynen över bestämmelserna om åldersgräns, förbud mot
styckeförsäljning, anmälan av försäljningen och egenkontrollprogram. Dessa
delar i kommunens tillsynsansvar ansvarar socialnämnden för.
Socialnämnden har tidigare inte beslutat om en plan för tillsynen av detaljhandelsförsäljningen med tobaksvaror. Det finns inte något lagkrav om att en
sådan plan ska upprättas. En plan har dock stor betydelse för att säkra
kvaliteten i tillsynsarbetet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-14
Bilaga till tjänsteskrivelsen, daterad 2014-04-14
Folkhälsomyndighetens tillsynsprotokoll för kommunal tillsyn över handel
med tobak
Förvaltningens förslag
 Plan för tillsyn av detaljhandelsförsäljning med tobaksvaror, redovisad i
bilaga till tjänsteskrivelse, fastställs.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
 Plan för tillsyn av detaljhandelsförsäljning med tobaksvaror, redovisad i
bilaga till tjänsteskrivelse, fastställs.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Justerandes signatur
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Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Zijad Kuljaninovic
Suzanne Dios
Lars Bergstand

Justerandes signatur
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§ 104

Plan för kontroll av detaljhandelsförsäljning med vissa receptfria
läkemedel
Sn/2014:56 700
Sammanfattning
Sedan den 1 november 2009 har kommunerna ansvar för kontroll av detaljhandelsförsäljning med receptfria läkemedel. Läkemedelsverket har
tillsynsansvaret. Kommunen ska rapportera allvarliga eller upprepade brister
till Läkemedelsverket.
Enligt socialnämndens reglemente ansvarar nämnden för att fullgöra
kommunens uppgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Nämnden har tidigare inte beslutat om en plan för kommunens kontroll. Det
finns inte lagkrav om att en sådan plan ska upprättas. En plan har dock stor
betydelse för att säkra kvaliteten i arbetet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-14
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-14
Läkemedelsverkets checklista för kommunal kontroll av handel med vissa
receptfria läkemedel
Förvaltningens förslag
 Plan för kontroll av detaljhandelsförsäljning med vissa receptfria
läkemedel, redovisad i bilaga till tjänsteskrivelse, fastställs.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
 Plan för kontroll av detaljhandelsförsäljning med vissa receptfria
läkemedel, redovisad i bilaga till tjänsteskrivelse, fastställs.

Beslutet expedieras till:
Zijad Kuljaninovic
Suzanne Dios
Lars Bergstrand

Justerandes signatur
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§ 105

Ansökan från föreningen Attention om verksamhetsbidrag
Sn/2010:252 792
Sammanfattning
Föreningen Attention har inkommit med ansökan om fortsatt verksamhetsbidrag för föreningens träffpunktsverksamhet vid Lovisaträffen.
Socialnämnden har sedan 2010 beviljat ekonomiskt bidrag till Träffpunkt
NPF/Lovisaträffen. I slutet av 2013 var det oklart om och hur verksamheten
skulle fortsätta 2014. Socialnämnden beviljade 2013-12-17 ett kortare beslut
till och med mars 2014.
Attention ansöker om verksamhetsbidrag med 10 000 kr per månad (Bilaga 1).
Tidigare beviljat belopp har varit 8 000 kr per månad.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-23
Ansökan om verksamhetsbidrag, Attention (Bilaga 1)
Verksamhetsberättelse Attention 2013 (Bilaga 2)
Verksamhetsplan Attention 2014 (Bilaga 3)
Revisionsberättelse (Bilaga 4)
Budgetplan (Bilaga 5)
Förvaltningens förslag
– Föreningen Attention beviljas verksamhetsbidrag från och med 2014-04-01
för drift av Träffpunkt NPF med max 8 000 kronor/månad att utbetalas efter
redovisning kvartalsvis i efterskott.
– Finansiering sker inom Funktionshinderomsorgens budget.
– Bidraget förutsätter en årlig verksamhetsberättelse med redovisning av
aktiviteter.
– Verksamhetsbidraget löper tillsvidare men kan komma att omprövas vid
förändrade förutsättningar för Funktionshinderomsorgens ekonomi och
verksamheter.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar att ärendet återremitteras till
förvaltningen för besvarande av de obesvarade frågorna i tjänsteskrivelsen
daterad 2013-11-28.
Mona Forsberg (S), för oppositionen, yrkar bifall till Ola Nilssons (KD)
yrkande om återremiss.

Justerandes signatur
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Socialnämndens beslut
– Ärendet återremitteras till förvaltningen för besvarande av de obesvarade
frågorna i tjänsteskrivelsen daterad 2013-11-28.
Beslutet expedieras till:
Föreningen Attention
Per-Erik Samuelsson
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§ 106

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud
Sn/2014:68 750
Sammanfattning
Jönköpings kommun bedriver sedan 2002 en verksamhet med tre personliga
ombud som syftar till uppsökande verksamhet och stöd till personer med
psykiska funktionshinder. Verksamheten bedrivs med kommunen som
huvudman men finansieras i huvudsak med statsbidrag samt har även en
delfinansiering via Landstinget. Från hösten 2013 bedriver länets kommuner
PO-verksamheterna i samverkan via Regionförbundet. Jönköpings kommun
har arbetsgivaransvar för en samordnare/verksamhetschef som även finansieras
med statsbidrag.
Sedan 1 augusti 2013 styrs statsbidraget av en ny förordning SFS 2013:522.
Med anledning av detta begär Länsstyrelsen in ett nytt underlag för verksamheten – enligt ansökningsblankett bilaga 1. Denna ansökan är inskickad till
Länsstyrelsen, men för att vara giltig behövs även ett beslut av Socialnämnden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-14
Ansökan till Länsstyrelsen, bilaga 1, daterad 2014-04-14
Förvaltningens förslag
– Socialnämnden ansöker till Länsstyrelsen i Jönköpings län om statsbidrag
för fyra personliga ombud enligt anvisad ansökningsblankett.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialnämnden ansöker till Länsstyrelsen i Jönköpings län om statsbidrag
för fyra personliga ombud enligt anvisad ansökningsblankett.

Beslutet expedieras till:
Cecilia Grefve
Börje Ohlsson
Per-Erik Samuelsson

Justerandes signatur
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§ 107

Yttrande över departementspromemorian En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9)
Sn/2014:79 700
Sammanfattning
Jönköpings kommun har erhållit rubricerad promemoria på remiss. Med
anledning av detta har kommunstyrelsen berett socialnämnden möjlighet att
inkomma med synpunkter. Redovisning ska ske till kommunstyrelsen senast
den 26 maj 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-09
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-09
En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds
2014:9), finns att hämta på regeringen.se
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
 De synpunkter som redovisas i tjänsteskrivelsen inklusive bilaga, utgör
socialnämndens yttrande över departementspromemorian En samlad
kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9)
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 inklusive bilaga, utgör
socialnämndens yttrande över departementspromemorian En samlad
kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9)

Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 108

Permanentning av barn- och ungdomshälsan
Sn/2014:97 710
Sammanfattning
Barn- och ungdomshälsan, ett samarbetsprojekt mellan Jönköpings läns
landsting samt kommunerna i Jönköping, Mullsjö och Habo, startade hösten
2012 som en försöksverksamhet under två år.
Enligt föreliggande förslag från Ledningsgruppen för samverkan i Jönköpings
norra sjukvårdsområde ska verksamheten permanentas, med delat huvudmannaskap mellan Habo, Mullsjö och Jönköpings kommun samt Jönköpings
läns landsting.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-06
Skrivelse från styrgruppen för Barn- och ungdomshälsan, daterad 2014-04-03
Protokollsutdrag från Ledningsgruppen för samverkan – Jönköpings norra
sjukvårdsområde sammanträde, 2014-04-22
Brukarenkät Barn- och ungdomshälsan 2014
Slutrapport Barn- och ungdomshälsan 2014
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
– Barn- och ungdomshälsan permanentas med delat huvudmannaskap mellan
kommunerna Habo, Mullsjö och Jönköping samt Jönköpings läns
landsting.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Barn- och ungdomshälsan permanentas med delat huvudmannaskap mellan
kommunerna Habo, Mullsjö och Jönköping samt Jönköpings läns
landsting.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ann Grännö Alm
Cecilia Grefve
Åsa Jonsson Sköld
Irene Folkevik

Justerandes signatur
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§ 109

Uppdrag att utreda hur ett ökat mottagande av upp till 17 ensamkommande flyktingbarn kan organiseras
Sn/2014:69 133
Sammanfattning
Socialnämnden har av kommunfullmäktige (§ 35) fått i uppdrag att utreda hur
ett ökat mottagande av upp till 17 ensamkommande flyktingbarn ska
organiseras. Utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 22 maj
2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-28
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-28
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
 I händelse av att Migrationsverket anvisar upp till 17 ensamkommande
barn och ungdomar föreslås att socialförvaltningen under perioden juni
2014 och längst t.o.m. ett och ett halvt år framåt köper styckevisa platser
på institution alternativt familjehem, samt utökar personalen inom
flyktingsektionen, familjehemsgruppen och myndighetsenheten barn- och
ungdom i relation till antalet anvisade asylsökande barn.
 Socialförvaltningen ges i uppdrag att i början av 2015 presentera ett
förslag till helhetslösning med fokus på en förnyad upphandling i
kombination med att förutsättningarna för att driva en del av verksamheten
i egen regi utreds.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
 I händelse av att Migrationsverket anvisar upp till 17 ensamkommande
barn och ungdomar föreslås att socialförvaltningen under perioden juni
2014 och längst t.o.m. ett och ett halvt år framåt köper styckevisa platser
på institution alternativt familjehem, samt utökar personalen inom
flyktingsektionen, familjehemsgruppen och myndighetsenheten barn- och
ungdom i relation till antalet anvisade asylsökande barn.
 Socialförvaltningen ges i uppdrag att i början av 2015 presentera ett
förslag till helhetslösning med fokus på en förnyad upphandling i
kombination med att förutsättningarna för att driva en del av verksamheten
i egen regi utreds.

Justerandes signatur
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Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Cecilia Grefve
Åsa Jonsson Sköld
Lars Malmström
Lilian Elmqvist
Christina Caiberth

Justerandes signatur
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§ 110

Internbudget för invandrar- och flyktingverksamheten 2014
Sn/2014:98 130
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska socialnämndens förslag till internbudget för invandrar- och flyktingverksamheten fastställas av kommunstyrelsen. Förslaget till internbudget inkluderar även en reservation av vissa
budgetmedel för ny organisation av skolundervisning för nyanlända barn och
ungdomar under läsåret 2014/2015. I ärendet redovisas också ett principförslag
till en förändrad budgetprocess för invandrar- och flyktingverksamheten.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-07
Socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-06
Rapport 2014-05-07, ”Principförslag till ny budgetprocess för mottagningen av
nyanlända”
Organisationsskiss, ”Förslag organisation mottagande av nyanlända fr o m
lå 14/15”
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
- Internbudget för invandrar- och flyktingverksamheten för 2014 fastställs
enligt förvaltningens förslag.
- Principförslag till en förändrad budgetprocess för invandrar- och
flyktingverksamheten godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
- Internbudget för invandrar- och flyktingverksamheten för 2014 fastställs
enligt förvaltningens förslag.
- Principförslag till en förändrad budgetprocess för invandrar- och
flyktingverksamheten godkänns.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

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

Justerandes signatur
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§ 111

Uppdrag till stadskontoret att göra en översyn och redovisa förslag
om hur kommunens bidragsgivning till föreningar kan förändras
Sn/2014:53 792
Sammanfattning
I ett medborgarförslag har föreslagits att kommunfullmäktige beslutar att
föreningsstödet ändras innebärande att alla föreningar som ger ett positivt
bidrag till samhället, kommunen och medborgarna ska omfattas av kommunalt
stöd.
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 18 juni 2013 beslutat att
uppdrag ges till stadskontoret att undersöka möjligheten att inrätta en
förvaltningsövergripande funktion, ”föreningslots”, som enligt modellen ”en
väg in” kan stötta föreningar i att finna finansiering. Uppdrag gavs också
samtidigt till stadskontoret att göra en översyn och redovisa förslag angående
hur kommunens bidragsgivning till föreningar kan förändras i syfte att bredda
målgruppen av föreningar som är berättigade till bidrag.
Kommunstyrelsen har den 4 mars 2014 remitterat ärendet till socialnämnden,
äldrenämnden, fritidsnämnden och kulturnämnden för yttrande. Yttrandet ska
vara kommunstyrelsens diarium tillhanda senast den 17 april 2014.
Socialförvaltningen föreslog socialnämnden att vid sitt sammanträde den 15
april 2014 besluta att föreslå kommunstyrelsen tillstyrka förslagen att
fritidsnämnden ges i uppdrag att ansvara för en sammanhållen information till
föreningslivet avseende kommunal bidragsgivning, samt att handläggning av
föreningsbidrag och beslutsfattande om föreningsbidrag överförs från
socialnämnden till fritidsnämnden, med undantag av föreningarna Kvinno- och
tjejjouren Jönköping och Hela människan RIA, som också har avtal med
socialnämnden om att utföra tjänster.
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 april 2014 att
återremittera ärendet. Nämnden ansåg att ärendet bör belysas ytterligare, bland
annat med en analys kring hur socialnämnden fortsättningsvis kan föra en
dialog med föreningarna, om besluten om föreningsbidrag överförs från
socialnämnden till fritidsnämnden i enlighet med stadskontorets förslag, samt
hur den tidigare överflyttningen av främst funktionshinderorganisationer
fungerat.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-28
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-13
Bilaga 2 till tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-28
Socialnämndens riktlinjer för stöd till frivilliga organisationer, daterad
2003-02-11
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Kommunstyrelsens beslut 2013-06-18 (§ 232)
Stadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-10
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
 Med de motiveringar som redovisas i bilagor till tjänsteskrivelse, daterade
2014-03-13 och 2014-04-28, tillstyrks förslagen att fritidsnämnden ges i
uppdrag att ansvara för en sammanhållen information till föreningslivet
avseende kommunal bidragsgivning, samt att handläggning av
föreningsbidrag och beslutsfattande om föreningsbidrag överförs från
socialnämnden till fritidsnämnden, med undantag av föreningarna Kvinnooch tjejjouren Jönköping och Hela människan RIA, som också har avtal
med socialnämnden om att utföra tjänster.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
 Med de motiveringar som redovisas i bilagor till tjänsteskrivelse, daterade
2014-03-13 och 2014-04-28, tillstyrks förslagen att fritidsnämnden ges i
uppdrag att ansvara för en sammanhållen information till föreningslivet
avseende kommunal bidragsgivning, samt att handläggning av
föreningsbidrag och beslutsfattande om föreningsbidrag överförs från
socialnämnden till fritidsnämnden, med undantag av föreningarna Kvinnooch tjejjouren Jönköping och Hela människan RIA, som också har avtal
med socialnämnden om att utföra tjänster.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 112

Ändringar och tillägg i delegationsordning för socialnämnden och de
sociala områdesnämnderna
Sn/2014:36 700
Sammanfattning
Socialnämndens delegationsförteckning är fortlöpande föremål för översyn.
Förvaltningen föreslår nu ett antal ändringar gällande några ärendetyper.
Ändringarna gällande socialnämndens delegationsregler föranleds av ändringar
som har gjorts i kommunstyrelsens delegationsordning samt av den ändrade
stabsorganisationen inom socialförvaltningen.
Socialnämnden föreslås också med anledning av den nya stabsorganisationen
att rekommendera områdesnämnderna att besluta om en förändring i områdesnämndernas delegationsordning.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-25
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-25
Förvaltningens förslag
 De ändringar i socialnämndens delegationsförteckning som föreslås i bilaga
till tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-25, fastställs.
 Områdesnämnderna rekommenderas att fastställa den ändring i
delegationsordningen som föreslås i bilaga till tjänsteskrivelse, daterad
2014-04-25, samt att denna ändring ska gälla från och med den 1 september
2014.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
 De ändringar i socialnämndens delegationsförteckning som föreslås i bilaga
till tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-25, fastställs.
 Områdesnämnderna rekommenderas att fastställa den ändring i
delegationsordningen som föreslås i bilaga till tjänsteskrivelse, daterad
2014-04-25, samt att denna ändring ska gälla från och med den 1 september
2014.
Beslutet expedieras till:
Förvaltningsledningen
Lars Bergstrand
Linda Löfwing
Lina Albrektsson
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§ 113
Beviljande av tillfälligt ekonomiskt bidrag till föreningen Attention.
Extra ärende
Sn/2010:252 792
Sammanfattning
Socialnämnden har vid dagens sammanträde, den 20 maj 2014 (§ 105), tagit
beslut om att återremittera ärendet om att bevilja föreningen Attention
verksamhetsbidrag från och med den 1 april 2014, för drift av Träffpunkt NPF.
Med anledning av detta finns ett behov att bevilja ett tillfälligt bidrag, till dess
att nytt beslut om verksamhetsbidrag kan fattas.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), lämnar följande yrkande:
– Föreningen Attention beviljas verksamhetsbidrag från och med 2014-0401 till och med 2014-06-30 med max 8 000 kronor/månad, att betalas efter
redovisning kvartalsvis i efterskott.
– Finansiering sker inom Funktionshinderomsorgens budget.
Socialnämndens beslut
Ola Nilsson (KD), lämnar följande yrkande:
– Föreningen Attention beviljas verksamhetsbidrag från och med 2014-04-01
till och med 2014-06-30 med max 8 000 kronor/månad, att betalas efter
redovisning kvartalsvis i efterskott.
– Finansiering sker inom Funktionshinderomsorgens budget.
Beslutet expedieras till:
Föreningen Attention
Per-Erik Samuelsson
Ingela Öster

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

35

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-05-20

§ 114

Rapporter från förrättningar
Rapporter från förrättningar hänskjuts till nästa sammanträde.
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§ 115

Information, fortsättning
e) Rambeslut inom boendestöd
Socialdirektör Cecilia Grefve redogör för att rambeslut, som håller på att
införas inom äldreomsorgen, handlar om att den enskilde ske få större
makt att påverka innehållet i de egna insatserna. Två enheter inom
boendestöd har anmält intresse för att införa rambeslut på prov.
Inledningsvis kommer tidsåtgången för varje insats att mätas.
f) Nytt inom förvaltningen/Dialogen
Socialdirektör Cecilia Grefve lämnar aktuell information från
förvaltningen och arbetet inom den förvaltningsövergripande strategin
Dialogen.
Innan årsskiftet ska varje förvaltning göra minst en upphandling med
sociala hänsyn. Socialförvaltningen har som ambition att göra en
upphandling med sociala hänsyn relaterad till socialnämnden och en till
äldrenämnden.
Efter att myndighetsenheten frikopplades från verksamheterna har
avstånden däremellan blivit för stora. Från och med den 1 september
föreslås därför att myndighetsutövningen organisatoriskt förs tillbaka till
funktionerna.
I arbetet med Ledningssystem för samverkan identifieras för närvarande
prioriterade områden, något som Sveriges kommuner och landsting (SKL)
är behjälpliga med.
Projektet med hemteam förlängs och utökas, en enhetschef är rekryterad
som tillträder i mitten av augusti.
På ett år har antalet inrapporterade händelser dubblerats, vilket
förvaltningen ser som mycket positivt eftersom det är en viktig del av
förbättringsarbetet. De inrapporterade händelserna tros ha ökat tack vare
satsningar inom ramen för Dialogen.
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