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§ 67

Information
a) ANDT-undersökningen
Fältsekreterarna Andreas Fransson och Magnus Ehrenflod informerar om
resultatet från årets ANDT-undersökning, som mäter ungdomars vanor vad
gäller alkohol, narkotika, doping och tobak. Undersökningen genomförs hos
ungdomar på högstadiet och gymnasiet i år 2. Svarsfrekvensen är 83 % på
högstadiet och 65 % på gymnasiet.
Vad gäller alkohol och tobak har användandet minskat totalt sett jämfört
med förra året. Detta gäller även narkotika, dock uppvisas en
attitydförändring där narkotika inte längre anses lika allvarligt.
Sammanfattningsvis pekar siffrorna åt rätt håll, även om det finns områden
att arbeta vidare med.
Socialnämnden påpekar behovet av metodutveckling för att få högre
svarsfrekvens, samt att även friskolorna bör ingå i enkätundersökningen.
b) Samordnad varudistribution i Jönköpings kommun
Tomas Rhodén och Annika Elm från upphandlingsenheten informerar om
förslag på nytt arbetssätt vad gäller inköp inom Jönköpings kommun.
Ett av förslagen handlar om att samordningen vad gäller beställningar i
kommunen ska öka, bland annat genom att färre personer ska beställa varor
i kommunen. Dessa personer ska även få utbildning, för att i högre grad
kunna följa de avtal som finns och kunna utföra beställningar på ett mer
effektivt sätt.
I dagsläget finns runt 700 leveransställen i kommunen. För att undvika
enskild leverans till varje leveransställe föreslås att en distributionscentral
samordnar beställningar och levererar till en enhet vid samma tillfälle.
Några fördelar med det nya förslaget är en ökad säkerhet i och med minskat
antal angörande fordon vid kommunala verksamheter, minskad
miljöpåverkan samt konkurrensfördelar vid upphandlingar genom att det
blir mer attraktivt för företag att leverera till en enda distributionscentral.
Kommunstyrelsen har lämnat uppdraget att utreda frågan, och
kommunfullmäktige kommer framöver besluta om huruvida arbetssättet ska
antas.
c) Praktisk information om socialnämndens deltagande i tillsyn av
serveringsställen sommaren 2014
Lars Bergstrand, chef för tillståndsenheten, informerar om vilka datum som
socialnämndens ledamöter och ersättare gruppvis har möjlighet att delta vid
tillsyn av serveringsställen. Tillsynen kommer att ledas av personal från
tillståndsenheten, och nämnden är i huvudsak med i utbildningssyfte.
Justerandes signatur
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d) Månadsrapport mars 2014
Ekonomichef Janos Dios redovisar socialnämndens ekonomiska prognos per
mars månad. Prognosen visar på ett underskott på 72,3 miljoner kronor –
vilket är en avvikelse mot budget på 6,0 %. Underskottet återfinns inom
flera verksamheter, men framförallt inom funktionshinderomsorgen (som
har ett budgeterat underskott) och verksamheten för försörjningsstöd.
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§ 68

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredrogs:

Justerandes signatur

−

§ 75: Serveringsärende: VIP-tältet Vapenvallen, Huskvarna
(FöretagsCatering Håkan Axelsson AB). Period för slutet sällskap
Föredragande: Lars Bergstrand, chef för tillståndsenheten

−

§ 79: Förslag till investeringsplan 2015-2019
Föredragande: Janos Dios, ekonomichef
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§ 69

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 30 minuter (kl. 15.10 – 15.40)
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.
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§ 70

Meddelanden
a) Protokoll från Läns-LAKO 2014-02-14
b) Protokoll från Välfärdsutskottet 2014-02-26
c) Kommunstyrelsens beslut 2014-03-26
- § 77 – Utökad undervisning för nyanlända elever i grundskolan
Dnr 2013:73
d) Kommunfullmäktiges beslut 2014-02-27
- § 37 – Justering av beslut fattade i VIP 2014-2016 avs utdelning,
investering m m
Dnr 2013:83
e) Kommunrevisionens granskning av ansvarsutövande

Dnr 2013:183

f) Förvaltningsrättens dom 2014-03-07 att avslå Jönköpings Nöjes AB, Velvet
Lounge, överklagan av socialnämndens beslut
Dnr 2013:152
g) Rapporter från Inspektionen för vård och omsorg, IVO (rapporterna finns att
hämta på www.ivo.se)
- Hur hanteras synpunkter och klagomål? Resultat från inspektioner av HVB
och LSS-verksamheter för barn och ungdomar 2013
- Tillsynsrapport, tillsynens viktigaste iakttagelser verksamhetsåret 2013
h) Rapport från Socialstyrelsen (rapporten finns att hämta på
www.socialstyrelsen.se)
- Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2014
Socialnämnden godkänner redovisningen.
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§ 71

Anmälan av delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 4

Dnr 2014:6

b) Beslut i Lex Sarah-ärenden IFO, daterade 2014-03-26 och 2014-03-27
Dnr 2014:23
Socialnämnden godkänner redovisningen.
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§ 72

Serveringsärende; El Duderino, Jönköping. Nyetablering
Sn/2014:43 702
Sammanfattning
Jönköpings Barbolag AB, 556949-7232, ansöker om att i El Duderino,
Rökerigränd 1, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 02.00 inomhus samt på
angränsande inhägnad uteservering klockan 11.00 - 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2014-02-17
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2014-03-28
Förvaltningens förslag
– Jönköpings Barbolag AB, 556949-7232, beviljas tillstånd att i El Duderino,
Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 - 01.00.
– Jönköpings Barbolag AB beviljas även tillstånd att vid El Duderino
utomhus, på den inhägnade och överblickbara uteserveringen få servera
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
mellan klockan 11.00 – 24.00. Fredagar, lördagar och andra dagar som
efterföljs av röd dag utsträcks tiden på uteserveringen till 01.00.
– Tillståndet för uteserveringen efter klockan 24.00 förenas med en prövotid
om ett år.
– Ansökan i övrigt avslås.
– 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
– Jönköpings Barbolag AB, 556949-7232, beviljas tillstånd att i El Duderino,
Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 - 01.00.
– Jönköpings Barbolag AB beviljas även tillstånd att vid El Duderino
utomhus, på den inhägnade och överblickbara uteserveringen få servera
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
mellan klockan 11.00 – 24.00. Fredagar, lördagar och andra dagar som
efterföljs av röd dag utsträcks tiden på uteserveringen till 01.00.

Justerandes signatur
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– Tillståndet för uteserveringen efter klockan 24.00 förenas med en prövotid
om ett år.
– Ansökan i övrigt avslås.
– Räddningstjänsten har påpekat behov av vissa åtgärder. Räddningstjänsten
ska ha meddelat att tillräckliga åtgärder är vidtagna innan tillståndsbevis kan
utfärdas.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Barbolag AB

Justerandes signatur
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§ 73

Serveringärende, Folkparken Eklunden, Visingsö. Tillfälligt tillstånd
till allmänheten 21 juni och 2 augusti 2014
Sn/2014:41 702
Sammanfattning
Restaurang Solbacken, 556920-4216, ansöker om tillstånd att i Folkparken
Eklunden, Visingsö, få servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker
tillfälligt till allmänheten, på inhägnad och överblickbar uteservering mellan
klockan 17.00 – 01.00 den 21 juni och den 2 augusti 2014.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2014-02-14
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2014-04-01
Förvaltningens förslag
− Restaurang Solbacken, 556920-4216, beviljas tillfälligt tillstånd till
allmänheten att i Folkparken Eklunden, Visingsö, få servera starköl, vin,
och andra jästa alkoholdrycker på inhägnad och överblickbar uteservering
mellan klockan 17.00 – 01.00 den 21 juni och den 2 augusti 2014.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Restaurang Solbacken, 556920-4216, beviljas tillfälligt tillstånd till
allmänheten att i Folkparken Eklunden, Visingsö, få servera starköl, vin,
och andra jästa alkoholdrycker på inhägnad och överblickbar uteservering
mellan klockan 17.00 – 01.00 den 21 juni och den 2 augusti 2014.

Beslutet expedieras till:
Restaurang Solbacken Visingsö AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

12

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-15

§ 74

Serveringsärende; Gränna Golfklubb, Gränna (Kungshallen AB),
Jönköping. Ägarbyte
Sn/2014:62 702
Sammanfattning
Kungshallen AB, 556454-0234, ansöker om att i restaurangen på Gränna
Golfklubb, Gränna få servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten
mellan klockan 11.30 - 01.00 inomhus samt på angränsande inhägnad
uteservering klockan 11.30 - 24.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2014-03-10
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2014-03-28
Förvaltningens förslag
− Kungshallen AB, 556454-0234, beviljas tillstånd att i restaurangen på
Gränna Golfklubb, Gränna få servera starköl, vin och spritdrycker till
allmänheten inomhus mellan klockan 11.30 - 01.00.
− På inhägnad och överblickbar uteservering, i anslutning till restaurangen,
beviljas tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten
klockan 11.30 - 24.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Kungshallen AB, 556454-0234, beviljas tillstånd att i restaurangen på
Gränna Golfklubb, Gränna få servera starköl, vin och spritdrycker till
allmänheten inomhus mellan klockan 11.30 - 01.00.
− På inhägnad och överblickbar uteservering, i anslutning till restaurangen,
beviljas tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten
klockan 11.30 - 24.00.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kungshallen AB

Justerandes signatur
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§ 75

Serveringsärende: VIP-tältet Vapenvallen, Huskvarna
(FöretagsCatering Håkan Axelsson AB). Period för slutet sällskap
Sn/2014:60 702
Sammanfattning
Företags Catering Håkan Axelsson AB, 556460-2224, ansöker om att i VIPtältet på Vapenvallen i Huskvarna, i samband med matchdagar för Husqvarna
FF i Superettan, mellan klockan 13.00 - 22.30, få servera vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker till slutet sällskap (sponsorer till HFF) under perioden 5
april till och med 1 november 2014.
Vid sammanträdet delas kompletterande beslutsunderlag ut i form av bilaga
från sökande med information om säkerhet och personal samt en komplettering
till tidigare yttrande från Polismyndigheten. Lars Bergstrand, chef för
tillståndsenheten, informerar på sammanträdet om att den andra beslutssatsen i
förvaltningens utskickade beslutsförslag, om att tillståndet ska villkoras med
krav om att en förordnad ordningsvakt ska tjänstgöra under serveringstiden,
ska utgå mot bakgrund av Polismyndighetens komplettering. Enligt nämnda
komplettering kan ordningsvakt aldrig ha förordnande att verka vid en
tillställning som är för slutet sällskap om det inte finns särskilt behov och är av
väsentlig betydelse från allmän synpunkt, detta enligt Lag (1980:578) om
ordningsvakter. Polismyndigheten tar därför tillbaka sin rekommendation att
serveringstillståndet ska villkoras med ordningsvakt. Aktuell beslutssats stryks
därför från förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2014-03-05
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-01
Bilaga till ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2014-04-09
Polismyndighetens yttrande (komplettering), inkommet 2014-04-15
Förvaltningens förslag
− FöretagsCatering Håkan Axelsson AB, 556460-2224, beviljas tillstånd att i
VIP-tältet på Vapenvallen i Huskvarna, i samband med matchdagar för
Husqvarna FF i Superettan, mellan klockan 13.00 - 22.30, få servera vin,
starköl, och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap (sponsorer till
HFF) från beslutsdatum och t.o.m. 1 november 2014.
− Tillståndet gäller under förutsättning att fritidsnämnden tillstyrker ansökan
och med de eventuella förbehåll som fritidsnämnden beslutar.
− Tillståndet gäller under förutsättning att räddningstjänstens villkor efterföljs.

Justerandes signatur
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SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− FöretagsCatering Håkan Axelsson AB, 556460-2224, beviljas tillstånd att i
− VIP-tältet på Vapenvallen i Huskvarna, i samband med matchdagar för
Husqvarna FF i Superettan, mellan klockan 13.00 - 22.30, få servera vin,
starköl, och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap (sponsorer till
HFF) från beslutsdatum och t.o.m. 1 november 2014.
− Tillståndet gäller under förutsättning att fritidsnämnden tillstyrker ansökan
och med de eventuella förbehåll som fritidsnämnden beslutar.
− Tillståndet gäller under förutsättning att räddningstjänstens villkor efter
följs.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
FöretagsCatering Håkan Axelsson AB

Justerandes signatur
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§ 76

Serveringsärende; Den Småländska Kolonin, Jönköping (Den
Småländska Kolonin AB). Permanent utökning
Sn/2013:169 702
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 17 december 2013 att delvis avslå Den
Småländska Kolonins ansökan om serveringstillstånd. Avslaget avser
serveringstid mellan 01.00 - 02.00 inomhus. Den Småländska Kolonin har
överklagat socialnämndens beslut.
Förvaltningsrätten har gett socialnämnden tillfälle att yttra sig över innehållet i
bolagets överklagan. I underrättelsen har förvaltningsrätten meddelat att
yttrandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten senast den 31 mars 2014. Med
anledning av att ärendet kan tas upp för beslut i socialnämnden först den 15
april 2014 har förvaltningsrätten meddelat att yttrandet inte behöver ha kommit
in till rätten förrän den 22 april 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-13
Överklagande från Den Småländska Kolonin, daterat 2014-01-06
Socialnämndens beslut, protokollsutdrag (§ 195)
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-22
Yttrande från Polismyndigheten, daterat 2013-10-28
Ansökan om serveringstillstånd, daterad 2013-09-26
Bilaga till ansökan om utökat serveringstillstånd, motivering till utökat
serveringstillstånd
Förvaltningens förslag
− Socialnämnden yrkar att överklagandet avslås och översänder socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-13, som nämndens
yttrande i ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för (KD), (FP), (C) och (MP), och Mona Forsberg (S), för
oppositionen, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Joakim Dahlström (M) och Ingrid Öquist (M) deltar inte i beslutet.
Joakim Dahlström (M), för Moderaterna, lämnar följande anteckning till
protokollet:
− På grund av vårt tidigare ställningstagande i frågan där vi röstat för en
utsträckt serveringstid till 02:00 så deltar vi inte i beslutet.

Justerandes signatur
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Socialnämndens beslut
− Socialnämnden yrkar att överklagandet avslås och översänder socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-13, som nämndens
yttrande i ärendet.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Förvaltningsrätten i Jönköping

Justerandes signatur
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§ 77

Utvärdering av Alkohol- och drogpolitiskt program 2008-2012
Sn/2014:50 740
Sammanfattning
Stadskontoret efterfrågar svar från samtliga nämnder för en utvärdering av det
Alkohol- och drogpolitiska programmet 2008-2012. Nämndens svar ska
lämnas till kommunstyrelsen senast den 30 april.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-03-14
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-14
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− De synpunkter som redovisas i tjänsteskrivelsen inklusive bilaga 1, utgör
socialnämndens svar avseende utvärderingen av det Alkohol- och
drogpolitiska programmet 2008-2012.
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 1, utgör
socialnämndens svar avseende utvärderingen av det Alkohol- och
drogpolitiska programmet 2008-2012.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 78

Justering av Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn
enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer
Sn/2014:57 702
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde den 20 juni 2012 (§ 206) Program för
ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen –
Alkoholpolitiska riktlinjer. Kommunfullmäktige föreslås nu besluta om några
mindre redaktionella justeringar. Samtidigt föreslås fullmäktige besluta att
redaktionella ändringar i programmet får beslutas av socialnämnden.
Beslutsunderlag
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-07
− Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen –
Alkoholpolitiska riktlinjer
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
− De i socialförvaltningens tjänsteskrivelse föreslagna ändringarna i Program
för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen –
Alkoholpolitiska riktlinjer, fastställs.
− Redaktionella ändringar i Program för ansökningar, tillståndsgivning och
tillsyn enligt alkohollagen – Alkoholpolitiska riktlinjer får beslutas av
socialnämnden.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
− De i socialförvaltningens tjänsteskrivelse föreslagna ändringarna i Program
för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen –
Alkoholpolitiska riktlinjer, fastställs.
− Redaktionella ändringar i Program för ansökningar, tillståndsgivning och
tillsyn enligt alkohollagen – Alkoholpolitiska riktlinjer får beslutas av
socialnämnden.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 79

Förslag till investeringsplan 2015-2019
Sn/2014:4 041
Sammanfattning
Investeringsbudgeten bereds i en separat process i nämndernas arbete med
Verksamhets- och investeringsplan (VIP). Investeringsplanen innefattar fem år.
Enligt tidplanen ska respektive nämnd senast på aprilsammanträdet besluta om
förslag till investeringsplan 2015-2019 med budget 2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänstskrivelse, daterad 2014-04-01
Förslag till investeringsplan 2015-2019, daterad 2014-04-14
Förvaltningens förslag
− Socialnämnden godkänner upprättat förslag till investeringsplan 2015-2019
daterad 2014-04-14.
− Förslaget översänds till kommunstyrelsen.
MBL-förhandling
Förslaget har behandlats i förvaltningens centrala samverkansgrupp den 14
april 2014. Fackliga företrädare har inget att erinra mot förslaget.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Mona Forsberg (S), Allan Tovhult (S), Susanna Björkman (S), Eric Winbladh
(S) och Kenneth Kindblom (V) deltar inte i beslutet.
Mona Forsberg (S) lämnar följande anteckning till protokollet:
− Socialdemokraterna avstår från beslutet om investeringsplan, med
hänvisning till att vi anser att drifts- och investeringsbudget måste göras i
en integrerad process.
Socialnämndens beslut
− Socialnämnden godkänner upprättat förslag till investeringsplan 2015-2019
daterad 2014-04-14.
− Förslaget översänds till kommunstyrelsen.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-15

§ 80

Förlängning av överenskommelse gällande drift av Kärrhöksgatans
gruppboende som drivs som personalintraprenad
Sn/2009:98 700
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 19 januari 2010 § 7 att Kärrhöksgatans
gruppboende ombildas till intraprenad. Den nuvarande överenskommelsen
löper ut den 31 mars 2014 och ett nytt beslut fordras för en förlängning av
överenskommelsen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-03
Förslag till överenskommelse om intraprenad, daterat 2014-03-03
Förvaltningens förslag
– Överenskommelsen för Kärrhöksgatans gruppboende förlängs med ett år
från och med 2014-04-01 till 2015-03-31.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Överenskommelsen för Kärrhöksgatans gruppboende förlängs med ett år
från och med 2014-04-01 till 2015-03-31.

Beslutet expedieras till:
Börje Olsson
Kärrhöksgatans gruppbostad
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§ 81

Yttrande över betänkandet ”Framtidens valfrihetssystem – inom
socialtjänsten” (SOU 2014:2)
Sn 2014:46-700
Sammanfattning
Jönköpings kommun har erhållit rubricerad utredning på remiss. Med
anledning av det har kommunstyrelsen berett socialnämnden möjlighet att
inkomma med synpunkter. Redovisningen ska ske till kommunstyrelsen senast
den 14 april 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-24
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-24
Sammanfattning av betänkandet
På www.regeringen.se finns hela utredningen, Betänkande från
Socialdepartementet ”Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten”
(SOU 2014:2)
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
– De synpunkter som redovisas i tjänsteskrivelsen och i bilagan till
tjänsteskrivelse utgör socialnämndens yttrande över betänkandet
”Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten” (SOU 2014:2).
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mona Forsberg (S), lämnar följande yrkande:
”Lagen om valfrihet ska inte vara obligatorisk, och bör vara utformad så att fri
etablering inte längre är möjlig. Det är kommunen som ska avgöra om
upphandlingar och valfrihetssystem ska riktas till enbart non-profit aktörer.
Med hänvisning till detta säger vi nej till en förändring av socialtjänstlagen.”
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) yrkande och Mona
Forsberg (S) yrkande, och finner att nämnden beslutat i enlighet med Ola
Nilssons (KD) yrkande.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Mona Forsbergs (S) yrkande.
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Ledamot

Ja

Martha Duvell (KD)
Joakim Dahlström (M)
Ingrid Öquist (M)
Monica Zackrisson (FP)
Göran Undevall (KD)
Eva Lagerström (FP)
Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)
Allan Tovhult (S)
Susanna Björkman (S)
Eric Winbladh (S)
Kenneth Kindblom (V)
Ola Nilsson (KD)
Summa

X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
8

5

Nämnden har alltså, med 8 ja-röster mot 5 nej-röster, beslutat att bifalla Ola
Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
– De synpunkter som redovisas i tjänsteskrivelsen och i bilagan till
tjänsteskrivelse utgör socialnämndens yttrande över betänkandet
”Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten” (SOU 2014:2).
Reservation
Mona Forsberg (S), Allan Tovhult (S), Susanna Björkman (S), Eric Winbladh
(S) och Kenneth Kindblom (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mona
Forsbergs (S) yrkande.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 82

Redovisning av uppdrag från socialnämnden som inte avgjorts
Sn/2014:63 000
Sammanfattning
Socialförvaltningens ledningsgrupp har beslutat att sammanställa en
lägesrapport över uppdrag som lämnats från socialnämnden till förvaltningen,
och som ännu inte avgjorts.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-01
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-01
Förvaltningens förslag
− Redovisning av ej avgjorda uppdrag från socialnämnden godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Redovisning av ej avgjorda uppdrag från socialnämnden godkänns.

Beslutet expedieras till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 83

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, vilket skulle innebära 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.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-13
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-13
Socialnämndens riktlinjer för stöd till frivilliga organisationer, daterad
2003-02-11
Kommunstyrelsens beslut 2013-06-18 (§ 232)
Stadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-10
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
− Med de motiveringar som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse, daterad
2014-03-13, 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 Kvinno- och tjejjouren Jönköping
och Hela människan RIA, som också har avtal med socialnämnden om att
utföra tjänster.
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SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, lämnar följande yrkande:
− Socialnämnden har under senare år förbättrat dialogen med de
frivilligorganisationer som får ekonomiska bidrag från nämnden, vilket
upplevts positivt från båda sidor.
Nämnden har också enhälligt antagit ett mål att: ”Socialnämndens insatser
ska vara utformade på ett sådant sätt att de främjar samverkan med
offentliga, privata och ideella organisationer. Utvecklingen av nya former
av socialt företagande och kooperativ ska stödjas.” Redan i dag är de
ideella organisationerna viktiga aktörer inom socialnämndens
ansvarsområde, och det är rimligt att tro att deras betydelse kommer att
öka framöver.
Förutsättningarna för den samverkan nämnden vill ha med ideell sektor
skulle allvarligt försämras om processen kring föreningsbidrag i sin helhet
flyttades från Socialnämnden. Socialnämnden motsätter sig därför med
bestämdhet att beslutsfattandet om föreningsbidrag överförs från
socialnämnden till fritidsnämnden för samtliga föreningar inom det sociala
området.
Detta innebär ett ja till punkt 2 i stadskontorets tjänsteskrivelse daterad
2013-12-10 (sid 7) om att ”Bidragsgivning sker utifrån regelverk som
beslutas av ansvarig nämnd. Ansvarig nämnd fastställer också beslut om
bidrag”, men ett nej till punkt 3.
I övrigt ställer sig socialnämnden bakom förvaltningens förslag, med de
motiveringar som redovisar i bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-0313, och tillstyrker förslaget att fritidsnämnden ges i uppdrag att ansvara för
en sammanhållen information till föreningslivet avseende kommunal
bidragsgivning samt handläggning av föreningsbidrag.
Mona Forsberg (S), för oppositionen, yrkar att ärendet återremitteras med
anledning av att frågan bör belysas ytterligare, bland annat med en analys kring
hur socialnämnden fortsättningsvis kan föra en dialog med föreningarna, om
besluten kring föreningsbidrag överförs från socialnämnden till fritidsnämnden
i enlighet med stadskontorets förslag, samt hur den tidigare överflyttningen av
främst funktionshinderorganisationer fungerat.
Propositionsordning
Ola Nilsson (KD) frågar nämnden om ärendet ska återremitteras i enlighet med
Mona Forsbergs (S) yrkande, och finner att nämnden beslutar att bifalla Mona
Forsbergs (S) yrkande om återremiss.
Socialnämndens beslut
− Ärendet återremitteras, med anledning av att frågan bör belysas ytterligare,
bland annat med en analys kring hur socialnämnden fortsättningsvis kan
föra en dialog med föreningarna, om besluten kring föreningsbidrag
överförs från socialnämnden till fritidsnämnden i enlighet med
Justerandes signatur
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stadskontorets förslag, samt hur den tidigare överflyttningen av främst
funktionshinderorganisationer fungerat.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Lars Bergstrand
Cecilia Grefve
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§ 84

Överenskommelse om att minska bostadssociala kontrakt samt
uppföljning och utvärdering av överenskommelsen
Sn/2014:67 700
Sammanfattning
En överenskommelse har ingåtts mellan VD i Bostads AB VätterHem och
Norrahammars Kommunala Bostäder AB, samt tekniske direktören och
socialdirektören angående ett gemensamt arbetssätt för att minska bostadssociala kontrakt i Jönköpings kommun. Med anledning av överenskommelsen
har kommunfullmäktige beslutat att upphäva tidigare beslut om utdelning med
14 mnkr från Bostads AB VätterHem år 2014.
Kommunalråden Andreas Sturesson och Ann-Mari Nilsson har meddelat att det
av formella skäl är önskvärt att överenskommelsen vidimeras genom beslut i
respektive styrelse/nämnd. De önskar också få en uppföljning av arbetet i
samband med höstens budgetarbete. En mer genomgripande urtvärdering
emotses i maj 2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-24
Överenskommelsen Minska bostadssociala kontrakt i Jönköpings kommun,
daterad 2014-02-21
Förvaltningens förslag
− Överenskommelsen Minska bostadssociala kontrakt i Jönköpings kommun,
daterad 2014-02-21, vidimeras.
− Socialförvaltningen ges i uppdrag att för nämnden redovisa en uppföljning
av överenskommelsen i samband med höstens budgetarbete och att
genomföra en mer genomgripande utvärdering som redovisas för
socialnämnden senast i mars 2015. Uppföljningen och utvärderingen ska
genomföras gemensamt av de parter som har ingått överenskommelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Överenskommelsen Minska bostadssociala kontrakt i Jönköpings kommun,
daterad 2014-02-21, vidimeras.
− Socialförvaltningen ges i uppdrag att för nämnden redovisa en uppföljning
av överenskommelsen i samband med höstens budgetarbete och att
genomföra en mer genomgripande utvärdering som redovisas för
socialnämnden senast i mars 2015. Uppföljningen och utvärderingen ska
genomföras gemensamt av de parter som har ingått överenskommelsen.
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Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 85

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter om
behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter
Sn/2014:82 700
Sammanfattning
Socialstyrelsen har lämnat remiss till Jönköpings kommun för synpunkter
gällande förslag till nya föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård. Ärendet har av stadskontoret
överlämnats till socialnämnden för att avge kommunens yttrande.
Ärendet kom socialförvaltningen till handa den 27 mars 2014 och svar ska ha
kommit in till Socialstyrelsen senast den 22 april 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-04
Förslag till nya föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i
social barn- och ungdomsvård
Konsekvensutredning, daterad 2014-03-10
Förvaltningens förslag
− De synpunkter som redovisas i tjänsteskrivelsen utgör socialnämndens
yttrande.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– De synpunkter som redovisas i tjänsteskrivelsen utgör socialnämndens
yttrande.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Socialstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

30

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-15

§ 86

Samarbetsavtal mellan fritidsförvaltningen och socialförvaltningen
avseende korttidsvistelse i form av lägerverksamhet på Brittebo
Sn/2013:58 750
Sammanfattning
Socialnämnden gav den 19 mars 2013 (§ 48) socialförvaltningen i uppdrag att
sluta avtal med fritidsförvaltningen om ett bidrag om 155 tkr per år gällande
sommarläger på Brittebo. Förvaltningen redovisade vid nämndens sammanträde den 18 februari 2014 (§ 28) hur beslutet skulle verkställas inför
sommaren 2014. Redovisningen bestod av en redogörelse för vilka punkter
som skulle regleras i ett kommande avtal mellan fritids- och socialförvaltningen. Ett samarbetsavtal är nu framtaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-09
Samarbetsavtal mellan fritids- och socialförvaltningen, daterat 2014-03-04
Förvaltningens förslag
– Samarbetsavtal mellan fritidsförvaltningen och socialförvaltningen avseende
korttidsvistelse för ungdomar med funktionsnedsättning i form av lägerverksamhet på Brittebo sommaren 2014, daterat 2014-03-04, godkänns.
– I och med undertecknat avtal anses socialnämndens uppdrag från
2013-03-19 (§ 48) verkställt inför sommaren 2014
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Samarbetsavtal mellan fritidsförvaltningen och socialförvaltningen avseende
korttidsvistelse för ungdomar med funktionsnedsättning i form av lägerverksamhet på Brittebo sommaren 2014, daterat 2014-03-04, godkänns.
– I och med undertecknat avtal anses socialnämndens uppdrag från
2013-03-19 (§ 48) verkställt inför sommaren 2014
Beslutet expedieras till:
Fritidsförvaltningen
Börje Olsson
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§ 87

Personalförstärkning för handläggning inom barn och ungdom
Sn/2014:87 020
Sammanfattning
Under de senaste åren har det varit en ständig ökning av antalet anmälningar
och ansökningar till socialtjänstens barn- och ungdomsvård; från 1 484 stycken
under år 2006 till 3 335 under 2013, en ökning med 125 %. I ungefär hälften av
anmälningarna inleddes eller pågick utredning. Under samma period har
antalet handläggare ökat från 40 till 63,5 tjänster, alltså en ökning med drygt
50%. I siffran ingår inte 1:e socialsekreterare, familjehemssekreterare,
handläggare för ensamkommande flyktingbarn eller administratörer.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-07
Förvaltningens förslag
− Förvaltningen medges en utökning med en sektionschefstjänst på
områdeskontor Söder.
− Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en översyn inom barn och ungdom samt att utarbeta fördelningssystem/nyckeltal för handläggartjänsterna. I
översynen ska området välfärdsteknologi ingå som en viktig del.
− Förvaltningen medges en tillfällig personalförstärkning bestående av två
socialsekreterartjänster inom barn och ungdom på områdeskontor Väster
under den tid som översynen genomförs.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Förvaltningen medges en utökning med en sektionschefstjänst på
områdeskontor Söder.
− Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en översyn inom barn och ungdom samt att utarbeta fördelningssystem/nyckeltal för handläggartjänsterna. I
översynen ska området välfärdsteknologi ingå som en viktig del.
− Förvaltningen medges en tillfällig personalförstärkning bestående av två
socialsekreterartjänster inom barn och ungdom på områdeskontor Väster
under den tid som översynen genomförs.
Beslutet expedieras till:
Åsa Jonsson-Sköld
Lilian Elmqvist
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§ 88

Rapporter från förrättningar
19 mars: Ola Nilsson (KD) har träffat en representant från Pingstkyrkan som
arbetar med frågor som berör familjehem.
19 mars – 21 mars: Mona Forsberg (S) har medverkat vid plan- och
bokslutsdialog.
20 mars: Ola Nilsson (KD) har träffat handläggare som arbetar med
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
24 mars: Ola Nilsson (KD), Mona Forsberg (S) och Anders Carlsson (M) har
träffat presidierna från barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden.
25 mars: Ola Nilsson (KD) har deltagit i SBU på förmiddagen. Ola Nilsson
(KD), Mona Forsberg (S) och Anders Carlsson (M) har på eftermiddagen
deltagit vid konferens om sociala hänsyn vid upphandlingar.
24 mars – 25 mars: Eva Lagerström (FP) och Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
har besökt Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler & Frivillig samordnarnas
Förbunds rikskonferens 2014 i Jönköping. Joakim Dahlström (M) och Mona
Forsberg (S) har besökt konferensen under förmiddagarna och Allan Tuvhult
(S) under eftermiddagarna.
1 april: Anders Carlsson (M) har medverkat vid analysseminarium kring
utvärdering av FoUrums verksamhet.
2 april: Joakim Dahlström (M), Göran Undevall (KD), Martha Duvell (KD),
Arnold Sigonius (C), Eric Winbladh (S), Allan Tovhult (S), Ingalill Dahlgren
Nyberg (S), Kenley Tran (S), Susanna Björkman (S), Kenneth Kindblom (V)
och Lenah Andersson (S) har lyssnat på föreläsning om Välfärdsteknologi på
Kungsporten, Huskvarna.
14 april: Ola Nilsson (KD) har deltagit vid möte med ansvariga tjänstemän
samt presidiet för sociala områdesnämnden söder.
Nämnden godkänner att redovisat deltagande vid förrättningar skett på uppdrag
av nämnden.
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§ 89

Information, fortsättning
e) Nytt inom förvaltningen/Dialogen
Socialdirektör Cecilia Grefve lämnar aktuell information från förvaltningen.
Ny administrativ organisation
Förslaget på förändrad administrativ organisation har nu behandlats i
förvaltningens samverkansgrupp, och alla medarbetare som berörs av
förändringen har fått enskilda samtal. Samverkansgruppen ställer sig bakom
förslaget, men har också lämnat synpunkter om att informationen till
personalen kunde ha varit bättre och att skyddsombud borde ha integrerats i
processen. Den nya organisationen börjar gälla från den 1 maj.
Salutogen verksamhet
Det finns flera exempel från andra kommuner där salutogent arbetssätt
framgångsrikt har tillämpats inom socialnämndens ansvarsområden.
Framöver kommer en temadag om salutogen verksamhet att anordnas.
Hemteam
Prövoperioden med hemteam har fungerat mycket väl, och förvaltningen
kommer framöver att föreslå en utökning av verksamheten till samtliga
kommundelar.
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