JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-21

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 12.00-16.55

Beslutande

Ola Nilsson (KD)
Anders Carlsson (M)
Joakim Dahlström (M)
Ingrid Öquist (M)
Kamo Aziz (M)
Sarah Skagerö (KD)
Monica Zackrisson (FP)
Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)
Susanna Björkman (S)
Allan Tovhult (S)
Lenah Andersson (S)
Susanna Björkman (S)
Eric Winbladh (S)
Kenneth Kindblom (V)

1

ordförande

ersätter Göran Undevall (KD)
ersätter Eva Lagerström (FP)
kl 12.00-16.40, §§ 182-196
ersätter Mona Forsberg (S) §§ 197-198

ersätter Eric Winbladh (S) del av § 182
kl 13.20-16.55, del av § 182 - §198

Övriga närvarande

Margareta Sylvan (MP)
kl 12.00-16.40
Susanna Björkman (S)
del av § 182 - § 196
Christer Sjöberg (S)
Kenley Tran (S)
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
Cecilia Grefve, socialdirektör
Anders Åberg, blivande tf socialdirektör
Stefan Österström, utvecklingschef, § 182 Björn Svensson, personalchef, § 182
Lars Bergstrand, chef, §§ 189-190
Gunnar Olsson, alkh.handl. §§ 189-190
Janos Dios, ekonomichef, § 198

Utses att justera

Anders Carlsson

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2014-10-27 kl. 11.00

Underskrifter

Paragrafer 182-198

Sekreterare

Anna Brita Nilsson
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

Anders Carlsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Datum för sammanträdet

2014-10-21

Datum för anslags uppsättande

2014-10-27

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Karin Lundgren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-11-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-21

Innehåll

Justerandes signatur

2

Sid

§ 182 Informationsärenden

3

§ 183 Föredragning i sakärenden

4

§ 184 Partigruppvisa överläggningar

5

§ 185 Meddelanden

6

§ 186 Anmälan om delegationsbeslut

7

§ 187 Serveringsärende: Bada Bing Burger; Jönköping. Nytt tillstånd

8

§ 188 Serveringsärende; Anette Edlund AB (Kastrullhäxan). Tillfälligt
tillstånd till allmänheten

9

§ 189 Åtgärd enligt alkohollagen avseende försäljning av folköl på Rosens
Pärla AB/Ringbaren inkl. Café Bakfickan. Tillsyn.

10

§ 190 Återkallande av serveringstillstånd enligt alkohollagen avseende
restaurang Hot & Gott Sweden AB. Tillsynsärende.

12

§ 191 Benämning av styrande och vägledande dokument

14

§ 192 Ersättning till kontaktfamiljer som tar emot ej övernattande barn

16

§ 193 Elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter

17

§ 194 Yttrande över Detaljplan för förskola på del av Hisingstorp 1:2 m.fl.

19

§ 195 Yttrande över detaljplan för del av Drättinge 1:9, Kaxholmen

20

§ 196 Kurser och konferenser

21

§ 197 Rapporter från förrättningar

22

§ 198 Information, fortsättning

24

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-21

§ 182

Informationsärenden
a) Anders Åberg, tf socialdirektör i ca 6 månader från och med
november 2014, presenterar sig. Nämnden hälsar honom välkommen.
b) Kamo Aziz (M), ny ledamot i nämnden hälsas välkommen
c) Dialogen, tillbakablick och nulägesbeskrivning
Socialdirektör Cecilia Grefve och utvecklingschef Stefan Österström gör
en genomgång av nuläget av det 6-åriga utvecklingsprojektet Dialogen –
en långsiktig strategi för att utveckla en innovativ, sammanhållen och hållbar socialtjänst.
Strategin togs fram som ett alternativ till en mer traditionell omorganisation,
och kan beskrivas som ett förändringsprogram med fokus på att byta perspektiv och genomföra systematiska förbättringsarbeten. Den salutogena
idén om att skapa en känsla av ett sammanhang för den enskilde ska vara
det som definierar arbetet, och begreppen meningsfullhet, hanterbarhet och
begriplighet är i centrum.
En sammanställning med 100 exempel på initiativ, som tagits inom ramen
för arbetet med Dialogen, är under utarbetande, och denna kommer även att
tryckas upp. Förvaltningen har i konceptform sammanställt 96 förslag, men
överlåter till socialnämnden och äldrenämnden att formulera de fyra återstående. Genom ett grupparbete under sammanträdet lämnar majoriteten
och oppositionen förslag på viktiga förbättringsområden att inkludera i
redovisningen. Redovisningen från grupparbetet kommer även att utgöra
underlag för förordet i den tryckta utgåvan. – Rapporten behandlas politiskt
vid nämndernas sammanträden i november.
Björn Svensson, personalchef, informerar vidare om att den tidigare
Ledningsdeklarationen anses uppfylld. Ledningsgruppen lanserar därför en
nyframtagen Ledningsförklaring som ska definiera hur socialtjänsten ska
arbeta framöver. I samband med ledningsförklaringen förtydligas målen
med Dialogen och hur arbetet ska föras för att uppnå målet med att skapa en
känsla av sammahang för medborgaren.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-21

§ 183

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
– Serveringsärende; Hot & Gott Sweden AB. Tillsynsärende.
Föredragande: Lars Bergstrand, chef för tillståndsenheten
Gunnar Olsson, alkoholhandläggare
– Serveringsärende; Rosens Pärla AB/Ringbaren. Tillsynsärende.
Föredragande: Lars Bergstrand, chef för tillståndsenheten
Gunnar Olsson, alkoholhandläggare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-21

§ 184

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 20 minuter (kl. 15.10-15.30).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-21

§ 185

Meddelanden
a) Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2014-05-14
b) Protokoll från Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2014-09-24
c) Kommunfullmäktiges beslut 2014-08-28
- § 176 – Permanentning av barn- och ungdomshälsan
Dnr 2014:97
- § 177 – Uppdrag att utreda hur ett ökat mottagande av upp till 17 ensamkommande flyktingbarn kan organiseras
Dnr 2014:69
- § 181 – Ändringar i arbetsordning för Jönköpings kommunfullmäktige
Reg i Lex
d) Kommunstyrelsens beslut 2014-09-24
- § 243 – Yttrande över promemorian ”Avskaffad åldersavskrivning för
studielån och återkrav”
Dnr 2014:130
e) Förvaltningsrättens dom 2014-09-30 – Socialnämndens beslut undanröjs
och varning meddelas i stället En Italienare och En Grek Dnr 2011:209
f) Överenskommelse med Migrationsverket daterat 2014-09-18 om
mottagande av samt anordnande av boende för ensamkommande barn
Dnr 2014:190
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-21

§ 186

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 10

Dnr 2014:6

b) Beslut i Lex Sarah-ärende, daterat 2014-10-01

Dnr 2014:23

c) Av Ringbaren, Jönköping återkallat serveringstillstånd/avskrivet ärende
Dnr 2014:81
d) Begäran om prövningstillstånd avseende En Italienare och En Grek
Dnr 2011:209
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-21

§ 187

Serveringsärende: Bada Bing Burger; Jönköping. Nytt tillstånd
Sn/2014:158 702
Sammanfattning
BB Burger AB, 556924-1978, ansöker om stadigvarande tillstånd, att i
restaurang Bada Bing Burger, Östra Storgatan 82, Jönköping, året runt inomhus
få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten mellan klockan 11.00 – 23.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2014-08-15, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2014-09-24
Förvaltningens förslag
− BB Burger AB, 556924-1978, beviljas stadigvarande tillstånd att i restaurang
Bada Bing Burger, Östra Storgatan 82, Jönköping, året runt inomhus få
servera spritdrycker, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten mellan klockan 11.00 – 23.00.
− 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
– BB Burger AB, 556924-1978, beviljas stadigvarande tillstånd att i restaurang
Bada Bing Burger, Östra Storgatan 82, Jönköping, året runt inomhus få
servera spritdrycker, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten mellan klockan 11.00 – 23.00.
– Tillståndsbevis kan endast utfärdas under förutsättning att Räddningstjänsten
gett klartecken att lokalen är godkänd att tas i bruk för restaurangverksamhet.

Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
BB Burger AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-21

§ 188

Serveringsärende; Anette Edlund AB (Kastrullhäxan). Tillfälligt
tillstånd till allmänheten
Sn/2014:186 702
Sammanfattning
Anette Edlund AB, 556504-7171, ansöker om tillfälligt tillstånd, att inomhus i
Kulturhuset Stora salen, Tändsticksområdet, Jönköping, få servera vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten den 25 oktober 2014 mellan
klockan 17.30 – 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2014-09-19, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2014-10-08
Förvaltningens förslag
− Anette Edlund AB, 556504-7171, beviljas tillfälligt tillstånd, att inomhus i
Kulturhuset Stora salen, Tändsticksområdet, Jönköping, få servera vin,
starköl, och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten 2014-10-25 mellan
klockan 17.30 – 01.00.
− Tillståndet gäller under förutsättning att arrangören, för det aktuella
serveringstillfället, har beviljats tillstånd för offentlig tillställning från
Polismyndigheten.
− Tillståndet gäller under förutsättning att Polismyndighetens villkor om antal
förordnade ordningsvakter följs vid det aktuella serveringstillfället.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag
Socialnämndens beslut
− Anette Edlund AB, 556504-7171, beviljas tillfälligt tillstånd, att inomhus i
Kulturhuset Stora salen, Tändsticksområdet, Jönköping, få servera vin,
starköl, och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten 2014-10-25 mellan
klockan 17.30 – 01.00.
− Tillståndet gäller under förutsättning att arrangören, för det aktuella
serveringstillfället, har beviljats tillstånd för offentlig tillställning från
Polismyndigheten.
− Tillståndet gäller under förutsättning att Polismyndighetens villkor om antal
förordnade ordningsvakter följs vid det aktuella serveringstillfället.

Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till: Anette Edlund AB
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-21

§ 189

Åtgärd enligt alkohollagen avseende försäljning av folköl på Rosens
Pärla AB/Ringbaren inkl. Café Bakfickan. Tillsyn.
Sn/2014:195 702
Sammanfattning
Rosens Pärla AB, 558580-2336, (Bolaget) erhöll 2012-07-05 serveringstillstånd
till allmänheten för alla tillståndspliktiga alkoholdrycker på serveringsstället
Ringbaren, Barnarpsgatan 2-4, 553 16 Jönköping. Bolaget meddelade skriftligen
2014-09-30 att de beslutat att säga upp sitt serveringstillstånd från och med
2014-10-01.
Med stöd av given delegation fattades ett tjänstemannabeslut om att Bolagets
serveringstillstånd avseende servering av tillståndspliktiga alkoholdrycker skulle
upphöra från och med 2014-10-01.
Fråga nu är om förbud för försäljning av folköl enligt 9 kap. 19 § alkohollagen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-08
Skrivelser från Rosens Pärla, inkomna 2014-09-30, 2014-10-20 resp.
2014-10-21
Förvaltningens förslag
– Rosens Pärla AB, 556580-2336 meddelas försäljningsförbud under 12 (tolv)
månader av folköl enligt 9 kap. 19 § alkohollagen
– Förbudet gäller, med stöd av 10 kap. 1 § 3:e st. alkohollagen, omedelbart.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Överläggning
Nämnden informeras om att Bolaget 2014-06-23 inkom med skriftlig uppsägning av serveringstillståndet för del av serveringsyta, benämnd Café Bakfickan
och anmälde samtidigt att man där skulle ha folkölsförsäljning.
Nämnden konstaterar, med hänvisning till vad som redovisas i socialförvaltningens utredning, att Bolaget inte uppfyller de krav, som alkohollagen ställer på
den som säljer folköl. Även om folköl får försäljas endast efter att en anmälan
härom gjorts till kommunen, gäller ändock t ex bestämmelserna i alkohollagen 3
kap. om ”ordning och nykterhet” och att försäljning inte får ske till den som är
märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel. Vidare gäller
alkohollagens krav om att den som försäljer sådan dryck även ska tillhandahålla
ett varierat utbud av maträtter.
Nämndens uppfattning är, att de redovisade bristerna är så grava, att skäl för att
besluta om förbud för försäljning/servering av folköl föreligger, samt att det är
befogat att tillämpa den längre indragningsperioden, dvs. 12 månader.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-21

Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Rosens Pärla AB, 556580-2336 meddelas försäljningsförbud under 12 (tolv)
månader av folköl enligt 9 kap. 19 § alkohollagen
– Förbudet gäller, med stöd av 10 kap. 1 § 3:e st. alkohollagen, omedelbart.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Rosens Pärla AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-21

§ 190

Återkallande av serveringstillstånd enligt alkohollagen avseende
restaurang Hot & Gott Sweden AB. Tillsynsärende.
Sn/2014:164 702
Sammanfattning
Hot & Gott Sweden AB, 556774-8784, (Bolaget) har sedan 2009 innehaft serveringstillstånd för samtliga tillståndspliktiga alkoholdrycker till allmänheten på
serveringsstället Hot & Gott, Oxtorgsgatan 18, 553 17 Jönköping.
Fråga nu är om återkallande av serveringstillstånd.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse inkl. bilagor, daterad 2014-10-08
Skrivelser från Hot & Gott, inkomna 2014-10-15 resp 2014-10-20
Förvaltningens förslag
– Serveringstillståndet för Hot & Gott Sweden AB, 556774-8784, på serveringsstället Hot & Gott, Oxtorgsgatan 18, Jönköping, återkallas med stöd av 9
kap. 18 § punkt 3 alkohollagen.
– Återkallandet gäller med stöd av 10 kap. 1 § 3:e st. alkohollagen omedelbart
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Företräde
Hot & Gott AB har begärt företräde inför nämnden och närvarar genom Tommy
Le. Han lämnar framför allt uppgifter om Bolagets ekonomiska utveckling och
att alkoholförsäljningen, företrädesvis thailändskt öl, endast utgör en bråkdel av
omsättningen. Han uppger, att han nu lärt sig vilka krav Skattemyndigheten
ställer på honom som företagare och att han rättat till tidigare brister.
Överläggning
Nämnden konstaterar, med hänvisning till vad som redovisats i utredningen och
i Skattemyndighetens omprövningsbeslut, att tillståndshavaren och de personer
som har ett betydande inflytande i rörelsen inte uppfyller lämplighetskraven
enligt 8 kap.12 § alkohollagen. Vidare har inte tillståndshavaren
en bokföring, som är möjlig att kontrollera enligt 9 kap.14 § samma lag.
Nämndens uppfattning är, att dessa brister är så grava, att skäl för återkallande
av serveringstillståndet föreligger.
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-21

Socialnämndens beslut
– Serveringstillståndet för Hot & Gott Sweden AB, 556774-8784, på serveringsstället Hot & Gott, Oxtorgsgatan 18, Jönköping, återkallas med stöd av 9
kap. 18 § punkt 3 alkohollagen.
– Återkallandet gäller med stöd av 10 kap. 1 § 3:e st. alkohollagen omedelbart.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
Hot & Gott Sweden AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-21

§ 191

Benämning av styrande och vägledande dokument
Sn/2014:138 004
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde den 22 juni 2011 en enhetlig nomenklatur för
kommunens styrdokument. Detta innebär att alla styrdokument ska följa en
struktur som visar vilken instans ett styrdokument är antaget av och följaktligen
ha en bestämd benämning.
De styrdokument som antas av en nämnd ska enligt nomenklaturen kallas
riktlinjer. Styrdokument som antas av en förvaltning ska benämnas rutin.
Nomenklaturen öppnar också upp för andra benämningar av de dokument som
en förvaltning antar.
Socialnämnden föreslås nu besluta om benämning och principer för styrdokument som avser handläggning och utförande av insatser för enskilda och
som beslutas av förvaltningen. Även råd och stöd utan biståndsprövning
omfattas.
Nämnden föreslås också besluta om principer för vilka styrdokument gällande
handläggning och utförande av insatser för enskilda som ska antas av nämnden
som riktlinjer och vilka som får antas av förvaltningen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-22
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-22
Förvaltningens förslag
– De styrdokument för handläggning och utförande av insatser för enskilda
som fastställs av förvaltningen ska benämnas processbeskrivning, vägledning eller rutin.
– De styrdokument för handläggning och utförande av insatser för enskilda
som ska antas av socialnämnden som riktlinjer är dokument för områden där
lagstiftningen medger olika förhållningssätt och där det styrande dokumentet får en avgörande betydelse för förhållningssättet inom förvaltningen. Det
kan bland annat handla om att valet av olika förhållningssätt får skilda
ekonomiska konsekvenser.
– Styrdokument för handläggning och utförande av insatser för enskilda får
sammanställas av de olika kategorierna av styrdokument. De benämns då
”Riktlinje och vägledning”, ”Vägledning och rutiner”, osv.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signatur
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Socialnämndens beslut
– De styrdokument för handläggning och utförande av insatser för enskilda
som fastställs av förvaltningen ska benämnas processbeskrivning, vägledning eller rutin.
– De styrdokument för handläggning och utförande av insatser för enskilda
som ska antas av socialnämnden som riktlinjer är dokument för områden där
lagstiftningen medger olika förhållningssätt och där det styrande dokumentet får en avgörande betydelse för förhållningssättet inom förvaltningen. Det
kan bland annat handla om att valet av olika förhållningssätt får skilda
ekonomiska konsekvenser.
– Styrdokument för handläggning och utförande av insatser för enskilda får
sammanställas av de olika kategorierna av styrdokument. De benämns då
”Riktlinje och vägledning”, ”Vägledning och rutiner”, osv.

Beslutet expedieras till:
Förvaltningens ledningsgrupp
Lars Bergstrand
Karin Pilkvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 192

Ersättning till kontaktfamiljer som tar emot ej övernattande barn
Sn/2014:191 133
Sammanfattning
Det finns inte någon lämplig ersättningsform till kontaktfamiljer där barnet/den
unge inte övernattar. En ny insatsform, kontaktfamilj utan övernattning, föreslås
därför införas.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-24, rev. 2014-10-13
Förvaltningens förslag
− Riktlinjer för arvodes- och omkostnadsersättning till kontaktfamiljer för
barn/ungdomar, som ej övernattar, fastställs i enlighet med beskrivning i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-24, rev.2014-10-13.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Riktlinjer för arvodes- och omkostnadsersättning till kontaktfamiljer för
barn/ungdomar, som ej övernattar, fastställs i enlighet med beskrivning i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-24, rev.2014-10-13.

Beslutet expedieras till:
Lilian Elmqvist
Lars Bergstrand
Marie Andréasson
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§ 193

Elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter
Sn/2014:199 005
Sammanfattning
Försäkringskassan tillhandahåller en tjänst (SSBTEK) för kommunernas
socialnämnder att vid ärenden om ekonomiskt bistånd få direktåtkomst till
uppgifter om ekonomiskt stöd och andra inkomster som behandlas av
uppgiftsskyldiga myndigheter.
Tjänsten får användas vid en Socialnämnds handläggning av ärenden om
ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453) SoL, för att
socialnämnden ska få en samlad bild över den sökandes ekonomiska ställning.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-10-08
Försäkringskassan - Anslutningsavtal för Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt
Bistånd, SSBTEK
Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för myndigheter, Socialtjänstlagen
(2001:453 11 kap. 11-11b §)
SFS 2008:975 Förordningen om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt
socialtjänstlagen (2001:453)
Förvaltningens förslag
− Avtal tecknas med Försäkringskassan om anslutning till tjänsten Sammansatt
Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) för inhämtning av
inkomstuppgifter avseende personer som utreds i samband med försörjningsstöd. Ansökan görs med hänvisning till att efterfrågad säkerhet - enligt
redovisning i tjänsteskrivelsen – är säkerställd.
− Socialdirektören ges behörighet att teckna avtal med Försäkringskassan
angående anslutning till tjänsten SSBTEK.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Avtal tecknas med Försäkringskassan om anslutning till tjänsten Sammansatt
Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) för inhämtning av
inkomstuppgifter avseende personer som utreds i samband med försörjningsstöd. Ansökan görs med hänvisning till att efterfrågad säkerhet - enligt
redovisning i tjänsteskrivelsen – är säkerställd.
− Socialdirektören ges behörighet att teckna avtal med Försäkringskassan
angående anslutning till tjänsten SSBTEK.

Justerandes signatur
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Beslutet expedieras till:
Försäkringskassan
Lars Malmström
Tommy Stillvall

Justerandes signatur
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§ 194

Yttrande över Detaljplan för förskola på del av Hisingstorp 1:2 m.fl.
Sn/2014:174 010
Sammanfattning
Samrådshandling har inkommit till socialförvaltningen från stadsbyggnadskontoret den 11 september 2014 rörande rubricerat ärende. Socialnämnden har
möjlighet att yttra sig i ärendet senast den 29 oktober 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-09-23
Remisshandling detaljplan, daterad 2014-09-11
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som
framkommer i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-09-23.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som
framkommer i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-09-23.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur
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§ 195

Yttrande över detaljplan för del av Drättinge 1:9, Kaxholmen
Sn/2014:176 010
Sammanfattning
Samrådshandling har inkommit till socialförvaltningen från stadsbyggnadskontoret den 16 september 2014 rörande rubricerat ärende. Socialnämnden har
möjlighet att yttra sig i ärendet senast den 12 november 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-29
Remisshandling detaljplan, daterad 2014-09-16
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som
framkommer i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-09-29.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Arnold Sigonius (C) anför, med hänvisning till barnperspektivet, att den
föreslagna placeringen av förskolan kommer att medföra en ökad trafik när
föräldrar ska lämna och hämta sina barn. Den ökande trafiken utgör i sig dels ett
miljöproblem, dels bidrar den till en otrygg situation för de barn som bor på
gatan eller förflyttar sig gående eller cyklande. Arnold Sigonius (C) framför
följande tilläggsyrkande:
– Planerad förskola bör i stället för placering på Drättinge 1:9, Kaxholmen,
om möjligt samlokaliseras med Landsjöskolan.
Eric Winbladh (S) instämmer i Arnold Sigonius (C) yrkande.
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S) för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag och till Arnold Sigonuis (C) tilläggsyrkande.
Socialnämndens beslut
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som
framkommer i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-09-29.
− Planerad förskola bör i stället för placering på Drättinge 1:9, Kaxholmen,
om möjligt samlokaliseras med Landsjöskolan.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
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§ 196

Kurser och konferenser
a) FUB:s projekt ”Delaktighetsslingan – med delaktighet i sikte” den 3 november 2014 kl. 13-15 samt den 26 november 2014 kl 15.30-17.30 i kv. Hoven,
Jönköping
b) Medborgardialog om insatsbeskrivningar gällande gruppbostad, servicebostad och boendestöd den 4 november 2014 kl. 18.00 på Elmia Kongress
och konferens, Jönköping
c) Ubildningsdag om salutogen verksamhetsutveckling den 5 november 2014 kl.
8.15-17.00 samt uppföljningsdag den 3 december 2014 kl 08.30-11.30 på
Kungsporten, Huskvarna
Socialnämndens beslut
a) Kamo Aziz (M) och Allan Tovhult (S) utses att deltaga
b) Ola Nilsson (KD), Kamo Aziz (M), Joakim Dahlström (M), Margareta
Sylvan (MP), Mona Forsberg (S), Lenah Andersson (S), Kenneth Kindblom,
Christer Sjöberg (S), Susanna Björkman (S) och Kenley Tran (s) utses att
deltaga. Även övriga ledamöter och ersättare i socialnämnden, som idag inte
kan lämna besked, äger rätt att deltaga.
c) Samtliga ledamöter och ersättare i socialnämnden äger rätt att deltaga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-21

§ 197

Rapporter från förrättningar
13 augusti: Ola Nilsson (KD) och Arnold Sigonius (C) deltagit vid
restaurangtillsyn i Gränna
17 september: Ola Nilsson (KD), Mona Forsberg (S) och Kenneth Kindblom
(V) har deltagit vid kurs om särskild sårbarhet ”Våld i nära relationer”
17 september: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) har deltagit vid
Kommunala handikapprådet sammanträde
22 september: Ola Nilsson (KD), Anders Carlsson (M) och Mona Forsberg (S)
har deltagit vid sammanträde med styrgrupp Dialogen
22 september: Ola Nilsson (KD) och Anders Carlsson (S) har deltagit vid
överläggningar med kommunalråden om budgeten
24 september: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) har genomfört
studiebesök hos Kyrkohjälpen i Linköping och diskuterat insatser för EUmigranter
29 september: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) har deltagit vid
Kommunala handikapprådet sammanträde
30 september: Göran Undevall (KD), Kenneth Kindblom (V) och Allan Tovhult
(S) har deltagit vid konferensen Nationella Anhörigdagen i Jönköping
1-3 oktober: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) har deltagit vid
Socialchefsdagarna i Göteborg.
13 oktober: Ola Nilsson (KD), Anders Carlsson (M) och Mona Forsberg (S) har
deltagit vid socialnämndens presidemöte
14 oktober: Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) har deltagit vid
Kommunala handikapprådet sammanträde
14 oktober: Ola Nilsson (KD), Anders Carlsson (M), Joakim Dahlström (M),
Ingrid Öqvist (M), Arnold Sigonius (C), Sara Skagerö (KD), Mona Forsberg (S),
Eric Winbladh (S), Lenah Andersson (S), Allan Tovhult (S) Kenneth Kindblom
(V), Susanna Björkman (S) och Ingalill Dahlgren Nyberg (S) har deltagit vid
Missbrukardagen
16 oktober: Anders Carlsson (M), Joakim Dahlström (M), Mona Forsberg (S),
Lenah Andersson (S) och Ingalill Nyberg Dahlgren (S) vid konferens angående
prostitution och människohandel i Alvesta
20 oktober: Ola Nilsson (KD) deltagit vid planering av medborgardialogen
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Socialnämnden godkänner att ovan redovisat delagande vid förrättningar ägt rum
på uppdrag av nämnden.

Justerandes signatur
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§ 198

Information, fortsättning
d) Månadsrapport september 2014
Ekonomichef Janos Dios redovisar socialnämndens ekonomiska prognos.
Rapporten har varit utsänd till nämnden. Den visar på ett förväntat underskott
på 83,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 8,6 %. Underskottet inkluderar
funktionshinderomsorgens budgeterade underskott – konjunktur- och
strukturbuffert – om 49,1 miljoner kronor.
e) Nytt inom förvaltningen
Socialdirektör Cecilia Grefve lämnar aktuell information från förvaltningen.
Besök av kommunrevisionen
Genomgång med kommunrevisionen kommer att äga rum den 4 november
2014.
Tack
Cecilia Grefve tackar för givande och lärorika år i Jönköping och för det
förtroende hon åtnjutit som socialdirektör i Jönköpings kommun och det goda
samarbete hon haft med socialnämnden. Hon lämnar nu sin befattning i
Jönköping i början av november efter ca 2,5 år för nya utmaningar. Cecilia
Grefve har fått regeringens uppdrag att verka som nationell samordnare av
den sociala barn- och ungdomsvården. Men ännu återstår några veckor i
Jönköping, och det blir ytterligare ett tillfälle att träffa nämndens ledamöter
och ersättare vid konferensen om Salutogen verksamhetsutveckling den 5
november.
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