JÖNKÖPINGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2014-02-18

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, klockan 13.15-16.55

Beslutande

Ola Nilsson (KD)
Anders Carlsson (M)
Joakim Dahlström (M)
Ingrid Öqvist (M)
Andreas Grubbström (M)
Göran Undevall (KD)
Martha Duvell (KD)
Eva Lagerström (FP)
Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)
Allan Tovhult (S)
Lenah Andersson (S)
Eric Winbladh (S)
Kenneth Kindblom (V)

1

ordförande

kl 13.15-15.30, §§ 17-18
ersätter Göran Undevall (KD) §§ 19-45

Övriga närvarande

Martha Duvell (KD)
§§ 17-18
Monica Svensson, utveckl. Del av § 18
Sarah Skagerö (KD)
Hans-Åke Antonsson, fritidsdir. Del av § 18
Monica Zackrisson (FP)
Mazar Alijevski, distr.ch. FF. Del av § 18
Margareta Sylvan (MP)
kl 13.15-15.15
Susanna Björkman (S)
Christer Sjöberg (S)
Kenley Tran (S)
Ingalill Dahlgren Nyberg (S) kl 13.15-15.55
Cecilia Grefve, socialdirektör
Marie Kemi, MAR, § 17 a
Lars Bergstrand, chef nämndskansliet/tillståndsenh. Del av § 17a -§ 18
Åsa Jonsson-Sköld, chef IFO. Del av § 18
Lars Malmström, omr.chef IFO. Del av § 18
Pia Persson, personalstrateg. Del av § 18

Utses att justera

Joakim Dahlström

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping 2014-01-27 kl 16.00

Underskrifter

Paragrafer 17-45

Sekreterare

Helena Härshammar
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

Joakim Dahlström

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

Socialnämnden

Datum för sammanträdet

2014-02-18

Datum för anslags uppsättande 2014-02-27
Förvaringsplats för protokollet

Datum för anslags nedtagande

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Underskrift

Karin Lundgren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 17

Information
a)

Justerandes signatur

Kommunens arbete med fallprevention
Marie Kemi, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), redogör för
kommunens arbete med fallprevention. Ett av delprogrammen i
kommunens Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2012-2014
handlar om att minska antalet fallolyckor i offentliga inomhus- och
utomhusmiljöer. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunen
är tillsatt för att arbeta utifrån ett antal målsättningar som syftar till att
minimera riskerna för fall. Exempel på målsättningar är att rutiner ska
utarbetas för riskbaserad halkbekämpning och att det förebyggande
arbetet gällande fallskador för äldre ska utvecklas. Flera aktiviteter och
åtgärder genomförs kontinuerligt för att öka måluppfyllelsen och för att
utveckla arbetet med fallprevention.

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-18

§ 18

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredrogs:
- Tillsyn; Murphys, Jönköping
Föredragande: Lars Bergstrand, chef för tillståndsenheten

Justerandes signatur

-

Ansökan om statbidrag för Omvårdnadslyftet 2014 –
Funktionshinderomsorgen
Föredragande: Pia Persson, personalstrateg

−

Verkställande av beslut om korttidsvistelse i form av läger, sommaren
2014
Föredragande: Mazar Alijevski, bitr. distriktschef fritidsförvaltningen,
Hans-Åke Antonsson, fritidsdirektör och Monica Svensson,
utvecklingsledare funktionshinderomsorgen

−

Uppföljning av åtgärder för att begränsa det långvariga bidragsberoendet
Föredragande: Lars Malmström, områdeschef försörjningsstöd

−

Uppföljning av projekt för anställningar med anställningsstöd i kommunala
förvaltningar
Föredragande: Lars Malmström, områdeschef försörjningsstöd

−

Uppföljningar av insatser för nyanländas skolgång på gymnasiet
Föredragande: Lars Malmström, områdeschef försörjningsstöd

−

Uppföljning av projekt för att förbättra arbetsmarknadsmöjligheterna genom
förstärkta praktikinsatser
Föredragande: Lars Malmström, områdeschef försörjningsstöd

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-18

§ 19

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 25 minuter (15.30 – 15.55).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-18

§ 20

Meddelanden
a) Protokoll från Hälso- och sjukvårdsberedningen 2013-11-25
b) Protokoll från Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2013-12-18
c) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att
begäras
Dnr 2014:21
d) Kommunstyrelsens beslut 2013-12-18
- § 420 – Uppdrag till stadskontoret att utarbeta en policy för hantering av
könsuppdelad statistik
Reg i Lex
e) Ändringar och tillägg i delegationsordning för socialnämnden och de sociala
områdesnämnderna
Dnr 2013:64
- Sociala områdesnämnden östers beslut 2013-12-12 § 342
- Sociala områdesnämnden västers beslut 2013-12-16 § 299
- Sociala områdesnämnden söders beslut 2014-01-14 § 14
f) Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut 2014-01-27
- § 10 – Principer vid rekrytering av ny förvaltningschef i Jönköpings
kommun
Dnr 2014:37
g) Kommunstyrelsens beslut 2014-01-29
- § 20 – Yttrande över slutbetänkandet ”Unga som varken arbetar eller
studerar – statistik, stöd och samverkan” (SOU 2013:74)
Dnr 2013:191
- § 21 – Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna
råd om våld i nära relationer
Dnr 2013:208
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-18

§ 21

Anmälan av delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden

Dnr 2014:6

b) Beslut i Lex Sarah-ärende FO daterat 2014-02-06

Dnr 2014:23

Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-18

§ 22

Serveringsärende; Alfred, Jönköping. Ägarbyte
Sn/2013:221 702
Sammanfattning
Alfred Markos Restaurang HB, 969768-7771, ansöker om permanent tillstånd
att i restaurang Alfred, Rosenlundstorg 1, Jönköping, få servera starköl, vin,
andra jästa alkoholdrycker och sprit till allmänheten mellan klockan 11.00 –
01.00 inomhus och 11.00 – 23.00 utomhus.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2013-12-18
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2014-01-24
Förvaltningens förslag
− Alfred Markos Restaurang HB, 969768-7771, beviljas tillstånd att i
restaurang Alfred, Rosenlundstorg 1, Jönköping, få servera starköl, vin,
andra jästa alkoholdrycker och sprit till allmänheten inomhus mellan
klockan 11.00 – 01.00 samt utomhus på den inhägnade och överblickbara
uteserveringen mellan klockan 11.00 – 23.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Alfred Markos Restaurang HB, 969768-7771, beviljas tillstånd att i
restaurang Alfred, Rosenlundstorg 1, Jönköping, få servera starköl, vin,
andra jästa alkoholdrycker och sprit till allmänheten inomhus mellan
klockan 11.00 – 01.00 samt utomhus på den inhägnade och överblickbara
uteserveringen mellan klockan 11.00 – 23.00.

Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Alfred Markos Restaurang HB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-18

§ 23

Serveringsärende; Hamnkrogen, Gränna. Ägarbyte
Sn/2014:19 702
Sammanfattning
Hamnkrogen i Gränna AB, 556943-2734, ansöker om att i Hamnkrogen,
Amiralsvägen 52, Gränna få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 02.00 inomhus samt på
angränsande inhägnad uteservering samma tider.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2014-01-09
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2014-02-03
Förvaltningens förslag
– Hamnkrogen i Gränna AB, 556943-2734, beviljas tillstånd att i
Hamnkrogen, Gränna 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 - 01.00.
– Ansökan om serveringstid klockan 01.00 – 02.00 avslås.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Företräde
Henrik Nero och Toni Abdi från Hamnkrogen i Gränna AB har begärt
företräde inför nämnden. Henrik Nero och Toni Abdi redogör för att det
tidigare funnits serveringsställen i Gränna som haft serveringstid till klockan
02, och att det finns en efterfrågan på en motsvarande service även nu. På
grund av restaurangens geografiska läge är verksamheten till viss del
säsongsbetonad, men man kommer att prova att ha öppet till klockan 02 även
vintertid om ansökan beviljas.
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för Kristdemokraterna och Centerpartiet, yrkar bifall till
förvaltningens förslag. Mona Forsberg (S), för oppositionen, yrkar också bifall
till förvaltningens förslag.
Anders Carlsson (M), för Moderaterna, yrkar att ansökan beviljas i sin helhet,
samt att serveringstiden mellan klockan 01.00 – 02.00 beviljas med villkor om
prövotid på ett år.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande och
Anders Carlssons (M) yrkande, och finner att nämnden beslutat i enligt med
Ola Nilssons (KD) yrkande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-18

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Anders Carlssons (M) yrkande.
Omröstningsresultat:
Ledamot

Ja

Anders Carlsson (M)
Joakim Dahlström (M)
Ingrid Öquist (M)
Andreas Grubbström (M)
Martha Duvell (KD)
Eva Lagerström (FP)
Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)
Allan Tovhult (S)
Lenah Andersson (S)
Eric Winbladh (S)
Kenneth Kindblom (V)
Ola Nilsson (KD)
Summa

Nej
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

5

Nämnden har alltså, med 8 ja-röster och 5 nej-röster, beslutat att bifalla Ola
Nilssons (KD) med fleras yrkande.
Socialnämndens beslut
– Hamnkrogen i Gränna AB, 556943-2734, beviljas tillstånd att i
Hamnkrogen, Gränna 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 - 01.00.
– Ansökan om serveringstid klockan 01.00 – 02.00 avslås.
Reservation
Anders Carlsson (M), Joakim Dahlström (M), Ingrid Öquist (M), Andreas
Grubbström (M) och Eva Lagerström (FP) reserverar sig mot beslutet.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
Hamnkrogen i Gränna AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-18

§ 24

Serveringsärende; Murphy's, Jönköping (Fai & Vänner AB).
Tillsynsärende
Sn/2013:205 702
Sammanfattning
Fai & Vänner AB har brutit mot 8 kap. 16 § alkohollagen beträffande lokalens
brandsäkerhet, 8 kap. 18 § alkohollagen beträffande serveringsansvarig och 8
kap. 12 § gällande personlig lämplighet. Förvaltningen föreslår därför att Fai &
Vänner AB meddelas en erinran.
Under sammanträdet får nämnden muntlig information om att de brister, som
framkommit under tidigare tillsynstillfällen och som ligger till grund för
tillsynsärendet, varit åtgärdade vid de tre senaste tillsynstillfällena.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-05
Polismyndighetens protokoll från krogtillsyn 2013-11-22, inkl. bilagor
Åtgärdsplan från Fai & Vänner AB
Förvaltningens förslag
– Fai & Vänner AB meddelas med stöd av 9 kap. 17 § alkohollagen en erinran
då bolaget brutit mot 8 kap. 12 §, 8 kap. 16 § och 8 kap. 18 § alkohollagen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Mona Forsberg (S), för oppositionen, yrkar att ärendet återremitteras så att de
skriftliga beslutsunderlagen kan kompletteras med den information som
lämnats muntligen under sammanträdet.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska återremitteras i enlighet med
Mona Forsbergs (S) yrkande.
Ordföranden finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet.
Socialnämndens beslut
− Ärendet återremitteras, så att de skriftliga beslutsunderlagen kan
kompletteras med den information som lämnats muntligen under
sammanträdet.
Beslutet expedieras till:
Fai & Vänner AB
Tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-18

§ 25

Ansökan om statsbidrag för Omvårdnadslyftet inom Funktionshinderomsorgen
Sn/2013:193 027
Sammanfattning
Socialnämnden har möjlighet att ansöka om fortsatt medverkan i
Omvårdnadslyftet, en fyraårig regeringssatsning för kompetensutveckling för
vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen. Ansökan avser för
socialnämnden ca 1 500 000 kr för den fjärde etappen, år 2014. Äldrenämnden
ansöker för sin del om samma belopp.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-27
Ansökan om bidrag till kommunen för fortsatt medverkan i Omvårdnadslyftet
Förvaltningens förslag
– Ansökan görs till Socialstyrelsen om bidrag för fortsatt medverkan i
Omvårdnadslyftet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Ansökan görs till Socialstyrelsen om bidrag för fortsatt medverkan i
Omvårdnadslyftet.

Beslutet expedieras till:
Socialstyrelsen
Pia Persson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-18

§ 26
Jämställdhetsarbete 2013-2014
Sn/2013:207 026
Sammanfattning
En skrivelse har inkommit den 27 november 2013 från kommunalråd Anna
Mårtensson med en begäran till socialnämnden att lämna in en jämställdhetsrapport till stadskontoret senast den 21 februari 2014. Tjänsteskrivelse med
bilagor utgör socialförvaltningens rapport rörande förvaltningens arbete med
jämställdhetsfrågor under 2013, tillsammans med en redogörelse som ska ligga
till grund för det fortsatta jämställdhetsarbetet under 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-25
Bilaga- Jämställdhetsrapport 2013
Bilaga- Genomförandeplan för jämställdhet 2014
Förvaltningens förslag
− Vad som anförs i tjänsteskrivelsen med bilagor utgör nämndens
jämställdhetsrapport 2013 och genomförandeplan för 2014.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Vad som anförs i tjänsteskrivelsen med bilagor utgör nämndens
jämställdhetsrapport 2013 och genomförandeplan för 2014.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret/Jämställdhetsstrateg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-18

§ 27

Rapport angående socialförvaltningens integrationsarbete 2013
Dnr 2013:206 132
Sammanfattning
Inkommit skrivelse den 27 november 2013 från kommunalråd Anna
Mårtensson med en begäran till socialnämnden att lämna in en integrationsrapport till stadskontoret senast 21 februari 2014. Rubricerad tjänsteskrivelse utgör socialförvaltningens rapport avseende förvaltningens arbete
med integrationsfrågor under 2013 samt en redogörelse som skall ligga till
grund för det fortsatta integrationsarbetet under 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-01-26
Rapport anställda med utländsk bakgrund, Stadskontoret, december 2013
Förvaltningens förslag
− Vad som anförs i tjänsteskrivelsen utgör nämndens svar på Stadskontorets
begäran att inkomma med integrationsrapport avseende 2013 samt
inkluderande mål för 2014.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Vad som anförs i tjänsteskrivelsen utgör nämndens svar på Stadskontorets
begäran att inkomma med integrationsrapport avseende 2013 samt
inkluderande mål för 2014.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret/Integrationssamordnare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-18

§ 28

Verkställande av beslut om korttidsvistelse i form av läger,
sommaren 2014
Sn/2013:58 750
Sammanfattning
Socialnämnden gav i mars 2013 socialförvaltningen i uppdrag att sluta avtal
med fritidsförvaltningen om ett bidrag på 155 tkr per år gällande sommarläger
på Brittebo. Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 21 januari 2014 gett
förvaltningen i uppdrag att vid februarisammanträdet redovisa hur beslutet från
mars 2013 verkställs inför sommaren 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-06
Förvaltningens förslag
– Det bidrag om 155 tkr, som socialnämnden i mars 2013 beviljade för
sommarläger under fyra veckor på Brittebo lägergård, används under
sommar 2014 i enlighet med vad som redovisas i tjänsteskrivelsen under
rubriken Avtalets innehåll.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Det bidrag om 155 tkr, som socialnämnden i mars 2013 beviljade för
sommarläger under fyra veckor på Brittebo lägergård, används under
sommar 2014 i enlighet med vad som redovisas i tjänsteskrivelsen under
rubriken Avtalets innehåll.
Protokollsanteckning
Mona Forsberg (S), för oppositionen, lämnar följande anteckning till
protokollet:
”Såväl barn, unga och vuxna ska ges möjlighet att delta på läger. För att
valfrihet ska råda för dessa grupper så anser vi att servicenivån ska återställas
till tidigare nivå när det gäller insatsen ledsagning. Då finns en möjlighet för
individen att välja/söka om det är Brittebo eller något annat läger man vill åka
på. För detta har vi avsatt medel i VIP 2014 – 2016.”
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Justerandes signatur
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Beslutet expedieras till:
Fritidsnämnden
Monica Svensson
Mazar Alijevski

Justerandes signatur
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§ 29

Granskning av samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa
Sn/2013:217 710
Sammanfattning
Kommunens revisorer har i samverkan med landstingets revisorer granskat
samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Revisionen har utförts av
PwC. I granskningsrapportens bilaga avseende Jönköpings kommun finns ett
antal förbättringsområden. Kommunens revisorer vill ha de berörda nämndernas – barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens och utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens – syn på rapportens förbättringsområden.
Kommunens revisorer önskar få redovisning senast den 5 mars 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-23
PwC:s Revisionsrapport Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa,
daterad 2013-10-10
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till kommunens revisorer
som nämndens svar på begäran om att få del av nämndens syn på angivna
förbättringsområden.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till kommunens revisorer
som nämndens svar på begäran om att få del av nämndens syn på angivna
förbättringsområden.

Beslutet expedieras till:
Kommunens revisorer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om
socialnämndens ansvar för barn och unga
Sn/2013:220 700
Sammanfattning
Socialstyrelsen har utarbetat förslag till allmänna råd om socialnämndens
ansvar för barn och unga. Avsikten är att det nya författningsförslaget ska
ersätta Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:16) om anmälan av
missförhållanden enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) samt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:12) om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Den nya författningen föreslås träda i
kraft i maj 2014.
Jönköpings kommun är en av 62 remissinstanser. Stadskontoret har lämnat
ärendet till socialnämnden för att besluta om kommunens remissvar. Synpunkterna på förslaget ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 17 februari 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-23
Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn
och unga
Socialstyrelsens konsekvensutredning, daterad 2013-12-16
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till Socialstyrelsen som
yttrande över förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn
och unga.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till Socialstyrelsen som
yttrande över förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn
och unga.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Socialstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31
Stödboende inom Missbrukarvården
Sn/2013:180 740
Sammanfattning
Missbrukarvården har behov av att starta upp ett stödboende med sex
lägenheter för boende och en lokal för gemensamhetsaktiviteter och
personalutrymme.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-22
Förvaltningens förslag
− Ett stödboende inom missbrukarvården ska etableras under 2014.
− Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Ett stödboende inom missbrukarvården ska etableras under 2014.
− Kostnaderna täcks inom budgetramen för individ- och familjeomsorgen.

Beslutet expedieras till:
Åsa Jonsson Sköld
Anneli Hallberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Uppföljning av åtgärder för att begränsa det långvariga
bidragsberoendet
Sn/2012:79 760
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 17 april 2012 § 66 om åtgärder för att begränsa
det långvariga bidragsberoendet. Nämnden hemställde samtidigt till kommunstyrelsen att åtgärderna finansierades av ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet. Kommunstyrelsen beslutade den 29 augusti 2012 § 245 att
socialnämnden under 2013 - 2015 fick disponera 7,1 mnkr till rehabiliteringsåtgärder och 2,4 mnkr för metodutveckling inom myndighetsutövningen. I
förutsättningarna för beslutet ingår att verksamheten ska följas upp och
avrapporteras två gånger per år.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-03
Uppföljning av metodutvecklingsprojekt med bilagor, daterad 2014-01-09
Uppföljning av rehabiliteringsprojekt, daterad 2014-02-03
Förvaltningens förslag
− Uppföljningen av åtgärder för att begränsa det långvariga bidragsberoendet
godkänns och uppföljningsrapporter med tjänstskrivelse överlämnas till
kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Uppföljningen av åtgärder för att begränsa det långvariga bidragsberoendet
godkänns och uppföljningsrapporter med tjänstskrivelse överlämnas till
kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Åsa Jonsson-Sköld
Lars Malmström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Uppföljning av projekt för anställningar med anställningsstöd i
kommunala förvaltningar
Sn/2013:36 700
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beviljades efter beslut av
socialnämnden den 19 februari 2013 § 27 och kommunstyrelsen den 13 mars
2013 § 95, totalt 3 740 tkr ur ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet
för att kunna erbjuda anpassade anställningar i kommunala förvaltningar. I
förutsättningarna för beslutet ingår att verksamheten ska följas upp och
avrapporteras två gånger per år.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-03
Arbetsmarknadsavdelningens projektrapport, daterad 2014-01-27
Förvaltningens förslag
− Uppföljningen av projekt för anställningar med anställningsstöd i
kommunala förvaltningar godkänns och rapporten med tjänstskrivelse
överlämnas till kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Uppföljningen av projekt för anställningar med anställningsstöd i
kommunala förvaltningar godkänns och rapporten med tjänstskrivelse
överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden
Åsa Jonsson Sköld
Lars Malmström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Uppföljning av insatser för nyanländas skolgång på gymnasiet
Sn/2012:119 700
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beviljades efter beslut av
socialnämnden den 16 oktober 2012 § 161, och kommunstyrelsen den 19
december 2012 § 376 totalt 2 160 tkr ur ej utnyttjade statsbidrag för
flyktingmottagandet för år 2013. Medlen syftar till att förstärka insatserna i
undervisningen bland de ungdomar som går på gymnasieskolans IMSPRprogram (Introduktionsprogram språkintroduktion). I förutsättningarna för
beslutet ingår att verksamheten ska följas upp och avrapporteras två gånger per
år.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-03
Utbildningsförvaltningens rapport, daterad 2014-01-17
Förvaltningens förslag
– Uppföljningen av insatser för nyanländas skolgång på gymnasiet godkänns
och rapporten med tjänstskrivelse överlämnas till kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Uppföljningen av insatser för nyanländas skolgång på gymnasiet godkänns
och rapporten med tjänstskrivelse överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden
Åsa Jonsson-Sköld
Lars Malmström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Uppföljning av projekt för att förbättra arbetsmarknadsmöjligheterna genom förstärkta praktikinsatser
Sn/2012:207 700
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beviljades efter beslut av
socialnämnden den 18 december 2012 § 214, och kommunstyrelsen den 30
januari 2013 § 35 totalt 2 745 tkr ur ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet, för ett projekt med förstärkta praktikinsatser. I förutsättningarna
för beslutet ingår att verksamheten ska följas upp och avrapporteras senast i
samband med bokslut.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-03
Arbetsmarknadsavdelningens projektrapport, daterad 2014-01-27
Förvaltningens förslag
– Uppföljningen av projekt för att förbättra arbetsmarknadsmöjligheterna
genom förstärkta praktikinsatser godkänns och rapporten med tjänsteskrivelse överlämnas till kommunstyrelsen
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Uppföljningen av projekt för att förbättra arbetsmarknadsmöjligheterna
genom förstärkta praktikinsatser godkänns och rapporten med tjänsteskrivelse överlämnas till kommunstyrelsen

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Åsa Jonsson-Sköld
Lars Malmström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna
råd om dokumentation inom socialtjänsten
Sn/2013:222 004
Sammanfattning
Socialstyrelsen har utarbetat förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om
dokumentation inom socialtjänsten. Förslaget har remitterats till 65 olika
remissinstanser, varav Jönköpings kommun är en. Stadskontoret har lämnat
ärendet till socialnämnden och äldrenämnden för att besluta om kommunens
remissvar. Synpunkterna på förslaget ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast
den 21 februari 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-24
Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om
dokumentation inom socialtjänsten
Socialstyrelsens konsekvensutredning, daterad 2013-12-16
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till Socialstyrelsen som
yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om dokumentation
inom socialtjänsten.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till Socialstyrelsen som
yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om dokumentation
inom socialtjänsten.

Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Socialstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Tillämpningsanvisningar avseende alkohollagens sanktionstrappa
Sn/2014:34 700
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2012 (§ 206), i samband med
antagande av alkoholpolitiska riktlinjer för tillståndsgivning och tillsyn enligt
alkohollagen, att uppdra till socialnämnden att, om behov uppkommer, utforma
och besluta om tillämpningsanvisningar avseende alkohollagens
sanktionstrappa.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-31.
Förvaltningens förslag
− Tillämpningen av alkohollagens sanktionstrappa ska utgå från vad som kan
utläsas av lagen och dess förarbeten, samt den rättspraxis som utvecklas,
och det finns inte något behov av att utarbeta särskilda anvisningar för
Jönköpings kommun.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Tillämpningen av alkohollagens sanktionstrappa ska utgå från vad som kan
utläsas av lagen och dess förarbeten, samt den rättspraxis som utvecklas,
och det finns inte något behov av att utarbeta särskilda anvisningar för
Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Ändringar och tillägg i delegationsordning för socialnämnden
Sn/2014:36 700
Sammanfattning
Socialnämndens delegationsförteckning är fortlöpande föremål för översyn.
Förvaltningen föreslår nu ett antal ändringar gällande några ärendetyper.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-18
Förvaltningens förslag
− De tillägg i socialnämndens delegationsförteckning som förvaltningen
föreslår fastställs.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− De tillägg i socialnämndens delegationsförteckning som förvaltningen
föreslår fastställs.

Beslutet expedieras till:
Cecilia Grefve
Janos Dios
Stefan Österström
Börje Olsson
Ingeborg Esping
Björn Svensson
Marianne Lillieberg
Josefin Hagström
Barbro Thunberg
Lars Bergstrand

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Yttrande över detaljplan för Fursten Norra 3 i Jönköpings kommun
Sn/2014:22-010
Sammanfattning
Samrådshandling har inkommit den 14 januari 2014 rörande rubricerat ärende
till socialförvaltningen från statsbyggnadskontoret. Socialnämnden har möjlighet att yttra sig i ärenden senast den 25 februari 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-01-23
Remisshandling daterad 2014-01-13 se www.jonkoping.se/detaljplaner
Förvaltningen förslag
– Förslaget tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som framkommer i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-01-23.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Förslaget tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som framkommer i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-01-23.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Yttrande över detaljplan för delar av Ingelstorp och Järstorp-Berg,
Axamosjön, Jönköpings kommun
Sn/2013:223 010
Sammanfattning
Samrådshandling har inkommit den 20 december 2013 rörande rubricerat
ärende till socialförvaltningen från stadsbyggnadskontoret. Socialnämnden har
möjlighet att yttra sig i ärendet senast 24 februari 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-01-23
Remisshandling daterad 2013-12-19, se www.jonkoping.se/detaljplaner
Förvaltningens förslag
– Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som framkommer i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2014.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som framkommer i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2014.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Uppdrag att redovisa resurser och behov avseende boende och
kompetens för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Sn/2014:47 750
Sammanfattning
Socialnämnden har mottagit meningsyttranden från personer med uppdrag som
goda män och förvaltare. Undertecknade kräver att ett boende med rätt
kompetens ordnas för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
eftersom denna grupp ökar till antalet. Därutöver kräver undertecknade att ett
så kallat Neuropsykiatriskt kompetenscentrum etableras.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar att nämnden ger förvaltningen i
uppdrag att till nämndens marssammanträde redovisa vilka resurser och behov
som finns gällande boende och kompetens för personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.
Mona Forsberg (S), för oppositionen, yrkar bifall till Ola Nilssons (KD)
yrkande.
Socialnämndens beslut
– Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till marssammanträdet
redovisa vilka resurser och behov som finns gällande boende och kompetens
för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Beslutet expedieras till:
Cecilia Grefve
Börje Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Kurser och konferenser
– Rikskonferens 2014 (Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler & Frivilligsamordnarnas Förbund). Tema: Mångfald, initiativ & perspektiv – folkhälsa
2014-03-24 -- 25 i Science Park, Jönköping
Socialnämndens beslut
– Joakim Dahlström (M), Eva Lagerström (FP) och Ingalill Dahlgren Nyberg
(S) deltar båda dagarna. Mona Forsberg (S) deltar förmiddagarna båda
dagarna och Allan Tovhult (S) deltar eftermiddagarna båda dagarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Rapporter från förrättningar
28 november: Mona Forsberg (S) och Anders Carlsson (M) har träffat
Migrationsverket.
27 januari: Ola Nilsson (KD), Mona Forsberg (S) och Anders Carlsson (M)
har deltagit vid analysseminarium samt vid mellanpresidie.
31 januari: Ola Nilsson (KD) har deltagit vid Regionförbundets
presidiekonferens i Jönköping.
3 februari: Mona Forsberg (S) har ersatt Ola Nilsson (KD) vid
Samordningsförbundets styrelsemöte.
7 februari: Socialnämnden har deltagit vid temadag om Dialogen.
10 februari: Ola Nilsson (KD), Mona Forsberg (S) och Anders Carlsson (M)
har deltagit vid socialnämndens presidium.
12 februari: Allan Tovhult (S) har deltagit vid träff med Afasi-förbundet i
Immanuelskyrkan.
Nämnden godkänner att redovisat deltagande vid förrättningar skett på uppdrag
av nämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Övrigt
Eric Winbladh (S) lyfter frågan om huruvida det kan finnas alternativ till att
använda externa aktörer för att tillhandahålla skolgång för ungdomar med
behov av särskilt stöd. Sedan resurspoolen lades ner har detta blivit vanligt
förekommande, och sker till hög kostnad. Presidiet i sociala områdesnämnden
öster vill lyfta frågan om huruvida det är möjligt att hitta alternativa lösningar i
kommunens egen regi, såsom att inrätta ett elevstöd i skolan istället.
Planerade händelser för socialnämnden är en utbildningsdag om alkohollagen
den 6 mars samt en videokonferens om välfärdsteknologi med Västerås
kommun den 2 april. Den 25 mars kommer alla nämndspresidier i kommunen
att inbjudas till en informationsdag om sociala hänsyn vid upphandlingar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Information, fortsättning
b) Nytt inom förvaltningen
Cecilia Grefve, socialdirektör, informerar om den översyn av
socialförvaltningens administration som revisionsbyrån Deloitte
genomfört. Översynen visar att förvaltningen inte har mer administrativa
resurser än övriga förvaltningar i kommunen. Däremot är organisationen
svår att överblicka och det behövs därför mer enhetliga nivåbedömningar
och titlar. Som en följd av översynen av administrationen kommer
utvecklingsledare, ekonomer och personalvetare att centraliseras. Den nya
organisationen planeras att starta från den 1 maj 2014.
Statens institutionsstyrelse, SIS, har fått i uppdrag av regeringen att
tillsammans med kommunernas socialtjänst och skola åstadkomma en
obruten skolgång för unga som är föremål för samhällsvård samt
utvecklande av en god skolförankring hos målgruppen. Jönköpings
kommun är en av de kommuner som kommer att ingå i projektet.
Kommunens upphandlingschef har fått i uppdrag att ta fram kriterier för
socialt hänsynstagande vid upphandlingar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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