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Plats och tid

City Hotel, Familjen Ericsson´s, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 13.0018.45

Beslutande

Jan-Egon Leo (M)
Ingrid Öqvist (M)
Eva Stråth (KD)
Heléne Uddemar (M)
Camilla Brinkmann (KD)
Gunborg Nygren (KD)
Göran Undevall (KD)
Arnold Sigonius (C)
Göte Jonsson (M)
Dag Jonasson (FP)
Mona Forsberg (S)
Eric Winbladh (S)
Lenah Andersson (S)
Christer Sjöberg (S)
Susanna Björkman (S)
Allan Tovhult (S)
Sören Magnusson (S)

ordförande
ersätter Anders Carlsson (M) § 94 tom del av § 118, kl 13.00-18.10

ersätter Anders Carlsson (M) del av § 118
ersätter Magnus Nordangård (KD)

ersätter Anna Klint (C)

kl 13.00-17.40
ersätter Eric Winbladh (S) del av § 118
kl 13.00-17.30
ersätter Christer Sjöberg (S) del av § 118

Kenneth Kindblom (V)
Övriga närvarande

Ewa Stråth (KD), § 94 tom del av § 118, kl 13.20-18.45
Susanne Agerbring (KD), kl 13.00-17.40
Kerstin Klasson (MP)
Lars-Ola Eriksson (FP), kl 13.00-17.45
Anders Gustavsson (S), kl 13.00-16.45
Stefan Österström, utv.chef, § 94
Susanna Björkman (S), § 94 tom del av § 118 Björn Svensson, personalchef, § 94
Lenah Andersson (S), § 94 tom del av § 118 Nina Törling, alkoholhandl. § 94
Nils Zadik, tf socialdirektör
Lars Malmström, områdeschef, § 118
Marie Drougge, projektledare, § 94
Tommy Stillvall, IS-chef, § 118

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Paragrafer 94-118
Mona Forsberg
Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2010-05-31, kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Anna Brita Nilsson
Ordförande

Jan-Egon Leo
Justerande

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

Socialnämnden
2010-05-18
2010-05-31
Datum för anslags nedtagande 2010-06-22
Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Underskrift

Karin Lundgren
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§ 94

Föredragning i sakärenden, som behandlas under sammanträdets
slutna del
Följande ärenden föredras:
– Förfrågningsunderlag inför upphandling av ett äldreboende och fem
gruppbostäder inom FO
Föredragande: Projektledare Marie Drougge och tf socialdirektör Nils Zadik
– Ansökan om serveringstillstånd – Green center, Stadsparksvallen,
Jönköping – permanent utökning
Föredragande: Alkoholhandläggare Nina Törling

Justerandes signatur
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§ 95

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 25 minuter (kl. 14.05 – 14.30).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.
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§ 96

Konkurrensupphandling 2010
Sn/2010:125 700
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2010-02-16 att konkurrensupphandling enligt fastprismodellen/kvalitetsupphandling sker för Kavlagårdens äldreboende, gruppbostäderna Rosenborgsgatan 23 och 28, Åbolidsringen, Lovisagatan och Hallmansvägen.
Socialnämnden beslutade 2010-02-16 vidare om tidplan för upphandlingen
innebärande att beslut om förfrågningsunderlag behandlas på socialnämndens
majsammanträde 2010-05-18.
Beslutsunderlag
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2010-05-10
Tjänsteskrivelse daterad 2010-05-18
Kravspecifikation kvalitet och verksamhet, underlag till upphandling av
Kavlagården daterad 2010-05-10, reviderad 2010-05-18
Kravspecifikation kvalitet och verksamhet, underlag till upphandling gruppboende intellektuellt funktionshindrade daterad 2010-05-10, reviderad 201005-18
Riskbedömningar vid förändring för aktuella enheter
Sammanställning av synpunkter från referensgrupper
Förvaltningens förslag
− Vad som redovisas i kravspecifikation kvalitet och verksamhet, underlag
till upphandling av Kavlagården och upphandling av gruppboende intellektuellt funktionshindrade daterat 2010-05-10, reviderad 2010-05-18, utgör
grund för förfrågningsunderlaget i de aktuella upphandlingarna.
− Justeringar av teknisk karaktär får göras efter samråd med stadskontoret
och tekniska kontoret avseende IS/IT-del och fastighetsdel innan förfrågningsunderlaget offentliggörs.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp 2010-05-10 samt
2010-05-18 (fm).
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mona Forsberg (S), för partierna S och V, yrkar avslag på förvaltningens
förslag.
Justerandes signatur
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Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition, och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens, av Jan-Egon Leo (M) tillstyrkta, förslag.
Omröstning begärs.
Ja för Jan-Egon Leos (M) yrkande om bifall till förvaltningens förslag.
Nej för bifall till Mona Forsbergs (S) avslagsyrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Jan-Egon Leo (M)
Ingrid Öqvist (M)
Heléne Uddemar (M)
Camilla Brinkman (KD)
Gunborg Nygren (KD)
Göran Uddemar (KD)
Arnold Sigonius (C)
Göte Jonsson (M)
Dag Jonasson (FP)
Mona Forsberg (S)
Eric Winbladh (S)
Christer Sjöberg (S)
Allan Tovhult (S)
Sören Magnusson (S)
Kenneth Kindblom (V)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x

Summa

9

6

Socialnämnden har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit Jan-Egon
Leos (M) yrkande.
Socialnämndens beslut
− Vad som redovisas i kravspecifikation kvalitet och verksamhet, underlag
till upphandling av Kavlagården och upphandling av gruppboende intellektuellt funktionshindrade daterat 2010-05-10, reviderad 2010-05-18, utgör
grund för förfrågningsunderlaget i de aktuella upphandlingarna.
− Justeringar av teknisk karaktär får göras efter samråd med stadskontoret
och tekniska kontoret avseende IS/IT-del och fastighetsdel innan förfrågningsunderlaget offentliggörs.
Reservationer
Mona Forsberg (S), för partierna S och V, reserverar sig mot socialnämndens
beslut till förmån för eget yrkande, och framför följande:
”Vi reserverar oss emot beslutet, då detta är helt i linje med vår tidigare hållning om konkurrensupphandling. Vi ifrågasätter starkt hur det kan innebära en
ökad valfrihet, med detta beslut (se sid 2 i bilaga till tjänsteskrivelse). Vi anser,
att för de berörda boende är detta snarare en tvångsåtgärd. Det har inneburit
Justerandes signatur
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onödig stor oro och stress hos många boende, anhöriga och personal. Det
innebär också en ökad byråkrati och kostnad för kommunen.”
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Nils Zadik
Marie Drougge
Stefan Österström
Björn Isaksson, Upphandlingenheten, Stadskontoret
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§ 97

Serveringsärende; Centrum bar, Jönköping (B & B Brasseri AB)
utökning - uteservering
Sn/2010:110 702
Sammanfattning
B & B Brasseri AB ansöker om att i anslutning till restaurang Centrum bar,
V Storgatan 12, Jönköping få servera starköl, vin och spritdrycker på inhägnad
uteservering mellan klockan 11.00 - 23.00. Restaurangen har sedan tidigare
serveringstillstånd för allmänheten inomhus.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2010-04-19
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-03
Förvaltningens förslag
− B & B Brasseri AB beviljas tillstånd att i anslutning till restaurang Centrum
bar, V Storgatan 12, Jönköping få servera starköl, vin och spritdrycker på
inhägnad uteservering mellan klockan 11.00 - 23.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− B & B Brasseri AB beviljas tillstånd att i anslutning till restaurang Centrum
bar, V Storgatan 12, Jönköping få servera starköl, vin och spritdrycker på
inhägnad uteservering mellan klockan 11.00 - 23.00.

Beslutet expedieras till:
B & B Brasseri AB

Justerandes signatur
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§ 98

Serveringsärende; Sofiehof, Jönköping (Profil Event AB) utökning uteservering
Sn/2010:118 -702
Sammanfattning
Profil Events AB, 556615-4216, ansöker om att på Hotell Savoys restaurang,
Sofiehof, Brunnsgatan 13-15, Jönköping, inhägnade uteservering få servera
starköl, vin och spritdrycker till allmänheten årligen från 1 april till och med 30
september mellan klockan 11.00 - 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om utökning av serveringstillstånd inkommen 2010-04-22
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-03
Förvaltningens förslag
– Profil Events AB, 556615-4216, beviljas tillstånd att på Hotell Savoys
restaurang, Sofiehof, Brunnsgatan 13 -15, Jönköping, inhägnade
uteservering få servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten årligen
från 1 april till och med 30 september mellan klockan 11.00 - 23.00.
– Profil Events AB, 556615-4216, ansökan om att på Hotell Savoys
restaurang, Sofiehof, Brunnsgatan 13-15, Jönköping, inhägnade uteservering få servera starköl, vin och spritdrycker årligen från 1 april till och
med 30 september mellan klockan 23.00 - 01.00 avslås.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Profil Events AB, 556615-4216, beviljas tillstånd att på Hotell Savoys
restaurang, Sofiehof, Brunnsgatan 13 -15, Jönköping, inhägnade uteservering få servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten årligen
från 1 april till och med 30 september mellan klockan 11.00 - 23.00.
– Profil Events AB, 556615-4216, ansökan om att på Hotell Savoys
restaurang, Sofiehof, Brunnsgatan 13-15, Jönköping, inhägnade
uteservering få servera starköl, vin och spritdrycker årligen från 1 april till
och med 30 september mellan klockan 23.00 - 01.00 avslås.
Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
Profil Events AB
Justerandes signatur
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§ 99

Serveringsärende; Ulvstorps gårds SPA, Jönköping - nyetablering/
perm slutet sällskap
Sn/2010:104-702
Sammanfattning
Annelie Pettersson, xxxxxx-xxxx, ansöker om att i Ulvstorps Gårds Spa,
Ulvstorps Gård 1, Jönköping, få servera starköl, vin och spritdrycker
permanent till slutet sällskap inomhus och utomhus mellan klockan 11.00 och
01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2010-04-09
Socialförvaltningens tjänstskrivelse 2010-05-03
Förvaltningens förslag
– Annelie Pettersson, xxxxxx-xxxx, beviljas tillstånd att i Ulvstorps Gårds
Spa, Ulvstorps Gård 1, Jönköping, få servera starköl, vin och spritdrycker
permanent till slutet sällskap inomhus och utomhus mellan klockan 11.00 01.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Annelie Pettersson, xxxxxx-xxxx, beviljas tillstånd att i Ulvstorps Gårds
Spa, Ulvstorps Gård 1, Jönköping, få servera starköl, vin och spritdrycker
permanent till slutet sällskap inomhus och utomhus mellan klockan 11.00 01.00.

Beslutet expedieras till:
Annelie Pettersson, Ulvtorps Gårds Spa

Justerandes signatur
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§ 100

Serveringsärende; Pir Kro Bakfickan, Visingsö (Nya Pir Kro i
Gränna AB) - ägarbyte
Sn/2010:106 702
Sammanfattning
Nya Pir Kro AB, ansöker om att i Pir Kro Bakfickan, Visingsö, få servera
starköl, vin och spritdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00.
Ansökan avser även uteservering.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2010-04-13
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-03
Förvaltningens förslag
– Nya Pir Kro AB, beviljas tillstånd att i restaurang Pir Kro Bakfickan med
uteservering, Visingsö, få servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00 årligen mellan 1 april och 30 september.
– På den inhägnade uteserveringen får starköl, vin och spritdrycker endast
serveras i samband med bordsservering.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Nya Pir Kro AB, beviljas tillstånd att i restaurang Pir Kro Bakfickan med
uteservering, Visingsö, få servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00 årligen mellan 1 april och 30 september.
– På den inhägnade uteserveringen får starköl, vin och spritdrycker endast
serveras i samband med bordsservering.
Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Nya Pir Kro AB
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§ 101

Serveringsärende; Akademien, Jönköping (Jönköpings Studentkår)
- utökning till kl 03, den 2 juni 2010
Sn/2010:103 702
Sammanfattning
Jönköpings Studentkår ansöker om utökat serveringstillstånd i Akademien, den
2 juni 2010 med serveringstid mellan klockan 11.00 - 03.00 för slutet sällskap.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2010-04-09
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-03
Förvaltningens förslag
– Jönköpings Studentkår ansökan om ett utökat serveringstillstånd i
Akademien, den 2 juni 2010 med serveringstid mellan klockan 11.00 03.00 för slutet sällskap avslås.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Företräde
Ordföranden i studentkåren Fredrik Kroon har begärt att få företräde inför
nämnden. Han bemöter vissa delar i utredningen och argumenterar för att
socialnämnden skall bevilja det sökta tillståndet.
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Jönköpings Studentkår ansökan om ett utökat serveringstillstånd i
Akademien, den 2 juni 2010 med serveringstid mellan klockan 11.00 03.00 för slutet sällskap avslås.
Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Studentkår

Justerandes signatur
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§ 102

Serveringsärende; Studion, Jönköping (Anno 1851 AB unä Studion
AB) – nyetablering
Sn/2010:90 702
Sammanfattning
Anno 1851 i Jönköping AB unä till Studion AB ansöker om att i Studion,
Södra Strandgatan 6, Jönköping få servera starköl, vin och spritdrycker till
allmänheten mellan klockan 11.00 - 02.00. Ansökan avser även uteservering
med serveringstid mellan klockan 11.00 - 02.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2010-03-28
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-03
Förslag till socialnämnden
− Anno 1851 i Jönköping AB unä till Studion AB beviljas tillstånd att i
restaurang Studion, Södra Strandgatan 6, Jönköping få servera starköl, vin
och spritdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 02.00.
− På uteservering får starköl, vin, och spritdrycker serveras till allmänheten
mellan klockan 11.00 - 01.00.
− Servering på uteserveringen med starköl, vin, och spritdrycker till
allmänheten mellan klockan 01.00 - 02.00 avslås.
− Tillståndsbevis utfärdas först när räddningstjänsten bedömt att lokalen har
skälig brand- och utrymningssäkerhet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Anno 1851 i Jönköping AB unä till Studion AB beviljas tillstånd att i
restaurang Studion, Södra Strandgatan 6, Jönköping få servera starköl, vin
och spritdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 02.00.
− På uteservering får starköl, vin, och spritdrycker serveras till allmänheten
mellan klockan 11.00 - 01.00.
− Servering på uteserveringen med starköl, vin, och spritdrycker till
allmänheten mellan klockan 01.00 - 02.00 avslås.
− Tillståndsbevis utfärdas först när räddningstjänsten bedömt att lokalen har
skälig brand- och utrymningssäkerhet.
Hur man överklagar
Se bifogad information

Justerandes signatur
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Beslutet expedieras till:
Anno 1851 i Jönköping AB

Justerandes signatur
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§ 103

Serveringsärende; Green center, Stadsparksvallen, Jönköping
(SSRS Stora Hotellet AB) / Permanent utökning
Sn/2010:99-702
Sammanfattning
SSRS Stora Hotellet Jönköping AB, 556581-7508, ansöker om att i Green
Center, Stadsparksvallen, Jönköping få servera starköl, vin och spritdrycker till
slutet sällskap permanent årligen från 1 mars till och med 30 oktober mellan
klockan 11.00-01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om permanent utökning av serveringstillstånd inkommen 2010-04-01
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-03
Förvaltningens förslag
− SSRS Stora Hotellet Jönköpings AB, 556581-7508, beviljas tillstånd att i
Green Center, Stadsparksvallen, Jönköping, få servera starköl, vin och
spritdrycker till slutet sällskap vid Jönköping Södras IF:s
representationslags matchtillfällen säsongen 2010 med början två timmar
innan matchens start och avslutning en timme efter matchens slut.
− SSRS Stora Hotellet Jönköping AB:s, 556581-7508, ansökan om att på
Green Center, Stadsparksvallen, Jönköping få servera starköl, vin och
spritdrycker till slutet sällskap permanent årligen från 1 mars till och med
30 oktober mellan klockan 11.00-01.00 avslås.
− Tillståndsbevis utfärdas först sedan Räddningstjänsten har avgivit ett
permanent godkännandebevis av tältet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Christer Sjöberg (S) yrkar avslag på den inkomna ansökan om serveringstillstånd i Green Center till slutet sällskap med hänvisning till att idrott och alkohol inte hör ihop. Göran Undevall (KD), för partigruppen KD, instämmer i
Christer Sjöbergs (S) yrkande. Han framför bland annat, att en sponsorgrupp
omfattande 70 företag inte kan definieras som ett slutet sällskap. Även Arnold
Sigonius (C), Allan Tovhult (S) m fl yrkar avslag på ansökan.
Jan-Egon Leo (M), Mona Forsberg (S) m fl yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition, och finner att nämnden beslutat att avslå SSRS Stora Hotellet Jönköpings AB:s ansökan om servering till slutet sällskap i Green Center.
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Omröstning begärs.
Ja för Jan-Egon Leos (M) m fl yrkande om bifall till förvaltningens förslag.
Nej för bifall till Christer Sjöbergs (S) m fl avslagsyrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Jan-Egon Leo (M)
Ingrid Öqvist (M)
Heléne Uddemar (M)
Camilla Brinkman (KD)
Gunborg Nygren (KD)
Göran Uddemar (KD)
Arnold Sigonius (C)
Göte Jonsson (M)
Dag Jonasson (FP)
Mona Forsberg (S)
Eric Winbladh (S)
Christer Sjöberg (S)
Allan Tovhult (S)
Sören Magnusson (S)
Kenneth Kindblom (V)

x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

7

8

Socialnämnden har alltså med 8 nej-röster mot 7 ja-röster bifallit Christer
Sjöbergs (S) avslagsyrkande.
Socialnämndens beslut
– SSRS Stora Hotellet Jönköpings AB:s ansökan om servering av starköl, vin
och spritdrycker till slutet sällskap i Green Center avslås.
Reservationer
Jan-Egon Leo (M), för M-gruppen, samt Dag Jonasson (FP) reserverar sig
emot socialnämndens beslut till förmån för eget yrkande.
Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
SSRS Stora Hotellet i Jönköping
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§ 104

Serveringsärende; Laxstugan, Gränna - ägarbyte
Sn/2010:121-702
Sammanfattning
Gunilla Stjärnström, xxxxxx-xxxx, Laxstugan, ansöker om att i restaurang
Laxstugan, Gränna hamn, Gränna, få servera starköl, vin och spritdrycker
permanent till allmänheten inomhus och på inhägnad uteservering mellan
klockan 11.00-24.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2010-05-05
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-10
Förvaltningens förslag
– Gunilla Stjärnström, xxxxxx-xxxx, Laxstugan, beviljas tillstånd att i
restaurang Laxstugan, Gränna hamn, Gränna får servera starköl, vin och
spritdrycker permanent till allmänheten inomhus och på inhägnad
uteservering mellan klockan 11.00 - 24.00.
– Tillstånd utfärdas först sedan Räddningstjänsten bedömt lokalen lämplig för
sitt ändamål sett ur brand- och utrymningssynpunkt.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Gunilla Stjärnström, xxxxxx-xxxx, Laxstugan, beviljas tillstånd att i
restaurang Laxstugan, Gränna hamn, Gränna får servera starköl, vin och
spritdrycker permanent till allmänheten inomhus och på inhägnad
uteservering mellan klockan 11.00 - 24.00.
– Tillstånd utfärdas först sedan Räddningstjänsten bedömt lokalen lämplig för
sitt ändamål sett ur brand- och utrymningssynpunkt.

Beslutet expedieras till:
Gunilla Stjärnström, Laxstugan
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§ 105

Öppning av sammanträdets offentliga del samt föredragning i
sakärenden som behandlas under denna del av sammanträdet
Ordföranden hälsar dem som kommit för att lyssna på den offentliga delen av
socialnämndens sammanträde välkomna. Han informerar också om reglerna i
kommunallagen som reglerar vilka ärenden som inte får behandlas offentligt.
Följande ärenden föredras:
– Yttrande över Promemorian Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet
samt Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp
Föredragande: Sektionschef Lennart Reimblad
– Uppföljning av genomförandeplan för att identifiera våldsutsatta personer
och barn som bevittnat våld
Föredragande: Områdeschef Lars Malmström
– Ansökan till Länsstyrelsen om medel för projekt ”Mansrådgivning”
Föredragande: Områdeschef Lars Malmström
– Elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter
Föredragande: IT-chef Tommy Stillvall
– Förslag till godkännande av Nationell IT-strategi för vård och omsorg
Föredragande: IT-chef Tommy Stillvall
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§ 106

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 20 minuter (kl 16.10 – 16.30)
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.
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§ 107

Meddelanden
a) Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2010-03-24
b) Protokoll från IFO-utskottet 2010-04-13
c) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att
begäras
Dnr 2010:30
d) Tekniska nämndens beslut 2010-04-14
- § 107 – Förvärv av bostadsrätt på Vintergatan 3, Huskvarna
Dnr 2009:178
e) Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 2010-03-24
- § 21 – Program för hållbar utveckling

Dnr 2010:4

f) Kommunstyrelsens beslut 2010-04-28
- § 135 – Förutsättningar för digitala nämndshandlingar och publicering av
nämndshandlingar på Internet
Reg i Lex
- § 136 – Yttrande över förslag till samordning av forskning och utveckling
inom ramen för verksamhetsområdet social välfärd
Dnr 2010:70
g) Socialstyrelsens beslut 2010-04-26 – Uppföljning av verksamhetstillsyn vid
Solstickegatans äldreboende
Dnr 2010:45
h) Socialstyrelsens beslut 2010-04-16 avs uppföljning av ej verkställt beslut enl
4 kap 1 § SoL
i) Länsstyrelsens beslut 2010-04-27 om utbetalning av 350 000:- för stöd till
anhöriga som hjälper och vårdar närstående (COAT)
Dnr 2009:117
j) Länsstyrelsens beslut 2010-04-20 om utbetalning av 53 100:- för arbete med
stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn – säkerhetsbedömning och
säkerhetsplanering
Dnr 2008:275
k) Verksamhetsberättelser 2009 för Äldreomsorg öster, väster, söder, centrum
samt serviceenheten
l) Rapport från Stadskontorets utredningsenhet – Sysselsättnings- och pendlingsutveckling 2000-2008 samt utvecklingen av lönesummor 2004-2008
Socialnämnden godkänner redovisningen.
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§ 108

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 5
b) Beslut daterat 2010-03-29 med anledning av anmälan enl Lex Sarah
Dnr 2010:29
Socialnämnden godkänner redovisningen.
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§ 109

Medborgarförslag; Ett av många sätt att lösa boende för äldre-äldre
Sn/2010:100 730
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att remittera medborgarförslag ” Ett av
många sätt att lösa boende för äldre-äldre” till socialnämnden för beslut. I
förslaget föreslås att äldre-äldre som äger/hyr en större bostad än vad den
äldre-äldre använder ska ges möjlighet att få bostaden omgjord till en
gruppbostad för äldre.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 30 april 2010
Förvaltningens förslag
− Tillskapandet att gruppbostäder för äldre-äldre i enligt medborgarförslaget
kan inte anses vara ett uppdrag för socialnämnden.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till socialförvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Tillskapandet att gruppbostäder för äldre-äldre i enligt medborgarförslaget
kan inte anses vara ett uppdrag för socialnämnden.

Beslutet expedieras till:
Agneta Svensson, Lilla Lekeryd 6, Lekeryd.
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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§ 110

Yttrande över Promemorian Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9) samt Kriminella grupperingar - motverka
rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15)
Sn/2010:93 710
Sammanfattning
Socialnämnden har av stadskontoret beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade promemoria och betänkande. Promemorian och betänkandet innehåller
förslag i syfte att förebygga ungdomskriminalitet samt hur rättsväsendets myndigheter och andra aktörer kan förhindra att ungdomar utvecklar en vanekriminell livsstil.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2010-05-12
Bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2010-05-12
Sammanfattning Ds 2010:9 samt sammanfattning SOU 2010:15
Förvaltningens förslag
– Vad som anförs i socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse utgör
nämndens yttrande över promemoria Ds 2010:9 samt över betänkande
SOU 2010:15.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Mona Forsberg (S)
instämmer.
Socialnämndens beslut
– Vad som anförs i socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse utgör
nämndens yttrande över promemoria Ds 2010:9 samt över betänkande
SOU 2010:15.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad
Beslutet expedieras till:
Stadskansliet
Bo Samuelsson
Lilian Elmqvist
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§ 111

Uppföljning av genomförandeplan för att identifiera våldsutsatta
personer och barn som bevittnat våld
Sn/2009:54 700
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2009-10-20, § 198, att ge
socialförvaltningen i uppdrag att utreda och presentera en genomförandeplan
för att kunna arbeta aktivt med att identifiera våldsutsatta personer och barn
som bevittnat våld. I december 2009 presenterade socialförvaltningen ett förslag till en översiktlig genomförandeplan för införandet av en screening för att
identifiera våldsutsatta personer och barn som bevittnat våld. Förslaget till
handlingsplan godkändes av socialnämnden vid sammanträdet 2009-12-15, §
252. Ett delmål i förslaget var att våren 2010 presentera en mer detaljerad
handlingsplan med kostnadskalkyl. En arbetsgrupp har utsetts för uppdraget.
Arbetet är ännu inte slutfört men socialförvaltningen kan nu redovisa hur
grundutbildningen av socialtjänstens personal ska genomföras.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-05
Socialförvaltningens planering för grundutbildning vid införande av screening,
2010-04-15
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens uppföljning av genomförandeplan för att identifiera
våldsutsatta personer och barn som bevittnat våld godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens uppföljning av genomförandeplan för att identifiera
våldsutsatta personer och barn som bevittnat våld godkänns.

Beslutet expedieras till:
Bo Samuelsson
Lars Malmström
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§ 112

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld - Projekt "Mansrådgivning"
Sn/2010:122 700
Sammanfattning
Socialförvaltningen presenterade i mars 2009, inom ramen för pågående
utvecklingsarbete inom kvinnofridsområdet, en utredning med olika förslag till
insatser för män som utövar våld i nära relationer. Med utgångspunkt från
denna utredning har socialförvaltningen i samarbete med landstinget tagit fram
förslag till ett projekt för att nå män som utövar våld i nära relationer. Länsstyrelsen har för 2010 särskilda utvecklingsmedel för att stödja insatser för män
som utövar våld. Ansökan avser utvecklingsmedel för ett tvåårigt projekt.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-07
Socialförvaltningens rapport ”Utredning gällande insatser för våldsverkande
män i nära relationer i Jönköpings kommun” mars 2009
Förvaltningens förslag
– Ansökan inlämnas till länsstyrelsen i Jönköpings län med begäran om 2 420
tkr i utvecklingsmedel för att starta en rådgivningsverksamhet för män som
utövar våld i nära relationer.
– Förvaltningen ges i uppdrag att närmare precisera hur projekt ”Mansrådgivning” skall utformas med utgångspunkt från den beskrivning, som
redovisas i projektansökan.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Ansökan inlämnas till länsstyrelsen i Jönköpings län med begäran om 2 420
tkr i utvecklingsmedel för att starta en rådgivningsverksamhet för män som
utövar våld i nära relationer.
– Förvaltningen ges i uppdrag att närmare precisera hur projekt ”Mansrådgivning” skall utformas med utgångspunkt från den beskrivning, som
redovisas i projektansökan.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
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Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Bo Samuelsson
Lars Malmström
Bengt-Åke Torkelsson
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§ 113

Tillfällig utökning av delegation i personalärende
Sn 2009:274 700
Sammanfattning
Behov föreligger av tillfällig ändring av socialnämndens delegationsordning.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-05-03
Förvaltningens förslag
– Ordföranden ges tillfällig utökad delegation att besluta om visstidsanställning av förvaltningschef ytterligare högst fyra månader utöver de sex
månader som nuvarande delegationsregler medger.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Ordföranden ges tillfällig utökad delegation att besluta om visstidsanställning av förvaltningschef ytterligare högst fyra månader utöver de sex
månader som nuvarande delegationsregler medger.
Justering
denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Björn Svensson
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§ 114

Elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter
Sn/2010:113 005
Sammanfattning
Möjlighet finns för handläggare inom Individ- och Familjeomsorgen att få
direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i CSN:s studiestödsverksamhet. Dock krävs särskilt beslut av socialnämnd.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2010-04-28
SFS 2008:975 Förordningen om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt
socialtjänstlagen (2001:453)
SFS 2009:321 Studiestödsdataförordningen
Förvaltningens förslag
– Framställan görs till CSN om direktåtkomst av personuppgifter som
behandlas i CSN:s studiestödsverksamhet för handläggare inom Individoch familjeomsorg avseende personer som utreds i samband med
försörjningsstöd. Framställan görs med hänvisning till att efterfrågad
säkerhet - enligt redovisning i tjänsteskrivelsen – är säkerställd.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Framställan görs till CSN om direktåtkomst av personuppgifter som
behandlas i CSN:s studiestödsverksamhet för handläggare inom Individoch familjeomsorg avseende personer som utreds i samband med
försörjningsstöd. Framställan görs med hänvisning till att efterfrågad
säkerhet - enligt redovisning i tjänsteskrivelsen – är säkerställd.

Beslutet expedieras till:
CSN
Lars Malmström
Tommy Stillvall
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§ 115

Förslag till godkännande av Nationell IT-strategi för vård och
omsorg
Sn/2010:112 005
Sammanfattning
2006 presenterades den Nationella IT-strategin för vård och omsorg. Bakom
strategin står Sveriges Kommuner och Landsting, samt Socialstyrelsen,
Läkemedelsverket, Apoteket AB och Carelink (nuvarande Sjukvårdsrådgivningen).
Strategin ska fungera som stöd för det lokala och regionala arbetet och lägga
grunden till en fördjupad samverkan på nationell nivå. Avsikten är att strategin
ska godkännas och tillämpas av staten, landstingen, kommunerna samt övriga
vårdgivare och intressenter inom vård- och omsorgssektorn.
Enligt senaste lägesrapport har samtliga landsting och drygt 200 av Sveriges
kommuner antagit IT-strategin. Jönköpings kommun är ännu inte en av dessa.
Kommunstyrelsen föreslås besluta om att anta och tillämpa relevanta delar i
den Nationella IT-strategin för vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-04-28
Nationell IT-strategi för vård och omsorg
– Lägesrapport 2009 – Nationell IT-strategi
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
– Nationella IT-strategin för vård och omsorg antas.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
– Nationella IT-strategin för vård och omsorg antas.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
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§ 116

Kurser och konferenser
Ärendet utgår
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§ 117

Uppdrag att utreda servicegarantier inom hemtjänsten
Sn 2007/267 730
Sammanfattning
Jan-Egon Leo (M) föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att utreda och föreslå
en servicegaranti för brukare/kunder inom hemtjänsten. Syftet med garantin är
att beviljad tid för insats överensstämmer med utförd tid. Vid eventuell avvikelse bör hemtjänstavgiften reduceras.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Jan-Egon Leo (M), inkommen 2010-05-18.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) yrkar
– Förvaltningen ges i uppdrag att utreda och föreslå en servicegaranti för brukare/kunder inom hemtjänsten. Syftet med garantin är att beviljad tid för insats överensstämmer med utförd tid. Vid eventuell avvikelse bör hemtjänstavgiften reduceras
Socialnämndens beslut
– Förvaltningen ges i uppdrag att utreda och föreslå en servicegaranti för brukare/kunder inom hemtjänsten. Syftet med garantin är att beviljad tid för insats överensstämmer med utförd tid. Vid eventuell avvikelse bör hemtjänstavgiften reduceras.

Beslutet expedieras till:
Stefan Österström
Ingeborg Esping

Justerandes signatur
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§ 118

Information
a)

Genomlysning av försörjningsstödet
Områdeschefen för försörjningsstöd Lars Malmström informerar kortfattat
för de åtgärder som hittills vidtagits med anledning av den genomlysning
av försörjningsstödet, som extern konsult genomfört och presenterat tidigare i år.
Av rapporten, vilken varit utsänd inför dagens sammanträde, framgår att
förvaltningen ämnar återkomma med ytterligare redovisning i december
2010.

b)

Utvecklingsfrågor inom IT-området för socialtjänsten
IT-chef Tommy Stillvall informerar om att flera olika förändringar i lagstiftningen inom socialtjänstens respektive hälso- och sjukvårdens områden samt den nationella IT-strategin för vård och omsorg kräver utveckling
av IT-stödet. Exempel på sådana IT-stöd är Nationell patientöversikt och
nationella kvalitetsregister.

c)

Verksamhetsrapport
Rapport – Socialtjänsten i Jönköpings kommun april 2010 – har
utsänts till nämnden. Rapporten, som grundar sig på bokförda kostnader
och intäkter t o m april 2010, visar på ett beräknat budgetöverskott för året
på ca 6,4 mnkr. Äldreomsorgsverksamheten beräknade överskott är stabilt, ca 10 mnkr kronor, liksom funktionshinderomsorgens överskott på ca
2 mnkr. Däremot har de beräknade kostnaderna för IFO-verksamheten
skjutit i höjden, och beräknas medföra ett underskott på ca 6,5 mnkr.
Tf socialdirektör Nils Zadik kommenterar rapporten. Ledamöter ställer
frågor om Lövingstorps och Södergårdens framtida användning och ev
kvarvarande kostnader efter nedläggningarna.

Justerandes signatur

d)

Nytt inom förvaltningen
Tf socialdirektör Nils Zadik informerar kort om följande
- Planerad ombyggnad av förvaltningens kontorslokaler i kv Hoven för
att skapa mer ostörda arbetsplatser
- Tidsrapporteringen inom hemtjänsten och den kritik som framförts

e)

Rapport från socialnämndens presidium
Från socialnämndens ordförande och presidium lämnas information från
- Presidie- och chefskonferens den 23 april i Aneby. Utvecklingen av
barn- och ungdomsfrågor samt ”Modellkommun” stod på dagordningen
- Kommunfullmäktiges samtal med barn och ungdomar den 29 april
- Samarbete Kommunal och kommunen den 30 april om eventuella
pilotprojekt där Socialnämnden och Tekniska nämnden deltar.
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SBU-sammanträde den 6 maj. På dagordningen fanns bl a utökning av
antalet Familjecentraler i kommunen.
LAKO-sammanträde den 7 maj. Samverkan kommun/landsting om
demensteam liksom frågor kring ”Män som utövar våld” behandlades.
Överläggningar på Residenset den 7 maj med önskemål om att kommunerna ökar sitt engagemang gällande ensamkommande flyktingbarn.
Överläggningar med Kommunrevisionen den 17 maj, varvid bl a utvecklingsfrågor, styrning, kontroll, riskbedömning och rikshantering
diskuterades.

f)

Besök i verksamheterna
Mona Forsberg (S) informerade om att delar av S-gruppen samt Kenneth
Kindblom (V) den 26 april besökt Kärrhöksgatans gruppbostad, äldreboendena Kärrhöken, Ädelstenen och Havsörnen samt träffat fältassistenter
och fritidsledare på Råslätt.

g)

Extra nämndssammanträde
Ordföranden meddelar, att det kommer att bli ett extra socialnämndssammanträde den 24 juni kl 13.00 i sammanträdesrummet i Sofiahuset, Kapellgatan 21, Jönköping
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