JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-21

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-17.30

Beslutande

Ola Nilsson (KD)
Anders Carlsson (M)
Carin Berggren (M)
Ingrid Öqvist (M)
Joakim Dahlström (M)
Bodil Düringer (M)
Andreas Grubbström (M)
Magnus Nordangård (KD)
Eva Lagerström (FP)
Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)
Allan Tovhult (S)
Lenah Andersson (S)
Susanna Björkman (S)
Eric Winbladh (S)
Susanna Björkman (S)
Anne Falk (V)

ordförande

Joakim Dahlström (M)
Bodil Düringer (M)
Göran Undevall (KD)
Martha Duvell (KD)
Lars-Ola Eriksson (FP)
Joseph Abdi (C)
Anna Klint (C)
Margareta Sylvan (MP)
Ingrid Öqvist (M)
Susanna Björkman (S)
Christer Sjöberg (S)
Nils Zadik, bitr socialdirektör
Bo Samuelsson, IFO-chef, § 92

kl 13.00-15.50
kl 13.00-16.10

Övriga närvarande

§§ 92-93, kl 13.00-15.50
ersätter Ingrid Öqvist (M) §§ 94-114, kl 15.50-16.10
ersätter Ingrid Öqvist (M) § 115, kl 16.10-17.30

kl 13.00-17.00, § 92-del av § 115
ersätter Lenah Andersson (S), del av § 115
ersätter Anne Falk (V) del av § 92
kl 13.08-17.30

kl 13.00-16.45
kl 16.00-17.30
kl 13.00-17.00 Hans Bergman, samordnare, § 92
Lars Malmström, sektionschef, § 115
Börje Olsson, funktionschef, § 115

Utses att justera

Eva Lagerström

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2011-07-04, kl 15.00

Underskrifter

Paragrafer 92-115

Sekreterare

Anna Brita Nilsson
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

Eva Lagerström

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

Socialnämnden

Datum för sammanträdet

2011-06-21

Datum för anslags uppsättande 2011-07-04
Förvaringsplats för protokollet

Datum för anslags
nedtagande

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Underskrift

Karin Lundgren
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2011-07-26
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§ 92

Föredragning i sakärenden m m
Följande ärenden föredras:
– Förslag till Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2012-2014
Föredragande: Bitr socialdirektör Nils Zadik
– Upphandling av boende för ensamkommande flyktingbarn
Föredragande: HVB-samordnare Hans Bergman
Dessutom informerar samhällsbyggnadsstrateg Josephine Nellerup,
Stadskansliet, om Stadsbyggnadsvision 2.0 , vilken berör följande ärenden
– Yttrande över förslag till Ramprogram för södra Munksjön
– Yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Utbyggnadsstrategi
150 000 invånare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 30 minuter (kl 15.20 – 15.50).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Meddelanden
a) Kommunstyrelsens beslut 2011-05-11
- § 188 – Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
livsuppehållande behandling
Dnr 2011:103
- § 200 – Revidering av det handikappolitiska programmet
Reg i Lex
b) Kommunfullmäktiges beslut 2011-05-26/27
- § 163 – Reviderade ekonomiska ramar för 2012-2014 Dnr 2011:8
- § 164 – Rapport ang kommunens arbete för ökad integration 2010
Dnr 2011:38
c) Länsstyrelsens beslut 2011-05-11 att bevilja 250 000:- för att stärka stödet
till våldsutsatta kvinnor och deras barn
Dnr 2011:82
d) Förvaltningsrättens beslut 2011-06-01 att avslå yrkandet om interimistiskt
förordnande – Pipes of Scotland
Dnr 2011:69
e) Skrivelse från enskild daterad 2011-05-26 gällande personal
Dnr 2011:131
f) Verksamhetsplaner för intraprenaddrivna gruppbostäder i Huskvarna och
Jönköping 2011
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 95

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 6

Dnr 2011:47

b) Beslut om medgivande för utlandsresa i tjänsten
- Åland, daterad 2011-05-17
- Paris, daterad 2011-06-07

Dnr 2011:58

c) Beslut daterade 2011-05-10 (fyra st), 2011-05-24 och 2011-05-26 (två st) i
Lex Sarah-ärenden
Dnr 2011:11
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Serveringsärende; Liban Deli, Jönköping. Ägarbyte
Sn/2011:104-702
Sammanfattning
Calisir & Son AB, 556848-5147, ansöker om att i Liban Deli, Barnarpsgatan
29, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 – 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2011-04-19
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-06-03
Förvaltningens förslag
– Calisir & Son AB, 556848-5147, Jönköping, beviljas tillstånd att i Liban
Deli, Barnarpsgatan 29, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00-01.00.
– Serveringstillståndet gäller under förutsättning att åtgärderna i räddningstjänstens tillsynsprotokoll är åtgärdade.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Calisir & Son AB, 556848-5147, Jönköping, beviljas tillstånd att i Liban
Deli, Barnarpsgatan 29, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00-01.00.
– Serveringstillståndet gäller under förutsättning att åtgärderna i räddningstjänstens tillsynsprotokoll är åtgärdade.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Calisir & Son AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Serveringsärende; Sushi Latino, Jönköping. Nyetablering
Sn/2011:120-702
Sammanfattning
Sushi Latino AB, 556815-8215, ansöker om att i Sushi Latino, Klostergatan
16, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 – 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2011-05-09
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-06-03
Förvaltningens förslag
– Sushi Latino AB, 556815-8215, Jönköping, beviljas tillstånd att i Sushi
Latino, Klostergatan 16, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00-01.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Sushi Latino AB, 556815-8215, Jönköping, beviljas tillstånd att i Sushi
Latino, Klostergatan 16, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00-01.00.

Beslutet expedieras till:
Sushi Latino AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Serveringsärende; Svensgårdens gårdsbutik & bonnakafé, Visingsö.
Nyetablering
Sn/2011:109 702
Sammanfattning
Gerd Wetter (xxxxxx-xxxx), ansöker om att i Svensgårdens gårdsbutik och
Bonnakafé, Visingsö få servera starköl och vin till allmänheten mellan klockan
12.00– 24.00. Ansökan avser även uteservering med serveringstid mellan
klockan 12.00 – 24.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringsärende inkommen 2011-04-28
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-06-01
Förvaltningens förslag
– Gerd Wetter (xxxxxx-xxxx), beviljas tillstånd att i Svensgårdens gårdsbutik
och Bonnakafé, Visingsö få servera starköl och vin till allmänheten mellan
klockan 12.00 - 24.00, samt på inhägnad uteservering mellan klockan
12.00 - 24.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Gerd Wetter (xxxxxx-xxxx), beviljas tillstånd att i Svensgårdens gårdsbutik
och Bonnakafé, Visingsö få servera starköl och vin till allmänheten mellan
klockan 12.00 - 24.00, samt på inhägnad uteservering mellan klockan
12.00 - 24.00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Gerd Wetter

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-21

§ 99

Serveringsärende; Pallas Atena, Jönköping. Utökning
Sn/2011:119-702
Sammanfattning
Pallas Atena i Jönköping AB, 556624-0775, ansöker om att i Pallas Atena,
Nygatan 18, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 – 01.00 samt servering i
inhägnad och överblickbar uteservering mellan klockan 11.00 - 23.00.
Sökandebolaget har idag serveringstillstånd till allmänheten mellan kl. 11.00 01.00 på övre våningen. Utökningen gäller nytt serveringsområde på nedre
våningen samt uteservering.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2011-05-09
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-06-03
Förvaltningens förslag
– Pallas Atena i Jönköping AB, 556624-0775, Jönköping, beviljas tillstånd att
i Pallas Atena, Nygatan 18, Jönköping får servera starköl, vin, spritdrycker
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 01.00 samt servering i inhägnad och överblickbar uteservering mellan
klockan 11.00 - 23.00.
– Serveringstillståndet gäller under villkor att räddningstjänstens förutsatta
åtgärder är genomförda.
– Serveringstillståndet gäller under förutsättning att bolaget har erhållit
tillstånd från Polismyndigheten att nyttja offentlig plats inom detaljplanelagt
område.
– Serveringstillståndet villkoras, enligt Polismyndighetens förslag, med krav
på förordnad ordningsvakt under kvällstid på fredagar, lördagar och andra
helgkvällar eller evenemangskvällar.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Pallas Atena i Jönköping AB, 556624-0775, Jönköping, beviljas tillstånd att
i Pallas Atena, Nygatan 18, Jönköping får servera starköl, vin, spritdrycker
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 01.00 samt servering i inhägnad och överblickbar uteservering mellan
klockan 11.00 - 23.00.
– Serveringstillståndet gäller under villkor att räddningstjänstens förutsatta
åtgärder är genomförda.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Serveringstillståndet gäller under förutsättning att bolaget har erhållit
tillstånd från Polismyndigheten att nyttja offentlig plats inom detaljplanelagt
område.
– Serveringstillståndet villkoras, enligt Polismyndighetens förslag, med krav
på förordnad ordningsvakt under kvällstid på fredagar, lördagar och andra
helgkvällar eller evenemangskvällar.

Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Pallas Atena i Jönköping AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Serveringsärende; Matresan, Mat i Julita AB, Grennaskolans park,
Gränna (Tillfälligt tillstånd till allmänheten 2011-07-20- -07-23)
Sn/2011:136 702
Sammanfattning
Mat i Julita AB, 556735-4443, ansöker om att i Grennaskolans park, Gränna,
få servera sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, tillfälligt till allmänheten den 20 t.o.m. 23 juli 2011 mellan klockan 19.00 - 24.00 i inhägnat
överblickbart serveringstält.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2011-06-01
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-06-13
Förvaltningens förslag
– Mat i Julita AB, 556735-4443, beviljas att i Grennaskolans park, Gränna, få
servera sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, tillfälligt till allmänheten den 20 t.o.m. 23 juli 2011 mellan klockan 19.00 - 24.00 i inhägnat
överblickbart serveringstält
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Mat i Julita AB, 556735-4443, beviljas att i Grennaskolans park, Gränna, få
servera sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, tillfälligt till allmänheten den 20 t.o.m. 23 juli 2011 mellan klockan 19.00 - 24.00 i inhägnat
överblickbart serveringstält

Beslutet expedieras till:
Mat i Julita AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Serveringsärende; Hamnens fisk i Jönköping AB, Jönköping. Tillsyn
Sn/2009:266 702
Sammanfattning
Hamnens Fisk i Jönköping AB har sedan år 2001 innehaft serveringstillstånd
till allmänheten på restaurang Pirens Fiskekrog, Hamnpiren, Jönköping. I
samband med tillsyn har uppdagats omständigheter som gör att serveringstillståndet kan ifrågasättas Frågan är nu om återkallelse av serveringstillstånd
enligt alkohollagen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-06-01
Förvaltningens förslag
 Serveringstillstånd för Hamnens fisk i Jönköping AB (556541-5899) på
Pirens fiskekrog, återkallas jämlikt AlkL 9 kap 18 § punkt 3.
 Återkallandet ska gälla med omedelbar verkan.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Serveringstillstånd för Hamnens fisk i Jönköping AB (556541-5899) på
Pirens fiskekrog, återkallas jämlikt AlkL 9 kap 18 § punkt 3.
– Återkallandet ska gälla med omedelbar verkan.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Hamnens Fisk i Jönköping AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Förslag till verksamhets- och investeringsplan, VIP 2012-2014
Sn/2011:8 041
Majoritetens förslag, daterat 2011-06-10, till ändringar/kompletteringar av
förvaltningens utredning gällande VIP 2012-2014 utdelas. Ordföranden Ola
Nilsson (KD) kommenterar majoritetens skrivelse.
Socialnämnden kommer att sakbehandla ärendet vid ett extra sammanträde
2011-06-28.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Verksamhetsrapport maj 2011 med bokslutsprognos 2
Sn/2011:8 041
Sammanfattning
Enligt den tidplan för verksamhetsuppföljning 2011 som socialnämnden
fastställt 2011-01-18 ska verksamhetsrapport maj 2011 redovisas på juni
sammanträdet.
Verksamhetsrapportern efter maj innehåller bokslutsprognos nr 2 för ekonomin
2011, uppföljning av målen i balanserad styrning samt verksamhetsstatistik
inom socialnämndens område.
Beslutsunderlag
Tjänstskrivelse, daterad 2011-06-14
Verksamhetsrapport maj 2011, daterad 2011-06-14
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens verksamhetsrapport maj 2011med bokslutsprognos 2,
daterad 2011-06-14, godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens verksamhetsrapport maj 2011med bokslutsprognos 2,
daterad 2011-06-14, godkänns.

Beslutet expedieras till:
Ledningsgruppen
Stadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Förlängning av försöksverksamhet Träffpunkt NPF i föreningsregi
Sn/2010:252 792
Sammanfattning
Funktionshinderomsorgen har givit ekonomiskt stöd i form av verksamhetsbidrag till försöksverksamheten Träffpunkt NPF i föreningen Attentions regi
under 2010 till och med 2011-06-30. Funktionshinderomsorgen vill nu förlänga
försöksverksamheten Träffpunkt NPF fram till dess att den femte träffpunkt
som planeras i VIP 2012-2014 kommer i drift, dock längst till 2013-12-31.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2010-06-15, § 132
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-12-03
Socialnämndens beslut 2010-12-14, § 235
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-06-06
Förvaltningens förslag
– Föreningen Attention beviljas fortsatt verksamhetsbidrag för försöksverksamhet Träffpunkt NPF, dock längst till 2013-12-31 med 11 760 kronor/
månad att utbetalas efter redovisning kvartalsvis i efterskott.
– Finansiering sker inom Funktionshinderomsorgens budget.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Föreningen Attention beviljas fortsatt verksamhetsbidrag för försöksverksamhet Träffpunkt NPF, dock längst till 2013-12-31 med 11 760 kronor/
månad att utbetalas efter redovisning kvartalsvis i efterskott.
– Finansiering sker inom Funktionshinderomsorgens budget.

Beslutet expedieras till:
Föreningen Attention
Camilla Nord
Ing-Mari Persson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Översyn av ersättning för deltagande i daglig verksamhet
Sn/2011:115 759
Sammanfattning
En översyn har genomförts avseende ersättning för deltagande i daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen och i samband med detta har konstaterats att personer med intellektuellt funktionshinder beviljad Samhällsintegrerad daglig verksamhet ersättningsmässigt bör omfattas av samma beräkningsgrund som övriga målgrupper beviljade arbetsplatsliknande daglig verksamhet.
Frågan nu gäller revidering av ersättningsnivån.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 1999-09-21
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-13
Socialnämndens beslut 2000-12-19, § 180
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-06-06
Förvaltningens förslag
– Personer med intellektuellt funktionshinder ska vid deltagande i samhällsintegrerad daglig verksamhet erhålla ersättning per timma på samma sätt
som idag utges till personer med psykiskt/fysiskt funktionshinder.
– Ersättningen knyts till prisbasbeloppet och utgör 0,019 % av prisbasbeloppet. och ska avrundas uppåt till hel krona. För år 2011 motsvaras detta
belopp av 9 kr/timma.
– Ändringarna träder i kraft 2012-01-01.
– Den kostnadsökning som förändrad ersättning vid deltagande i daglig
verksamhet medför inarbetas i socialnämndens förslag till VIP 2012-2014.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Personer med intellektuellt funktionshinder ska vid deltagande i samhällsintegrerad daglig verksamhet erhålla ersättning per timma på samma sätt
som idag utges till personer med psykiskt/fysiskt funktionshinder.
– Ersättningen knyts till prisbasbeloppet och utgör 0,019 % av prisbasbeloppet. och ska avrundas uppåt till hel krona. För år 2011 motsvaras detta
belopp av 9 kr/timma.
– Ändringarna träder i kraft 2012-01-01.
– Den kostnadsökning som förändrad ersättning vid deltagande i daglig
verksamhet medför inarbetas i socialnämndens förslag till VIP 2012-2014.

Justerandes signatur
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Beslutet expedieras till:
Nils Zadik
Börje Olsson
Ing-Mari Persson
Camilla Nord

Justerandes signatur
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§ 106

Upphandling av boende för ensamkommande flyktingbarn
Sn/2011:137 059
Sammanfattning
I samband med att kommunfullmäktige 2011-02-24 (§75/11) antog planen för
flyktingmottagande för 2011, informerades också att verksamheten med
boende, omsorg mm om de ensamkommande barnen skulle upphandlas under
2011. Upphandlingen avser sex platser i asylboende, för närvarande 20 PUTplatser samt övriga mottagna barn med uppehållstillstånd. Det sammanlagda
antalet barn som skall beredas plats i asyl- och PUT-boende är beroende av tillströmningen och tiden i verksamheten, men skall samtidigt inte uppgå till fler
än 50.
Beslutsunderlag
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2011-06-07
Tjänsteskrivelse daterad 2011-06-07
Förvaltningens förslag
– Upphandling sker enligt fastprismodell av boende för ensamkommande
flyktingbarn.
– Upphandling sker i enlighet med redovisad bilaga till tjänsteskrivelse..
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Upphandling sker enligt fastprismodell av boende för ensamkommande
flyktingbarn.
– Upphandling sker i enlighet med redovisad bilaga till tjänsteskrivelse.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Upphandlingsenheten, stadskontoret
Nils Zadik
Bo Samuelsson

Justerandes signatur
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§ 107

Yttrande över förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälsooch sjukvården
Sn/2011:140 770
Sammanfattning
Jönköpings kommun är en av åtta kommuner, som fått rubricerade ärende för
yttrande. Med anledning av den korta remisstiden, samt att kommunstyrelsen
har sista sammanträdet före sommaruppehållet redan den 21 juni, har stadskansliet översänt ärendet till socialnämnden respektive äldrenämnden och gett
de båda nämnderna i uppdrag att avge kommunens yttrande. Yttrandet skall
vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 29 juni 2011.
Beslutsunderlag
Förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
Konsekvensutredning av densamma
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-06-16
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2011-06-16
Förvaltningens förslag
– Socialnämnden ger socialdirektören i uppdrag att å nämndens vägnar avge
yttrande till Socialstyrelsen i rubricerade ärende
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialnämnden ger socialdirektören i uppdrag att å nämndens vägnar avge
yttrande till Socialstyrelsen i rubricerade ärende
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Elisabeth Mejersjö

Justerandes signatur
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§ 108

Digitalisering av kallelse och handlingar till nämndens sammanträden
Sn/2011:127 004
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett klartecken för kommunens nämnder att införa
digital hantering i stället för pappershantering av kallelse inklusive handlingar
till nämndernas sammanträden. Varje nämnd har dock att själv besluta om och
i så fall när en sådan ändring ska genomföras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2010-12-15, § 418
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-23
Förvaltningens förslag
– Ärendet överlämnas utan förslag från förvaltningen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar att socialnämnden tills vidare ska
avvakta med att införa digital hantering av kallelse inklusive handlingar till
nämndens sammanträden. Mona Forsberg (S), för oppositionen, instämmer.
Socialnämndens beslut
– Socialnämnden avvaktar tills vidare med att införa digital hantering av
kallelse inklusive handlingar till nämndens sammanträden.

Beslutet expedieras till:
Hans Haraldsson
Anna Brita Nilsson

Justerandes signatur
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§ 109

Yttrande över Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2012-2016
Sn/2011:111 010
Sammanfattning
Socialnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på det av ASPgruppen upprättade förslaget till Kommunalt bostadsförsörjningsprogram
2012–2016. Yttrandet skall vara tekniska nämnden tillhanda senast den 20 juni
2011.
Beslutsunderlag
Förslag till Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2012–2016
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-25
Förvaltningens förslag
Yttrande till tekniska nämnden
 Förslag till Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2012-2016 tillstyrkes
med de synpunkter som redovisas i tjänsteskrivelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till tekniska nämnden
 Förslag till Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2012-2016 tillstyrkes
med de synpunkter som redovisas i tjänsteskrivelsen.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Tekniska nämnden
Marie Johansson
K-råd Ann-Mari Nilsson, för kännedom
K-råd Andreas Sturesson, för kännedom

Justerandes signatur
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§ 110

Yttrande gällande program för hållbar utveckling – miljö,
Framtidens Jönköping 2012-2020
Dnr 2011: 89-010
Sammanfattning
Socialnämnden har möjlighet att yttra sig med anledning av remiss gällande
program för hållbar utveckling -miljö senast 2011-06-27.
Beslutsunderlag
Remissversion från stadskontoret 2011-04-04
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-06-03
Bilaga till tjänsteskrivelse 2011-06-03
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadskontoret
– Remissversionen daterad 2011-04-04 tillstyrks.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till stadskontoret
– Remissversionen daterad 2011-04-04 tillstyrks.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur
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§ 111

Yttrande över Detaljplan för Strandängen, Jönköpings kommun
Sn/2011:108 010
Sammanfattning
Socialnämnden har möjlighet att yttra sig med anledning av remiss gällande
detaljplan för Strandängen, Jönköpings kommun senast 2011-06-21.
Beslutsunderlag
Remisshandling från stadsbyggnadskontoret daterad 2011- 04-21
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2011-05-30
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
– Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som redovisas i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2011-05-30.
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 redovisas i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2011-05-30.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur
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§ 112

Yttrande över Förslag till Ramprogram för södra Munksjön
Dnr 2009:213-010
Sammanfattning
Socialnämnden har möjlighet att yttra sig med anledning av samrådshandling
gällande Förslag till Ramprogram för södra Munksjön senast 2011-06-27.
Ramprogrammet är en vidareutveckling och fördjupning av Stadsbyggnadsvisionen 2.0.
Beslutsunderlag
Samrådshandling från stadsbyggnadskontoret 2011-04-12
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-06-12
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadskontoret
– Förslag till Ramprogram för södra Munksjön tillstyrks med de synpunkter
och kommentarer som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse
daterad 2011-06-12.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till stadskontoret
– Förslag till Ramprogram för södra Munksjön tillstyrks med de synpunkter
och kommentarer som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse
daterad 2011-06-12.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

26

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-21

§ 113

Yttrande över den fördjupade översiktsplanen Utbyggnadsstrategi
150 000 invånare
Dnr 2009:246-010
Sammanfattning
Utbyggnadsstrategin har tidigare varit ute på samråd under 2009/2010 då
socialnämnden yttrade sig i frågan. Förslaget har bearbetats därefter och planförslaget ställs nu ut enligt plan- och bygglagen. Det bearbetade förslaget
innebär en fördjupning av översiktsplanen rörande utbyggnadsstrategin
150 000 invånare. Socialnämnden har möjlighet att yttra sig i frågan till stadsbyggnadskontoret senast 2011-07-04.
Beslutsunderlag
Remisshandling från Stadsbyggnadskontoret 2011-04-27
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-06-12
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
– Utbyggnadsstrategin 150 000 invånare tillstyrks med de synpunkter och
kommentarer som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2011-06-12.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
– Utbyggnadsstrategin 150 000 invånare tillstyrks med de synpunkter och
kommentarer som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2011-06-12.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur
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§ 114

Yttrande till förvaltningsrätten i överklagningsärende - Inotio AB
(Förvaltningsrätten Mål nr. 2631-11)
Sn/2011:69- 702
Sammanfattning
Förvaltningsrätten har 2011-06-13 ålagt socialförvaltningen i Jönköpings
kommun att yttra sig över handlingar i mål, Inotio AB ./. Jönköpings kommun,
Socialnämnden - Tillståndsenheten, angående serveringsärende där nämnden
beslutat att avslå utökad tid på uteservering. Yttrandet skall vara förvaltningsrätten tillhanda senast 2011-07-04.
Beslutsunderlag
Föreläggande från förvaltningsrätten inkommen 2011-06-14
Tidningsartikel i Jönköpings Posten daterad 2011-04-21
Socialförvaltningens yttrande 2011-06-15
Förvaltningens förslag
Yttrande till förvaltningsrätten
 Socialnämnden vidhåller sitt tidigare ställningstagande, dvs. att avslå
ansökan om utökad serveringstid till klockan 02.00 på restaurang Pipes of
Scotlands uteservering.
 I den händelse förvaltningsrätten skulle bifalla överklagandet, yrkar socialnämnden att beslutet i så fall skall gälla först sedan det vunnit laga kraft.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till förvaltningsrätten
– Socialnämnden vidhåller sitt tidigare ställningstagande, dvs. att avslå
ansökan om utökad serveringstid till klockan 02.00 på restaurang Pipes of
Scotlands uteservering.
– I den händelse förvaltningsrätten skulle bifalla överklagandet, yrkar socialnämnden att beslutet i så fall skall gälla först sedan det vunnit laga kraft.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Förvaltningsrätten
Inotio AB
Justerandes signatur
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§ 115

Information
a)

Stadsbyggnadsvisionen
Samhällsbyggnadsstrateg Josefin Nellerups information om Stadsbyggnadsvision 2.0 redovisas ovan (information i sakärenden).

b)

Avveckling av Brahegatans gruppbostad
Funktionschef Börje Olsson redovisar vilka mått och steg som vidtagits
inför avvecklingen av gruppbostaden; att informationsmöte har hållits för
gode män/anhöriga och att de boende fått s k verkställighetsbeslut om nytt
boende. Dessa beslut kan den som berörs överklaga till förvaltningsrätten.

c)

Försörjningsstöd
Områdeschef Lars Malmström gör en genomgång av försörjningsstödets
utveckling under de senaste åren. Han redovisar även förvaltningens bedömning av utvecklingen under de närmaste åren framöver, vilket är mer
negativ än den nationella prognos som finns i regeringens budgetproposition i april. Ett stort problem i Jönköping är att det långvariga bidragsberoendet inte visar några tecken på att minska. För att vända den utvecklingen
behövs bättre möjligheter till rehabilitering för de grupper som har stora
begränsningar i sin arbetsförmåga och bättre möjligheter till arbete för dem
som har viss arbetsförmåga men som inte är efterfrågade på arbetsmarknaden.
Förvaltningen skissar på ett utvecklingsprojekt för att pröva nya metoder i
handläggningen, vilket kommer att presenteras för nämnden i höst.

d) Nytt inom förvaltningen
Sekreteraren informerar kortfattat om att Lex Sarah-bestämmelsen förändras och utvidgas till att även gälla IFO från och med 1 juli. Nya rutiner
håller på att utarbetas.

Justerandes signatur

e)

Rapport från socialnämndens presidium
- överläggning den 26 maj med områdesnämndernas presidier om olika
IFO-frågor

f)

Rapport från auskultation mm
Mona Forsberg (S), Allan Tovhult (S), Eric Winbladh (S) och Lenah
Andersson (S) rapporterar att de den 16 juni besökt Lovisagatans gruppboende. På em samma dag gjordes ett studiebesök på HSO – Barnarpsgatan
och informerades om ”FIA– funktionshindrade i arbete”.

g)

Rapporter från kurser och konferenser
- från SKL:s konferens ”Konkurrens och valfrihet för förtroendevalda” i
Stockholm den 24 maj. Ola Nilsson (KD) och Allan Tovhult (S) deltog.
- Regionförbundets konferens i Skillingaryd den 26 maj ”Alkohollag-
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stiftningen samt tobakslagen”. Allan Tovhult (S) och Susanna Björkman
(S) deltog.

Justerandes signatur
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