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§ 194

Föredragning i sakärenden
Följande sakärenden föredras:
- Förslag till Verksamhetsplan för 2012
Föredragande: Funktionschef Börje Olsson och IFO-chef Bo Samuelsson
- Avtal om flyktingmottagande 2011
Föredragande: IFO-chef Bo Samuelsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-12-20

§ 195

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 30 minuter (14.25 – 14.55)
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur
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§ 196

Meddelanden
a) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att
begäras
Dnr 2011:46
b) Kommunstyrelsens beslut 2011-11-02
- § 365 – Budgetuppföljningsrapport nr 3 för 2011
Dnr 2011:8
- § 366 – Kompletterande riktlinjer till policyn om informationssäkerhet för
nämndernas hantering av personuppgifter
Dnr 2008:139
- § 367 – Yttrande över betänkandet ”Fortsatt föräldrar – om ansvar,
ekonomi och samarbete för barnets skull” (SOU 2011:51)
Dnr 2011:157
c) Kommunfullmäktiges beslut 2011-10-27
- § 319 – Förslag till verksamhets- och investeringsplan 2012 - 2014 med
budget för 2012
Dnr 2011:8
d) Tekniska nämndens beslut 2011-11-08
- § 272 – Förslag till renhållningsförordning för Jönköpings kommun
Dnr 2011:176
e) Kammarrättens dom 2011-11-25 – utdömande av särskild avgift enl SoL;
fråga om prövningstillstånd
f) Kammarrättens dom 2011-12-07 – Särskild avgift enl SoL (10 000:-)
g) Förvaltningsrättens dom 2011-12-08 – avslag på överklagan; Hamnens
Fisk, Jönköping
Dnr 2009:266
h) Skrivelse daterad 2011-12-08 från familjehemssekreterarna med anledning
av att inte inkludera dem i det tilltänkta lönepåslaget
Reg i Lex
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur
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§ 197

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 12

Dnr 2011:47

b) Yttrande till Socialstyrelsen rörande vidtagna åtgärder avs familjehemsplaceringar
Dnr 2010:204
c) Beslut i Lex Sarah-ärende FO, daterat 2011-11-09

Dnr 2011:11

d) Beslut om erinringar i serveringsärenden, daterade 2011-12-02,
2011-12-06 och 2011-12-16
Dnr 2004:254
e) Förord vid tillsättande av socialdirektör

Dnr 2011:212

f) Beslut om medgivande att företa tjänsteresa inom Norden
- Danmark, daterat 2011-11-29
Dnr 2011:58
g) Beslut om fördelning av medel ur Sociala samfonderna, decemberutdelningen 2011
Dnr 2011:33
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 198

Serveringsärende; Kinnarps Arena, Jönköping. Utökning
Sn/2011:211 702
Sammanfattning
HV71 Fastighets AB, 556553-7874, ansöker om att i Kinnarps Arena,
Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten i Big Ice Sportsbar och Arenabaren by Kopparberg, samt en
utökning av serveringsytan med servering på ispisten. Ansökan gäller utökning
av alkoholslag i serveringslokalerna och möjlighet att använda isytan för
servering av samtliga alkoholslag vid olika arrangemang. Den ansökta
serveringstiden är mellan klockan 11.00 - 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2011-10-28
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-06
Förvaltningens förslag
– HV71 Fastighets AB, 556553-7874, beviljas tillstånd att i Kinnarps Arena,
Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i Big Ice Sportsbar och Arenabaren by Kopparberg
med serveringstid mellan klockan 11.00 - 01.00.
– En utökning av serveringsytan på ispisten med serveringtid mellan klockan
11.00 - 01.00 beviljas med förbehåll.
– Serveringstillståndet villkoras med krav om att HV71 Fastighets AB
ansvarar för att samtliga serveringsansvariga har utbildning i ansvarsfull
alkoholservering. Alla anmälda serveringsansvariga ska lämna in kopia på
kursintyg till kommunens Tillståndsenhet.
– Senast sju dagar innan ispisten används som serveringsyta ska anmälan var
Tillståndsenheten tillhanda.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) yrkar, för majoriteten, med hänvisning till att tillståndshavaren på kort tid fått två erinringar enligt alkohollagen,
– Ärendet återremitteras till förvaltningen för inhämtande av vägledning från
Folkhälsoinstitutet och/eller länsstyrelsen hur upprepade erinringar enligt
gällande lagstiftning bör påverka en ansökan om utökat serveringstillstånd.
Allan Tovhult (S) yrkar, för oppositionen, bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Ärendet återremitteras till förvaltningen för inhämtande av vägledning från
Folkhälsoinstitutet och/eller länsstyrelsen hur upprepade erinringar enligt
gällande lagstiftning bör påverka en ansökan om utökat serveringstillstånd
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
Tillståndsenheten
HV71 Fastighets AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 199

Serveringsärende; Ester Kök & Bar, Jönköping. Utökning
Sn/2011:227-702
Sammanfattning
Hotellet John Bauer AB, 556251-7440, ansöker om att i Ester Kök & Bar,
Borgmästargränd 16, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 – 02.00 samt
servering på inhägnad och överblickbar uteservering mellan klockan 11.00 23.00.
Sökandebolaget har idag serveringstillstånd till allmänheten mellan kl. 11.00 02.00 på John Bauer Hotell och nuvarande Ester Kök & Bar, Södra Strandgatan 15, i samma kvarter.
Ansökan nu gäller en utökning av den befintliga serveringsytan Ester Kök &
Bar in i en angränsande serveringslokal. De båda serveringslokalerna kommer
att vara sammanlänkade via köket och de kommer att bära samma namn, Ester
Kök & Bar. Utökningen gäller även serveringstiden då den utökade delen av
byggnaden tidigare hade en beviljad serveringstid till kl. 01.00 i ett annat bolags
regi.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2011-11-21
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-08
Förvaltningens förslag
– Hotellet John Bauer AB, 556251-7440, Jönköping, beviljas utökat tillstånd
att i Ester Kök & Bar, Borgmästargränd 16, Jönköping får servera starköl,
vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan
klockan 11.00 - 02.00 samt servering på inhägnad och överblickbar uteservering mellan klockan 11.00 - 23.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Allan Tovhult (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Hotellet John Bauer AB, 556251-7440, Jönköping, beviljas utökat tillstånd
att i Ester Kök & Bar, Borgmästargränd 16, Jönköping får servera starköl,
vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan
klockan 11.00 - 02.00 samt servering på inhägnad och överblickbar uteservering mellan klockan 11.00 - 23.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Hotellet John Bauer AB

Justerandes signatur
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§ 200

Serveringsärende; Fai & Vänner AB, Jönköping. Tillsynsärende
Sn/2011:213-702
Sammanfattning
Fråga om varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622) angående upprepade överträdelser av allvarlig art i fråga om ordning, nykterhet, återhållsamhet och överblickbarhet på serveringsstället Murphys i Jönköping.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2011-12-05
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2011-12-05
Skrivelse från Fai & Vänner AB, inkommen 2011-12-14.
Förvaltningens förslag
– Fai & Vänner AB, tilldelas varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då det
förekommit upprepade överträdelser av allvarlig art i fråga om bristande
ordning, nykterhet, återhållsamhet och överblickbarhet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Företräde
Delägarna i Fai & Vänner AB, Jönköping, Klas Hagmarker, Kjell-Åke Nilsson
och Fai Lim har begärt företräde inför nämnden. Även Carina Stark, barchef på
Murphus är närvarande.
Kjell-Åke Nilsson och Klas Hagmarker redovisar bolagets syn på händelserna,
vilka avviker från vad som nedtecknats i förvaltningens tjänsteskrivelse. De
kommenterar även Räddningstjänstens och Polismyndighetens skriftliga uttalanden, vilka återges i tjänsteskrivelsen. Även Carina Stark redogör för sin syn
på händelserna. - Bolaget menar även att de fått alltför kort tid för att förbereda
sig inför nämndens sammanträde.
Överläggning
Nämnden upplyses om att bolaget kommunicerats förvaltningens tjänsteskrivelse genom översändande i lösbrev 2011-12-05.
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Allan Tovhult (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Fai & Vänner AB, tilldelas varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen då det
förekommit upprepade överträdelser av allvarlig art i fråga om bristande
ordning, nykterhet, återhållsamhet och överblickbarhet.

Justerandes signatur
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Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad
Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Fai & Vänner AB

Justerandes signatur
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§ 201

Serveringsärende; Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd.
Fai & Vänner AB (Murphys), Jönköping
Sn/2010:152 702
Sammanfattning
Fai & Vänner AB har ansökt om att få utökat serveringstillstånd till kl 03.00
natten mellan juldagen och annandagen. Bolaget har permanent serveringstillstånd till allmänheten med serveringstid 11.00 – 02.00 för olika dryckes-slag.
Beslutsunderlag
Ansökan om utökat tillstånd, inkommen 2011-12-01
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-12-16
Polismyndighetens yttrande 2011-12-06.
Förvaltningens förslag
– Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd till kl 03.00 avslås.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Överläggning
Vid nämndens överläggning uttalas stöd för de motiv till avslag som redovisas i
tjänsteskrivelsen.
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Allan Tovhult (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltnings förslag.
Socialnämndens beslut
– Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd till kl 03.00 avslås.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
Fai & Vänner, AB, Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 202

Redovisning angående återkallade serveringstillstånd
Sn/2011:207 702
Sammanfattning
Med anledning av uppgifter i media om att Jönköpings kommun inte är lika
uppmärksam vad gäller återkallande av serveringstillstånd som ett antal andra
jämförbara kommuner i riket, beslöt socialnämnden i oktober att en redovisning skulle göras. En jämförelse med andra större städer har således genomförts och presenteras vid socialnämndens decembersammanträde.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2011-10-18, § 168
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2011-11-29
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2011-11-29
Förvaltningens förslag
 Socialförvaltningens redovisning läggs med godkännande till handlingarna.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Allan Tovhult (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
 Socialförvaltningens redovisning läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 203

Förslag till verksamhetsplan 2012 för Socialnämnden
Sn/2011:8 041
Sammanfattning
Enligt tidigare beslutad tidplan ska socialnämnden behandla förslag till
verksamhetsplan för 2012 på decembersammanträdet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2011-12-06
Förslag till verksamhetsplan 2012, daterad 2011-12-06
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens förslag till verksamhetsplan 2012, daterad 2011-12-06
fastställs.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag, men
med följande undantag
– En nionde fältsekreterar-tjänst inrättas senast från och med höstterminens
start 2012.
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, framför dessutom följande tilläggsyrkanden
– Förvaltningen ges i uppdrag att redogöra för de situationer, där nämnden i
egenproducerad verksamhet inte konkurrerar på lika villkor med privata
utförare, samt vad merkostnaden för detta är.
– Förvaltningen ges i uppdrag att göra en genomlysning av bostadssituationen i
hela socialnämndens verksamhet. I vilka fall använder sig förvaltningen idag
av fördyrande lösningar, köp, etc som kan lösas på andra, bättre och billigare
sätt – samt vad merkostnaderna för detta är.
– Förvaltningen ges i uppdrag att utreda vilka negativa effekter LSS-utjämningssystemet medför för Jönköpings kommun
Allan Tovhult (S), för partierna S och V, yrkar
– Funktionshinderomsorgens budget tillförs fem miljoner kronor för att
- Vi vill fortsätta att hålla en fortsatt hög servicenivå inom fho. Det blir
ingen besparing genom att införa biståndsbedömningar enbart enligt
rättspraxis då överklagningar och ev ökning av LSS-ärenden i stället
tillkommer.
- Vi tar starkt avstånd ifrån att införa tidsredovisning inom Fho. Det blir
dessutom en ny kostnad när parallella organisationer byggs upp för kontroll, insyn och upphandlingar. Det är en självklarhet för oss att brukaren
ska få den insats som är beviljad, men inte genom att bygga upp nya
kontrollsystem.
- När det gäller merkostnaden för personlig assistent anser vi att det behövs en ordentlig konsekvensanalys innan denna eventuella förändring
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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görs. Hur påverkar det brukaren, men också hur påverkar det vår personal?
- Vi vill att socialförvaltningen tar fram korttidsplatser där barn och ungdomar inom funktionshinderomsorgen kan vara tillsammans med sina
personliga assistenter.
- Vi vill att funktionshinderomsorgen gör en genomlysning av vad den
restriktivare behovsbedömningen har inneburit för barnen de senaste tre
åren.
- Vi säger nej till den konkurrensutsättning som är på gång inom fho. Vi
tycker det är bättre att låta personal och brukare få vara med och påverka
sin dag än att släppa in riskkapitalbolag inom socialtjänstens område.
– Uppdrag ges till förvaltningen att göra en genomlysning av hur barn, som
lever i familjer med försörjningsstöd, mår, hur barnens hälsa är, hur deras
fritid ser ut, m m.
– De förändringar inom IFO, som redovisas i Verksamhetsplanen tillstyrkes,
med undantag av följande:
- Ingen ny tjänst inrättas pga hopslagning av de tre myndighetskontoren;
vi anser att kontoren ska vara kvar.
- Den nionde fältsekreterartjänsten ska tillsättas.
– I övrigt hänvisas till de yrkanden angående mål och budgetförslag som vi
framfört tidigare i socialnämnden och i kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Nämnden beslutar, på förslag av ordföranden, att samtliga Ola Nilssons (KD)
yrkanden ses som ett förslag och att samtliga Allan Tovhults (S) yrkanden ses
som ett förslag. Ordföranden ställer därefter de båda yrkandena under proposition finner att nämnden beslutat i enlighet med Ola Nilssons (KD) yrkanden.
Omröstning begärs.
Ja-röst för bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Nej-röst för Allan Tovhults (S) yrkande.
Omröstningsresultat

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

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

x
x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
x
x
x
Utdragsbestyrkande
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Summa

8

5

Socialnämnden har alltså med 8 ja-röster mot 5 nej-röster bifallit Ola Nilssons
(KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens förslag till verksamhetsplan 2012, daterad 2011-12-06
fastställs, men med följande undantag
– En nionde fältsekreterar-tjänst inrättas senast från och med höstterminens
start 2012.
Nämnden beslutar dessutom
– Förvaltningen ges i uppdrag att redogöra för de situationer, där nämnden i
egenproducerad verksamhet inte konkurrerar på lika villkor med privata
utförare, samt vad merkostnaden för detta är.
– Förvaltningen ges i uppdrag att göra en genomlysning av bostadssituationen i
hela socialnämndens verksamhet. I vilka fall använder sig förvaltningen idag
fördyrande lösningar, köp, etc som kan lösas på andra, bättre och billigare
sätt – samt vad merkostnaderna för detta är.
– Förvaltningen ges i uppdrag att utreda vilka negativa effekter LSS-utjämningssystemet medför för Jönköpings kommun.

Reservation
Allan Tovhult (S) för S och V, reserverar sig emot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutet expedieras till:
Nils Zadik,
Bo Samuelsson
Börje Olsson
Stefan Österström
Björn Svensson
Stadskontoret

Justerandes signatur
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§ 204

Yttrande över Kommunrevisionens granskning av vård i livets
slutskede
Sn/2011:218 770
Sammanfattning
Stadskontoret har översänt Kommunrevisionens rapport Granskning av vård i
levets slutskede för yttrande. Yttrandet skall vara stadskontoret tillhanda senast
22 december 2011.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens rapport Granskning av vård i levets slutskede, daterad
2011-10-18
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-12-06
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
 De synpunkter och kommentarer, som redovisas i Socialförvaltningens
tjänsteskrivelse, daterad 2011-12-06, utgör socialnämndens yttrande.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Allan Tovhult (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
 De synpunkter och kommentarer, som redovisas i Socialförvaltningens
tjänsteskrivelse, daterad 2011-12-06, utgör socialnämndens yttrande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 205

Yttrande över motion om medicinskt färdigbehandlade kommunmedborgare på Ryhovs sjukhus
Sn/2011:182 770
Sammanfattning
Stadskontoret har översänt en motion inlämnad av Carina Sjögren (S) och BrittMarie Glaad (S) till socialnämnden för yttrande. Motionärerna vill att det görs
en genomlysning hur kommunerna möter upp kommunmedborgarnas
vårdbehov efter sjukhusvård samt vilka förändringar som kan behöva göras.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2011-08-29
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2011-12-07
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som yttrande över motion
om medicinskt färdigbehandlade kommunmedborgare på Ryhovs sjukhus.
 Motionen anses besvarad.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Allan Tovhult (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som yttrande över motion
om medicinskt färdigbehandlade kommunmedborgare på Ryhovs sjukhus.
 Motionen anses besvarad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 206

Ansökan från RFHL om verksamhetsbidrag för 2012
Sn/2011:204 792
Sammanfattning
RFHL i Jönköpings län har ansökt om verksamhetsbidrag med 60 000 kr.
Bidraget ska dels möjliggöra insatser i form av stöd, hjälp och råd till personer
med beroende/missbruk och även till deras anhöriga och dels
informationsinsatser till socialtjänstens verksamheter.
Beslutsunderlag
Ansökan inklusive bilagor från RFHL inkommen 2011-10-20
Tjänsteskrivelse daterad 2011-11-23
Förvaltningens förslag
 RFHL beviljas verksamhetsbidrag för 2012 med 25 000 kr.
 Kostnaderna täcks inom ramen för individ- och familjeomsorgen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Allan Tovhult (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
 RFHL beviljas verksamhetsbidrag för 2012 med 25 000 kr.
 Kostnaderna täcks inom ramen för individ- och familjeomsorgen.

Beslutet expedieras till:
RFHL i Jönköpings län
Ingela Öster

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 207

Yttrande över motion om åtgärder för att minska konsekvenserna av
barnfattigdom i Jönköpings kommun
Sn/2011:183-760
Sammanfattning
Socialnämnden beredes tillfälle avgiva yttrande över motion från den
socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen – Motion om åtgärder för att
minska konsekvenserna av barnfattigdomen i Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-05.
Remiss Ärendebeteckning 2011:396-710
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
 De synpunkter och kommentarer som redovisas i tjänsteskrivelsen utgör
socialnämndens yttrande.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Allan Tovhult (S), för oppositionen, yrkar bifall till förvaltningens förslag, samt
att motionen därmed ska anses tilllstyrkt.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition finner att nämnden
beslutat i enlighet med Ola Nilssons (KD) yrkande.
Omröstning begärs.
Ja-röst för bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Nej-röst för Allan Tovhults (S) yrkande.
Omröstningsresultat

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Anders Carlsson (M)
Joakim Dahlström (M)
Ingrid Öqvist (M)
Andreas Grubbström (KD)
Ola Nilsson (KD)
Magnus Nordangård (KD)
Eva Lagerström (FP)
Arnold Sigonius (C)
Susanna Björkman (S)
Allan Tovhult (S)

x
x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
Utdragsbestyrkande
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Lenah Andersson (S)
Eric Winbladh (S)
Anne Falk (V)

x
x
x

Summa

8

5

Socialnämnden har alltså med 8 ja-röster mot 5 nej-röster bifallit Ola Nilssons
(KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– De synpunkter och kommentarer som redovisas i tjänsteskrivelsen utgör
socialnämndens yttrande.
Reservation
Allan Tovhult (S), för partierna S och V, reserverar sig emot beslutet till förmån
för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur
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§ 208

Överenskommelse om flyktingmottagande 2012 - 2013
Sn/2011:226 133
Sammanfattning
Vid träffar med länsstyrelsen har informerats om de behov av kommunplatser
för flyktingar som beräknas behövas för kommande år. Därvid har beräknats att
754 flyktingar behöver tas emot i Jönköpings län, varav 270 kommer från
Migrationsverkets anläggningsboende.
Efter beredning inom socialförvaltningen lägger socialnämnden förslag till
kommunfullmäktige om avtal med Länsstyrelsen om mottagande för 2012 och
2013.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-12-07
Förslag till avtal om flyktingmottagande med länsstyrelsen, inkommen
2011-11-21
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun åtar sig att respektive år 2012 och 2013 ta emot 250
nyanlända flyktingar, varav cirka 215 beräknas bosätta sig på egen hand, inkl
direktinresta anhöriga.
– Cirka 35 flyktingar anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg, under förutsättning att bostäder kan ordnas av
kommunen.
Socialnämnden hemställer dessutom om att kommunfullmäktige beslutar
 Uppdrag ges till berörda nämnder respektive fastighetsbolag att säkra upp
bostadsfrågan.
 Ekonomiska resurser beviljas socialnämnden i samband med beslut om
budget för flyktingmottagandet, för bostadssociala insatser liksom för extra
behov av utbildningsinsatser.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Allan Tovhult (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun åtar sig att respektive år 2012 och 2013 ta emot 250
nyanlända flyktingar, varav cirka 215 beräknas bosätta sig på egen hand, inkl
direktinresta anhöriga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Cirka 35 flyktingar anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg, under förutsättning att bostäder kan ordnas av
kommunen.
Socialnämnden hemställer dessutom om att kommunfullmäktige beslutar
 Uppdrag ges till berörda nämnder respektive fastighetsbolag att säkra upp
bostadsfrågan.
 Ekonomiska resurser beviljas socialnämnden i samband med beslut om
budget för flyktingmottagandet, för bostadssociala insatser liksom för extra
behov av utbildningsinsatser.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Bo Samuelsson
Gunilla Roman
Christina Caiberth
Bo Ljung, Länsstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 209

Upphandling av boende för ensamkommande flyktingbarn
Sn/2011:137 059
Sammanfattning
Under hösten har en upphandling av boende för ensamkommande flyktingbarn
genomförts. Stadskontoret beslöt att ge Vårsol Sara tilldelningsbeslutet. Detta
föranleder tecknande av avtal mellan socialförvaltningen och Vårsol Sara.
Beslutsunderlag
Avtal med referentnummer 11/39: ”Mottagande av ensamkommande flyktingbarn”
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2011-12-01
Förvaltningens förslag
– Föreliggande avtal gällande mottagande av ensamkommande flyktingbarn
godkännes.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Allan Tovhult (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Föreliggande avtal gällande mottagande av ensamkommande flyktingbarn
godkännes.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 210

Slutrapport avseende projekt ”Stödcentrum för unga brottsoffer”
Sn/2008:77 710
Sammanfattning
Stödcentrum för unga brottsutsatta startade som en ettårig försöksverksamhet i
februari 2009. I syfte att hitta former för att permanenta verksamheten söktes
och beviljades medel från Brottsofferfonden i juni 2010. Projektet avslutades i
juni 2011. Rapport och slutredovisning har ingetts till Brottsofferfonden i
oktober 2011.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2011-11-30
Bilaga 1 till tjänsteskrivelsen Slutrapport och ekonomisk redovisning för
projektet Stödcentrum för unga brottsutsatta i Jönköpings kommun 2010-2011
Bilaga 2 Info BOJ 2010-10-23
Förvaltningens förslag
– Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Allan Tovhult (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Brottsofferfonden

Justerandes signatur
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§ 211

Kommunens Handlingsprogram för Trygghet och Säkerhet
Sn /2011:206 019
Sammanfattning
Socialförvaltningen är remissinstans i rubricerade ärende. Med anledning härav
har kommunstyrelsen berett socialnämnden möjlighet att yttra sig över riskanalysen. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 23
december 2011.
Beslutsunderlag
Kommunens riskanalys inför kommande handlingsprogram för Trygghet och
Säkerhet, inkommen den 2011-10-24
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-30
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
– Synpunkter och kommentarer som redovisas i tjänsteskrivelsen utgör socialnämndens yttrande.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Allan Tovhult (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– Synpunkter och kommentarer som redovisas i tjänsteskrivelsen utgör socialnämndens yttrande.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadskansliet

Justerandes signatur
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§ 212

Yttrande i överklagningsärende/Initio AB med Pipes of Scotland,
Jönköping (Mål nr 5122-11). Extra ärende
Sn/2008:246 702
Sammanfattning
Förvaltningsrätten har berett socialnämnden möjlighet att yttra sig med
anledning av att Initio AB har överklagat nämndens beslut att tilldela erinran.
Beslutsunderlag
Förvaltningsrättens skrivelse inklusive Initio AB:s skrivelse
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-12-14
Bilaga till tjänsteskrivelse, Yttrande, daterad 2011-12-14
Förvaltningens förslag
Yttrande till Förvaltningsrätten
– Vad som redovisas i handling benämnd Yttrande, daterat 2011-12-14, utgör
nämndens yttrande till domstolen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Allan Tovhult (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltnings förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till Förvaltningsrätten
– Vad som redovisas i handling benämnd Yttrande, daterat 2011-12-14, utgör
nämndens yttrande till domstolen.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Förvaltningsrätten i Jönköping

Justerandes signatur
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§ 213

Information
a)

Socialförvaltningens medarbetarenkät
Personalstrateg Marianne Segerberg informerar om medarbetarenkäten,
som genomförs årligen. Svarsfrekvensen var ca 80 %. Utifrån vad som
framkommit i enkäten, vidtas åtgärder inom de olika verksamheterna.

b)

Brukarenkäter inom socialnämndens verksamhetsområden
Utvecklingschef Stefan Österström redogör för vilka brukarenkäter som
genomförts under de senaste åren.

c)

Aktuell situation inom Barn och ungdom
IFO-chef Bo Samuelsson visar statistik på ärendemängd, arbetsbelastning, handläggningstid, mm under de senaste fem åren. Sammantaget
kan sägas, att Barn och ungdom återigen har svårigheter att klara lagstiftningens krav gällande handläggningstider, samt att personalomsättningen är hög.
Förvaltningen planerar för ett gemensamt kontor. Tekniska kontoret, som
ansvarar för kommunens lokalförsörjning, har ännu ej presenterat något
användbart förslag. Det beräknas att ett sammanslaget ”Barn och ungdomskontor” behöver ca 150 kontorsrum.

Justerandes signatur

d)

Ekonomisk rapport
Verksamhetsrapport – Socialnämnden i Jönköpings kommun november
2011 har varit utsänd. Av rapporten framgår, att det förväntade resultatet
är sämre vid november månads utgång än vad det var en månad tidigare.

e)

Nytt inom förvaltningen
Punkten utgår

f)

Rapport från socialnämndens presidium
Ordföranden informerar om, att han planerar att presidiet under nästa år –
i samverkan med kommundelsråden – ska bjuda in olika organisationer
som arbetar med barn och unga. Syftet är att få till stånd en dialog med
aktuella organisationer för att fånga upp tankar och idéer som kan komma
barn och unga tillgodo och förbättra deras uppväxtvillkor och -miljöer.

g)

Rapporter från auskultationer
Inget finns att rapportera

h)

Rapporter från kurser och konferenser
- Allan Tovhult (S) rapporterade från Socialchefsdagarna i Gävle i
slutet av september. Även Ola Nilsson (KD), Anders Carlsson (M) och
Mona Forsberg (S) deltog.

Utdragsbestyrkande
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- Eric Winbladh (S) rapporterar från Inspirationsföreläsning Anhörigstöd den 25 oktober på Kungsporten; Huskvarna. Även Göran Undevall (KD) och Allan Tovhult (S) deltog.

--------Vid det efterföljande samkvämet, bestående av en enklare måltid, tackar Ola
Nilsson (KD) nämndens ledamöter och ersättare för gott samarbete under året.
Han framför även ett varmt tack till samtlig personal för väl utfört arbete under
det gångna året och önskar alla en God Helg.
Allan Tovhult (S) framför oppositionens tack till ordföranden och till övriga
ledamöter och ersättare för det gångna året för ett givande åsiktsutbyte och
öppet samtalsklimat vid nämndens sammanträden. Allan Tovhult framför också
han ett varmt tack till personalen och önskar alla en God Jul..

Justerandes signatur
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