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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-09-19

§ 139

Information
a) Fritt val inom daglig verksamhet
Samordnare för fritt val, Alexandra Le, informerar om arbetet med att
förbereda fritt val av verksamheten daglig verksamhet för personer med
funktionshinder. Planeringen är att inleda med verksamhet för personer
med intellektuella funktionshinder.
Omvärldsbevakning har gjorts genom bland annat genomgång av förfrågningsunderlag som utarbetats i andra kommuner och ett studiebesök
i Linköping.
Orsaken till att det inte planeras att daglig verksamhet för personer med
psykiska funktionshinder ska finnas med i valfrihetssystemet i nuläget är
det arbetssätt som används inom omsorgen om dessa personer. Arbetssättet
är integrerat mellan boende, boendestöd och daglig verksamhet för att på
så sätt åstadkomma kontinuitet för brukaren. Det innebär att personal ska
kunna följa med brukaren mellan de olika verksamhetsområdena. Det
skulle inte vara möjligt om den dagliga verksamheten drivs av annan än
kommunen. Däremot är det viktigt att personer med intellektuella funktionshinder möter olika personer inom olika verksamheter.
b) Upphandling av HVB-hem för förälder – barn
IFO-chef Bo Samuelsson redogör inledningsvis för de överväganden som
gjorts i samband med att förvaltningen valt att inte ingå i länsupphandlingen med stöd av Lagen om offentlig upphandling (LOU) av HVB-hem
för barn och ungdomar. I det arbete som bedrivs för att tillgodose en god
kvalitet i HVB-vården värderas relation och kontakt med HVB-hemmen,
samt gemensamt utvecklingsarbete med HVB-hemmen, högt. Konceptet
har visat sig vara framgångsrikt när det gäller att minska omfattningen av
HVB-vården, både sett till antalet placeringar och att minska de genomsnittliga placeringstiderna. Det skulle inte ha varit förenligt med detta
arbetssätt att ingå i länsupphandlingen.
Områdeschef Lilian Elmqvist redovisar erfarenheterna från arbetet med
Vårsol angående ensamkommande flyktingbarn.
Utvecklingsledare Hans Bergman redogör för det arbete som pågår med att
ta fram ett underlag för upphandling av HVB-vård för förälder - barn.
Underlaget kommer att bygga på uppställda kvantitativa och kvalitativa
resultatkrav. Syftet är att skapa effektivitet i placeringarna och att så tidigt
som möjligt kunna övergå till öppenvård.
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§ 140

Föredragning i sakärenden
Följande sakärenden föredras:
- DIALOGEN – Strategi för en sammanhållen, innovativ, långsiktig och
hållbar socialtjänst
Föredragande: utvecklingschef Stefan Österström
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§ 141

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 20 minuter (kl 10.45 – 11.05).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.
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§ 142

Meddelanden
a) Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2012-05-30
b) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer arr
begäras
Dnr 2012:34
c) Kommunstyrelsens beslut 2012-08-15
- § 226 - Budgetuppföljning nr 2 för 2012
Dnr 2012:4
- § 230 – Yttrande över promemorian ”Inspektionen för vård och omsorg –
en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst”
(Ds 2012:20)
Dnr 2012:126
d) Socialstyrelsens beslut 2012-07-04 gällande återrapportering av förstärkt
tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning avseende samverkan mellan Jönköpings kommun och Landstinget i
Jönköpings län enl SoL och patientsäkerhetslagen
Dnr 2012:10
e) Socialstyrelsens beslut 2012-07-04 gällande återrapportering av förstärkt
tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Jönköpings kommun enl SoL och LSS
Dnr 2011:165
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur
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§ 143

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 9

Dnr 2012:9

b) Ordförandebeslut daterat 2012-08-27 att avvisa ansökan om tillfälligt
serveringstillstånd från Allgier AB pga konkurs
Dnr 2012:152
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur
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2012-09-19

§ 144

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 med bilagor 2012-08-23
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, Arenabaren by Kopparberg och
ispisten med serveringstid mellan klockan 11.00 - 01.00.
– En utökning av serveringsytan på ispisten med serveringstid mellan klockan
11.00 - 01.00 beviljas med krav om att senast sju dagar innan ispisten
används som serveringsyta ska anmälan vara Tillståndsenheten tillhanda.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– 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, Arenabaren by Kopparberg och
ispisten med serveringstid mellan klockan 11.00 - 01.00.
– En utökning av serveringsytan på ispisten med serveringstid mellan klockan
11.00 - 01.00 beviljas med krav om att senast sju dagar innan ispisten
används som serveringsyta ska anmälan vara Tillståndsenheten tillhanda.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information
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Beslutet expedieras till:
HV71 Fastighets AB
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§ 145

Serveringsärende; Insanity, Jönköping. Tillfällig utökning den
1 december 2012
Sn/2011:217-702
Sammanfattning
Sodexo AB, 556232-7873, ansöker om att i Elmia mässområde, Jönköping, få
servera sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, till allmänheten den 1
december mellan klockan 20.00 - 04.00 i Hall D, Lobby Syd, Black & White,
Karl-Oskar, 1284 samt Café Aspretto.
Sodexo AB har idag serveringstillstånd till allmänheten i aktuella lokaler
mellan klockan 11.00 - 02.00. Ansökan gäller en tillfällig utökning av
serveringstiden mellan kl. 02.00 - 04.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2011-11-02
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2012-08-31
Förvaltningens förslag
– Sodexo AB:s ansökan om att i Elmias mässområde, Jönköping få servera
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten den
1 december 2012 i Hall D, Lobby Syd, Black & White, Karl-Oskar, 1284
samt Café Aspretto mellan klockan 02.00 - 04.00, avslås.
– Det nuvarande serveringstillståndet mellan klockan 11.00 - 02.00 gäller den
aktuella kvällen under förutsättning att berörda myndigheters krav och
bestämmelser efterlevs.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Sodexo AB:s ansökan om att i Elmias mässområde, Jönköping få servera
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten den
1 december 2012 i Hall D, Lobby Syd, Black & White, Karl-Oskar, 1284
samt Café Aspretto mellan klockan 02.00 - 04.00, avslås.
– Det nuvarande serveringstillståndet mellan klockan 11.00 - 02.00 gäller den
aktuella kvällen under förutsättning att berörda myndigheters krav och
bestämmelser efterlevs.
Hur man överklagar
Se bifogad information
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Beslutet expedieras till:
Sodexo AB
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§ 146

Serveringsärende; Offside, Jönköping. Utökning
Sn/2012:145 702
Sammanfattning
Rosens Pärla AB, 556580-2336, ansöker om att i restaurang Offside,
Barnarpsgatan 2-4, Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 02.00. Bolaget har
idag serveringstid inomhus mellan klockan 11.00 - 01.00 och ansöker nu om en
utökning av serveringstiden till klockan 02.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2012-08-04
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-04, med bilagor
Förvaltningens förslag
– Rosens Pärla AB, 556580-2336, beviljas utökat tillstånd att i restaurang
Offside, Barnarpsgatan 2-4, Jönköping, året runt få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
01.00 - 02.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Rosens Pärla AB, 556580-2336, beviljas utökat tillstånd att i restaurang
Offside, Barnarpsgatan 2-4, Jönköping, året runt få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
01.00 - 02.00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Rosens Pärla AB
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§ 147

Servicegaranti gällande handläggningstider för alkoholtillstånd
Sn/2012:81 700
Sammanfattning
Med anledning av hög arbetsbelastning på Tillståndsenheten beslutade
socialnämnden den 17 april 2012 att servicegarantin gällande handläggning av
alkoholärenden skulle upphöra temporärt, i avvaktan på att ytterligare handläggartjänst besatts och introducerats. Socialnämnden föreslås nu besluta att
återgå till servicegarantin.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-17
Förvaltningen förslag
– Servicegarantierna gällande handläggning av alkoholärenden som socialnämnden beslutade om i juni 2009, § 124, ska åter gälla.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Servicegarantierna gällande handläggning av alkoholärenden som socialnämnden beslutade om i juni 2009, § 124, ska åter gälla.
Beslutet expedieras till:
Tillståndsenheten
Stefan Österström
Kommunstyrelsen för kännedom
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§ 148

DIALOGEN - Strategi för en sammanhållen, innovativ, långsiktig
och hållbar socialtjänst
Sn/2012:155 700
Sammanfattning
Utifrån socialnämndens och äldrenämndens behandling av verksamhets- och
investeringsplan i juni 2012 föreslås att nämnderna antar en strategi för en
sammanhållen, innovativ, långsiktig och hållbar socialtjänst. Förvaltningen
föreslår att strategin utgår från nio stycken områden. De nio områdena utgör
sammantaget en strategi för en sammanhållen, innovativ, långsiktig och hållbar
socialtjänst. Förvaltningen föreslår att strategin kallas DIALOGEN
(Delaktighet, Innovation, Ansvar, Långsiktig, Omvärld, Gemensam, Evidens,
effektiv, Nytt).

En strategi för en sammanhållen, innovativ, långsiktig och hållbar socialtjänst
utgår från ett antagande om att den framtida socialtjänsten står inför en rad
utmaningar och att det finns skäl att anta att anpassningar i arbetssätt, metoder
och synsätt måste utvecklas inom socialtjänsten för att bistå medborgarna med
stöd och service av god kvalitet även i framtiden.
En uttalad strategi för en sammanhållen, innovativ, långsiktig och hållbar
socialtjänst stämmer väl överens med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2001:11) som
skall tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och
säkra kvaliteten i sådan verksamhet som omfattas av; 31 § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 6 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (1993:387) och 3 kap 3 § stycket Socialtjänstlagen
(2001:453). Föreskrifterna skall även tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbetet som vårdgivare skall bedriva enligt 3 kap. Patientsäkerhetslagen (2010:659).
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-08-28
Socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2012-08-31
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9
Förvaltningens förslag
– Strategin och planeringen som finns redovisad i Socialförvaltningens
tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-28, och bilaga till tjänsteskrivelse, daterad
2012-08-31, fastställs.
– Arbetet med strategin för en sammanhållen, innovativ, långsiktig och
hållbar socialtjänst ska bedrivas så att det ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete som utvecklas uppfyller kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp 2012-09-10.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) yrkar för majoriteten bifall till förvaltningens förslag.
Mona Forsberg (S), för oppositionen, yrkar att ärendet bordläggs.
Propositionsordning
Ordföranden fastställer följande propositionsordning.
Först ställs proposition på yrkandet om bordläggning. Därefter ställs
proposition på yrkandet om bifall till förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bordläggning och finner att
nämnden beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandet om bifall till förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat enligt Ola Nilssons (KD)
yrkande.
Socialnämndens beslut
– Strategin och planeringen som finns redovisad i Socialförvaltningens
tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-28, och bilaga till tjänsteskrivelse, daterad
2012-08-31, fastställs.
– Arbetet med strategin för en sammanhållen, innovativ, långsiktig och
hållbar socialtjänst ska bedrivas så att det ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete som utvecklas uppfyller kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9).
Reservation
Mona Forsberg (S), för oppositionen, reserverar sig mot beslutet om bordläggning.

Beslutet expedieras till:
Cecilia Grefve
Nils Zadik
Stefan Österström
Ingeborg Esping
Bo Samuelsson
Börje Olsson
Marianne Lillieberg
Björn Svensson
Karin Westling, Regionförbundet Jönköpings län, Box 255, 551 14 Jönköping
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 149

Ansökan från Teamisa om medel för uppstart och utveckling av ett
socialt företag
Sn/2012:105 750
Ärendet utgår på grund av att ansökan har återtagits.
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Utdragsbestyrkande

16

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-09-19

§ 150

Yttrande över betänkandet – Bättre behörighetskontroll
Sn/2012:147 770
Sammanfattning
Socialdepartementet har remitterat betänkandet Bättre behörighetskontroll
(SOU 2012:42) till Jönköpings kommun. Stadskontoret har översänt
betänkandet till socialnämnden för yttrande. Yttrandet ska vara stadskontoret
tillhanda senast 24 september 2012.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-08-28
Delbetänkandet från Socialdepartementet – Bättre behörighetskontroll
(SOU 2012:42). Finns på www.regeringen.se
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
– Vad som anförs i socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör socialnämndens yttrande i ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– Vad som anförs i socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör socialnämndens yttrande i ärendet.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 151

Socialnämndens dialogträffar med barn och ungdomar 2012
Sn/2012:146 700
Sammanfattning
Med utgångspunkt i Jönköpings kommuns barn- och ungdomspolitiska
handlingsprogram och som ett led i politikens årsagenda för barn- och ungdomsinflytande 2012 – 2013 planeras nämndernas oktobermöten med barn och
ungdomar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-23
Informationsskrivelse från demokratisamordnare Lena Lück, daterad
2012-08-31
Förvaltningens förslag
– Socialnämnden utser 3-4 representanter för mötet med barn och 6-8 för
mötet med ungdomar.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Socialnämndens beslut
– Ola Nilsson (KD), Martha Duvell (KD), Carin Berggren (M), Andreas
Grubbström (M), Lenah Andersson (S) och Anne Falk (V) utses att
representera socialnämnden vid dialogträffen med ungdomar den 3 oktober.
– Carin Berggren (M), Andreas Grubbström (M) och Eric Winbladh (S) utses
att representera socialnämnden vid dialogträffen med barn den 4 oktober.

Beslutet expedieras till:
Lena Lyck
Lina Albrektsson
De utsedda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Information fortsättning
c) Rapport augusti 2012
Biträdande socialdirektör Nils Zadik kommenterar verksamhetsrapporten
för augusti 2012. Särskilt kan noteras en oroande utveckling rörande utvecklingen av kostnaderna inom försörjningsstödet.
d) Nytt inom förvaltningen
Socialdirektör Cecilia Grefve informerar om
- Kommunfullmäktiges beslut gällande KomHem var inte tillräckligt
preciserat avseende skatteväxlingen. Ett nytt beslut kommer att fattas
direkt av kommunfullmäktige.
- En s.k POSOM-grupp har tillskapats inom kommunen. Det är en arbetsgrupp med operativt ansvar i krissituationer, framförallt gällande barn.
- Den nya hjälpmedelscentralen har invigts.
- Före årsskiftet kommer frågan om avgifter inom hemsjukvården upp för
beslut i äldrenämnden och som information till socialnämnden.
e) Rapport från socialnämndens presidium
Ordförande Ola Nilsson (KD) informerar om att han och 2:e vice
ordförande Mona Forsberg (S) har besökt det sociala företaget Bruk för
alla i Falköping, ungdomsmottagningen samt invigningen av Hjälpmedelscentralen.
Ordföranden Ola Nilsson (KD) har varit på träffpunkt Kålgården och där
deltagit i en öppen utfrågning.
Ola Nilsson (KD) har varit på information om projektet FIA mé knuff som
är ett samarbete mellan bland annat Regionförbundet och Länsstyrelsen.
Socialnämndens presidium och delar av förvaltningsledningen har varit på
studiebesök i Helsingborg och Kristianstad och där blivit informerade om
hur man i dessa kommuner arbetar med frågor som rör funktionshinderomsorgen. I båda kommunerna tar man vid alla beslut hänsyn till utjämningssystemet gällande kostnader för LSS-insatser och förvaltningen har fått
ett uppdrag att utreda vad ett sådant förhållningssätt skulle innebära.
f) Rapporter från kurser och konferenser
Den 13 september på förmiddagen deltog Arnold Sigonius (C), Martha
Duvell (KD), Eva Lagerström (FP), Lenah Andersson (S), Eric Winbladh (S)
och Anne Falk (V) på utbildning om barnkonventionen. Ola Nilsson (KD),
Anders Carlsson (M), Mona Forsberg (S) och Allan Tovhult (S) deltog på
samma utbildning på eftermiddagen den 13 september.
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