JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

Plats och tid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-03-19

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-17.25

Beslutande

Ola Nilsson (KD)
Anders Carlsson (M)
Ingrid Öqvist (M)
Andreas Grubbström (M)
Martha Duvell (KD)
Göran Undevall (KD)
Sarah Skagerö (KD)
Eva Lagerström (FP)
Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)
Allan Tovhult (S)
Lenah Andersson (S)
Susanna Björkman (S)
Anne Falk (V)
Ifrah Kirih (S)

ordförande

ersätter Joakim Dahlström (M)
kl 13.00-16.10, §§ 33-35
ersätter Göran Undevall (KD) §§ 36-54

ersätter Eric Winbladh (S)
kl 13.05-17.20, §§ 33-53

ersätter Anne Falk (V) § 54

Övriga närvarande

Sarah Skagerö (KD)
§§ 33-35
Monika Zackrisson (FP)
Margareta Sylvan (MP)
kl 13.05-17.05
Susanna Björkman (S)
Christer Sjöberg (S)
§§ 33-35, kl 13.05-16.15
Ifrah Kirih (S)
§§ 33-53
Cecilia Grefve, socialdirektör
Nils Zadik, bitr socialdirektör
Lars Bergstrand, chef nämndskansliet
Börje Olsson, chef FO, § 33c
Barbro Thunberg, chef myndighetsenh. § 33c
Lars Karlsson, arbetsmiljökonsult, § 33d
Katrin Nilsson, områdessekr. § 33e

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Paragrafer 33-54
Ingrid Öqvist
Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2013-04-02, kl 10.00

Underskrifter

Sekreterare

Helena Härshammar
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

Ingrid Öqvist

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Socialnämnden
Organ
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Datum för sammanträdet
Datum för anslags uppsättande 2013-04-02
Datum för anslags nedtagande 2013-04-24
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping
Underskrift

Karin Lundgren
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§ 33

Information
a)

Dialogen
Hemtagningsteam
Socialdirektör Cecilia Grefve informerar om planeringen med att införa
hemtagningsteam. Hemtagningsteam syftar till att vårdplanering ska ske
hemma hos patienten, med den enskildes önskemål och behov i centrum.
Vid hemkomst från sjukhuset ska patienten direkt mötas av ett antal
kompetenser som tillsammans med den enskilde gör en vårdplanering för
en treveckorsperiod. Under alla tre veckor finns en korttidsplats tillgänglig
vid behov. Om behov av vård och stöd kvarstår efter perioden återgår
ansvaret till socialtjänstens ordinarie verksamhet.
Socialtjänstens framtida utmaningar
Socialförvaltningens medarbetare har lämnat 1 500 synpunkter och idéer
om socialtjänstens utmaningar. Dessa ska bilda underlag vid bildandet av
socialtjänstens gemensamma vision. En skriftlig lägesrapport om vilka
områden som berörts i medarbetarnas diskussioner kommer framöver att
lämnas till nämndens politiker.
Processkartläggning
De processer som behövs för att upprätta ett ledningssystem för kvalitet
har kartlagts. Under chefsdagen den 20 mars får alla chefer information
om de föreslagna processerna. Ledningssystemet beräknas vara klart i juni
2014.

b) Samverkan med fackliga organisationer
Arbetsmiljökonsult Lars Karlsson informerar om resultatet av en enkät där
både fackliga företrädare och arbetsgivarrepresentanter tillfrågats om hur
de anser att samverkan mellan fack och arbetsgivare fungerar. Frågor har
ställts kring bland annat hur väl förberedda samverkansmöten är, om de
sker med tillräcklig regelbundenhet, hur samtalsklimatet är och om
respektive part är mottaglig för konstruktiv kritik. Svaren som lämnats är
övervägande positiva från båda parter.
c) Genomlysning av funktionshinderomsorgen
Nils Zadik, biträdande socialdirektör, och Börje Olsson, chef över
funktionshinderomsorgen, informerar om det preliminära resultatet av den
genomlysning av funktionshinderomsorgen som förvaltningen genomför
på uppdrag av kommunfullmäktige. Genomlysningen kartlägger orsaker
bakom verksamhetens ökade kostnader, samt presenterar förslag som
syftar till ett mer effektivt resursutnyttjande. Rapporten behandlas av
socialnämnden den 21 maj 2013.
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d) Förändringar i socialtjänstlagen
Katrin Nilsson, områdessekreterare, berättar om förändringar i socialtjänstlagen som trädde i kraft den 1 januari 2013. Genomförda
lagändringar syftar i huvudsak till att stärka barns rättigheter.
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§ 34

Föredragning i sakärenden
Inga ärenden föredrogs.
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§ 35

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 25 minuter (kl. 15.45 - 16.10).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.
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§ 36

Meddelanden
a) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden kommer att
begäras
Dnr 2013:33
b) Ändringar i delegationsordningen för de sociala områdesnämnderna
Beslut i Sociala områdesnämnden öster 2013-01-31 § 30
”söder 2013-02-12 § 19
”väster 2013-02-26 § 31
Dnr 2012:62
c) Kommunstyrelsens beslut 2012-12-05
- § 361 – Översyn av Samverkansorganet för barn och ungdom (SBU) vad
gäller organisation och uppgifter
Reg i Lex
d) Kommunstyrelsens beslut 2013-02-13
- § 55 – Fördelning av bidrag till utomstående inrättningar
Dnr 2012:144
e) Kommunstyrelsens beslut 2013-02-27
- § 73 – Utveckling av intern kontroll och arbete mot korruption
Reg i Lex
- § 77 – Yttrande över remisspromemorian ”Studiemedel utan prövning av
vissa äldre studieresultat
Dnr 2012:213
f) Kommunfullmäktiges beslut 2013-01-31
- § 24 – Uppdrag att utreda och lämna förslag på system för klimatväxling
Reg i Lex
- § 28 – Ny ersättare i socialnämnden (Monica Zackrisson, FP)
Reg i Lex
- § 29 – Ny ersättare i social områdesnämnd väster (Gunilla Everland
Rylner, FP)
Reg i Lex
- § 30 – Ny ersättare i social områdesnämnd söder (Harald Edvardsson, M)
Reg i Lex
g) Socialstyrelsens beslut 2013-02-12 att avsluta ärendet ang förstärkt tillsyn
av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i
samverkan mellan Jönköpings kommun och Landstinget enl socialtjänstlagen och patientsäkerhetslagen
Dnr 2012:10
h) Rapport ang flyttströmmar till och från Jönköpings kommun
Socialnämnden godkänner redovisningen.
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§ 37

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 3

Dnr 2013:35

b) Beslut om medgivande för utlandsresa i tjänsten
- Trondheim, daterat 2013-02-13

Dnr 2013:35

c) Beslut i Lex Sarah-ärenden; IFO daterade 2013-02-13 och 2013-03-11 samt
FO daterade 2013-02-25 (2 st) och 2013-03-11 (3 st)
Dnr 2012:71
Socialnämnden godkänner redovisningen.
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§ 38

Serveringsärende Grand Hotel, Jönköping. Ägarbyte
Sn/2013:27 702
Sammanfattning
Grand Hotel Jönköping AB AB, 556897-9404, Jönköping ansöker om att i
Grand Hotel Jönköping, Hovrättstorget Jönköping få servera sprit, vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 – 02.00.
I samband med ansökan gjorde bolaget en anmälan om rumsservering.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2013-01-25
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-04, med bilagor
Förvaltningens förslag
– Grand Hotel Jönköping AB, 556897-9404 beviljas tillstånd att i Grand Hotel
Jönköping, Hovrättstorget Jönköping få servera sprit, vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker till almänheten mellan klockan 11.00 – 01.00.
– Ansökt serveringstid mellan klockan 01.00 – 02.00 avslås.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Företräde
Representanter för Grand Hotel, Milena Blomberg och Sofia Hagman, har
begärt företräde inför nämnden. Milena Blomberg och Sofia Hagman önskar
möjlighet att servera alkoholhaltiga drycker fram till klockan 02.00 för att
bemöta värdskapet gentemot internationella gäster och andra som besöker
Jönköping i samband med exempelvis mässbesök. Även för att kunna hävda
sig i konkurrensen med andra städer vore det önskvärt med servering till
klockan 02.00. Från hotellets reception har personalen bra översikt över
serveringsområdet.
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar att Grand Hotel Jönköping AB,
556897-9404 beviljas tillstånd att i Grand Hotel Jönköping, Hovrättstorget
Jönköping få servera sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
almänheten mellan klockan 11.00 – 02.00.
Mona Forsberg (S) yrkar bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Allan Tovhult (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ola Nilssons (KD) yrkande och Allan
Tovhults (S) yrkande, och finner att nämnden beslutat i enlighet med Ola
Nilssons (KD) yrkande.

Justerandes signatur
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Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Allan Tovhults (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Anders Carlsson (M)
Ingrid Öquist (M)
Andreas Grubbström (M)
Martha Duvell (KD)
Ola Nilsson (KD)
Sarah Skagerö (KD)
Eva Lagerström (FP)
Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)
Allan Tovhult (S)
Lenah Andersson (S)
Susanna Björkman (S)
Anne Falk (V)
Summa

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
12

1

Socialnämnden har alltså med 12 ja-röster och 1 nej-röster bifallit Ola Nilssons
(KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
- Grand Hotel Jönköping AB, 556897-9404 beviljas tillstånd att i Grand Hotel
Jönköping, Hovrättstorget Jönköping få servera sprit, vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker till almänheten mellan klockan 11.00 – 02.00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Reservation
Allan Tovhult (S) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till:
Grand Hotel Jönköping AB

Justerandes signatur
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§ 39

Serveringsärende; Galleri Tegel, Jönköping. Nytt tillstånd
Sn/2013:43 702
Sammanfattning
Den Småländska Kolonin AB, 556682-8660, ansöker om att i restaurang
Galleri Tegel, Tändsticksgränd 12-14, Jönköping, få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan
11.00 – 02.00 samt utomhus mellan klockan 11.00 – 24.00, med utsträckt
utomhus serveringstid fredag, lördag samt sön-/helgdag om den efterföljs av
röd dag till klockan 01.00
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2013-02-08
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2013-03-04
Förvaltningens förslag
− Den Småländska Kolonin AB, 556682-8660, beviljas att i restaurang
Galleri Tegel, Tändsticksgränd 12-14, Jönköping, få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan
klockan 11.00 – 01.00 samt utomhus mellan klockan 11.00 - 24.00.
− Serveringstid inomhus mellan klockan 01.00 – 02.00 avslås.
− För uteserveringen beviljas vidare utsträckt serveringstid till kl. 01.00 på
fredag, lördag samt sön-/helgdag om den efterföljs av röd dag.
− För all alkoholservering på restaurangens uteservering efter klockan 24.00
gäller en prövotid under ett år från beslutsdatum.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Företräde
Jens Markulf, representant för Restaurang Tegel, har begärt företräde inför
nämnden. Restaurang Tegel är en kombinerad restaurang och galleri, vars
ordinarie öppettider kommer att vara fram till klockan 23.00 eller 24.00.
Restaurangen har ansökt om serveringstillstånd fram till klockan 02.00 för att
kunna erbjuda dessa serveringstider vid tillfälliga arrangemang såsom bröllop.
Den huvudsakliga inriktningen kommer dock vara att erbjuda dryck i samband
med matservering.
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, yrkar att
− Den Småländska Kolonin AB, 556682-8660, beviljas att i restaurang
Galleri Tegel, Tändsticksgränd 12-14, Jönköping, få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan
klockan 11.00 – 02.00 samt utomhus mellan klockan 11.00 - 24.00.
− För uteserveringen beviljas vidare utsträckt serveringstid till kl. 01.00 på
fredag, lördag samt sön-/helgdag om den efterföljs av röd dag.

Justerandes signatur
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− För all alkoholservering på restaurangens uteservering efter klockan 24.00
gäller en prövotid under ett år från beslutsdatum.
Mona Forsberg (S) yrkar bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Allan Tovhult (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ola Nilssons (KD) yrkande och Allan
Tovhults (S) yrkande, och finner att nämnden beslutat i enlighet med Ola
Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
− Den Småländska Kolonin AB, 556682-8660, beviljas att i restaurang
Galleri Tegel, Tändsticksgränd 12-14, Jönköping, få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan
klockan 11.00 – 02.00 samt utomhus mellan klockan 11.00 - 24.00.
− För uteserveringen beviljas vidare utsträckt serveringstid till kl. 01.00 på
fredag, lördag samt sön-/helgdag om den efterföljs av röd dag.
− För all alkoholservering på restaurangens uteservering efter klockan 24.00
gäller en prövotid under ett år från beslutsdatum.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Reservation
Allan Tovhult (S) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till:
Den Småländska Kolonin AB

Justerandes signatur
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§ 40

Serveringsärende, Tenhultskrogen, Tenhult. Nytt tillstånd
Sn/2013:42 702
Sammanfattning
Krogen i Tenhult AB, 556576-4973, Jönköping, ansöker om att i
Tenhultskrogen, Centrumvägen 28, Tenhult få servera starköl och vin till
allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00 inomhus och klockan 11.00 - 24.00
på angränsande inhägnad uteservering.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2013-02-07
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2013-02-25
Förvaltningens förslag
− Krogen i Tenhult AB, 556576-4973, Jönköping, beviljas tillstånd att i
Tenhultskrogen, Centrumvägen 28, Tenhult få servera starköl och vin till
allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00 inomhus.
− På inhägnad och överblickbar uteservering, i anslutning till restaurangen,
beviljas tillstånd att servera starköl och vin till allmänheten klockan
11.00 - 24.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Krogen i Tenhult AB, 556576-4973, Jönköping, beviljas tillstånd att i
Tenhultskrogen, Centrumvägen 28, Tenhult få servera starköl och vin till
allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00 inomhus.
− På inhägnad och överblickbar uteservering, i anslutning till restaurangen,
beviljas tillstånd att servera starköl och vin till allmänheten klockan
11.00 - 24.00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Krogen i Tenhult AB

Justerandes signatur
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§ 41

Serveringsärende Sajens mat & möten. Jönköping. Nytt permanent
tillstånd
Sn/2013:26 702
Sammanfattning
FöretagsCatering Håkan Axelsson AB, 556460-2224, ansöker om att i
restaurang Sajens mat & möten, Gjuterigatan 9, Jönköping, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
inomhus mellan klockan 11.00 – 01.00 samt utomhus mellan klockan 11.00 23.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2013-01-23
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-25, med bilagor
Förvaltningens förslag
- FöretagsCatering Håkan Axelsson AB, 556460-2224 beviljas tillstånd att i
restaurang Sajens mat & möten, Gjuterigatan 9, Jönköping, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
mellan klockan 11.00 - 01.00.
-

På de två inhägnade och överblickbara uteserveringarna beviljas tillstånd
att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten mellan 11.00 - 23.00.

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
- FöretagsCatering Håkan Axelsson AB, 556460-2224 beviljas tillstånd att i
restaurang Sajens mat & möten, Gjuterigatan 9, Jönköping, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
mellan klockan 11.00 - 01.00.
-

På de två inhägnade och överblickbara uteserveringarna beviljas tillstånd
att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten mellan 11.00 - 23.00.

Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
FöretagsCatering Håkan Axelsson AB
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Serveringsärende; Restaurang Solbacken. Ägarbyte
Sn/2013:38 702
Sammanfattning
Restaurang Solbacken Visingsö AB, 556920-4216, ansöker om att i Restaurang
Solbacken, Visingsö, få servera sprit, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 – 01.00
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2013-02-04
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-26, med bilaga
Förvaltningens förslag
− Restaurang Solbacken Visingsö AB, 556920-4216, beviljas tillstånd att
inomhus i Restaurang Solbacken, Visingsö få servera sprit, starköl, vin och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 – 01.00.
− På de inhägnade och överblickbara uteserveringarna beviljas tillstånd att
servera spritdrycker, vin, starköl 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
− Restaurang Solbacken Visingsö AB, 556920-4216, beviljas tillstånd att
inomhus i Restaurang Solbacken, Visingsö få servera sprit, starköl, vin och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 – 01.00.
− På de inhägnade och överblickbara uteserveringarna beviljas tillstånd att
servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Restaurang Solbacken Visingsö AB
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§ 43

Serveringärende; Wayne´s Coffee, Jönköping. Nytt tillstånd
Sn/2013:9 702
Sammanfattning
Elmsta Bar & Matsal AB, 556649-4794, Jönköping, ansöker om att i Wayne´s
Coffee, Södra Strandgatan 3, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00
inomhus samt på angränsande inhägnad uteservering samma tider.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2013-01-08
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2013-02-21
Förvaltningens förslag
- Elmsta Bar & Matsal, 556649-4794, Jönköping, beviljas tillstånd att i
Wayne´s Coffee, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 01.00.
- På inhägnad och överblickbar uteservering, i anslutning till restaurangen,
beviljas tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten klockan 11.00 - 24.00 och dessutom
utsträckt till 01.00 fredag, lördag samt söndag som efterföljs av röd dag.
Det senare gäller även vardag före röd dag.
- För all alkoholservering på restaurangens uteservering efter klockan 24.00
gäller en prövotid under ett år från beslutsdatum.
- Ansökan avslås avseende de tider för uteservering mellan klockan 00.00 01.00 som ej beviljats.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
- Elmsta Bar & Matsal, 556649-4794, Jönköping, beviljas tillstånd att i
Wayne´s Coffee, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 01.00.
- På inhägnad och överblickbar uteservering, i anslutning till restaurangen,
beviljas tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten klockan 11.00 - 24.00 och dessutom
utsträckt till 01.00 fredag, lördag samt söndag som efterföljs av röd dag.
Det senare gäller även vardag före röd dag.
- För all alkoholservering på restaurangens uteservering efter klockan 24.00
gäller en prövotid under ett år från beslutsdatum.
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Ansökan avslås avseende de tider för uteservering mellan klockan 00.00 01.00 som ej beviljats.

Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
Elmsta Bar & Matsal AB
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§ 44

Serveringsärende; Söderhörnan, Jönköping. Tillsyn
Sn/2012:12 702
Sammanfattning
Det har från bland annat Polismyndigheten i Jönköpings län inkommit
uppgifter som föranleder ett ifrågasättande av om Restaurang och Bar
Söderhörnan AB har brutit mot alkohollagen. En tillsynsutredning har därför
inletts.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-08 rev 2013-03-13
Av polismyndigheten utfärdat tillstånd för offentlig tillställning, daterat
2013-01-17
Polismyndighetens protokoll från krogtillsyn 2013-02-22, 2013-02-23 och
2013-02-24
Förvaltningens förslag
− Restaurang och Bar Söderhörnan AB meddelas med stöd av 9 kap 17 §
alkohollagen varning då bolaget har brutit mot 8 kap 12 § och 9 kap 11 §
samma lag.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Restaurang och Bar Söderhörnan AB meddelas med stöd av 9 kap 17 §
alkohollagen varning då bolaget har brutit mot 8 kap 12 § och 9 kap 11 §
samma lag.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
Restaurang och Bar Söderhörnan AB
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§ 45

Verksamhetsberättelse 2012
Sn/2012:4 042
Sammanfattning
Enligt tidigare beslut om tidplan för uppföljningsarbetet 2012 informerades
socialnämnden i samband med februarisammanträdet om Verksamhetsberättelse 2012. Ärendet sakbehandlas på marssammanträdet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-25
Verksamhetsberättelse för socialnämnden 2012
Förvaltningens förslag
– Verksamhetsberättelsen för 2012 godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Verksamhetsberättelsen för 2012 godkänns.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Cecilia Grefve
Nils Zadik
Börje Olsson
Åsa Jonsson Sköld
Björn Svensson
Stefan Österström
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§ 46

Äldreomsorgens övertagande av LSS-patrullens verksamhet
Sn/2013:29 750
Sammanfattning
Enligt funktionshinderomsorgens förslag om besparing i VIP 2012-2014
ingick att äldreomsorgens patrullverksamhet skulle överta LSS-patrullens
ärenden och därmed avvecklas verksamheten inom funktionen. I avvaktan på
nämndens beslut i ärendet ombads funktionshinderomsorgen att inkomma med
en konsekvensbeskrivning och riskanalys av överflyttningen av LSS-patrullens
verksamhet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-01-25
Verksamhetens konsekvensanalys, daterad 2013-01-04
Verksamhetens riskbedömning, daterad 2012-12-07
Förvaltningens förslag
– Funktionshinderomsorgens LSS-patrullverksamhet avslutas 1 maj 2013
och verksamheten övergår samtidigt till äldreomsorgen.
MBL-behandling
Förslaget har behandlats i förvaltningens centrala samverkansgrupp
2013-03-04.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Funktionshinderomsorgens LSS-patrullverksamhet avslutas 1 maj 2013
och verksamheten övergår samtidigt till äldreomsorgen.

Beslutet expedieras till:
Börje Olsson
Ewa Bjurenstedt
Britt-Marie Nordholts
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§ 47

Måldokument för gemensamma insatser funktionshinderomsorgen
Sn/2013:52 750
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav i december 2012 i uppdrag till socialnämnden att
upprätta lokala avtal mellan Jönköpings kommun och Landstinget i Jönköpings
län. Det lokala avtalet ska baseras på dokumentet ”Överenskommelse mellan
kommunerna i Jönköpings län och Landstinget i Jönköpings län om samarbete
kring personer med psykisk funktionsnedsättning”, daterat 2012-09-14.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2013-02-14
Förslag till måldokument daterad 2013-02-15
Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Landstinget i
Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk
funktionsnedsättning, daterad 2012-09-14
Tillämpning av FN:s barnkonvention om barnets rättigheter daterad
2013-02-15
Förvaltningens förslag
– Det gemensamt av Jönköpings kommun, Habo kommun, Mullsjö kommun,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget i Jönköpings län
framtagna dokumentet ”Måldokument - Gemensamma insatser till personer
med psykisk funktionsnedsättning boende i Habo, Jönköping och Mullsjö
kommuner 2013 – 2015”, antas.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Det gemensamt av Jönköpings kommun, Habo kommun, Mullsjö kommun,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget i Jönköpings län
framtagna dokumentet ”Måldokument - Gemensamma insatser till personer
med psykisk funktionsnedsättning boende i Habo, Jönköping och Mullsjö
kommuner 2013 – 2015”, antas.

Beslutet expedieras till:
Per-Eric Samuelsson
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§ 48

Korttidsvistelse i form av läger
Sn/2013:58 750
Sammanfattning
Förvaltningen ska i mars 2013 ge förslag till nämnden hur vistelse på läger och
liknande kan lösas nästa sommar för de funktionshindrade som berörs i ärendet
genom olika insatser, i samarbete med fritidsförvaltningen och andra som
anordnar aktiviteter
Beslutsunderlag
Tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter 2013-02-25
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-25
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-25
Förvaltningens förslag
– Bidraget från socialnämnden till Fritid Jönköping för lägret i Brittebo
betalas ut i samma omfattning som tidigare. Utökat bidrag enligt förslag
från Fritid Jönköping är inte förenligt med Funktionshinderomsorgens
ekonomiska läge då sådan verksamhet inte är en lagstadgad insats.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, lämnar följande yrkande:
– För att barn och ungdomar med funktionshinder ska kunna delta på lika
villkor i kommunens lägerverksamhet, och för att förhindra en förskjutning
till för socialnämnden kostsamma insatser, ger socialnämnden
socialförvaltningen i uppdrag att sluta avtal med fritidsförvaltningen på ett
bidrag om 155 000 kronor per år gällande sommarläger under fyra veckor
på Brittebo lägergård.
– Bidraget ska täcka bemanning som krävs för det ökade behovet av hjälp
och personlig omvårdnad som barn och unga med såväl mindre omfattning
som omfattande funktionsnedsättning har.
– Socialförvaltningen ska säkerställa att lägeranordnaren får information om
hälso- och sjukvårdsfunktionens respektive landstingets ansvar och
kompetens rörande deltagarnas behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.
Mona Forsberg (S), för oppositionen, lämnar följande yrkande:
– Såväl barn, unga och vuxna ska ha möjlighet att delta på läger igen. För att
dessa grupper ska få valfrihet. Utifrån detta yrkar vi att servicenivån ska
återställas till tidigare nivå när det gäller insatsen ledsagning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ola Nilssons (KD) yrkande och Mona
Forsbergs (S) yrkande, och finner att nämnden har beslutat i enlighet med Ola
Nilssons (KD) yrkande.
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Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Mona Forsbergs (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Anders Carlsson (M)
Ingrid Öquist (M)
Andreas Grubbström (M)
Martha Duvell (KD)
Ola Nilsson (KD)
Sarah Skagerö (KD)
Eva Lagerström (FP)
Arnold Sigonius (C)
Mona Forsberg (S)
Allan Tovhult (S)
Lenah Andersson (S)
Susanna Björkman (S)
Anne Falk (V)
Summa

x
x
x
x
x
x
x
x

8

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
5

Socialnämnden har alltså med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifallit Ola Nilssons
(KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– För att barn och ungdomar med funktionshinder ska kunna delta på lika
villkor i kommunens lägerverksamhet, och för att förhindra en förskjutning
till för socialnämnden kostsamma insatser, ger socialnämnden
socialförvaltningen i uppdrag att sluta avtal med fritidsförvaltningen på ett
bidrag om 155 000 kronor per år gällande sommarläger under fyra veckor
på Brittebo lägergård.
– Bidraget ska täcka bemanning som krävs för det ökade behovet av hjälp
och personlig omvårdnad som barn och unga med såväl mindre omfattning
som omfattande funktionsnedsättning har.
– Socialförvaltningen ska säkerställa att lägeranordnaden får information om
hälso- och sjukvårdsfunktionens respektive landstingets ansvar och
kompetens rörande deltagarnas behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.
Reservationer
Mona Forsberg (S) för (S) och (V) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet expedieras till:
Börje Olsson
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§ 49

Redovisning av balansärenden 2013
Sn/2013:57 700
Sammanfattning
Enligt Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder har
ordföranden i respektive nämnd att genom nämndens förvaltning årligen i
respektive nämnd redovisa de ärenden som påbörjats men inte är avgjorda.
Redovisningen ska innefatta uppgifter om de åtgärder som vidtagits i ärendeberedningen. Ett exemplar av redovisningen ska skickas till kommunstyrelsen
för kännedom.
Beslutsunderlag
Förteckning över oavslutade ärenden till och med 31 december 2012
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-26
Förvaltningens förslag
– Upprättad redovisning av balansärenden godkänns.
– Redovisningen översänds till kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Upprättad redovisning av balansärenden godkänns.
– Redovisningen översänds till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 50

Redovisning av ej avgjorda uppdrag från kommunfullmäktige,
givna till och med den 31 december 2012
Sn/2013:54 700
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 28 februari 2008 ska nämnderna varje
år i mars månad redovisa uppdrag från kommunfullmäktige som inte avgjorts.
Även uppdrag där kommunfullmäktige inte har begärt återrapportering ska
redovisas.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-18
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-18
Förvaltningens förslag
‒ Den i bilagan till tjänsteskrivelsen upprättade redovisningen över ej
avgjorda uppdrag lämnade till socialnämnden till och med den 31 december
2012, översändes till kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Den i bilagan till tjänsteskrivelsen upprättade redovisningen över ej
avgjorda uppdrag lämnade till socialnämnden till och med den 31 december
2012, översändes till kommunstyrelsen.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Cecilia Grefve
Åsa Johnsson-Sköld
Börje Olsson
Björn Svensson
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§ 51

Yttrande över Program för kommunal samverkan för friluftsfrågor i
Jönköpings kommun
Sn/2013:4 700
Sammanfattning
Den 4 januari 2013 har remiss inkommit till socialförvaltningen rörande
’Program för kommunal samverkan för friluftsfrågor i Jönköpings kommun’.
Socialnämnden har möjlighet att yttra sig i ärendet senast den 31 mars 2013.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-02-22
Socialförvaltningens tillämpning av FN: konvention om barnets rättigheter
daterad 2013-02-22
Remisshandling daterad 2012-12-19
Förvaltningens förslag
Yttrande till fritidsnämnden
− Remisshandlingen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som
redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-02-22.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till fritidsnämnden
− Remisshandlingen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som
redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 februari
2013.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Fritidsnämnden
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§ 52

Yttrande över Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller
2014-2018
Sn/2013:31 010
Sammanfattning
Samrådshandling inkom den 24 januari 2013 till socialförvaltningen från
stadsbyggnadskontoret rörande Jönköpings åtgärdsprogram mot buller 20142018. Socialnämnden har möjlighet att yttra sig i ärendet senast den 28 mars
2013.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-02-22
Socialförvaltningens tillämpning av FN: konvention om barnets rättigheter
daterad 2013-02-22
Remisshandling daterad 2013-01-22 finns tillgänglig www.jonkoping.se
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
− Samrådshandlingen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som
redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-02-22.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten och Mona Forsberg (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
− Samrådshandlingen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som
redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-02-22.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden
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§ 53

Uppdrag åt förvaltningen angående genomförande av genomlysning
av funktionshinderomsorgen. Extraärende
Sn/2012:204 750
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att genomföra en
genomgripande genomlysning av funktionshinderomsorgen i syfte att kartlägga
skälen till den kraftiga kostnadsutvecklingen, samt att till kommunfullmäktige
återkomma med förslag som syftar till ett mer effektivt resursutnyttjande.
Utredningen ska redovisas till kommunfullmäktige senast i juni 2013.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ola Nilsson (KD) yrkar att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag
- att skyndsamt färdigställa rapporten om den genomlysning som gjorts av
funktionshinderomsorgen samt göra den tillgänglig för en öppen
remissbehandling.
- att i samråd med socialnämndens presidium planera och genomföra
dialogmöten med medborgare, brukare, brukarföreträdare och personal,
samt
- att vid behov komplettera underlaget, som en beredning inför
socialnämndens sammanträde och beslut den 21 maj 2013.
Socialnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag
- att skyndsamt färdigställa rapporten om den genomlysning som gjorts av
funktionshinderomsorgen samt göra den tillgänglig för en öppen
remissbehandling.
- att i samråd med socialnämndens presidium planera och genomföra
dialogmöten med medborgare, brukare, brukarföreträdare och personal,
samt
- att vid behov komplettera underlaget, som en beredning inför
socialnämndens sammanträde och beslut den 21 maj 2013.

Beslutet expedieras till
Cecilia Grefve
Nils Zadik
Börje Olsson
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§ 54

Information forts
a)

Verksamhetsrapport februari
Nils Zadik, biträdande förvaltningschef, redogör för socialnämndens
verksamhetsrapport för februari. Prognosen visar på en förväntad negativ
avvikelse mot budget om - 65,1 miljoner kronor.

b)

Rapport från socialnämndens presidie
Informationen hänskjuts till nästa sammanträde.

c)

Rapport från auskultationer
Margareta Sylvan (MP), Göran Undevall (KD), Martha Duvell (KD),
Anders Carlsson (M), Andreas Grubbström (M), Ingrid Öquist (M), Ola
Nilsson (KD), Sarah Skagerö (KD) och Monica Zackrisson (FP) har
besökt Öxnehaga och fått information om hur samverkan mellan skola
och socialtjänst ser ut.

d)

Information från sekreteraren
Lars Bergstrand informerar om att upphandlingen av surfplattor
överklagats. Ny upphandling ska genomföras innan nämnderna kan köpa
in surfplattor för distribuering av nämndshandlingar.
Informationsmaterial, i form av exempelvis Power Point-presentationer,
som visas under socialnämndens möten publiceras på socialtjänstens sida
på Kompassen, under ’organisation’.
----

Inget fanns att rapportera under ’Nytt inom förvaltningen’ och ’kurser och
konferenser’.
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