JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

Plats och tid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-21

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-16.15

Beslutande

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

ordförande
kl 13.00-15.20, § 127 tom del av § 128
ersätter Carin Berggren (M) del av § 128 tom § 138

ersätter Göran Undevall (KD)

kl 13.00-15.30, § 127 tom del av 128
ersätter Mona Forsberg (S) del av § 128 tom 138

Övriga närvarande

Bodil Düringer (M)
§ 127 tom del av § 128
Joseph Abdi (C)
Margareta Sylvan (MP)
Susanna Björkman (S)
§ 127 tom del av § 128
Christer Sjöberg (S)
Ifrah Kirih (S)
Cecilia Grefve, socialdirektör
Nils Zadik, bitr socialdirektör
Börje Olsson, chef FO, § 127 a + b
Ingegärd Eknor, anhörigkonsulent, § 127 b
Curt Blomdahl, sektionschef, § 127 a

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Paragrafer 127-138
Arnold Sigonius
Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2012-08-27 kl 1600

Underskrifter

Sekreterare

Lars Bergstrand
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

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

Socialnämnden
2012-08-21
2012-08-27
Datum för anslags nedtagande 2012-09-18
Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Underskrift

Karin Lundgren
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-21

§ 127

Informationsärenden
a) Socialt företagande
Kvalitetssamordnare Anders Saldner och FoU-ledare Pernilla Friberg vid
FoUrum, Regionförbundet Jönköpings län, informerar om socialt
företagande. De ger en introduktion om vad socialt företagande innebär och
redogör för regionala och nationella erfarenheter av arbetsintegrerande
sociala företag. Från FoUrums sida kommer man arbeta för att stödja
utvecklingen av sociala företag i länet. Information finns att hämta på
www.sofisam.se.
b) Anhörigstöd
Funktionschef Börje Olsson och anhörigkonsulent Ingegärd Eknor
informerar om det arbete med anhörigstöd som har påbörjats inom
funktionshinderomsorgen. En viktig princip är att lyssna efter vad de
anhöriga efterfrågar för stöd när verksamheten utvecklas. Tjänsten som
anhörigkonsulent tillsattes i juni och arbetet är därför för närvarande i ett
inledningsskede. En viktig del är att hitta samarbetspartner och att
samverka med landstinget. Det finns också vinster i att samordna arbetet
med anhörigstödet inom äldreomsorgen.
c) Verksamhetsrapport
Biträdande socialdirektör Nils Zadik informerar muntligt om verksamhetsrapport för perioden tom juli 2012. Rapporten delas ut vid sammanträdet.
Nettobudgeten inom socialnämndens ansvarsområde för 2012 uppgår till
cirka 1 119 mnkr. Bokslutsresultatet för socialnämndens ansvarsområde
2011 slutade på -15,7 mnkr. För 2012 beräknas ett negativt resultat mot
budget på -51,5 mnkr vilket motsvarar en avvikelse på cirka -4,6 %.
Jämfört med rapporten efter maj månad har det beräknade resultatet
försämrats med 15,8 mnkr varav 13,3 mnkr inom funktionshinderomsorgen.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-21

§ 128

Partigruppsvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 40 minuter (kl 15.15 – 15.55).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-21

§ 129

Meddelanden
a) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att
begäras
Dnr 2012:34
b) Komplettering till kommunfullmäktiges beslut 2012-04-26
- § 118 – Rapport ang kommunens arbete för ökad integration 2011
Dnr 2012:11
c) Kommunfullmäktiges beslut 2012-05-31
- § 181 – Ledamot i sociala områdesnämnden väster (Göte Jonsson, M)
Reg i Lex
d) Kommunstyrelsens jämställdhets- och integrationsutskotts beslut
2012-05-02
- § 36 – Överläggning med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
socialnämnden och tekniska nämnden
Reg i Lex
e) Kommunstyrelsens beslut 2012-06-19
- § 209 – Yttrande över departementspromemorian ”Kontrollköp –
ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel”
(Ds 2012:11)
Dnr 2012:102
f) Kommunfullmäktiges beslut 2012-05-31
- § 164 – Motion om bekostande av språktolktjänst

Dnr 2011:241

g) Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-20
- § 200 – Jämställdhetsrapport 2011
Dnr 2011:49
- § 206 – Förslag till nya alkoholpolitiska riktlinjer för tillståndsgivning och
tillsyn enligt alkohollagen
Dnr 2008:318
- § 221 – 1:e vice ordförande i sociala områdesnämnden väster (Gunborg
Nygren, KD)
Reg i Lex
- § 209 – Uppföljning av det handikappolitiska programmet för Jönköpings
kommun
Dnr 2012:224
h) Förvaltningsrättens dom 2012-06-13 att avslå överklagan från Fai &
Vänner AB, Jönköping
Dnr 2011:213
i) Socialstyrelsens beslut 2012-06-14 – Lex Sarah-anmälan enl LSS
Dnr 2012:63
j) Socialstyrelsens beslut 2012-06-11 att avslå ansökan om stimulansbidrag
för att förbereda och utveckla valfrihetssystem enligt LOV
Dnr 2011:110

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-21

k) SKL:s beslut 2012-06-25 – En långsiktig gemensam handlingsplan för
psykisk hälsa 2012-2016
Reg i Lex
l) SKL:s beslut – Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom
området psykisk hälsa
Reg i Lex
m) Statistisk årsbok 2012, Jönköpings kommun
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-21

§ 130

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 7 och 8

Dnr 2012:9

b) Beslut om medgivande för utlandsresa i tjänsten
- Kanarieöarna, daterat 2012-08-06

Dnr 2012:38

c) Förteckning över personer som tilldelats medel ur Sociala samfonderna,
juniutdelningen 2012
Dnr 2012:60
d) Beslut i Lex Sarah-ärenden FO, daterade 2012-07-13 (två st) och
2012-07-23
Dnr 2012:71
e) Ordförandebeslut daterat 2012-08-06 – Yttrande över Socialdepartementets
promemoria (Ds 2012:20) Inspektionen för vård och omsorg – en ny
effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst
Dnr 2012:126
f) Ordförandebeslut daterat 2012-08-07 – Tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten 2012-08-10--08-11; Jönköpingsfesten, Hamnplan (Isaberg
Restaurang AB)
Dnr 2012:124
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-21

§ 131

Serveringsärende; Bongo Bar/APT-Rum & Bar, Jönköping (T&W i
Jönköping AB) – Yttrande till förvaltningsrätten
Sn/2012:75 702
Sammanfattning
T&W i Jönköping AB ansökte den 28 mars 2012 om att årligen få servera
allmänheten spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Bongo
Bar/APT-Rum & Bar uteservering, F E Elmgrens gata 4 i Jönköping. Ansökan
avsåg en utökning av serveringstiderna på uteserveringen från året runt och
mellan klockan 11.00 och 24.00 till året runt och mellan klockan 11.00 och
02.00.
Socialnämnden beslutade den 28 juni 2012 att bevilja uteservering även mellan
klockan 24.00 och 01.00 på fredagar, lördagar samt söndagar/helgdagar som
efterföljs av röd dag. Socialnämnden beslutade också att uteserveringen ska
vara inhägnad och överblickbar samt att det för serveringstider efter klockan
24.00 ska gälla en prövotid på ett år, räknat från beslutsdatum.
T&W i Jönköping AB har överklagat nämndens beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-08
Överklagan med bilagor, daterad 2012-07-23
Yttrande från miljönämnden, daterat 2012-06-07
Förvaltningens förslag
– Överklagandet föranleder inte någon ändring av det överklagade beslutet.
– Föreliggande tjänsteskrivelse översänds som yttrande i målet, varvid socialnämnden bestrider bifall till överklagandet och yrkar att Förvaltningsrätten i
Jönköping fastställer det överklagade beslutet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Allan Tovhult (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Överklagandet föranleder inte någon ändring av det överklagade beslutet.
– Föreliggande tjänsteskrivelse översänds som yttrande i målet, varvid socialnämnden bestrider bifall till överklagandet och yrkar att Förvaltningsrätten i
Jönköping fastställer det överklagade beslutet.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-21

Beslutet expedieras till:
Förvaltningsrätten i Jönköping

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-21

§ 132

Serveringsärende; Reningsverket Mat & Dryck AB/På Strand.
Uteservering
Sn/2012:136 702
Sammanfattning
Reningsverket Mat & Dryck AB, 556861-5776, har till Jönköpings kommun
inkommit med en ansökan om att året runt få servera allmänheten spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på uteserveringen i anslutning till
restaurang På Strand, Östra Storgatan 85 D i Jönköping. Ansökan gäller en
utökning av serveringstiden. Bolaget har idag serveringstid på uteserveringen
mellan klockan 11.00 - 24.00 och ansöker nu om serveringstid till klockan
01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2012-07-10
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-08-14, med bilagor
Fövaltningens förslag
– Reningsverket Mat & Dryck AB, 556861-5776, beviljas tillstånd att på uteserveringen i anslutning till restaurang På Strand, Östra Storgatan 85 D,
Jönköping året runt få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten även mellan klockan 00.00 - 01.00 på
fredagar, lördagar samt de sön/helgdagar som efterföljs av röd dag.
– Ansökan i övrigt avslås.
– För serveringstid på uteserveringen efter klockan 00.00 gäller en prövotid
under ett år från beslutsdatum.
– Uteserveringen ska vara inhägnad och överblickbar.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Anders Carlsson (M), för M-gruppen, yrkar att sökande beviljas serveringstillstånd i enlighet med ansökan, dvs till klockan 01.00 alla dagar, men med
prövotid i enlighet med förvaltningens förslag.
Ola Nilsson (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Arnold Sigonius (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Allan Tovhult (S), för S- och V-gruppen, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propostionsordning
Ordföranden ställer de två yrkandena under proposition, och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Ola Nilssons (KD) yrkande, om bifall till
förvaltningens förslag.

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-21

Omröstning begärs.
Ja-röst för bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Anders Carlssons (M) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Anders Carlsson (M)
Bodil Dyringer (M)
Ingrid Öqvist (M)
Andreas Grubbström (M)
Ola Nilsson (KD)
Martha Duvell (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

Summa

8

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x

5

Socialnämnden har alltså med 8 ja-röster mot 5 nej-röster bifallit Ola Nilssons
(KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Reningsverket Mat & Dryck AB, 556861-5776, beviljas tillstånd att på uteserveringen i anslutning till restaurang På Strand, Östra Storgatan 85 D,
Jönköping året runt få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten även mellan klockan 00.00 - 01.00 på
fredagar, lördagar samt de sön/helgdagar som efterföljs av röd dag.
– Ansökan i övrigt avslås.
– För serveringstid på uteserveringen efter klockan 00.00 gäller en prövotid
under ett år från beslutsdatum.
– Uteserveringen ska vara inhägnad och överblickbar.
Reservationer
Anders Carlsson (M), för M-gruppen och FP, reserverar sig emot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Reningsverket Mat & Dryck AB
Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-21

§ 133

Yttrande över slutbetänkande – Gör det enklare (SOU 2012:33)
Sn/2012:73 700
Sammanfattning
Socialdepartementet har remitterat statens vård- och omsorgsutrednings
slutbetänkande Gör det enklare (SOU 2012:33) till Jönköpings kommun.
Stadskontoret har översänt slutbetänkandet till socialnämnden för yttrande.
Yttrandet ska vara stadskontoret tillhanda senast 24 augusti 2012.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-08-03
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2012-08-03
Promemoria från Socialdepartementet – Gör det enklare (Ds 2012:20). Finns
på www.regeringen.se
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
– Vad som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse och bilaga till
tjänsteskrivelse utgör socialnämndens yttrande i ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Allan Tovhult (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– Vad som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse och bilaga till
tjänsteskrivelse utgör socialnämndens yttrande i ärendet.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-21

§ 134

Yttrande över promemorian – Ny myndighet för infrastrukturfrågor
för vård och apotek (Ds 2012:21)
Sn/2012:72 770
Sammanfattning
Socialdepartementet har remitterat promemorian Ny myndighet för
infrastrukturfrågor för vård och apotek (Ds 2012:21) till Jönköpings kommun.
Stadskontoret har översänt slutbetänkandet till socialnämnden för yttrande.
Yttrandet ska vara stadskontoret tillhanda senast 24 augusti 2012.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-08-03
Promemoria från Socialdepartementet – Ny myndighet för infrastrukturfrågor
för vård och apotek (Ds 2012:21). 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 Allan Tovhult (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– Vad som anförs i socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör socialnämndens yttrande i ärendet.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-21

§ 135

Stöd till placerade barns föräldrar när föräldern bor i en annan
kommun
Sn/2012:143 714
Sammanfattning
Sociala områdesnämnden Väster har i samband med behandlingen av ett
individärende uppmärksammat oklarheter kring nämndens ansvar för stöd till
det familjehemsplacerade barnets förälder som i det aktuella fallet inte bor i
Jönköpings kommun. Områdesnämnden beslutade att till socialnämnden
anmäla behov av att utreda och eventuellt förtydliga riktlinjer gällande ansvaret
för placerade barns föräldrar när föräldern bor i annan kommun.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-02
Förvaltningens förslag
– Uppdrag ges till förvaltningen att utreda och eventuellt förtydliga riktlinjer
gällande ansvaret för placerade barns föräldrar när föräldern bor i annan
kommun.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för majoriteten, och Allan Tovhult (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Uppdrag ges till förvaltningen att utreda och eventuellt förtydliga riktlinjer
gällande ansvaret för placerade barns föräldrar när föräldern bor i annan
kommun.

Beslutet expedieras till:
Bo Samuelsson
Lilian Elmqvist
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden
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2012-08-21

§ 136

Uppdrag att se över delegationsordningen inom funktionshinderomsorgen
Sn 2012:148 750
Sammanfattning
Vid sammanträdet har ett befarat negativt resultat mot budget för socialnämndens ansvarsområde på -51,5 mnkr redovisats. Socialnämnden ser
utvecklingen som mycket bekymmersam, och då inte minst de ökade
kostnaderna inom funktionshinderomsorgen.
Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport juli 2012
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordföranden Ola Nilsson (KD) yrkar för majoriteten att socialnämnden ger
förvaltningen i uppdrag att se över delegationsordningen inom funktionshinderomsorgen med hänvisning till utvecklingen i den lämnade
verksamhetsrapporten.
Allan Tovhult (S) för oppositionen tillstyrker Ola Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över delegationsordningen
inom myndighetsutövningen gällande funktionshinderomsorgen med
hänvisning till utvecklingen i den lämnade verksamhetsrapporten

Beslutet expedieras till:
Barbro Thunberg

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-21

§ 137

Kurser och konferenser
– Dialogmöte inför förslag till nytt program för funktionshinderspolitiken för
Jönköpings kommun den 10 oktober 2012 kl 18.00 – 20.30 på Scandic
Elmia, Jönköping
Socialnämndens beslut
– Eric Winbladh (S), Andreas Grubbström (M), Anne Falk (V) och Joseph
Abdi (C) utses att delta.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-21

§ 138

Information, fortsättning
d) Nytt inom förvaltningen
Socialdirektör Cecilia Grefve informerar om det arbete som pågår inom
förvaltningen för en innovativ socialtjänst där man arbetar med ett flertal
förbättringsområden. En del av strategin är att inom förvaltningen i högre
grad arbeta gemensamt över verksamhetsgränser. Nämnderna kommer
att vara delaktiga i detta arbete. Planeringen är att ta upp frågan på
socialnämndens sammanträde i september.
Socialnämndens presidium och förvaltningsledning planerar också en
studieresa till Kristianstad och Helsingborg för att få information om hur
man i dessa kommuner arbetar inom funktionshinderområdet.
e) Rapport från socialnämndens presidium
Ordföranden Ola Nilsson (KD) informerar om att han och 2:e vice
ordföranden Mona Forsberg den 20 augusti 2012 varit på sammanträde
med FinSam.
Den 20 augusti 2012 träffade Ola Nilsson (KD) representanter för ISAkontaktcenter som har ansökt om medel för att starta ett socialt företag.
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