JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-08-23

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 08.30-12.10, 13.00-16.30

Beslutande

Ola Nilsson (KD)
Christoffer Gullberg (M)
Anders Carlsson (M)
Elisabeth Wahlström (M)
Arnold Sigonius (C)
Rebecka Karlsson (L)
Karin Widerberg (S)
Eric Winbladh (S)
Gabriella Sjöberg (S)
Christer Sjöberg (S)
Lenah Wendelius Andersson (S)
Per-Åke Göransson (MP)
Mats Kåremalm (V)
Erik Axelsson (C)
Gunnel Granberg (SD)

ordförande

ersätter Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)

§ 148 - del av § 149, kl 08.30-11.50
ersätter Christer Sjöberg (S) del av § 149 - § 170

ersätter Anita Winberg § 148a
kl 10.10-16.30 ers Anita Winberg (SD) § 148b - 170

Övriga närvarande

Eva Stråth (KD)
kl 13.00-16.30
Erik Axelsson (C)
§ 148b - 170
Lenah Wendelius Andersson (S)
§ 148 - del av § 149
Christer Sjöberg (S),
§ del av 149 – 170, kl. 13.00-16.30
Gabriel Marko (S)
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
Karl Gudmundsson, socialdirektör, fr o m del av § 148a
Stefan Österström, bitr socialdirektör
Janos Dios, ekonomichef, § 148b
Åsa Jonsson Sköld, chef EKB, § 148b
Anette Almqvist, samordnare EKB, § 148b
Karin Pilkvist, enhetschef, § 148b
Annika Åberg, chef IFO, del av § 148c
Lilian Elmqvist, omr.chef BoU, del av § 148c
Gunnar Olsson, chef tillståndsenheten, del av § 149

Utses att justera

Karin Widerberg

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2016-08-29 kl 11.45

Underskrifter

Paragrafer 148-170 (ej § 154 och 161)

Sekreterare

Helena Härshammar
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

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

Socialnämnden

Datum för sammanträdet

2016-08-23

Datum för anslags uppsättande

2016-08-29

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Karin Lundgren
Justerandes sign

1

Utdragsbestyrkande

2016-09-20
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Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 08.30-12.10, 13.00-16.30

Beslutande

Ola Nilsson (KD)
ordförande
Christoffer Gullberg (M)
Anders Carlsson (M)
Elisabeth Wahlström (M)
ersätter Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)
Arnold Sigonius (C)
Rebecka Karlsson (L)
Karin Widerberg (S)
Eric Winbladh (S)
Gabriella Sjöberg (S)
Lenah Wendelius Andersson (S) ersätter Christer Sjöberg (S)
Per-Åke Göransson (MP)
Mats Kåremalm (V)
Gunnel Granberg (SD)
ersätter Anita Winberg (SD)

Övriga närvarande

Eva Stråth (KD)
Erik Axelsson (C)
Christer Sjöberg (S)
Gabriel Marko (S)
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström bitr socialdirektör

Utses att justera

Karin Widerberg

Justeringens plats och tid

Omedelbar justering

Underskrifter

Paragrafer 154 och 161

Sekreterare

Helena Härshammar
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

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

Socialnämnden § 154 och 161

Datum för sammanträdet

2016-08-23

Datum för anslags uppsättande

2016-08-24

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Karin Lundgren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2016-09-15

1

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-08-23

Innehåll

2

Sid

§ 148 Informationsärenden ................................................................................ 4
§ 149 Föredragning i sakärenden ....................................................................... 6
§ 150 Meddelanden............................................................................................ 7
§ 151 Anmälan om delegationsbeslut ................................................................ 8
§ 152 Serveringstillstånd; VMCK Klubbstuga (Vätterbygdens MCK),
Jönköping. Tillfälligt tillstånd till allmänheten....................................... 9
§ 153 Serveringstillstånd; Ebbarps Norrgård, Jönköping (Mats Franssons
enskilda firma). Nytt tillstånd ............................................................... 10
§ 154 Serveringstillstånd; Dick´s First Saloon (Dirty Dick´s Saloon AB),
Jönköping. Nytt tillstånd ....................................................................... 11
§ 155 Serveringstillstånd; Blåhed Gastronomi (NB Mat i Jönköping AB),
Jönköping. Utökning ............................................................................. 12
§ 156 Serveringstillstånd; Visingsö Pensionat (Visingsö Pensionat AB),
Visingsö. Nytt tillstånd ......................................................................... 14
§ 157 Serveringstillstånd; Viet Nam Nam Restaurang (Viet Nam Nam
Restaurang Handelsbolag), Jönköping. Nytt tillstånd ......................... 16
§ 158 Serveringstillstånd; Matlust (Winca Hotels AB), Jönköping, E-tjänst –
tillfälligt tillstånd................................................................................... 17
§ 159 Stadigvarande utökning av befintligt tillstånd; Tenhultskrogen
(Tenhultskrogen AB), Jönköping ......................................................... 18
§ 160 Serveringstillstånd; RIO (Jönköpings Studentkår), Jönköping. Nytt
tillstånd.................................................................................................. 19
§ 161 Komplettering till överklagande (Murphys) .......................................... 21
§ 162 Bättre service serveringstillstånd. Bordlagt ärende ............................... 23
§ 163 Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas
hälsa, vård och omsorg ......................................................................... 26
§ 164 Yttrande över förslag till finansiering av nationell stödfunktion till
stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik
socialtjänst ............................................................................................ 27
§ 165 Uppdrag att utreda hur kommunen i en ökad utsträckning kan
stimulera tillkomsten av socialt företagande ........................................ 28
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-08-23

§ 166 Yttrande över motion om fri ledsagning ................................................ 29
§ 167 Yttrande över komplettering av Boverkets rapport 2014:38 ”Översyn
av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.” ..................................... 31
§ 168 Uppdrag att beskriva konsekvenser av tidigarelagt utskick av
nämndshandlingar ................................................................................. 32
§ 169 Övriga frågor ......................................................................................... 33
§ 170 Information, fortsättning ........................................................................ 34

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-08-23

§ 148

Informationsärenden
a) Arbetsintegrerade sociala företag
Biträdande socialdirektör Stefan Österström definierar
arbetsintegrerade sociala företag som en form av företagsverksamhet
som är fristående från offentlig verksamhet, och som syftar till att
integrera människor som har svårigheter att få och/eller behålla ett
arbete.
I ett beslutsärende som hanteras vid dagens sammanträde ger
förvaltningen förslag på olika sätt att utveckla arbetet med
arbetsintegrerade sociala företag i Jönköpings kommun. Uppdraget
kommer från kommunfullmäktige, som efter beslut i socialnämnden
kommer behandla ärendet.
b) Nulägesrapport Ensamkommande barn (EKB)
Enhetschef Karin Pilkvist redogör för att förvaltningen utrett hur den
fortsatta organiseringen av verksamheten för ensamkommande barn bör
vara utformad. Förvaltningsledningen har beslutet att funktionen för
ensamkommande barn och unga blir en egen funktion där tolk- och
översättarservice ingår, och att en ny avstämning i organisationsfrågan
görs hösten 2018.
Karin Pilkvist redogör även för regeringens utsända förslag på ny
ersättningsmodell till kommunerna för ensamkommande barn, samt
ändrade regler för kommunplaceringar. Förvaltningen ställer sig kritisk
till flera av förslagen i skriftliga yttranden, som kommer behandlas
vidare av kommunstyrelsen.
Janos Dios, ekonomichef, redovisar en kraftigt reviderad ekonomisk
prognos för verksamheten ensamkommande barn 2016. Prognosen har
förändrats mot bakgrund av flera faktorer, bland annat minskat antal
asylsökande samt en ökad genomsnittskostnad/dygn för HVB-hem. Om
ovannämnt förslag på ny ersättningsmodell beslutas av riksdagen,
kommer den statliga ersättning som Jönköpings kommun får kraftigt
minska 2017.
Åsa Jonsson-Sköld, funktionschef för ensamkommande barn, redogör
för att arbetet i funktionen just nu är inriktat på att bland annat säkra
passande boendeformer för olika behov, utöka tillgången till
behandlingsenheter samt att se över rumsfördelningen.
c) Utredningar inom barn och ungdom
Lilian Elmkvist, områdeschef, informerar om hur utredningar inom
barn och ungdom genomförs och vilka metoder som används, samt om

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-08-23

den internutredning som genomförts kring ett specifikt ärende som varit
uppmärksammat medialt under sommaren.
d) Nytt inom förvaltningen
Socialdirektör Karl Gudmundsson informerar om att bemanningen
under semesterperioden kunnat upprätthållas, bland annat tack vare
förvaltningens arbete med samordnad rekrytering. Både ordinarie
personal och vikarier har bidragit till att bemanningen har fungerat.
Redan nu påbörjas ett arbete inför nästa års semesterperiod.
Arbetet med DIALOGEN fortsätter, med dess satsningar på ständiga
förbättringar i verksamheterna. Bland annat ska
myndighetshandläggarnas arbete uppmärksammas genom särskilda
temadagar, där man bland annat belyser vikten av kommunikation och
samordning.
Det kommer göras en ny upphandling till satsningen på nyckelfri vård
och omsorg, eftersom tidigare tilldelningsbeslut överklagats.
Kommunfullmäktiges presidium har bjudit in samtliga nämnders
presidier och förvaltningschefer för att diskutera nämndernas arbete
med medborgardialog. Alla medborgardialoger ska anmälas till
kommunfullmäktiges presidium.
Karl Gudmundsson berättar vidare från studiebesök i Tyskland, som
han gjort i egenskap av ordförande för Föreningen Sveriges
Socialchefer (FSS). Besöket handlade om att utbyta erfarenheter kring
flyktingmottagandet.
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§ 149

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:

Justerandes signatur

−

§§ 152 – 161 Serveringsärenden
Föredragande: Gunnar Olsson, chef för tillståndsenheten

−

§ 165 Uppdrag att utreda hur kommunen i en ökad utsträckning kan
stimulera tillkomsten av socialt företagande
Föredragande: Stefan Österström, biträdande socialdirektör

Utdragsbestyrkande
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§ 150

Meddelanden
a) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden kommer att
begäras
Dnr 2016:19
b) Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-22
- § 163 – Förslag till reviderat program för funktionshinderpolitiken i
Jönköpings kommun 2015-2018
Dnr 2015:194
- § 165 – Jämställdhetsrapport 2015
Dnr 2015:264
- § 169 – Förslag till reviderat alkohol- och drogpolitiskt program för
Jönköpings kommun
Dnr 2016:51
c) Beslut 2016-06-22 från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avs tillsyn
vid HVB Vårsol Sara Väster, Jönköping
Dnr 2016:55
d) Beslut 2016-06-22 från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avs tillsyn
vid Vårsol Sara Söder, Jönköping
Dnr 2016:55
e) Regeringsbeslut 2016-06-22 att säga upp samtliga överenskommelser
mellan Migrationsverket och kommunerna avs mottagande av ensamkommande barn med anledning av nytt ersättningssystem 2017-01-01
Dnr 2015:248
f) Länsstyrelsens tillsyn enl alkohollagen i Jönköpings kommun
Dnr 2016:123
g) Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2016-06-11 att ej meddela
prövningstillstånd – Sharkina Restaurang & Bar, Jönköping
Dnr 2014:198
h) Familjerådgivarnas årsberättelse 2015
i) Information från SKL – Var med och utforma en strategi för framtidens
hälsa
Socialnämnden godkänner redovisningen.
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§ 151

Anmälan om delegationsbeslut
a) Ordförandebeslut daterat 2016-07-01 avs omprövning av beslut om
serveringstillstånd – Restaurang Råslätt, Jönköping
Dnr 17-2016
b) Ordförandebeslut daterat 2016-07-11 – Yttrande över departmentspromemorian ”Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och
kommunplacering av ensamkommande barn”
Dnr 2016:115
c) Ordförandebeslut daterat 2016-07-11 – Yttrande över departementspromemorian ”Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga
Dnr 2016:114
d) Beslut daterat 2016-07-27 om erinran – Centrum, Jönköping
Dnr 07-2016
e) Beslut daterat 2016-089-08 gällande ändring i bolag med serveringstillstånd
enl 9 kap 11 § alkohollagen – Tornaryd Sand Golf Club AB
f) Beslut i Lex Sarah-ärende daterade 2016-06-17 (FO), 2016-07-13 (2 st IFO)
och 2016-07-14 (IFO)
Dnr 2016:4
g) Utredning daterad 2016-06-27 enl Lex Sarah

Dnr 2016:4

h) Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Sarah
(FO)
Dnr 2016:133
Socialnämnden godkänner redovisningen.
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§ 152

Serveringstillstånd; VMCK Klubbstuga (Vätterbygdens MCK),
Jönköping. Tillfälligt tillstånd till allmänheten
19-2016-00155
Sammanfattning
Vätterbygdens MCK, 826001-5600, (nedan Föreningen), ansöker om att på
serveringsställe VMCK Klubbstuga, Domsandsvägen 50, Bankeryd, Jönköping
få servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på en
avgränsad yta utanför VMCK klubbstuga mellan den 8-10 september 2016 med
serveringstiderna 8 september 18.00–23.00, 9 september 11.00–01.00 och den
10 september 11.00–01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2016-06-30, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2016-08-01
Förvaltningens förslag
− Vätterbygdens MCK, 826001-5600, beviljas tillfälligt tillstånd att på
serveringsställe VMCK Klubbstuga, Domsandsvägen 50, Bankeryd,
Jönköping få servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten på en avgränsad yta utanför VMCK klubbstuga mellan den
8-10 september 2016 med serveringstiderna 8 september 18.00–23.00,
9 september, 11.00–01.00 och den 10 september 11.00–01.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Vätterbygdens MCK, 826001-5600, beviljas tillfälligt tillstånd att på
serveringsställe VMCK Klubbstuga, Domsandsvägen 50, Bankeryd,
Jönköping få servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten på en avgränsad yta utanför VMCK klubbstuga mellan den
8-10 september 2016 med serveringstiderna 8 september 18.00–23.00,
9 september, 11.00–01.00 och den 10 september 11.00–01.00.

Beslutet expedieras till:
Vätterbygdens MCK

Justerandes signatur
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§ 153

Serveringstillstånd; Ebbarps Norrgård, Jönköping (Mats Franssons
enskilda firma). Nytt tillstånd
17-2016-00095
Sammanfattning
Mats Franssons enskilda firma, xxxxxx-xxxx (nedan Företaget), ansöker om
att på serveringsställe Ebbarps Norrgård, Ebbarp 4, Forserum, få servera
starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till olika slutna sällskap, inomhus
mellan klockan 16.00–23.00 och på uteservering mellan klockan 16.00-23.00.
Mats Franssons enskilda firma, xxxxxx-xxxx, ansöker om att på serveringsställe Ebbarps Norrgård, Ebbarp 4, Forserum, få bedriva catering.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2016-04-06, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2016-08-05
Förvaltningens förslag
− Mats Franssons enskilda firma, xxxxxx-xxxx, beviljas att på
serveringsstället Ebbarps Norrgård, Ebbarp 4, Forserum, året runt få
servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till slutna sällskap
inomhus mellan klockan 16.00-23.00 och på uteservering mellan klockan
16.00-23.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Mats Franssons enskilda firma, xxxxxx-xxxx, beviljas att på
serveringsstället Ebbarps Norrgård, Ebbarp 4, Forserum, året runt få
servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till slutna sällskap
inomhus mellan klockan 16.00-23.00 och på uteservering mellan klockan
16.00-23.00.

Beslutet expedieras till:
Mats Fransson enskilda firma

Justerandes signatur
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§ 154

Serveringstillstånd; Dick´s First Saloon (Dirty Dick´s Saloon AB),
Jönköping. Nytt tillstånd
17-2016-00137
Sammanfattning
Dirty Dick´s Saloon AB, 559064-0503, ansöker om att på serveringsstället
Dick´s First Saloon, Smedjegatan 9, Jönköping, få servera samtliga
tillståndspliktiga alkoholdrycker till allmänheten med en serveringstid inomhus
mellan klockan 12.00–01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2016-06-03, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2016-08-01
Förvaltningens förslag
− Dirty Dick´s Saloon AB, 559064-0503, beviljas tillstånd att på serveringsstället Dick´s First Saloon, Smedjegatan 9, Jönköping, få servera samtliga
tillståndspliktiga alkoholdrycker till allmänheten med en serveringstid
inomhus mellan klockan 12.00–01.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Dirty Dick´s Saloon AB, 559064-0503, beviljas tillstånd att på
serveringsstället Dick´s First Saloon, Smedjegatan 9, Jönköping, få servera
samtliga tillståndspliktiga alkoholdrycker till allmänheten med en
serveringstid inomhus mellan klockan 12.00–01.00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad

Beslutet expedieras till:
Dirty Dick´s Saloon AB

Justerandes signatur
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§ 155

Serveringstillstånd; Blåhed Gastronomi (NB Mat i Jönköping AB),
Jönköping. Utökning
18-2016-00157
Sammanfattning
NB Mat i Jönköping AB, 556619-2547, (nedan Bolaget) ansöker om att på
serveringsställe Blåhed Gastronomi få servera alkoholhaltiga drycker på en
utökad serveringsyta i form av uteservering mellan klockan 11.00–23.00
årligen under perioden 1 april – 31 augusti, utökning av serveringsyta i
saluhallen 4-6 gånger om året med serveringstiden 15.00–23.00, samt utökning
av serveringstid mellan klockan 11.00–23.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2016-07-01, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2016-08-09
Förvaltningens förslag
− NB Mat i Jönköping AB, 556619-2547, beviljas att på serveringsställe
Blåhed Gastronomi få servera alkoholhaltiga drycker på utökad
serveringsyta i form av uteservering mellan klockan 11.00–23.00 årligen
under perioden 1 april – 31 augusti.
− NB Mat i Jönköping AB, 556619-2547, beviljas att på serveringsställe
Blåhed Gastronomi få servera alkoholhaltiga drycker med en utökning av
serveringsyta i saluhallen 4-6 gånger om året med serveringstiden 15.00–
23.00, dock med villkor att Bolaget ska meddela kommunen då lokalen i
saluhallen ska användas. Anmälan ska ske senast 5 arbetsdagar före
respektive tillfälle samt att enbart bordsservering får ske i saluhallen.
− NB Mat i Jönköping AB, 556619-2547, beviljas att på serveringsställe
Blåhed Gastronomi få servera alkoholhaltiga drycker med en utökad
serveringstid mellan klockan 11.00–23.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, yrkar bifall till förvaltningens
förslag, med en revidering av andra beslutssatsen som innebär att
formuleringen ”4-6 gånger om året” stryks.
Karin Widerberg (S) för partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD)
yrkar bifall till förvaltningens förslag med Ola Nilssons (KD) ändringsyrkande.
Socialnämndens beslut
– NB Mat i Jönköping AB, 556619-2547, beviljas att på serveringsställe
Blåhed Gastronomi få servera alkoholhaltiga drycker på utökad
serveringsyta i form av uteservering mellan klockan 11.00–23.00 årligen
under perioden 1 april – 31 augusti.

Justerandes signatur
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– NB Mat i Jönköping AB, 556619-2547, beviljas att på serveringsställe
Blåhed Gastronomi få servera alkoholhaltiga drycker med en utökning av
serveringsyta i saluhallen med serveringstiden 15.00–23.00, dock med
villkor att Bolaget ska meddela kommunen då lokalen i saluhallen ska
användas. Anmälan ska ske senast 5 arbetsdagar före respektive tillfälle
samt att enbart bordsservering får ske i saluhallen.
– NB Mat i Jönköping AB, 556619-2547, beviljas att på serveringsställe
Blåhed Gastronomi få servera alkoholhaltiga drycker med en utökad
serveringstid mellan klockan 11.00–23.00.
Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
NB Mat i Jönköping AB
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§ 156

Serveringstillstånd; Visingsö Pensionat (Visingsö Pensionat AB),
Visingsö. Nytt tillstånd
17-2016-00170
Sammanfattning
Visingsö Pensionat AB, 559071-1445, (nedan Bolaget) ansöker om att på
serveringsstället Visingsö Pensionat, Abrahamstorp, Visingsö, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
inomhus mellan klockan 11.00–01.00 och på uteservering mellan klockan
11.00–01.00.
Visingsö Pensionat AB, 559071-1445, (nedan Bolaget) ansöker om att, på
serveringsställe Visingsö Pensionat, få bedriva cateringverksamhet.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2016-04-06, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2016-08-11
Förvaltningens förslag
− Visingsö Pensionat AB, 559071-1445, beviljas att på serveringsstället
Visingsö Pensionat, Abrahamstorp, Visingsö, få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan
klockan 11.00–01.00 och på uteservering mellan klockan 11.00–01.00.
− Visingsö Pensionat AB, 559071-1445, beviljas att, på serveringsställe
Visingsö Pensionat, få bedriva cateringverksamhet.
− Villkor att serveringstillstånd utfärdas först efter tillträdesdagen samt att
Bolaget skickar in handlingar som styrker finansieringen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Visingsö Pensionat AB, 559071-1445, beviljas att på serveringsstället
Visingsö Pensionat, Abrahamstorp, Visingsö, få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan
klockan 11.00–01.00 och på uteservering mellan klockan 11.00–01.00.
− Visingsö Pensionat AB, 559071-1445, beviljas att, på serveringsställe
Visingsö Pensionat, få bedriva cateringverksamhet.
− Villkor att serveringstillstånd utfärdas först efter tillträdesdagen samt att
Bolaget skickar in handlingar som styrker finansieringen.
Hur man överklagar
Se bifogad information
Justerandes signatur
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Beslutet expedieras till:
Visingsö Pensionat AB
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§ 157

Serveringstillstånd; Viet Nam Nam Restaurang (Viet Nam Nam
Restaurang Handelsbolag), Jönköping. Nytt tillstånd
17-2016-00063
Sammanfattning
Viet Nam Nam Restaurang Handelsbolag, 969778-7290, ansöker om att på
serveringsstället Viet Nam Nam Restaurang, Huskvarnavägen 156, Huskvarna,
få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00–22.00 och på inglasad uteservering
mellan klockan 11.00–22.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2016-03-14, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2016-08-10
Förvaltningens förslag
− Viet Nam Nam Restaurang Handelsbolag, 969778-7290, beviljas att på
serveringsstället Viet Nam Nam Restaurang, Huskvarnavägen 156,
Huskvarna, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00–22.00 och
på inglasad uteservering mellan klockan 11.00-22.00 med villkor om att
serveringstillståndet börjar gälla först efter att handling inkommit som visar
att lokalen är godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Viet Nam Nam Restaurang Handelsbolag, 969778-7290, beviljas att på
serveringsstället Viet Nam Nam Restaurang, Huskvarnavägen 156,
Huskvarna, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00–22.00 och
på inglasad uteservering mellan klockan 11.00-22.00 med villkor om att
serveringstillståndet börjar gälla först efter att handling inkommit som visar
att lokalen är godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt.
Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
Viet Nam Nam Restaurang Handelsbolag
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§ 158

Serveringstillstånd; Matlust (Winca Hotels AB), Jönköping, E-tjänst
– tillfälligt tillstånd
19-2016-00112
Sammanfattning
Winca Hotels AB, 556935-7477, ansöker om att på serveringsstället Matlust,
Ribbagårdsgränd 1, Gränna, under perioden 1 maj 2016 till 30 oktober 2016, få
servera vin och starköl till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00–18.00.
Tillståndsenheten har begärt in kompletteringar i ärendet vid tre tillfällen för att
kunna fortsätta handläggningen. Bolaget har trots detta inte inkommit med
några kompletteringar. Ärendet avgörs därför på befintliga handlingar.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2016-04-25, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2016-07-07
Förvaltningens förslag
− Winca Hotels AB, 556935-7477, ansökan om serveringstillstånd på
serveringsstället Matlust avslås då Bolaget inte inkommit med begärda
handlingar, vilket omöjliggjort kontroll av att kraven i 8 kap 12 § alkohollagen är uppfyllda och att verksamheten i övrigt kommer att bedrivas i
enlighet med lagens bestämmelser.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Winca Hotels AB, 556935-7477, ansökan om serveringstillstånd på
serveringsstället Matlust avslås då Bolaget inte inkommit med begärda
handlingar, vilket omöjliggjort kontroll av att kraven i 8 kap 12 §
alkohollagen är uppfyllda och att verksamheten i övrigt kommer att bedrivas
i enlighet med lagens bestämmelser.
Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
Winca Hotels AB
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§ 159

Stadigvarande utökning av befintligt tillstånd; Tenhultskrogen
(Tenhultskrogen AB), Jönköping
33-2016-00020
Sammanfattning
Tenhultskrogen AB (556576-4973), nedan kallat Bolaget, innehar serveringstillstånd på serveringsstället Tenhultskrogen, Centrumvägen 28, Tenhult för
servering av starköl och vin till allmänheten med serveringstid i serveringslokalen mellan klockan 11:00-01:00 och på uteservering mellan klockan 11:0000:00.
Den 14 februari 2016 inkom en ansökan från Bolaget, avseende en ytterligare
ute-servering samt utökning av dryckesslag så att tillståndet skulle inkludera
alla tillståndspliktiga alkoholdrycker till allmänheten.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2016-02-14, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2016-08-09
Förvaltningens förslag
− Tenhultskrogen AB, 556576-4973, beviljas stadigvarande tillstånd på en ny
uteservering belägen i direkt anslutning till serveringslokalen, årligen under
perioden 1 april till den 30 september och med en serveringstid mellan
klockan 11:00-24:00.
− Bevilja stadigvarande serveringstillstånd för samtliga tillståndspliktiga
alkoholdrycker.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Tenhultskrogen AB, 556576-4973, beviljas stadigvarande tillstånd på en ny
uteservering belägen i direkt anslutning till serveringslokalen, årligen under
perioden 1 april till den 30 september och med en serveringstid mellan
klockan 11:00-24:00.
− Bevilja stadigvarande serveringstillstånd för samtliga tillståndspliktiga
alkoholdrycker.

Beslutet expedieras till:
Tenhultskrogen AB

Justerandes signatur
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§ 160

Serveringstillstånd; RIO (Jönköpings Studentkår), Jönköping. Nytt
tillstånd
17-2016-00145
Sammanfattning
Jönköpings Studentkår, 826000-9041, ansöker om att på serveringsstället Rio,
Gjuterigatan 3 c, 553 18 Jönköping få servera spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten med en serveringstid i serveringslokalen mellan klockan 11:00 -01:00. Ansökan avser även catering till slutna
sällskap.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2016-07-19, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2016-08-15
Förvaltningens förslag
− Jönköpings Studentkår, 826000-9041, beviljas att på serveringsstället Rio,
Gjuterigatan 3 c, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten med en serveringstid i serveringslokalen
mellan klockan 11:00-01:00.
− Jönköpings Studentkår, 826000-9041, beviljas ett cateringtillstånd till
slutna sällskap.
− Serveringstillståndet gäller från och med det datum då intyg om godkänd
lokal ur brandsäkerhetssynpunkt har inkommit.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Jönköpings Studentkår, 826000-9041, beviljas att på serveringsstället Rio,
Gjuterigatan 3 c, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten med en serveringstid i serveringslokalen
mellan klockan 11:00-01:00.
– Jönköpings Studentkår, 826000-9041, beviljas ett cateringtillstånd till slutna
sällskap.
– Serveringstillståndet gäller från och med det datum då intyg om godkänd
lokal ur brandsäkerhetssynpunkt har inkommit.
Hur man överklagar
Se bifogad information
Justerandes signatur
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Beslutet expedieras till:
Jönköpings Studentkår
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§ 161

Komplettering till överklagande (Murphys)
Sn/2015:202 702
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 15 mars 2016 att återkalla serveringstillståndet
för Fai & Vänner AB på serveringsstället Murphys. Bolaget överklagade
beslutet. I dom daterad den 14 juli 2016 biföll Förvaltningsrätten överklagandet
delvis genom att, med ändring av socialnämndens beslut, meddela Fai &
Vänner AB en varning.
Socialnämndens ordförande beslutade den 4 augusti 2016 att överklaga
Förvaltningsrättens dom. Samtidigt begärde ordföranden anstånd till den 25
augusti med att komma in med komplettering i målet, eftersom socialnämnden
har sitt sammanträde först den 23 augusti.
Kammarrätten har beviljat anstånd att senast den 25 augusti 2016 komma in
med komplettering.
Beslutsunderlag
Förvaltningsrättens dom, daterad 2016-07-14
Överklagande, daterat 2016-08-04
Komplettering i målnummer 2400-16, daterat 2016-08-17
Förvaltningens förslag
− Komplettering i målnummer 2400-16, daterad 2016-08-17, lämnas in till
Kammarrätten som komplettering till tidigare inlämnat överklagande.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, samt Gunnel Granberg (SD)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Karin Widerberg (S) yrkar att överklagandet av domen från Förvaltningsrätten
återkallas och yrkar därmed även avslag på förvaltningens förslag om att
skicka komplettering till tidigare inlämnat överklagande.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande, och
Karin Widerbergs (S) yrkande, och finner att nämnden beslutar i enlighet med
Ola Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Komplettering i målnummer 2400-16, daterad 2016-08-17, lämnas in till
Kammarrätten som komplettering till tidigare inlämnat överklagande.
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Reservationer
Karin Widerberg (S) och Gabriella Sjöberg (S) reserverar sig mot beslutet.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kammarrätten
Gunnar Olsson
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§ 162

Bättre service serveringstillstånd. Bordlagt ärende
Sn/2016:112 702
Sammanfattning
Vid socialnämndens sammanträde den 21 juni 2016 (§ 146) lade Ola Nilsson
(KD) fram ett yrkande med ett antal förslag på uppdrag till socialförvaltningen
för att förbättra servicen till den som söker eller innehar serveringstillstånd i
Jönköpings kommun. Socialnämnden beslutade att bordlägga ärendet, för att
möjliggöra politisk beredning och diskussion innan slutligt beslut fattas.
Beslutsunderlag
Beslut från socialnämnden 2016-06-21 (§ 146)
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) lämnar följande yrkande:
−

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen följande uppdrag för att
förbättra servicen till den söker eller innehar serveringstillstånd i
Jönköpings kommun.
1. Ett tydligt informationsmaterial tas fram. Det ska både finnas
information om förutsättningar för att få och behålla tillstånd samt vad
som gäller vid tillsynsärenden.
2. Processen att söka tillstånd förenklas. Förvaltningen ges i uppdrag att
utreda möjligheten att utöka e-tjänsterna, så att ansökan kan ske helt
digitalt. Samtidigt utreds möjligheten att samverka med andra
förvaltningar vid bland annat etableringen av nya företag med
serveringstillstånd.
3. Steg tas för att förbättra kommunikationen med tillståndshavare.
Regelbundna möten, minst 1-2 gånger per år, anordnas mellan
tillståndshavare och tjänstemän/politiker. Personliga möten ska alltid
kunna efterfrågas under ansökningsprocess och tillsynsärenden.
4. Översyn delegation.
a. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda fördelar och nackdelar med att
fler enkla och positiva beslut (där sökande får bifall på hela sin ansökan)
kan flyttas till tillståndsenhetens tjänstemän, för att tillstånd ska kunna
utfärdas fortare. Beslut utöver normaltiden, där delavslag ges eller
särskilda omständigheter råder bör dock fortfarande gå upp till nämnd, och
samtliga tillsynsärenden bör också gå upp till nämnd.
b. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda ordförandebeslut som rör
exempelvis yttrande till domstol och fördelar och nackdelar med att
delegation till ordförande ligger kvar eller undanröjs.
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5. Prevention och tillsyn. Förvaltningen får i uppdrag att utöka den typ av
tillsyner som sker dagtid, i syfte att skapa goda relationer med krögarna.
6. Omvärldsbevakning. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram
faktaunderlag kring serveringstillstånd, tider, tillsyn m.m. med
omvärldsbevakning och omvärldsanalys.
Protokollsanteckning
Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V, lämnar följande anteckning
till protokollet:
”Det är viktigt med en öppen dialog med tillståndshavarna kring vad det
innebär att få ett tillstånd, och de viktigaste aspekterna omkring det.
Informationen ska vara på enkel svenska, och bör även inkludera information
om Visita och kollektivavtal.
Det bör också föras en diskussion kring hur man kan avbyråkratisera processen
med serveringstillstånd, samt om man kan förbättra tillgängligheten genom
exempelvis införande av telefon- och besökstider.
Samverkan med externa aktörer bör ske systematiskt, genom bland annat två
möten per år med berörda aktörer såsom Skatteverket, Polisen,
Miljöförvaltningen och Räddningstjänsten.”
Socialnämndens beslut
− Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen följande uppdrag för att
förbättra servicen till den söker eller innehar serveringstillstånd i
Jönköpings kommun.
1. Ett tydligt informationsmaterial tas fram. Det ska både finnas
information om förutsättningar för att få och behålla tillstånd samt vad
som gäller vid tillsynsärenden.
2. Processen att söka tillstånd förenklas. Förvaltningen ges i uppdrag att
utreda möjligheten att utöka e-tjänsterna, så att ansökan kan ske helt
digitalt. Samtidigt utreds möjligheten att samverka med andra
förvaltningar vid bland annat etableringen av nya företag med
serveringstillstånd.
3. Steg tas för att förbättra kommunikationen med tillståndshavare.
Regelbundna möten, minst 1-2 gånger per år, anordnas mellan
tillståndshavare och tjänstemän/politiker. Personliga möten ska alltid
kunna efterfrågas under ansökningsprocess och tillsynsärenden.
4. Översyn delegation.
a. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda fördelar och nackdelar med att
fler enkla och positiva beslut (där sökande får bifall på hela sin ansökan)
kan flyttas till tillståndsenhetens tjänstemän, för att tillstånd ska kunna
utfärdas fortare. Beslut utöver normaltiden, där delavslag ges eller
Justerandes signatur
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särskilda omständigheter råder bör dock fortfarande gå upp till nämnd, och
samtliga tillsynsärenden bör också gå upp till nämnd.
b. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda ordförandebeslut som rör
exempelvis yttrande till domstol och fördelar och nackdelar med att
delegation till ordförande ligger kvar eller undanröjs.
5. Prevention och tillsyn. Förvaltningen får i uppdrag att utöka den typ av
tillsyner som sker dagtid, i syfte att skapa goda relationer med krögarna.
6. Omvärldsbevakning. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram
faktaunderlag kring serveringstillstånd, tider, tillsyn m.m. med
omvärldsbevakning och omvärldsanalys.
Beslutet expedieras till:
Lars Bergstrand
Gunnar Olsson
Stefan Österström
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§ 163

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas
hälsa, vård och omsorg
Sn/2016:102 700
Sammanfattning
Länets kommuner har genom Kommunal utveckling inom Region Jönköpings
län uppmanats att politiskt anta ”Ledningssystem för samverkan inom
regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg”. Kommunstyrelsen fattar
slutgiltigt beslut i frågan, eftersom överenskommelsen berör flera nämnders
verksamhet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-07-14
Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård
och omsorg, daterat 2016-05-27
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
− Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa,
vård och omsorg godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
− Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa,
vård och omsorg godkänns.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 164

Yttrande över förslag till finansiering av nationell stödfunktion till
stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik
socialtjänst
Sn/2016:119 700
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett socialnämnden möjlighet att inkomma med ett
yttrande över förslag till finansiering av nationell stödfunktion till stöd för
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Behovet av
finansiering uppstår under 2017 då nuvarande statliga finansiering upphör
under innevarande år. Socialnämnden har möjlighet att yttra sig i ärendet till
kommunstyrelsen senast den 5 september 2016.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-07-26
Remisshandling; Meddelande från Sveriges kommuner och LandstingFinansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en
mer kunskapsbaserad socialtjänst, daterad 2016-06-10
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
- Remisshandlingen; Meddelande från Sveriges kommuner och LandstingFinansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av
en mer kunskapsbaserad socialtjänst, daterad 2016-06-10 tillstyrks med
innebörden att Jönköpings kommun ställer sig bakom förslaget om finansiell
samordning samt att en vidare utredning av framtida finansiering genomförs.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
- Remisshandlingen; Meddelande från Sveriges kommuner och LandstingFinansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av
en mer kunskapsbaserad socialtjänst, daterad 2016-06-10 tillstyrks med
innebörden att Jönköpings kommun ställer sig bakom förslaget om finansiell
samordning samt att en vidare utredning av framtida finansiering genomförs.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 165

Uppdrag att utreda hur kommunen i en ökad utsträckning kan
stimulera tillkomsten av socialt företagande
Sn/2015 281 700
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2015 att ge socialnämnden i
uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen utreda hur kommunen kan
stimulera tillkomsten av sociala företagande. Uppdraget ska återredovisas till
kommunfullmäktige i oktober 2016. Kommunstyrelsen har tagit initiativ till att
låta socialnämnden yttra sig i det aktuella ärendet som en del i beredningen av
uppdraget. Socialnämnden ska inkomma med sitt yttrande till kommunstyrelsen senast den 19 september 2016.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-07-25
Socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2016-06-25
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
- De synpunkter som framkommer i tjänsteskrivelse, daterad 2016-07-25 samt
bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2016-06-25 utgör socialnämndens
remissvar till kommunstyrelsen
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
- De synpunkter som framkommer i tjänsteskrivelse, daterad 2016-07-25 samt
bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2016-06-25 utgör socialnämndens
remissvar till kommunstyrelsen

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 166

Yttrande över motion om fri ledsagning
Sn/2016:86 753
Sammanfattning
Adrian Ericson (S) och Mona Forsberg (S) har i en motion för den
socialdemokratiska fullmäktigegruppen lagt fram synpunkter på insatsen
ledsagning. I motionen framförs att en mer restriktiv behovsbedömning av
insatsen ledsagning gör att personer med funktionsnedsättning blir hindrade att
delta fullt ut i samhällslivet, föreningsliv och demokratiska processer. Mot
denna bakgrund föreslås att Jönköpings kommun undersöker hur Laholm har
utformat sin verksamhet för en friare ledsagning, och att kommunen därefter
startar fri ledsagning inom både SoL och LSS under ett års tid på prov.
Socialnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över motionen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-07-08
Socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse 2016-07-08
Motion om fri ledsagning, daterad 2016-04-25
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-07-08, lämnas till
kommunstyrelsen som svar över motionen om friare ledsagning.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, yrkar bifall till förvaltningens
förslag med följande tilläggsyrkande:
− Socialnämnden följer utvecklingen inom Team Resurs, och projektet med
att öka personalens kompetens, minska timanställningar och öka
medborgarnas inflytande m.m.
− Socialnämnden anser att beslut om eventuellt införande av friare
ledsagning enligt Laholmsmodellen, åligger nämnden att besluta om.
Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V, samt Gunnel Granberg (SD)
yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) yrkande och Karin
Widerbergs (S) med fleras yrkande, och finner att nämnden beslutar att bifalla
Karin Widerbergs (S) med fleras yrkande.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
– Motionen bifalles.

Justerandes signatur
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Reservationer
Ola Nilsson (KD), Christoffer Gullberg (M), Anders Carlsson (M), Elisabeth
Wahlström (M), Arnold Sigonius (C) och Rebecka Karlsson (L) reserverar sig
mot beslutet.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 167

Yttrande över komplettering av Boverkets rapport 2014:38
”Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.”
Sn/2015:156 750
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett socialnämnden tillfälle att yttra sig över Socialdepartementets kompletterande promemoria avseende Boverkets rapport
2014:38 Översyn av lagen om bostadanpassningsbidrag m.m. Synpunkter ska
lämnas på vissa ändringar i lagförslaget. De föreslagna ändringarna handlar
dels om att personen med funktionshinder ska vara sökande och delvis om
ändrade bestämmelser om medgivande.
Beslutsunderlag
Kompletterande remiss avseende Boverkets rapport 2014:38 ”Översyn av lagen
om bostadsanpassningsbidrag m.m.”
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-07-12
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen:
− Vad som anförs i tjänsteskrivelsen utgör socialnämndens yttrande i ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
− Vad som anförs i tjänsteskrivelsen utgör socialnämndens yttrande i ärendet.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 168
Uppdrag att beskriva konsekvenser av tidigarelagt utskick av
nämndshandlingar
Sn/2016:113 006
Sammanfattning
Vid sitt sammanträde den 21 juni 2016 (§ 143) beslutade socialnämnden att
uppdra åt förvaltningen att beskriva konsekvenser, för förvaltningen och
nämnden, av att tidigarelägga utskick av nämndshandlingar och presidieberedning.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-07-26
Förvaltningens förslag
- Förvaltningens redovisning av konsekvenser, för förvaltningen och
nämnden, av att tidigarelägga utskick av nämndshandlingar och
presidieberedning, godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, yrkar att utskicket av
nämndshandlingar tidigareläggs med en vecka från och med årsskiftet
2016/2017. Per-Åke Göransson (MP) yrkar bifall till Ola Nilssons (KD)
yrkande.
Karin Widerberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande och
Karin Widerbergs (S) yrkande, och finner att nämnden beslutar i enlighet med
Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande.
Socialnämndens beslut
− Utskicket av nämndhandlingar tidigareläggs en vecka från och med
årsskiftet 2016/2017.
Reservationer
Karin Widerberg (S), Eric Winbladh (S), Gabriella Sjöberg (S), Lenah
Wendelius Andersson (S) och Mats Kåremalm (V) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet expedieras till:
Lars Bergstrand
Helena Härshammar

Justerandes signatur
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§ 169
Kurser & konferenser
a) Utbildningar barnkonventionen – grundkurs, Rådhuset Jönköping
Socialnämndens beslut
a) Den som önskar medverka meddelar nämndsekreteraren detta senast
den 1 september. Förrättningsarvode får uppbäras.
Under sammanträdet anmäls följande:
5 september: Mats Kåremalm (V), Gabriel Marko (S), Elisabeth
Wahlström (M), Gunnel Granberg (S)
21 september: Karin Widerberg (S), Christoffer Gullberg (M), Per-Åke
Göransson (MP)

Justerandes signatur
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§ 170
Övriga frågor
Ordföranden informerar om att delar av socialnämndens sammanträden
framöver kan komma att genomföras som förrättningar, för att möjliggöra för
bland annat media och andra förvaltningar att lyssna på relevanta
informationspunkter. Nämnderna har nämligen enligt beslut i
kommunfullmäktige endast möjlighet att ha ett öppet sammanträde per år.
Stefan Österström, biträdande socialdirektör, informerar om att socialnämnden
och äldrenämnden den 9 november 2016 bjuds in till en seminariedag för att
arbeta fram mål till verksamhetsplanen 2017. Lokal är Kungsportskyrkan,
Huskvarna, och tid blir ca. 8.30 – 15.00.
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